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RESUMO

Considerando as diferenças culturais e hábitos de vida, estudos epidemiológicos regionais são importantes para o entendimento dos processos de 
saúde/doença de forma mais compromissada com a realidade de cada região. O Estado do Espirito Santo, não é diferente do país, apresenta 
grandes diferenças na cultura e hábitos de vida, bem como, na divisão de riquezas. Vitória é a capital do estado e apesar de ter sido avaliada 
como a quarta melhor cidade em qualidade de vida e longevidade no ano de 2010, não há estudos específicos sobre o envelhecimento dessa 
população. Considerada uma nova abordagem no acompanhamento do envelhecimento, a fragilidade tem sido descrita como uma síndrome 
clínica de natureza multifatorial, caracterizada por um estado de vulnerabilidade após um stress resultante da diminuição das reservas de energia 
com recuperação incompleta, que causa desequilíbrio permanente da homeostase. O termo fragilidade sempre foi utilizado em diferentes 
condições de saúde. O termo idoso frágil começou a ser introduzido na área da saúde como meio de classificação de perdas funcionais e com o 
objetivo de identificar a necessidade de maior e mais prolongada assistência ao envelhecimento das populações. Inicialmente a fragilidade em 
idosos foi relacionada a debilidades físicas e/ou cognitivas, mas a literatura ainda é controversa sobre um fenótipo definidor da fragilidade em 
idosos.  O objetivo desse estudo foi identificar a prevalência e estudar o impacto de fatores socioeconômicos no desenvolvimento da Síndrome de 
Fragilidade em idosos de Vitória-ES. A questão norteadora apresentada considerou que o IDH de Vitória, o quarto melhor do país, é alavancado 
pela longevidade e que os poucos estudos de prevalência da  fragilidade em idosos realizados em outras regiões do país, apontam uma 
prevalência muito alta em torno de 45% contra uma prevalência em países desenvolvidos em torno de 7%. Importante acrescentar que as regiões 
em que os estudos nacionais foram realizados são regiões pobres com IDH, mensurado em 2010, considerado baixo.  Trata-se de um estudo 
descritivo populacional transversal quantitativo, com 392 idosos com idade entre 60 e 70 anos. Foi estabelecida a amostra significativa da 
população de Vitória com base nos dados do DATASUS, 2010, que apontava 86.478 idosos entre 60 e 70 anos., considerando um erro amostral de 
5% e um percentual máximo de 30%, obteve-se o resultado de n° de 397. Para a triagem da fragilidade e da predisposição para o 
desenvolvimento da fragilidade foi utilizado o questionário de rastreamento de fragilidade em idosos por instrumento autorreferido. Foi 
verificada a prevalência, renda, coabitação, sexo  e escolaridade como  fatores de risco para a síndrome estudada. A prevalência foi apresentada 
com estatística descritiva pela frequência relativa e absoluta e utilizou-se regressão logística múltipla e o modelo Odds Ratio.  A prevalência de 
fragilidade em idosos foi de frágil 21,1%, pré- frágil foi de 54,1%, não frágil foi de 24,8%. Os fatores  renda média familiar entre 3 e 5 salários 
mínimos e escolaridade de 1 a 4 anos p=< 0,01 apresentaram-se como risco para desenvolvimento da SF. Os resultados desse estudo indicam um 
número considerado muito alto de idosos frágeis e com sinais de pré fragilidade, quando comparados com dados de regiões internacionais ou  
com outras regiões nacionais com IDH baixo. Os fatores de risco para desenvolvimento da Síndrome da Fragilidade corroboram a literatura 
existente e indicam que a faixa de renda mais baixa e o menor número de anos de estudo são os principais indicadores socioeconômicos de risco 
para o desenvolvimento da síndrome da fragilidade. Os resultados indicam ainda que a despeito do alto IDH de Vitória e a longevidade observada 
nesse Município não são indicadores de um envelhecimento saudável.

Saúde

Fisioterapia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


