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RESUMO
objetivo: Identificar a prevalência e os fatores associados à fragilidade em idosos cuidadores de idosos dependen-
tes. Métodos: Foram avaliados 50 cuidadores por meio de questionário estruturado com dados: sociodemográficos 
e clínico-funcionais, demanda de cuidados, perfil do idoso dependente e os critérios da fragilidade (perda de peso 
não intencional, autorrelato de fadiga, velocidade da marcha, força de preensão manual e atividade física). Para a 
análise estatística, os cuidadores foram divididos em dois grupos “frágeis e pré-frágeis” e “não frágeis” e foram 
utilizados os testes qui-quadrado, exato de Fisher e T-student para as amostras independentes e a análise de 
regressão logística multivariada, modelo logito, stepwise, com significância de 5%. resultados: Os cuidadores 
apresentaram idade média de 71,6 ± 7,5, e 78% eram mulheres. As análises dos resultados mostraram uma preva-
lência de cuidadores considerados frágeis de 18%, pré-frágeis, 54% e não frágeis, 28%. Na análise de regressão 
logística multivariada, os fatores associados à fragilidade foram: presença de sintomas depressivos (OR = 1,11; 
95% IC = 1,01-1,21), sobrecarga elevada de cuidados (OR = 5,62; 95% IC = 1,69-18,66) e capacidade funcional 
reduzida (OR = 1,29; 95% IC = 1,07-1,57). conclusão: Os achados sugeriram que a maioria dos cuidadores estava 
com alto risco de desenvolver fragilidade. 

Palavras-chave: Idoso fragilizado, cuidadores, idoso.

ABSTRACT 
objective: To identify the prevalence of frailty and associated factors in elderly caregivers of dependent elderly 
individuals. Methods: Fifty caregivers were evaluated using a structured questionnaire containing sociodemo-
graphic and clinical-functional data, care demands, the profile of the dependent elderly individual and criteria 
regarding frailty (unintentional weight loss, self-reported exhaustion, walking speed, grip strength and physical 
activity). For the statistical analysis caregivers were divided in two groups “frail and pre frail” and “nonfrail”, then 
was performed Chi square and Fisher exact tests and the Student t test for independent samples and multivariate 
logistic regression, stepwise logit model, with significance determined at 5%. results: Caregivers mean age was 
71,6 ± 7,5 and 78% of them were women. Analysis of the results showed a prevalence of caregivers considered 
frail of 18%, prefrail of 54% and 28% nonfrail. In the multivariate logistic regression, the factors associated with 
any frailty condition were: presence of depressive symptoms (OR = 1,11; 95% IC = 1,01-1,21), high caregiver burden 
(OR = 5,62; 95% IC = 1,69-18,66) and reduced functional capacity (OR = 1,29; 95% IC = 1,07-1,57). conclusion: 
These findings suggested that most caregivers had at high risk for developing the frailty.

Keywords: Frail elderly, caregivers, elderly.
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introdUÇÃo

Atualmente, com a expectativa de vida prolongada, 
pode haver um aumento crescente de doenças crônicas, 
déficits físicos ou cognitivos e incapacidades. Incapaci-
dade refere-se a qualquer restrição ou falta de habilida-
de para realização de alguma atividade1. Nas pesquisas 
europeias e americanas, dados indicam que aproxima-
damente 20% dos indivíduos com 70 anos ou mais 
necessitam de assistência para realizar pelo menos uma 
atividade de vida diária (AVD), tal como tomar banho, 
vestir-se, ir ao banheiro e transferir-se2,3. No Brasil, o 
número de idosos com dependência funcional é da or-
dem de 1,5 milhão de pessoas4, os quais necessitam de 
cuidados especiais e da figura de um cuidador5. 

Cuidador é aquele que tem a responsabilidade 
pelo cuidado, assistindo as necessidades e buscando 
a melhoria da saúde das pessoas a serem cuidadas. 
Cuidar é zelar pela vida de outrem e representa uma 
atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade e 
envolvimento afetivo3.

