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“O sucesso é ir de fracasso em fracasso 

sem perder o entusiasmo.” 
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RESUMO 

 

A velhice geralmente vem acompanhada de alguma patologia ou deficit fisiológico e 

funcional nos vários sistemas humanos. A palavra frailty, cuja tradução mais próxima 

seria 'fragilidade', tem sido o termo usado para descrever um conjunto de patologias 

crônicas, físicas e mentais causadas por múltiplas circunstâncias, as quais geram 

diminuição de funções fisiológicas, da força muscular, resistência física, velocidade 

da marcha e equilíbrio. Por essas características, frailty pode ser considerada uma 

síndrome. Suas consequências são incapacidades cognitivas e físicas, e podem ser 

devastadoras para a qualidade de vida das pessoas idosas. Diante disso, o objetivo 

deste estudo foi investigar a frailty a partir de uma revisão de literatura, buscando 

compreender como o exercício físico contribui para o controle, retardo ou combate 

da evolução dessa síndrome.  

 

 

Palavras-chave: Idoso; fragilidade; envelhecimento; frailty; exercício físico. 
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ABSTRACT 

 

Agingis usually accompanied by some pathology or physiologic and functional deficit 

in the several human systems. Frailty has been the term used to describe a group of 

chronic pathologies, including physics and mental diseases, caused by multiple 

circumstances, which decrease physiologic functions, muscular force and resistance, 

walk speed and balance. Thus, frailty can be considered as a syndrome. The frailty 

consequences are cognitive and physical incapacities, and it can be devastating for 

the quality of elderly people's life. For this reason, the aim of this study was to 

investigate the frailty using a narrative literature review to understand how physical 

exercise could contribute to control or delay of the evolution of that syndrome.  

 

 

Keywords: elderly; fragility; aging; frailty; physical exercise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Envelhecimento, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é um processo 

fisiológico que se inicia na concepção do indivíduo e se prolonga por toda vida. 

Dentro desse processo, a fase idosa engloba aqueles que possuem 60 anos de 

idade ou mais, nos países em desenvolvimento; e 65 anos ou mais nos países 

desenvolvidos (LUSTOSA et al., 2011; VENTURELLI, 2018). 

 

Em países desenvolvidos, um dos segmentos populacionais que mais cresce é o de 

pessoas com mais de 85 anos de idade (LUSTOSA et al., 2011; VENTURELLI, 

2018). Nesse ano de 2018, por exemplo, foi divulgado pelo governo Japonês que o 

número de centenários no país alcançou aproximadamente 70 mil pessoas. Em 

1963 esse número era de apenas 153 pessoas (MCCURRY, acesso em: 08 nov. 

2018).  

 

Infelizmente, em particular nos países subdesenvolvidos, a maioria dos idosos 

experimenta perda significativa da função locomotora, tornando-os frágeis, 

vulneráveis e dependentes. Essa perda da função locomotora aumenta o risco de 

quedas, o que pode ser fatal para esse grupo de pessoas. Diversas características 

fisiológicas associadas à perda de massa muscular esquelética e à força parecem 

ainda mais comprometidas nessa população. (LUSTOSA et al., 2011; VENTURELLI, 

2018) 

 

Não apenas a função locomotora, que é dependente dos sistemas neuromuscular e 

esquelético, pode estar comprometida nos idosos, mas pode coexistir um conjunto 

de patologias crônicas, físicas e mentais, as quais  geram diminuição de diferentes 

funções fisiológicas, que além da perda de força muscular, resistência física, 

velocidade da marcha e equilíbrio (ou seja, deterioração da mobilidade), também 

diminuição da capacidade de controle da homeostase, declínio das funções 

cognitivas e executivas (ex: perda de concentração e memória), fragilidade óssea, 

redução da flexibilidade articular, perda de peso, fadiga, aumento do sedentarismo, 

principais agentes causadores para inatividade física. As principais causas parecem 

relacionadas à desregulação neuroendócrina, disfunção imunológica e sarcopenia 

(FRIED et al., 2001; VENTURELLI et al., 2018). 
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Trata-se, portanto, de uma síndrome, que vem sendo chamada de frailty, embora 

não haja consenso quanto a sua definição conceitual. Entendemos que a tradução 

mais próxima para essa palavra seja 'fragilidade'. Diante disso, o objetivo do 

presente estudo foi investigar a frailty (fragilidade) a partir de uma revisão narrativa 

da literatura, buscando compreender como o exercício físico contribui para o 

controle, retardo ou combate da evolução dessa síndrome. 

 

2. MÉTODOS 

 

Realizamos um levantamento literário de estudos nacionais e internacionais que se 

referem ao tema, encontrados nas bases de dados LILACS, MEDLINE e PubMed. 

Essa busca não foi sistemática, de modo que se trata de uma revisão narrativa. 

Optamos por discutir estudos que se relacionavam a influência do exercício físico 

nas características fisiopatológicas encontradas em idosos com frailty. De qualquer 

forma, para as pesquisas dos artigos utilizamos os seguintes descritores (na língua 

portuguesa e inglesa): idoso; fragilidade; envelhecimento; exercício físico.  
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3. CONCEITUAÇÃO DA FRAILTY 

 

O termo frailty surgiu na década de 90 e atualmente apresenta diversos conceitos 

diferentes, tendo em comum a compreensão de ser uma síndrome clínica com 

características biológicas e fisiológicas (FRIED et al., 2001; HOGAN, MACKNIGHT, 

BERGMAN, 2003).  

 

Na literatura médica outros termos eram usados para ao se referir a frailty, como os 

termos (já traduzidos) “debilitado”, “pessoa com deficiência”, “idosos frágeis”, 

“incapacitado”, entre outros. Segundo Hogan, Macknight e Bergman (2003), já na 

década de 70 foi amplamente aceita a heterogeneidade da população idosa, 

tornando assim o termo “idosos frágeis” necessário para descrever e chamar à 

atenção a um grupo específico de idosos, descritos como de grande complexidade 

médica e vulnerabilidade, socialmente isolados e privados economicamente. Este 

grupo inicialmente era denotado por aqueles acima de 75 anos e que necessitavam 

de cuidados especiais. 

 

Definida como um estado clínico de ampliada vulnerabilidade provocada por um 

declínio interligado ao envelhecimento na função e reserva funcional de vários 

sistemas fisiológicos, culminando em determinada incapacidade do organismo em 

responder de maneira habitual aos estressores diários ou agudos (FRIED et al., 

2001). Por exemplo, um idoso, em boa forma, após sofrer algum estresse, como 

uma infecção, apresentará uma deterioração funcional relativamente pequena, que 

após o tratamento retorna à homeostase. Já um idoso frágil, que apresenta o 

mesmo quadro estressor implica preocupação com a vulnerabilidade, 

desenvolvendo uma deterioração maior podendo culminar numa dependência 

funcional que não retornará à homeostase basal, passando de uma pessoa de 

estado independente para dependente; móvel para imóvel; de estabilidade postural 

para maior risco de queda; de lucidez para quadros de delírio (CLEGG et al., 2013). 

 

Para avaliar esta independência funcional do idoso, utiliza-se um instrumento 

chamado „Indicador de Katz‟, utilizado pelo Ministério da Saúde, onde avalia o 
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desempenho funcional do idoso em atividade de vida diária divididas em seis 

categorias: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferências (sair da cama, 

sentar-se na cadeira), continências (controle da micção e defecação) e alimentar-se. 

Algumas atividades são avaliadas de acordo com o que o idoso ou o seu familiar 

relata (DUARTE, ANDRADE, LEBRÃO, 2007). 

