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Objetivo

Identificar a presença de fragilidade em um
grupo de idosos atendidos por um Centro de
Saúde  Escola  e  verificar  sua  relação  com o
medo de quedas.

Métodos e Procedimentos

Trata-se  de  um  estudo  transversal,
realizado  em  um  Centro  de  Saúde  Escola.
Foram entrevistados 80 idosos  de  ambos os
sexos, com a utilização de um questionário de
caracterização  sociodemográfica  e  de
condições  de  saúde,  o  The  Edmonton  Frail
Scale, para verificar a fragilidade dos idosos e
o  Falls  Efficacy  Scale  –  International ,  para
analisar o medo da queda. A coleta dos dados
foi conduzida utilizando-se o software REDCap
e a análise dos dados foi realizada pelo SPSS
20.0, através de análise descritiva e testes não
paramétricos.  Todos  os  procedimentos  éticos
foram respeitados, de acordo com a Resolução
466/12. 

Resultados

A maioria dos idosos era do sexo feminino (n=
59; 72,75%), viúva (n=34; 42,50), estudou, em
média,  por  9,6  anos e tinha idade média de
78,9 anos (dp 9,3; mediana 79). A maior parte
dos  idosos  referiu  dor  em  alguma  parte  do
corpo  (n=51;  56,86%)  e  avaliou  a  própria
saúde como boa (n=46; 57,50%). Em relação à
fragilidade,  37  idosos  (46,25%)  não
apresentavam  fragilidade  e  o  escore  total
variou de zero a 14, com uma média de 5,6 (dp

3,79;  mediana  5).  Observou-se  diferença
estaticamente  significativa  entre  o  escore  de
fragilidade  e  a  idade  dos  idosos,  condição
marital,  anos  de  estudo,  dor,  avaliação  da
saúde,  renda  familiar  e  escore  do  medo  de
quedas dos idosos.

Conclusões
Verificou-se  que  idosos  que  referiram  dor,
avaliaram a  própria  saúde  como ruim/regular
ou  boa  e  que  eram  divorciados/separados
apresentaram  escore  médio  de  fragilidade
superior aos demais grupos. As variáveis idade
e  medo  de  quedas apresentou  correlação
positiva com o escore de fragilidade, enquanto
anos  de  estudo  e renda  média  familiar
apresentou  correlação  negativa.  Apesar  das
inúmeras dificuldades, a maior parte dos idosos
referiu boa saúde e não apresentou fragilidade.
Acredita-se  que  este  estudo  contribui  para
maior atenção às questões sociais e problemas
individuais  dos  idosos,  e  não  apenas  nos
processos patológicos comuns da velhice.
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