Em geral, esses cuidadores são caracterizados como 
sendo alguém da família, predominantemente do sexo 
feminino (92,9%). A maioria é de esposas (44,1%), 
seguidas pelas filhas (31,3%). A faixa etária de 59% 
dos cuidadores está acima de 50 anos e 41% têm mais 
de 60 anos, e 39,3% de cuidadores, entre 60 e 80 anos, 
cuidam de pacientes da mesma faixa etária, o que mos-
tra que pessoas idosas estão cuidando de outros idosos. 
As condições físicas desses cuidadores estão muitas ve-
zes comprometidas e estão sujeitas a desfechos nega-
tivos em termos de saúde, colocando sua capacidade 
funcional constantemente em risco, o que pode limi-
tar a sua condição de cuidar de outrem4,6. 

A tarefa de cuidar de idosos dependentes é excessiva 
e estressante para muitos cuidadores familiares e con-
tribui para o aparecimento de sintomas psiquiátricos 
como a depressão7. Além disso, os cuidadores podem 
ter uma diminuição na imunidade celular, permane-
cendo por mais tempo com doenças infecciosas8, por 
consequência apresentam risco maior para aquisição de 
doenças graves9,10. A combinação entre a vulnerabilida-
de biológica, a prestação de cuidados físicos e o estresse 
prolongado pode comprometer o funcionamento fi-
siológico e aumentar o risco de problemas de saúde9 e 
de mortalidade11 entre os cuidadores de idosos. 

As doenças ou comorbidades podem contribuir para 
o desenvolvimento da fragilidade. A fragilidade é um es-
tado de vulnerabilidade provocado por diversos proble-
mas de saúde, incluindo dependência funcional, quedas, 
institucionalização e mortalidade entre idosos12,13. 

Brown et al.14 definiram fragilidade como a ca-
pacidade reduzida na prática das atividades de vida 
diária e social, e Rockwood e Hubbard15, como uma 
falta de respostas integradas diante do estresse, sendo 
essa a razão da manifestação de síndromes geriátricas 
gigantes, pois as funções que exigem maior integração 
cortical, tais como ficar em pé, manter o equilíbrio e 
andar a pé, são mais propensas a falhar, resultando em 
quedas ou delirium. 

A fragilidade é uma síndrome caracterizada pelo 
declínio das reservas funcionais e da resistência aos 
agentes estressores, resultando em declínio cumulati-
vo de múltiplos sistemas fisiológicos e causando um 
estado de alta vulnerabilidade a eventos adversos12. 

Estudos recentes utilizaram os critérios validados 
por Fried et al.12, efetuando pequenos ajustes nos pro-
tocolos de avaliação, e encontram uma prevalência de 
fragilidade entre 11% e 20%16-18.

Nesse contexto, pode-se destacar a importância 
deste estudo, uma vez que, diante do aumento rápido 
da proporção de idosos na população, se estima que 
haja um incremento igualmente significativo do nú-
mero de cuidadores idosos. 

Com o aumento da sobrevida da população idosa, 
a proporção de idosos muito idosos também aumen-
ta. No Brasil, o grupo etário que mais cresce é o de 
pessoas acima de 80 anos. Esse fato pode ser visua-
lizado quando se observa que, em 1940, esse grupo 
era composto por 166 mil pessoas, subindo para 1,5 
milhão no ano de 1996, representando 11,7% da po-
pulação idosa e 0,9% da população total. Somente 
nos anos de 1991 a 2000 o crescimento relativo do 
grupo acima de 80 anos foi de 49,3%19. Dados de 
mais de 30 países desenvolvidos mostraram que, em 
1950, a probabilidade de sobrevivência a partir dos 
80 a 90 anos foi em média de 15%-16% para mu-
lheres e 12% para os homens. Em 2002, esses valores 
foram de 37% e 25%, respectivamente. No Japão, a 
probabilidade de sobreviver acima de 80 e 90 anos de 
idade já ultrapassa 50% para as mulheres20. 