 

Na ausência de um padrão ouro, Fried et al. (2001), definiram a frailty conforme o 

preenchimento de pelo menos três de cinco critérios fenotípicos que indicam a 

fragilidade: perda de peso corporal não intencional (maior de 4,5 kg ou superior a 

5% do peso do último ano); fadiga autodeclarada; diminuição da força de preensão 

palmar, medida com dinamômetro e ajustada para gênero e índice de massa 

corporal (IMC); baixo nível de atividade física medida pelo dispêndio semanal de 

energia (baseando-se em auto relato das atividades físicas realizadas diariamente, 

sendo de 383 Kcal para homens e 270 Kcal para mulheres para ponto de corte) e 

ajustado segundo o gênero; diminuição da velocidade de marcha em segundos 

(onde o idoso percorre um total de 8,6 metros, sendo que os dois primeiros e dois 

últimos metros não são cronometrados, equivale a 4,6 metros, após realizar três 

tentativas calcula-se a média para chegar ao resultado, o ponto de corte considera o 

gênero e altura de cada indivíduo).  

 

Um estágio de pré-fragilidade, que engloba um ou dois desses critérios, identifica 

este grupo com uma grande chance de culminar na fragilidade (três ou mais 

características); os não frágeis seriam os que não apresentam nenhuma das 

características da frailty (SILVA et al., 2009). 

 

Os casos de frailty são frequentes na população idosa, sendo mais prevalente em 

mulheres devido a sua menor quantidade de massa muscular e força, quando 

comparado aos homens de mesma idade, conferindo aos idosos altos riscos de 

quedas, incapacidades, hospitalizações e até mortalidade. Apesar da diminuição da 

massa muscular (sarcopenia), força, resistência, velocidade de marcha e prática de 

exercícios físicos serem marcadores desta condição clínica, ainda assim não há um 

método normatizado e validado para definir aqueles que realmente são frágeis 

(FRIED et al., 2001). 
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4. PATOFISIOLOGIA DA FRAILTY 

 

A frailty refere-se a distúrbios de múltiplos sistemas fisiológicos inter-relacionados. 

Há um declínio gradual na reserva fisiológica com o envelhecimento. Na frailty, esse 

declínio é acelerado, afetando os mecanismos homeostáticos (CLEGG et al., 2013). 

 

Um fator determinante sobre a frailty, portanto, é reconhecer como os mecanismos 

do envelhecimento promovem declínio cumulativo em múltiplos sistemas fisiológicos, 

consequente degradação da reserva homeostática e vulnerabilidade frente a 

mudanças do estado de saúde após eventos estressores. Os mecanismos do 

envelhecimento são influenciados por fatores genéticos e ambientais em 

combinação com mecanismos epigenéticos (CLEGG et al., 2013).   

 

O envelhecimento é um processo biológico que se manifesta do nível celular ao 

sistêmico, caracterizado por inúmeras mudanças funcionais que se tornam 

aparentes ao longo da vida. Trata-se do resultado do acúmulo ao longo da vida de 

danos moleculares e celulares  causados por múltiplos mecanismos regulados por 

uma rede de manutenção e reparo, sob a inflûencia de mecanismos genéticos, 

ambientais e epigenéticos. Fatores relacionados à idade como desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e metabólicas, problemas ortopédicos e deteriorações 

cognitivas, embora não presentes na mesma proporção em todos os indivíduos, 

podem afetar significativamente a função física e, portanto, desempenham papel na 

determinação da saúde e da longevidade das pessoas. A maioria dos estudos 

epidemiológicos evidencia que apenas um número mínimo de idosos são totalmente 

independentes em termos de atividades de vida diária, enquanto a maioria é parcial 

ou totalmente dependente (ROSE, 2018). 

 

Não há precisão quanto ao tamanho dos danos celulares requeridos para causar 

uma patofisiologia do órgão prejudicado. É de se destacar que os sistemas 

orgânicos possuem uma resistência considerável, a qual fornece uma reserva 

fisiológica necessária para compensar a idade e as alterações relacionadas à 

doença. O cérebro, o sistema endócrino, o sistema imunológico e o músculo 

esquelético estão intrinsecamente relacionados, e a perda da reserva fisiológica 

desses sistemas e outros, incluindo os sistemas cardiovascular, respiratório e renal, 
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são determinantes para a ocorrência da frailty. Tais particularidades clínicas geram 

casos de internação hospitalar, podendo acelerar o declínio da pessoa (CLEGG et 

al., 2013).  

 

4.1  SISTEMA NEURAL 

 

O envelhecimento está associado a mudanças estruturais e fisiológicas do cérebro. 

A morte de neurônios individuais na maioria das regiões corticais é mínima, mas os 

neurónios com elevadas exigências metabólicas como os piramidais do hipocampo, 

podem ser afetados de modo desproporcional quanto a função sináptica, e/ou 

transporte de proteínas, e/ou função mitocondrial irregular. O hipocampo, 

identificado como um mediador importante na fisiopatologia do declínio cognitivo e 

demência de Alzheimer, é um componente da resposta ao estresse, o qual identifica 

aumento dos níveis de glicocorticoides e retransmite a informação, como alerta, para 

o hipotálamo (BISHOP, LU, YANKNER, 2010). 

 

O envelhecimento do cérebro também é caracterizado por mudanças estruturais e 

funcionais nas células microgliais (população de células imunes do sistema nervoso 

central (SNC) equivalentes a macrófagos) que são ativadas quando ocorre lesão 

cerebral e/ou inflamação local ou sistêmica, sendo hiper responsivas a pequenos 

estímulos mediante o envelhecimento, com o potencial de causar danos e morte 

neuronal.  

 

Acredita-se que a microglia desempenha papel importante na fisiopatologia do 

delírio. Clegg et al. (2013) cita em seu trabalho uma coorte prospectiva envolvendo 

273 idosos hospitalizados que identificou que a fragilidade está associada tanto ao 

aumento do risco de desenvolver delírio quanto a subsequente redução da 

sobrevida. Comparando a sobrevida dos idosos frágeis com pacientes não frágeis, 

ambos com delírio, os primeiros apresentaram mediana de sobrevida de 88 dias, 

enquanto o segundo grupo apresentou sobrevida média de 359 dias. Esses 

resultados sugerem que a combinação de delírio e fragilidade em pessoas idosas 

aumenta a probabilidade de gerar resultados adversos (CLEGG et al., 2013). 
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Clegg et al. (2013) ainda menciona que há evidências acumuladas de estudos 

observacionais que apoiam uma associação temporal entre fragilidade, 

comprometimento cognitivo e demência. Baseado em uma coorte prospectiva (n = 

750) de idosos sem comprometimento cognitivo, a fragilidade foi associada a um 

aumento do risco de desenvolver comprometimento cognitivo leve ao longo de 12 

anos de seguimento. Enquanto que o aumento do grau de fragilidade foi associado a 

uma taxa mais rápida de declínio cognitivo. 

 

4.2  SISTEMA ENDÓCRINO 

 

O cérebro e o sistema endócrino estão intrinsecamente ligados, sendo o eixo 

hipotalâmico-hipofisário a conexão mais bem compreendida, fundamental para o 

metabolismo e uso de energia por meio da ação de sinalização de uma série de 

hormônios homeostáticos (CLEGG et al., 2013). 

 

Durante o envelhecimento, há um declínio na produção de três principais hormônios 

circulantes: hormônio de crescimento; estradiol e testosterona; 

dehidroepiandrosterona e sulfato de dehidroepiandrosterona (precursor dos 

esteróides sexuais). O hormônio do crescimento, causa redução na produção do 

fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1) pelo fígado e outros órgãos. Os 

IGFs são uma família de pequenos peptídeos que aumentam a atividade anabólica 

em muitas células. Enquanto a diminuição de estradiol e testosterona causam 

aumento da liberação de hormônio luteinizante (LH) e do hormônio folículo 

estimulante (FSH). As células adrenocorticais produtoras do principal precursor dos 

esteróides sexuais, dehidroepiandrosterona (DHEA) e o sulfato de DHEA (DHEAS), 

diminuem suas atividades, seguidas por um aumento gradual na liberação de 

cortisol (CLEGG et al., 2013). 