Tendências futuras de fragilidade e taxas de inca-
pacidade poderão ser elementos determinantes para 
a sociedade capacitar-se para enfrentar os desafios do 
envelhecimento da população, em virtude de os ido-
sos muito idosos tenderem a ser mais frágeis e mais 
dependentes, necessitando de cuidados contínuos, fre-
quentemente realizados por cônjuges, igualmente ido-
sos e por vezes também em situação de fragilidade e 
vulnerabilidade. A identificação dos fatores predispo-
nentes à fragilidade em cuidadores idosos possibilitará 
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a discussão sobre políticas públicas adequadas a eles, 
o que beneficiaria tanto os idosos cuidadores quan-
to aqueles que dependem de seus cuidados, inclusive 
com minimização dos custos futuros ao setor públi-
co. Dessa forma, o objetivo principal deste estudo foi 
identificar a prevalência e fatores associados à fragili-
dade em cuidadores idosos de idosos dependentes.

MÉtodos

Participantes

Tratou-se de um estudo transversal, descritivo e ana-
lítico, com uma amostra de 50 idosos cuidadores de 
idosos dependentes pertencentes a um departamento 
de geriatria e gerontologia com atendimento ambula-
torial, domiciliar e em centro de reabilitação. O Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
São Paulo – Escola Paulista de Medicina aprovou o 
estudo sob o protocolo CEP 1241/08.

Procedimentos e instrumentos

Os cuidadores idosos e primários foram elegíveis e 
selecionados como sendo de ambos os sexos; idade 
acima de 60 anos e prestavam cuidados, há pelo me-
nos 1 (um) ano, a idosos dependentes em pelo menos 
1 (uma) AVD. 

Para avaliação da fragilidade, utilizou-se o fenótipo 
de fragilidade descrito por Fried et al.12, com adaptação 
no item baixo nível de atividade física. Identificaram-
se presença de perda involuntária de peso, autorrelato 
de fadiga, diminuição de força de preensão manual 
(ajustada pelo sexo e IMC), diminuição de velocidade 
da marcha e baixo nível de atividade física. Para ava-
liação do nível de atividade física, optou-se por utilizar 
a escala Perfil de Atividade Humana (PAH), adaptada 
transculturalmente e com análise das propriedades psi-
cométricas para a versão brasileira21. Trata-se de uma 
avaliação utilizada para mensurar o gasto de energia 
ou a atividade física. Utilizou-se a pontuação abaixo 
de 46 pontos como indicativo de baixo gasto calórico 
para a faixa etária acima de 60 anos, que corresponde 
ao escore total do EAA (escore ajustado de atividade); 
tal escore corresponderia a um consumo máximo de 
oxigênio < que 14,5 ml/kg/min21.

Os cuidadores idosos selecionados foram avalia-
dos por meio de um questionário estruturado, elabo-
rado para este estudo, que contemplava as variáveis: 
sociodemográficas; clínico-funcionais; demanda de 
cuidado prestado; perfil clínico e funcional do ido-
so dependente (MIF – medida de independência 

funcional)22. Para compor a dimensão clínico-fun-
cional do cuidador, foram utilizados os seguintes ins-
trumentos de rastreio: MEEM (miniexame do estado 
mental)23; OARS (Americans Resources and Services 
Procedures) (dimensão independência)24, CES-D (The 
Center for Epidemiologic Studies – Depression)25,26, CBS 
(Caregiver Burden Scale)27 e IQSP (Índice de Qualida-
de de Sono de Pittsburgh)28. A condição clínica dos 
cuidadores e dos idosos dependentes foi verificada 
por meio dos prontuários médicos disponíveis nos 
serviços de atendimento.

Análise de dados

A análise estatística considerou como variável depen-
dente a existência de fragilidade. Segundo os crité-
rios de Fried et al.12, aqueles que pontuaram em pelo 
menos três critérios foram classificados como frágeis, 
entretanto para efeito deste estudo foram criados os 
grupos “Não frágeis” e “Frágeis e pré-frágeis”. O pri-
meiro contempla os cuidadores que tiveram nenhum 
ou um critério positivo para a fragilidade, e o segundo 
grupo de cuidadores teve dois ou mais critérios positi-
vos para a fragilidade. 