 

Alterações na sinalização de IGF, hormônio sexual, produção de DHEA / DHEAS e 

secreção de cortisol são consideradas culminantes na fragilidade, embora as 

relações exatas permaneçam incertas e exijam mais investigação. Um estudo 

transversal relatou níveis significativamente menores de IGF-1 em pessoas 

identificadas como frágeis quando comparadas a grupos controles pareados por 

idade (CLEGG et al, 2013 apud LENG et al., 2004). No entanto, se o IGF-1 tem um 
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papel etiológico chave na fragilidade, uma associação entre IGF-1 e mortalidade 

pode ser antecipada, mas uma série de estudos observacionais tem relatado 

associações inconsistentes. Além disso, embora os músculos dos idosos frágeis 

pareçam manter a capacidade de responder ao IGF-1 ensaios com suplementação 

de IGF-1 em idosos não conseguiram demonstrar tal benefício (CLEGG et al., 2013).  

 

Embora tenha sido identificada uma associação entre níveis de testosterona e 

fragilidade, este pode ser um marcador sensível, e não um mecanismo patológico. 

Um estudo transversal relatou uma associação entre o DHEAS e a fragilidade, mas 

a influência das comorbidades não pôde ser excluída com segurança. Um estudo 

transversal (n = 214) relatou que a fragilidade foi independentemente associada a 

níveis diurnos cronicamente elevados de cortisol. Uma ligação entre cortisol e 

fragilidade cronicamente elevados é plausível, pois níveis persistentemente altos de 

cortisol estão associados ao aumento do catabolismo, levando à perda de massa 

muscular, anorexia, perda de peso e gasto energético reduzido - características 

clínicas clássicas da fragilidade (CLEGG et al., 2013).  

 

4.3  SISTEMA IMUNE 

 

O envelhecimento do sistema imunológico é caracterizado por um declínio nas 

células-tronco, por alterações na produção de linfócitos T, pela diminuição da 

resposta dos anticorpos liderados pelas células B e pela redução da atividade 

fagocítica de neutrófilos, macrófagos e células natural killer. Esse sistema 

imunológico senescente pode funcionar adequadamente no estado quiescente, mas 

não responde adequadamente ao estresse de inflamação aguda (CLEGG et al., 

2013). 

 

Há evidências de que a inflamação tem um papel fundamental na fisiopatologia da 

fragilidade, em particular por meio de uma resposta inflamatória anormal de baixo 

grau que é hipersensível a estímulos e persistente em períodos prolongados, após a 

remoção do estímulo inflamatório inicial. Uma grande quantidade de citocinas 

inflamatórias tem sido independentemente associada à fragilidade, dentre elas a 

interleucina-6 (IL-6), a proteína C-reativa (PCR), o fator de necrose tumoral-α (TNFα) 

e o ligante de quimiocina CXC-10 (CXCL-10), que é um potente mediador pró-
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inflamatório. Ao regular positivamente a inflamação, geram-se produtos de glicação 

avançada (AGEs), que são um grupo de moléculas produzidas pela glicação de 

proteínas, lipídios e ácido nucléico, estes produtos têm potencial de causar danos 

celulares generalizados que podem ser determinantes no processo da fragilidade 

(CLEGG et al., 2013). 

 

A inflamação está associada à anorexia e ao catabolismo do músculo esquelético 

bem como do tecido adiposo, podendo gerar comprometimento nutricional, fraqueza 

muscular e perda de peso, que são características da fragilidade. Além disso, a 

fragilidade está associada a uma resposta diminuída de anticorpos contra a 

influenza e a vacina pneumocócica, o que ajuda a explicar o porquê que a vacinação 

em pessoas idosas apresenta eficácia clínica relativamente modesta (CLEGG et al., 

2013). 

 

4.4  SISTEMA MUSCULAR ESQUELÉTICO 

 

A perda de massa muscular é visível  a partir dos 40 anos, diminuindo 

aproximadamente 0,5% ao ano, e isso é resultado de um processo multifatorial que, 

dentre seus fatores causais, inclui níveis reduzidos de anabolismo, inflamação 

crônica, degradação de proteínas contráteis do músculo, perda da capacidade 

regenerativa, ativação neural alterada e disfunção mitocondrial. A perda de massa 

muscular gera perda de desempenho contrátil, medida como força ou potência. O 

envelhecimento pode provocar alterações dos sistemas sensoriais (vestibular, visual 

e somatossensorial), além de musculoesqueléticas que podem fazer com que haja 

diminuição do controle postural que, somada a fragilidade que se instala durante 

esta fase da vida, aumenta o risco de quedas (ROSE, 2018). 

 

Sarcopenia, termo proposto por Rosenberg em 1989, tem sido definida como perda 

progressiva da massa muscular esquelética, força e potência, e é característica da 

fragilidade. A perda de força e potência muscular podem ser superiores às 

alterações na massa muscular. Em circunstâncias normais, a homeostase muscular 

é mantida em um delicado equilíbrio entre a formação de novas células musculares 

e hipertrofia, e perda de proteínas. Este equilíbrio delicado é coordenado pelos 

sistemas neuroendócrino e imunológico, e influenciados por fatores nutricionais e 
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atividade física. Os componentes neurológicos, endócrinos e imunológicos adversos 

da fragilidade têm o potencial de perturbar esse delicado equilíbrio homeostático e 

acelerar o desenvolvimento da sarcopenia. As citocinas inflamatórias, incluindo IL-6 

e TNFα, ativam a degradação muscular para gerar aminoácidos para energia e clivar 

peptídeos antigênicos (indutores de anticorpos específicos). Essa resposta 

fundamentalmente protetora pode tornar-se patológica na presença de uma resposta 

inflamatória hiperativa e insuficientemente regulada, levando à perda de massa e 

força muscular, com consequente declínio da capacidade funcional (CLEGG et al., 

2013). 

 

5. EPIDEMIOLOGIA DA FRAILTY 

 

O objetivo de se estudar a epidemiologia do envelhecimento e, por consequência, da 

frailty, é analisar a saúde dos idosos considerando o ambiente físico, a cultura, o 

gênero, os determinantes da saúde e os serviços sociais. A transição demográfica e 

epidemiológica muda o perfil de doenças da população. O Brasil, a exemplo de 

outros países, convive com o envelhecimento crescente da população e com a 

transição das doenças infectocontagiosas para as doenças crônicas/degenerativas 

(ROSE, 2018). Há teorias sobre o envelhecimento. Teorias biológicas do 

envelhecimento, incluindo teorias genéticas, de danos e de desequilíbrio gradual, 

enfocam os fatores que causam a senescência do corpo e aumentam o risco de 

morbidade e mortalidade com a idade.  Teorias psicossociais do envelhecimento 

enfatizam o quanto as pessoas têm controle sobre como elas envelhecem, ou seja, 

enfocam a influência de processos psicológicos e características da personalidade 

no processo de envelhecimento. Fatores psicológicos são determinantes para o 

envelhecimento bem-sucedido (ROSE, 2018). 

 

Teorias sociológicas enfocam a influência dos ambientes social e físico no 

envelhecimento. Tais teorias formam a base para desenvolvimento de programas e 

políticas públicas de combate a frailty (ROSE, 2018). 

 



19 

 

O envelhecimento pode ser categorizado em pelo menos 3 tipos: Normal, anormal e 

bem-sucedido. Essa caracterização é importante para diferenciar como as pessoas 

mais velhas tendem a viver.  

 

O envelhecimento usual ou normal se caracteriza por declínio das funções que o 

corpo executa de forma proporcional aos anos, ou seja, conforme os anos passam 

as deficiências físicas, limitações funcionais, doenças, incapacidades também 

ocorrem, até o fim da vida (ROSE, 2018). Há uma compatibilidade entre idade 

cronológica e biológica.  

 

O envelhecimento anormal ou patológico é aquele em que as pessoas já estão 

predispostas geneticamente a determinadas doenças ou possuem um estilo de vida 

de alto risco e negativo, como o uso exacerbado de álcool, tabagismo, maus hábitos 

alimentares. Essa forma de envelhecer causará um desequilíbrio entre idade 

cronológica e biológica.  

 

Já o envelhecimento bem-sucedido é caracterizado pela longevidade ou à 

sobrevivência pelos anos. Pessoas que envelhecem dessa forma detém 

características psicossociais e fisiológicas melhores do que a média das pessoas. 

Além disso, apresentam maior satisfação geral com a vida. Embora seja de difícil 

conceituação, o envelhecimento bem-sucedido possui muitos indicadores e fatores 

que envolvem saúde física e mental, longevidade, competência social, satisfação 

com a vida, controle de suas atividades e produtividade diária. Os seguintes fatores 

psicológicos são considerados importantes determinantes do envelhecimento bem-

sucedido: inteligência, capacidade cognitiva, autoeficácia, autoestima, controle 

pessoal, estilo de enfrentamento e resiliência (ROSE, 2018). Essa compreensão é 

importante para se pensar em como gerenciar programas de prevenção e 

tratamento da frailty. 

 

Os primeiros dados epidemiológicos sobre transições da fragilidade (não frágeis 

para pré-frágeis, ou pré-frágeis para frágeis) surgiu de um estudo publicado por Gill 

et al. (2006), que ao estudarem 754 idosos com idade igual ou superior a 70 anos, 

verificou que 58% das participantes transitaram de fase ao menos uma vez entre 

dois dos três estados da fragilidade durante quatro anos e meio. 
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Dados epidemiológicos da frailty são pouco evidentes em virtude da dificuldade de 

diagnosticar. Um estudo, por exemplo, constatou que os médicos normalmente 

verificam o quadro de fragilidade em seus pacientes, mas não conseguem classifica-

los devido à falta de confiabilidade na classificação desta enfermidade por ausência 

de definições e critérios objetivos (GULLIFORD e RAVINDRARAJAH, 2018). Como 

já descrito anteriormente, o modelo mais objetivo e aceito para definição da 

fragilidade se baseia na ocorrência de pelo menos três entre cinco características, 

que são:  perda de peso corporal não intencional, exaustão autodeclarada, fraqueza 

(baixa força de preensão), baixa velocidade de marcha e baixo nível de atividade 

física. Esse modelo foi desenvolvido por Fried et al. (2001).  

 

Outro modelo refere-se ao déficit acumulado, que gera um índice da quantificação 

da fragilidade. Rockwood et. al desenvolveu tal modelo, chamado de “The Frailty 

Index” em que se considera o número de déficits possíveis em um indivíduo. Por 

meio desse instrumento criaram o índice E-frailty e o Escore de Risco de Fraqueza 

Hospitalar. Esses índices convergem entre o conceito de fragilidade e o de 

morbidade múltipla, que pode culminar num estágio de declínio terminal 

(GULLIFORD e RAVINDRARAJAH, 2018). 

 

Dois artigos são citados pelo The Lancet Public Health (GULLIFORD e 

RAVINDRARAJAH, 2018) como referências na compreensão da epidemiologia da 

fragilidade. São duas coortes realizadas no Reino Unido, chamadas de Whitehall II e 

UK Biobank.  

 

O estudo Whitehall II avaliou participantes com média etária de 69 anos, com 

poucas mulheres. O estudo da UK Biobank avaliou dados de mais de 400 mil 

pessoas com idades entre 37 a 73 anos. Os dois artigos mencionados utilizaram os 

critérios da fragilidade desenvolvido por Fried et al. No primeiro estudo, menos de 

2% apresentaram vestígios de fragilidade entre aqueles com menos de 65 anos, 

aumentando para mais de 10% naqueles com idade igual ou superior a 75 anos. Foi 

observado que houve desigualdade na ocorrência de fragilidade, tendo sido mais 

frequente em mulheres, grupos étnicos minoritários e com escolaridade baixa. O 

baixo índice de emprego para as pessoas com cinquenta anos ou mais foi associado 
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a uma probabilidade 60 vezes maior de fragilidade tardia. Os participantes que 

apresentaram estilo de vida e condições favoráveis para um adequado 

envelhecimento, ou seja, caraterísticas do envelhecimento bem-sucedido, foram 

menos suscetíveis ao desenvolvimento da fragilidade, postergando tal estágio em 

suas vidas (GULLIFORD e RAVINDRARAJAH, 2018).  

 

Gulliford e Ravindrarajah (2018), ainda sobre o estudo do UK Biobank, verificaram 

que 16.538 (3%) dos 493.737 participantes possuíam características da fragilidade, 

sendo que mais de um terço, 185.360 (38%) foram considerados pré-frágeis. 

Características de morbidade múltipla foi bastante associada à fragilidade nos dados 

do UK Biobank, tendo participantes que apresentaram quatro ou mais condições 

morbidas em longo prazo, apresentaram vinte e sete vezes mais chances de 

desenvolver fragilidade do que aqueles sem condições longo prazo. Das condições 

individuais que se desenvolvem em longo prazo, a fragilidade foi mais frequente em 

pacientes com esclerose múltipla e síndrome da fadiga crônica. Já a obesidade na 

fase da meia idade foi interligada à fragilidade nos dois estudos mencionados, dando 

a entender que os riscos combatíveis nesta fase da vida podem ajudar a reduzir a 

ocorrência da fragilidade no decorrer da vida (GULLIFORD e RAVINDRARAJAH, 

2018).  

 

Mediante tais análises, o The Lancet Public Health concluiu que existe associação 

entre as condições de longo prazo (morbidade múltipla e fragilidade), sendo que 

estas características frequentemente antecedem a fragilidade. Concluem também 

que há falta de consenso sobre a definição de fragilidade, sendo que a classificação 

dos indivíduos como frágeis depende da construção teórica sobre o modelo de 

fragilidade, abrindo possibilidades para haja mais de um tipo de fragilidade. Hoje, o 

termo fragilidade pode ser interpretado como uma fase contínua do envelhecimento, 

porém sem um determinado conceito (GULLIFORD e RAVINDRARAJAH, 2018).  

 

5.1  CONSEQUÊNCIAS DA FRAILTY 

 

A fragilidade é um processo dinâmico, sendo que a transição para um nível de maior 

fragilidade é mais comum que a melhora. Além disso, o desenvolvimento da 

fragilidade frequentemente gera declínio que culmina no aumento da fragilidade e no 
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risco de agravamento da incapacidade, quedas, internações hospitalares e morte 

(BUCKINX et al., 2015).  

 

A associação entre fragilidade e resultados adversos (quedas, incapacidade, 

hospitalização, internação domiciliar e mortalidade) foi relatada segundo Buckinx et 

al. (2015) em quatro grandes estudos de coorte:  

 

(1) O Cardiovascular Health Study (CHS), que recrutou o grupo original em quatro 

comunidades dos Estados Unidos de um corte afro-americano, mostrou associação 

preditiva entre fragilidade e pré-fragilidade com quedas acidentais, piora da 

mobilidade ou atividades de vida diária (AVD), hospitalização incidente e morte em 3 

ou 7 anos de seguimento da fragilidade (FRIED et al., 2001);  

 

(2) O estudo Canadense de Saúde e Envelhecimento (CSHA) associou a fragilidade 

com aumento do risco de morte em 5 anos entre pessoas levemente frágeis. Além 

disso, a fragilidade foi a preditora mais importante de óbito e institucionalização entre 

pessoas levemente frágeis e gravemente frágeis. Portanto, este estudo mostra que o 

risco de desfechos adversos à saúde aumentou acentuadamente com a fragilidade, 

sendo que esses riscos permanecem mesmo com tratamento baseado na idade e 

sexo, com comorbidades e saúde ruim (ROCKWOOD et al., 2004); 

 

(3) O Estudo de Saúde da Mulher e Envelhecimento (WHAS), feito nos Estados 

Unidos, identificou a partir de análises do CHS, que a fragilidade previu fortemente 

todos os resultados considerados, como atividades instrumentais da vida diária 

(AIVDs) grave ou deficiência das atividades da vida diária (AVDs) e entrada em lar 

de idosos, exceto quedas e primeira hospitalização. De fato, mulheres frágeis 

tiveram risco 6 vezes maior de morte e 10 vezes maior de desenvolver incidentes 

nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD), além da incapacidade das 

atividades de vida diária (AVD) e entrada em clínicas de repouso (BANDEEN-

ROCHE et al., 2006); 

 

(4) O Estudo de Fratura Osteoporótica (SOF), recrutados em quatro áreas dos 

Estados Unidos, também citado por Buckinx et al. (2015), mostrou que a fragilidade 

foi associada a aumento em aproximadamente duas vezes ou mais na incidência de 
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quedas no ano seguinte e ocorrência de incapacidades provocada por incidente. As 

taxas de mortalidade por todas as causas também foram maiores (1,4 a 1,55 vezes) 

com evidências crescentes de fragilidade. Os indivíduos frágeis também correm 

maior risco de incapacidade iatrogênica, que é definida como a dependência evitável 

do uso de medicação que ocorre durante o curso dos cuidados de vida (ENSRUD et 

al., 2008). 