Para comparar as variáveis categóricas entre os gru-
pos, foram utilizados o teste qui-quadrado ou, quando 
necessário (valores esperados menores do que 5), o tes-
te exato de Fisher, e para comparar as variáveis con-
tínuas entre os grupos foi utilizado o teste t-Student 
para as amostras independentes. O nível de signifi-
cância adotado para os testes estatísticos foi de 5% 
(p < 0,05). 

Para analisar a influência conjunta dos fatores de ris-
co para a fragilidade, foi utilizada a análise de regressão 
logística univariada, modelo logito, stepwise, usando o 
critério de p < 0,10 de a razão de chance (odds ratio) 
bruta ser estatisticamente igual a 1,00; e regressão logís-
tica múltipla usando o critério de p < 0,05 de odds ratio, 
ajustadas para serem estatisticamente iguais a 1,00, por 
meio do pacote estatístico Minitab versão 15.1. 

resUltados 

Características dos cuidadores e 
dependentes

A amostra incluiu 50 cuidadores idosos, com idade 
média de 71,6 ± 7,5 anos. Mais de 90% eram mem-
bros diretos da família, sendo 78% mulheres, a maio-
ria dos quais era cônjuge. A escolaridade de 72% dos 
cuidadores era abaixo do Ensino Médio. Noventa e 
dois por cento prestavam cuidados a mais de 60 me-
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ses e 40 horas por semana, no entanto 66% recebiam 
alguma ajuda de terceiros. 

As características da dimensão clínico-funcional 
mostraram que 98% dos cuidadores sofriam alguma 
comorbidade; a média foi de 4,28 por participante. 
Déficit visual (86%), hipertensão (74%), incontinên-
cia urinária (40%) e osteoartrite (30%) foram as quatro 
condições mais prevalentes em nossa amostra, porém 
72% relataram a percepção geral de saúde como bom 
e 18% como ruim. Oitenta e seis por cento dos cuida-
dores declararam ter pelo menos uma dificuldade para 
realizar tarefas da vida diária medida pelo OARS.

Oitenta e quatro por cento dos cuidadores pon-
tuaram 16 pontos ou superior na CES-D, indicando 
risco para a depressão clínica, e 68% apresentaram 
distúrbios de sono avaliados pelo IQSP. O número 
médio da Caregiver Burden Scale foi 2,10, atestando 
sobrecarga para os cuidadores. No MEEM, a pontua-
ção média foi de 26,4, e 36% apresentaram algum 
grau de comprometimento cognitivo.

As características dos idosos dependentes foram fai-
xa etária entre 72-101 anos e número de comorbidades 
na média de 5,92 por indivíduo, sendo as mais preva-
lentes déficit cognitivo (72%), doenças cardiovascula-
res (40%) e câncer (20%), e 94% apresentavam algum 
distúrbio de comportamento. Em relação à medida de 
independência funcional (MIF), segundo relato dos 
cuidadores, os idosos dependentes tiveram a pontua-
ção média de 58,54 de um total de 126 pontos.

Prevalência de fragilidade

Na amostra estudada, 14 cuidadores (28,0%) não 
pontuaram em nenhum dos cinco critérios de fragi-
lidade; 13 (30,0%) pontuaram em apenas um deles; 
12 (24,0%), em dois dos critérios; 8 (16,0%), em 
três e 1 (2,0%), em quatro dos critérios. Utilizando a 
classificação definida por Fried et al.12, as prevalências 
de fragilidade foram de 9 (18,0%) cuidadores idosos 
considerados como frágeis, 27 (54,0%) classificados 
em uma fase intermediária da fragilidade como pré-
frágeis e 14 (28%) como não frágeis.

Nove cuidadores (18,0%) da amostra pontuaram 
no critério de perda de peso involuntária, 23 (46,0%) 
foram positivos no critério de exaustão; 6 (12,0%) 
apresentaram força de preensão palmar diminuída; 7 
(14,0%) pontuaram no critério de velocidade de mar-
cha reduzida e 22 (44,0%) pontuaram na atividade 
física reduzida.