 

5.2  RASTREAMENTO DE FRAGILIDADE 

 

Como dito previamente, o diagnóstico da frailty ainda não é consensual. A 

publicação The Lancet health cita vários instrumentos para que foram desenvolvidos 

nos últimos anos para avaliar a fragilidade. Embora o conceito de fragilidade seja 

agora aceito por todos, a introdução da triagem na prática médica permanece 

controversa e os critérios operacionais variam. A escolha da ferramenta de rastreio 

para a fragilidade deve se basear na definição que melhor se adeque às 

necessidades dos investigadores, médicos ou decisores políticos (BUCKINX et al., 

2015). 

 

Para combater com sucesso a fragilidade, a triagem e o gerenciamento da 

fragilidade na prática clínica é essencial. Do ponto de vista da saúde pública, o 

rastreamento da fragilidade ajudaria a reduzir os gastos globais, por meio da 

redução da taxa de institucionalização e hospitalização. Reduzir a gravidade da 

fragilidade proporcionará grandes benefícios para os indivíduos, suas famílias e para 

a sociedade uma vez que os idosos frágeis que recebem cuidados para combater a 

fragilidade são menos suscetíveis a um declínio cognitivo ou funcional, além de 

apresentarem taxas de mortalidade mais baixas, apresentam menores registros das 

quantidades de queda, por exemplo (BUCKINX et al., 2015). 

 

Sobre o aspecto do diagnóstico da frailty, é possível discutir sobre as seguintes 

questões: diagnóstico laboratorial, critérios clínicos, diagnóstico diferencial, 

ferramentas de avaliação.  

 

Em relação a diagnóstico laboratorial, até o momento não existem exames 

laboratoriais específicos para o diagnóstico da fragilidade. Os marcadores 
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laboratoriais relacionados à fisiopatologia da síndrome, como declínio nutricional, 

alterações neuroendrócrinas, alterações músculo-esqueléticas, hematológicas e 

imunológicas são: albumina; pré-albumina; transferrina, ceruplasmina, folato, zinco e 

vitaminas; colesterol total e frações; triglicerídeos; IGF-I-GH; insulina de jejum e após 

teste de tolerância à glicose; IL-6; proteína C-reativa; dímero D; fibrinogênio; 

marcadores genéticos; single nucleoide polymorphism (SNP) e mutação de DNA 

mitocondrial (FELIPPE e CAMPOS, 2016). 

 

Em relação aos critérios clínicos, as manifestações mais recorrentes são: perda de 

peso não intencional, fraqueza muscular, fadiga, percepção de exaustão, anorexia, 

inatividade física e alterações de marcha e equilíbrio. Individualmente, cada uma das 

manifestações clínicas é preditora de eventos adversos relacionados com a frailty, 

como quedas, declínios funcionais, institucionalizações e morte. O baixo 

desempenho em alguns testes, como os de velocidade da marcha, de avaliação do 

equilíbrio estático, de medida do tempo para se levantar cinco vezes de uma cadeira 

e a força de preensão palmar, mostrou risco independente de declínio funcional 

futuro, mesmo quando avaliados idosos considerados independentes. As medidas 

de função física parecem integrar os efeitos das inúmeras vertentes da saúde e do 

envelhecimento, como condicionamento físico, impacto de diversas doenças e 

estado emocional (FELIPPE e CAMPOS, 2016). 

 

Em relação ao diagnóstico diferencial, fazem parte as doenças malignas; as 

psiquiátricas, especificamente a depressão; as gastrointestinais; as endócrinas, 

especialmente o hipertiroidismo; as cardiovasculares; o alcoolismo; as desordens 

nutricionais; as respiratórias; as neurológicas; as infecções crônicas; as doenças 

renais; aquelas do tecido conectivo; e o efeito colateral dos medicamentos (FELIPPE 

e CAMPOS, 2016).  

 

Em relação as ferramentas de avaliação para identificar a fragilidade, diversos 

modelos têm sido propostos, sendo duas dessas abordagens mais populares. O 

primeiro é o modelo do déficit, que consiste em somar o número de deficiências e 

condições para estabelecer um índice de fraqueza. Este modelo considera a 

fragilidade como um estado de risco multidimensional que pode ser medido mais 

pela quantidade do que pela natureza dos problemas de saúde. O segundo modelo, 
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enxerga a fragilidade como uma síndrome biológica resultante de múltiplos sistemas 

fisiológicos em declínio cumulativo, este definiu um fenótipo físico específico a 

fragilidade. Outros modelos têm sido propostos como alternativas ou substitutivos 

(BUCKINX et al., 2015), mas descrições detalhadas fogem do escopo do presente 

estudo. 

 

Ainda sobre essa questão, os instrumentos descritos abaixo segundo Buckinx et al. 

(2015), são os mais frequentemente citados na literatura como ferramentas para 

medir a fragilidade: 

 Fenótipo de fragilidade: Fried et al. (2001) definiu um fenótipo de fragilidade pela 

presença de três ou mais dos seguintes componentes: perda de peso não 

intencional, diminuição da força de preensão palmar, diminuição da velocidade 

de marcha em segundos, exaustão autodeclarada e baixo nível de atividade 

física realizada. A presença de um ou dois déficits indica uma condição de pré-

fragilidade, enquanto a ausência de déficit indica um estado saudável. 

 Questionário de Strawbridge: O questionário desenvolvido por Strawbridge em 

1998 define a fragilidade como uma dificuldade em dois ou mais domínios 

funcionais (físico, cognitivo, sensorial e nutritivo). 

 Edmonton Frail Scale (EFS): Há 8 critérios envolvidos no EFS (comprometimento 

cognitivo, atitudes de saúde, apoio social, uso de medicamentos, nutrição, 

humor, continência e habilidades funcionais). A pontuação máxima é 17 e 

representa o nível mais alto de fragilidade. Um intervalo de pontuação entre 0 e 3 

define um estado saudável, 4 ou 5 corresponde ao estado ligeiramente frágil, 6 e 

8 corresponde ao estado moderadamente frágil e 9 e 17 corresponde ao estado 

severamente frágil.  

 Escala de Fraqueza Clínica (CFS): Baseia-se numa avaliação clínica nos 

domínios da mobilidade, energia, atividade física e função. A escala utiliza 

descritores, ícones e figuras para estratificar os idosos de acordo com seu nível 

de vulnerabilidade e o escore varia de 1 (saúde robusta) a 7 (dependência 

funcional completa de outros). 

 Escala FRAIL: A „Escala Frágil‟ inclui 5 componentes e considera os déficits 

acumulados nestes 5 domínios, formando sua sigla: Fadiga, Resistência, 

Ambulância, Doença e Perda de peso. Escores frágeis variam de 0 a 5 (ou seja, 
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1 ponto para cada componente; 0 = melhor a 5 = pior) e representam um estado 

de saúde frágil (3 a 5), pré-frágil (1 a 2) e não frágil (0). 

 Indicador de Fraqueza de Groningen (GgugFI): O GFI consiste em 15 itens de 

autorrelato e rastreia a perda de funções e recursos em quatro domínios: físico, 

cognitivo, social e psicológico. As pontuações variam de zero (não frágil) a 

quinze (muito frágil). Uma pontuação de GFI de 4 ou superior é considerada 

frágil. 

Outros instrumentos propostos, os quais não abordaremos por não serem objeto 

principal do trabalho, são a Share Frailty Instrument (Share-FI), Tilburg Frailty 

Indicator, Índice de fragilidade, Gérontopôle Frailty Screening Tool (BUCKINX et al., 

2015). Clegg et al. (2013) ainda citam o TUGT, que é uma medida padronizada da 

velocidade da marcha, ao qual uma vez que a marcha é lenta se associa a 

desfechos adversos. 

 

6. COMO TRATAR A FRAILTY 

 

Falar de tratamento para a frailty é algo relativamente novo, visto que não há 

consenso sobre a definição. O que parece mais razoável são intervenções 

interdisciplinares combinando tratamento médico, dieta, exercícios físicos e terapia 

ocupacional, visando o bem-estar mental, físico e social do idoso (DANIELS, 

ROSSUM, WITTE, 2008).  

 

Entretanto, em virtude do tema do presente estudo, iremos destacar como o 

exercício físico pode contribuir na prevenção ou combate a frailty. 

 

6.1  IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO CONTROLE, RETARDO E 

COMBATE A FRAILTY 

 

Não há dúvidas da importância do exercício físico e da atividade física no combate à 

fragilidade. As pessoas mais velhas têm consciência dessa importância, e 

demonstram interesse nos resultados e benefícios da atividade física, no entanto há 

também certa hesitação por conta do tempo de tratamento e das aptidões exigidas 
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para a realização cada exercício. Assim, considerando que há consciência da 

importância da rotina de exercícios por parte considerável da população, o obstáculo 

se encontra em superar as barreiras para introdução e continuação no tratamento 

(LIU e FIELDING, 2011). Portanto, é preciso desenvolver campos correlatos e 

desconstruir barreiras, haja vista a complexidade do tratamento.  

 

O exercício físico é importante na melhora de aptidões relacionadas a prevenção de 

quedas, como equilíbrio, marcha, força muscular e coordenação. Estas capacidades, 

quando treinadas a partir da prescrição de exercícios físicos que considere as 

necessidades individuais, fatores de risco e doenças associadas, contribuem para a 

independência física do idoso (RIBESS e VIRTUOSO JR, 2005). Programas de 

treinamento multicomponentes, que incluem exercícios voltados para estas 

capacidades melhoram muito a condição do idoso, reduzindo o risco de quedas, 

morbidade, mortalidade e melhorando a mobilidade funcional (HERRERO et al., 

2015). 

 

O exercício físico e mudança nos hábitos sedentários somados a dieta adequada e 

afastamento de maus hábitos como fumo e consumo alcoólico, tem grande 

importância no combate a frailty. O exercício físico tem efeito nas prevenções 

primária (conjuntos de ações que visam evitar doença) e secundária (conjunto de 

ações que visam identificar e tratar a doença), o que retarda o risco de doenças e de 

quedas (ARREBOLA, 2003). 

 

Entre os exercícios físicos aconselhados para os idosos, estão aqueles associados a 

força e potência, segundo Herrero (2015), estes são decisivos no combate aos 

componentes da fragilidade, como declínio cognitivo e desfechos que podem ser 

trágicos (ex: quedas). 

 

Herrero (2015) destaca que as vantagens da prática do exercício físico no 

envelhecimento e, em especial, na fragilidade são comprovadamente importantes 

para diminuição da mortalidade, risco de doenças crônicas prevalente no 

envelhecimento cardiovascular, nas condições neurodegenerativas e 

comprometimento funcional. 
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No que se refere às condições neuroendócrinas e hormonais sistêmicas, o 

treinamento de força (TF) pode diminuir o impacto das alterações hormonais que 

ocorrem durante o envelhecimento. Os hormônios anabólicos, dentre eles o do 

crescimento e testosterona, podem contribuir para o anabolismo proteico durante e 

após os exercícios de força, podendo ajudar na sinalização dos vários mecanismos 

fisiológicos e na mediação da remodelagem e do crescimento tecidual muscular 

(FLECK e KRAEMER, 2017). 

 

Assim como qualquer estrutura corporal, as glândulas endócrinas também passam 

por um processo de senescência, fazendo com que a capacidade de secretar 

hormônios diminua. Segundo Fleck e Kraemer (2017), exercícios e TF podem 

compensar a redução na estrutura e no funcionamento do sistema endócrino. Isso 

parece ser mediado pela estimulação das glândulas endócrinas, resultando na 

síntese e secreção dos hormônios necessários à homeostase metabólica (durante o 

exercício) e à sinalização anabólica (durante a recuperação), que poderiam 

contribuir com alterações na força das fibras musculares de idosos (FLECK e 

KRAEMER, 2017). 

 

Em relação a composição corporal, que constitui o percentual de massa adiposa e 

componentes da massa livre de gordura, incluindo músculos, ossos, tecidos e 

órgãos do corpo, os efeitos positivos do TF na taxa metabólica, ossos, músculos e 

tendões podem ajudar as pessoas a manterem a funcionalidade dessas estruturas 

durante o envelhecimento (FLECK e KRAEMER, 2017).  

 

Exercícios de força são importantes para compensar parte das perdas na taxa 

metabólica de repouso que ocorre naturalmente com o envelhecimento. Fator 

influenciador da composição corporal em homens idosos, a taxa metabólica de 

repouso (quantidade total de energia gasta durante o repouso que mantém as 

funções fisiológicas vitais, como frequência cardíaca e respiração, por exemplo) é 

mais baixa em mulheres e homens idosos. 

 

A taxa metabólica de repouso está associada à massa livre de gordura, e o TF bem 

aplicado pode ajudar no aumento da massa muscular e redução da massa adiposa, 

melhorando a taxa metabólica de pessoas idosas. De fato, a obesidade tende a 
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aumentar com o envelhecimento, de 18% em adultos jovens até 31% na meia-idade. 

Aliando-se dieta, exercícios cardiorrespiratórios e de força, pode-se conseguir 

prevenir o aumento da gordura corporal. Por exemplo, um TF que durou apenas 2 

semanas foi suficiente para aumentar o gasto de energia total em idosos, 

contribuindo para uma maior oxidação de lipídios.  Há relato na literatura de 

aumento na capacidade oxidativa muscular de aproximadamente 57%, aumento no 

tamanho muscular em cerca de 10% e a densidade volumétrica mitocondrial em 

cerca de 31% depois de 6 meses de força (FLECK e KRAEMER, 2017). 

 

Exercícios de força também tem importante contribuição para a densidade óssea. As 

fraturas, que geralmente ocorrem após a queda, podem diminuir se houver 

manutenção saudável da densidade óssea (ARREBOLA, 2003). 

 

De acordo com Fleck e Kraemer (2017), exercícios de força aumentam os 

marcadores da formação óssea e reduzem os da reabsorção, resultando num 

aumento da formação óssea. O TF aumenta a densidade óssea a uma taxa de 1 a 

3% anualmente em pessoas idosas, ao passo que os que não realizam exercícios 

de força perdem em torno da mesma porcentagem, no mesmo período.  

 

Fleck e Kraemer (2017) mencionam que idosas conseguiram aumentar sua 

densidade óssea femoral e da coluna lombar ao realizarem programas de TF de 

elevada intensidade (80% de 1RM; 8-10 repetições) após um ano ou mais de 

treinamento. 

 

Ademais, o treinamento melhorou o equilíbrio e aumentou massa muscular. 

Exercícios pliométricos realizados duas vezes por semana também aumentaram a 

densidade mineral óssea na parte proximal do fêmur e da diáfase da tíbia em 

mulheres entre 50 e 57 anos. 