Para fim de análise estatística, foram considera-
dos no grupo “frágeis e pré-frágeis” cuidadores que 

pontuaram em dois ou mais critérios, totalizando 21 
indivíduos (42%). 

Fatores associados à fragilidade 

A tabela 1 mostra dados sobre a análise univariada 
com as razões de chances como medida de associação 
entre as características das categorias sociodemográfi-
cas, clínico-funcional e cuidado prestado do cuidador 
em relação à fragilidade.

As análises demonstraram que houve correlação 
entre a fragilidade e as variáveis capacidade funcional 
diminuída, sintomatologia depressiva e sobrecarga da 
doença sobre o cuidador na categoria clínico-funcio-
nal; as demais variáveis não demonstraram associação 
com a fragilidade. Os cuidadores que apresentaram 
dificuldade para realizar as AVD têm 1,29 vez (p = 
0,009; IC: 1,07 a 1,57, 95%) maior chance de serem 
frágeis com relação aos que não apresentaram dificul-
dade nas tarefas. Pode-se constatar a mesma tendên-
cia para os cuidadores com sintomatologia depressiva; 
esses cuidadores têm 1,11 vez (p = 0,023; IC: 1,01 
a 1,21, 95%) maior chance de apresentar fragilidade 
com relação aos cuidadores que não tiveram a presen-
ça de sintomas depressivos. Os cuidadores que relata-
ram que a doença do idoso dependente sobrecarrega 
a sua vida de forma moderada para frequente apresen-
taram maior chance, 5,62 vezes (p = 0,005; IC: 1,69 
a 18,66, 95%), de serem frágeis. 

A tabela 2 mostra dados sobre a análise univaria-
da com as razões de chances como medida de asso-
ciação entre as características das categorias e o perfil 
clínico-funcional do idoso dependente em relação à 
fragilidade. Verifica-se que as variáveis estudadas não 
se associaram significativamente com a fragilidade.

Portanto, as variáveis presentes na análise de re-
gressão univariada que aumentaram a chance de fra-
gilidade de forma independente e significativa foram: 
estar com capacidade funcional reduzida e ter sinto-
matologia depressiva e sobrecarga do cuidador pela 
doença do idoso dependente.

As tabelas 3 e 4 demonstram a análise de regressão 
multivariada e indicam que os cuidadores que estão 
mais propensos a desenvolver as fragilidades são aque-
les que relataram maior sobrecarga pelo impacto da 
doença do idoso dependente; entretanto, quando as 
demais variáveis significantes, capacidade funcional e 
sintomas depressivos, são analisadas conjuntamente 
com a sobrecarga do cuidador, não permaneceram 
como fator determinante para o desenvolvimento da 
fragilidade entre os cuidadores idosos.
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tabela 1. Análise de regressão logística univariada para fragilidade e variáveis sociodemográficas e clínico-funcionais 
e cuidado prestado