 

O TF também contribui para a saúde tendínea. A rigidez músculo-tendínea pode ser 

inferida pela quantidade de força necessária para alongar um tendão até 

determinado comprimento, ou seja, quanto maior a força necessária para alongar 

um tendão, maior será a rigidez do complexo citado (FLECK e KRAEMER, 2017).  
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Segundo Fleck e Kramer (2017) aumento na força do tendão pode ocorrer em 

consequência a alguns meses de TF. A rigidez tendínea aumentou cerca de 64% 

com apenas 14 semanas de TF.  

 

Aumento na rigidez tendínea pode diminuir lesões tendíneas, melhorando os tempos 

de realização de tarefas funcionais. Mesmo que os protocolos de TF ainda não 

sejam consensuais, há menos dúvida sobre o fato do TF aumentar a rigidez 

tendínea, reduzir lesões tendíneas e, assim, melhorar a transferência de força total 

em idosos (FLECK e KRAEMER, 2017). 

 

Bastantes claras são as perdas de massa muscular e força com o avanço da idade, 

inclusive sendo uma característica incontestável da frailty (FLECK e KRAEMER, 

2017). A perda da massa muscular esquelética relacionada ao avançar da idade é 

definida como sarcopenia (EVANS, 1995), e obviamente afeta a capacidade de 

geração de força muscular. A força muscular pode diminuir de 12 a 15% por década 

após os 50 anos (LIU e FIELDING, 2011). A estimativa média de perda de força ao 

longo dos anos em idosos acima dos 60 anos, é de 2kg nos homens e 1kg em 

mulheres, havendo repouso de 10 dias em cama este valor aumenta (HERRERO et 

al., 2015). 

 

A perda em especial de unidades motoras tipo II pode ter diversos efeitos negativos 

nos desempenhos de força e potência. Também se sabe que a atividade de miosina 

ATPase diminui com a idade (FLECK e KRAEMER, 2006). 

 

Acredita-se que em mulheres a perda da capacidade funcional muscular comece 

precocemente devido a alterações hormonais (ARREBOLA, 2003).  

 

O TF é essencial para prevenir, controlar ou até reverter o quadro de sarcopenia 

(LIU e FIELDING, 2011). O ganho de força induzido pelo TF é praticamente 

consensual em idosos. Estudos mostram ganhos superiores a 100% de ganho de 

força (FLECK e KRAEMER, 2017). 

 

Segundo Herrero et al. (2015), o TF em pessoas mais velhas pode impedir ou 

retardar a perda de força. O aumento de força pode ser de 10 a 30% ou até mais 
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durante as primeiras semanas ou entre o primeiro e o segundo mês de treinamento, 

em idosos de ambos os sexos. Os autores complementam que os programas de TF 

para idosos são provavelmente a medida preventiva mais eficaz para retardo do 

aparecimento da sarcopenia e da frailty. Mesmo idosos frágeis podem conseguir 

aumento de massa muscular e força muscular, além de melhorar parâmetros 

objetivos da síndrome da fragilidade, como a velocidade de andar e o tempo para se 

levantar de uma cadeira.  

 

O TF e de equilíbrio em idosos aumenta a força, massa muscular e habilidades 

funcionais, melhorando o quadro de sarcopenia (ARREBOLA, 2003; CLEGG et al., 

2013). 

 

Outra questão característica da perda neuromuscular é a perda de potência. Para 

realizar atividades diárias como subir escadas, levantar da cadeira ou caminhar é 

necessário potência muscular. O aumento da potência está relacionado a diminuição 

da incidência de queda em idosos (HERRERO et al., 2015). 

 

Entretanto, para que o idoso possa chegar a um treinamento de potência muscular, 

ele deve passar por etapas, sendo, adaptação neural, altamente específicas para o 

padrão de movimento, ângulo articular, tipo de contração, tipo de resistência, 

velocidade de movimento e número de articulações envolvidas, durante um período 

de aproximadamente doze semanas, podendo ser maior para idosos (ACSM, 2002). 

Exercícios multicomponentes de 12 semanas aumentaram entre 96 a 116% a 

potência muscular, e 24 a 114% de força, com melhora da qualidade muscular, 

incidência de quedas e outros parâmetros funcionais (HERRERO et al., 2015). 

 

Tribess e Virtuoso Jr (2005) sugerem que exercícios para desenvolver equilíbrio e 

potência devem ser realizados quando o idoso tiver possibilidade e esteja 

“descansado”. Podem ser estáticos ou dinâmicos, com movimentos lentos, que 

envolvam combinações de manipulação e até ausência de estímulo visual. Deve 

tomar cuidado com obstáculos altos, exercícios de alta complexibilidade e disputas 

corporais. Sugerem prescrever exercícios que trabalhem deslocamento do corpo no 

espaço, mudança de direções, alteração do centro de gravidade e estimular a 

velocidade máxima em alguns casos, estando o idoso seguro para isso. 
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Uma perda que pode ser muito impactante na vida de idosos refere-se a perda 

neural e cognição. A relação entre deterioração cognitiva e fragilidade, segundo 

(HERRERO et al., 2015), é íntima pois compartilham bases fisiopatológicas comuns 

e resultados de curto e médio prazo semelhantes (hospitalização, quedas, 

incapacidade, internações em casas de repouso e mortalidade). Esta relação se dá 

porque provavelmente o sistema nervoso central e o músculo compartilham 

caminhos patogênicos comuns na evolução da deficiência. Um estudo de Garcia e 

Zugasti (2007), sobre envelhecimento e fragilidade, identificou como a deterioração 

cognitiva e da força mantêm um relacionamento diretamente proporcional. 

 

A demência costuma compor o fenótipo da fragilidade. A forma de demência mais 

comum é a doença de Alzheimer. A perda de memória e dificuldade de raciocínio 

pode contribuir para o sedentarismo. Há concomitante diminuição da velocidade da 

marcha e da atividade física. Alguns autores consideram que a deterioração 

cognitiva e de força, podem ser incluídas na mesma entidade clínica, sendo 

recentemente denominada de "fragilidade cognitiva", definida pela presença de 

fragilidade física e comprometimento cognitivo, excluindo a presença simultânea de 

doença de Alzheimer ou outras demências (HERRERO et al., 2015). 

 

Um estudo conduzido por Liu-Ambrose et al. (2010) mostrou que o TF durante 12 

semanas em idosas aumentou a velocidade da caminhada, mas foi surpreendente o 

fato de também ter melhorado funções cognitivas executivas, que estão 

relacionadas ao risco de quedas. 

 

Programas de exercícios físicos multicomponentes realizados em pacientes frágeis a 

altas velocidades podem melhorar o desempenho na realização de testes duplos 

("custo de tarefa dupla"). Esses testes duplos são uma maneira simples de explorar 

a função executiva e, consequentemente, o risco de queda. Assim, um possível 

mecanismo que explicaria a diminuição do risco de queda em pacientes frágeis com 

comprometimento cognitivo estaria relacionado a melhoria das funções executivas 

mediadas pelo exercício físico (HERRERO et al., 2015). 
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Liu e Fielding (2011) interpreta que, de modo geral, a atividade ou exercício físico 

regular oferece ganhos que superam os riscos da sua prática. 

 

Segundo Fleck e Kraemer (2006), o TF para idosos inclui melhoras em sua saúde 

habilidades funcionais e qualidade de vida.  Além disso, o treinamento da 

capacidade aeróbica se mostra efetivo na diminuição de quedas na população idosa, 

pois a perda dessa capacidade dificulta a execução das atividades de vida diária 

(MACEDO, GAZZOLA, NAJAS, 2008). O treinamento aeróbico deve fazer parte do 

programa de exercícios para idosos com frailty, principalmente combinado ao TF 

(HERRERO et al., 2015). 

 

7. ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SOCIOCULTURAIS DA ATIVIDADE FÍSICA 

PARA IDOSOS  

 

Dado o impacto de autopercepções positivas na saúde de idosos, a atividade física e 

os profissionais de saúde, incluindo os profissionais de educação física, podem 

trabalhar para promover autopercepções positivas e corrigir falsas crenças sobre o 

envelhecimento. Várias estratégias têm sido sugeridas para ajudar a combater esses 

estereótipos do envelhecimento e promover autopercepções positivas.  

 

Primeiro, é seguro assumir que o público-alvo está ciente dos benefícios da 

atividade física. Uma pesquisa da Associação Americana de Aposentados (AARP) 

relatou que 94% dos adultos com mais de 50 anos se exercitam como um meio de 

melhorar sua saúde em geral, enquanto 92% relataram se exercitar para se sentirem 

bem. Em outro estudo, 95% dos adultos mais velhos viam a atividade física como 

benéfica (ROSE, 2018).  

 

O envolvimento regular em atividades físicas, particularmente em ambientes de 

grupo socialmente favoráveis, facilita o engajamento ativo na vida. Mesmo com 

exercícios realizados por pouco tempo (cerca de 20 minutos) em intensidades 

diferentes (moderadas ou vigorosas) resultam na melhora da função executiva de 

mulheres mais velhas. Recomenda-se a inclusão de um acompanhamento 

comportamental ou sócio cognitivo a um programa de atividade física como meio de 
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desenvolver habilidades de autorregulação e melhor adesão a longo prazo ao 

exercício físico. Os benefícios do exercício na função cognitiva de adultos mais 

velhos foram considerados tão importantes quanto a manutenção da capacidade 

física em sua obra (ROSE, 2018). 

 

A população em geral está menos familiarizada com os benefícios psicológicos da 

atividade física, incluindo qualidade de vida, bem-estar psicológico, percepção de si 

mesmo e função cognitiva. É comum as pessoas, tanto jovens como idosos, 

associarem o envelhecimento apenas a questões e expressões negativas, como 

perda, declínio da vitalidade, degradação, desgraças, melancolias, senilidade, 

depressão, enfadonho, incapacidade de aprender novas habilidades, 

improdutividade. Essas atitudes preconceituosas, comportamentos discriminatórios e 

políticas institucionais injustas contribuem para a associação do envelhecimento, 

que é um processo natural, como problema social (ROSE, 2018). 

 

Autoavaliações positivas e negativas de idosos, como as mencionadas, podem ter 

um impacto profundo na saúde em geral. Os adultos mais velhos com atitudes 

positivas em relação ao seu próprio envelhecimento podem sobreviver em média 7 

anos e meio a mais que aqueles com atitudes negativas em relação à sua própria 

velhice. Essas autopercepções positivas também foram relacionadas ao estado de 

saúde funcional, menos doenças físicas, e mais comportamentos preventivos de 

saúde incluindo exercícios. Portanto, é essencial que o os estereótipos e 

preconceitos relacionados ao envelhecimento sejam combatidos (ROSE, 2018). 

 

8. TIPOS DE TREINAMENTO E PRESCRIÇÕES 

 

Como a prescrição do treinamento físico deve sempre ser individualizada, em 

particular quando se trata de um público com diferentes necessidades, seria pouco 

prudente estabelecer aqui um guia de prescrição de treinamento suficientemente 

capaz de atender a todos. Portanto, foge do escopo no nosso trabalho tecer 

detalhes sobre a prescrição de treinamento, mas sim o de priorizar apontamentos 

para os benefícios do treinamento físico. O fundamental é que o idoso seja 
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acompanhado por equipe multiprofissional, a qual obviamente inclua o profissional 

de educação física para melhor atender as demandas do treinamento físico. 

 

A ACSM recomendo segundo Zaleski et al. (2016), que a prática de exercícios 

físicos para idosos deve ser 3 a 5 vezes na semana para exercícios aeróbicos 

moderados a vigorosos, complementado com exercícios resistidos e de flexibilidade 

2 vezes na semana. De 30 a 60 minutos de duração total para resistidos e de 20 a 

30 para aeróbicos. A progressão deve ser individualiza e conforme a tolerância. 

 

De maneira bastante breve e resumida, iremos apontar algumas sugestões gerais 

especificamente sobre o TF para idosos. Herrero et al. (2015), em seu estudo cita 

que no geral o TF para pessoas idosas frágeis deve ocorrer de duas a três vezes por 

semana, de 8 a 10 repetições por série, com uma carga onde o idoso seria capaz de 

realizar 20 repetições máximas sem exceder seu desempenho. O realizado por 

Lustosa et al. (2011) se assemelha, sendo 3 séries de 8 repetições, a 75% de 1RM 

aplicada em baixa velocidade, três vezes na semana, intervalo de descanso em 

torno de 40 segundo entre as séries e 1 minuto entre os exercícios, este gera 

benefícios neuromusculares e capacidade funcional, porém, para ganho de força 

não foi suficiente segundo eles por conta da baixa velocidade aplicada.  

 

Já Macedo, Gazzola e Najas (2008) sugerem TF pelo menos duas vezes por 

semana, com mínimo de 48 horas de repouso entre as sessões, oito a dez 

exercícios de 8 a 12 repetições. As sessões não devem ultrapassar 60 minutos de 

duração total, deve-se evitar manobra de valsava e trabalhar grandes grupamentos 

musculares. Enquanto para melhora o equilíbrio eles sugerem o treinamento com 

exercícios de 10 a 30 segundos com 2 ou 3 repetições, com duração total de 10 a 15 

minutos no máximo. 

 

Tribess e Virtuoso Jr (2005) também cita a importância do treinamento aeróbico 

melhorando a capacidade respiratória o que consequentemente também melhora 

potência e diminui o risco de quedas, citam a importância de se privilegiar exercícios 

dinâmicos e que trabalhem grandes grupamentos musculares, por exemplo, 

caminhada, bike, dança, natação e etc. Devem ser realizados com uma frequência 

de 3 a 7 vezes por semana, podendo intercalar com exercícios resistidos, a 
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frequência inicialmente de 60% de FCmáx e a partir da oitava semana de 70 a 80%, 

de 20 a 60 minutos de duração total. 

 

Martin et al. (2016) estudaram um programa educativo e terapêutico que trabalha 

equilíbrio para prevenção de quedas, onde idosos foram submetidos a 10 sessões 

de exercícios, duas vezes por semana, com duração total de 60 minutos. 

Trabalhando múltiplos componentes físicos, houve ganhos significativos de equilíbrio 

dinâmico, estático, mobilidade funcional e diminuição do medo de cair destes idosos, 

proporcionando a eles uma melhor qualidade de locomoção.  

 

 

 

9. CONCLUSÃO  

 

Ainda que o conceito para a frailty não seja consensual, suas consequências são 

devastadoras. Idosos fragilizados tem maior risco de não conseguirem reverter 

eventos de estresse e traumas (ex: quedas e fraturas). As perdas cognitivas, 

neuromusculares, neuroendócrinas e imunológicas nessas pessoas geram um 

quadro de incapacidade geral nessas pessoas. Entretanto, o envelhecimento pode 

ser bem-sucedido se for acompanhado por profissionais da área da saúde, e deve 

compor treinamento físico, dieta, afastamento de hábitos nocivos (ex: fumo, álcool, 

drogas ilícitas) e acompanhamento clínico e psicológico. A melhor forma de 

enfrentar a frailty é pela prevenção, buscando o envelhecimento bem-sucedido, mas 

é possível combater essa síndrome de forma que se possa aumentar a qualidade de 

vida. Mais especificamente ao nosso objetivo, é muito claro que o exercício físico é 

fundamental para prevenir, retardar e combater a frailty, pois é capaz de gerar 

benefícios psicológicos, neurais e cognitivos, e principalmente manter bons níveis de 

força, potência, saúde óssea e, consequentemente, funcionalidade motora para a 

vida. Como apontamento para novos estudos, o maior conhecimento que se tem 

sobre o TF (e de outras capacidades físicas) e seus benefícios referem-se a idosos 

não necessariamente frágeis, de modo que é essencial que mais estudos sejam 

realizados em grupos de idosos fragilizados para confirmar se o TF será, de fato, 

impactante para saúde desses. 
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