Variáveis classe n total n (%) frágeis 
e pré-frágeis

or ic 95% p*

sociodemográficas

Idade v. contínua 50 21 (42,0) 1,00 0,93-1,08 0,982

Sexo Feminino 39 17 (43,6) 1,00

Masculino 11 4 (20,5) 0,74 0,19-2,95 0,669

Estado civil Casado 34 13 (38,2) 1,00

Não casado 16 8 (50,0) 1,62 0,49-5,36 0, 433

Escolaridade Baixa 22 11 (50,0) 1,00

Média/Alta 28 10 (35,7) 0,56 0,18-1,73 0,312

Trabalha Não 44 18 (40,9) 1,00

Sim 6 3 (50,0) 1,44 0,26-7,98 0,673

Renda familiar ≥ 1 a < 3 sal. mín. 23 9 (39,1) 1,00

≥ 3 sal. mín. 27 12 (44,4) 1,24 0,40-3,85 0,705

clínico-funcionais

Autopercepção da saúde Boa 40 15 (37,5) 1,00

Ruim 10 6 (60,0) 2,50 0,61-10,32 0,205

Número de doenças v. contínua 50 21 (42,0) 1,12 0,89-1,41 0,349

Número de  medicamentos 0-3 22 10 (45,6) 1,00

Hospitalização em um ano 4 ou mais 28 11 (39,3) 0,78 0,25-2,41 0,661

Não 46 19 (41,3) 1,00

Sim 4 2 (50,0) 1,42 0,18-10,99 0,736

Quedas em um ano Não 29 10 (34,5) 1,00

Sim 21 11 (52,4) 2,09 0,66-6,59 0,209

Incontinência urinária Não 30 10 (33,3) 1,00

Sim 20 11 (55,0) 2,44 0,76-7,82 0,132

Atividade  terapêutica Não 42 19 (45,2) 1,00

Sim 8 2 (25,0) 0,40 0,07-2,24 0,299

Déficit cognitivo Não 32 14 (43,8) 1,00

Sim 18 7 (38,9) 0,82 0,25-2,66 0,738

Capacidade funcional v. contínua 50 21 (42,0) 1,29 1,07-1,57 0,009

Sintomas depressivos v. contínua 50 21 (42,0) 1,11 1,01-1,21 0,023

Sobrecarga do cuidador v. contínua 50 21 (42,0) 5,62 1,69-18,66 0,005

Qualidade do sono v. contínua 50 21 (42,0) 1,14 0,96-1,35 0,137

cuidado prestado

Grau de parentesco Cônjuge 29 13 (44,8) 1,00

Filho(a) 12 5 (41,7) 0,88 0,23-3,43 0,853

Outros 9 3 (33,3) 0,62 0,13-2,95 0,544

Tempo de cuidador < 6 anos 27 11 (40,7) 1,00

≥ 6 anos 23 11 (43,4) 1,12 0,36-3,45 0,845

Horas por dia 05-16 h 10 3 (30,0) 1,00

17-24 h 40 18 (45,0) 1,91 0,43-8,46 0,395

Ajuda de terceiros Não 17 9 (52,9) 1,00

Sim 33 11 (36,7) 0,51 0,15-1,67 0,264

* P < 0,05: nível de significância adotado; IC: intervalo de confiança; OR: razão de chance; v.: variável; sal. mín.: salários-mínimos; N: numeral; %: percentual.
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tabela 2. Análise de regressão logística univariada para fragilidade e variáveis clínico-funcionais do idoso 
dependente

 
Variáveis

 
classe

n 
total

n (%) 
frágeis e  

pré-frágeis

 
or

 
ic 95%

 
p*

Número de doenças v. contínua 50 21 (42,0) 1,01 0,80-1,27 0,937

Número de medicamentos 0-3 10 2 (20,0) 1,00

4 ou mais 40 19 (47,5) 3,62 0,68-19,21 0,131

Hospitalização em um ano Não 32 12 (37,5) 1,00

Sim 18 9 (50,0) 1,67 0,52-5,36 0,392

Quedas em um ano Não 23 10 (43,5) 1,00

Sim 27 11 (40,7) 0,89 0,29-2,76 0,845

Úlcera por pressão Não 44 17 (38,6) 1,00

Sim 6 4 (66,7) 3,18 0,52-19,27 0,209

Alteração comportamental Não 3 2 (66,7) 1,00

Sim 47 19 (40,4) 0,34 0,03-4,01 0,391

Independência funcional v. contínua 50 21 (42,0) 0,99 0,96-1,01 0,266

* P < 0,05: nível de significância adotado; IC: intervalo de confiança; OR: razão de chance; v.: variável; N: numeral; %: percentual. 

tabela 3. Análise de regressão logística multivariada para fragilidade, sobrecarga do cuidador e capacidade 
funcional

Variáveis classe or ic 95% p

Sobrecarga do cuidador v. contínua 3,64 1,05-12,62 0,042

Capacidade funcional v. contínua 1,19 0,97-1,46 0,095

* P < 0,05: nível de significância adotado; IC: intervalo de confiança; OR: razão de chance; v.: variável; %: percentual. 

tabela 4. Análise de regressão logística multivariada para fragilidade, sobrecarga do cuidador e capacidade 
funcional

Variáveis classe or ic 95% p

Sobrecarga do cuidador v. contínua 4,21 1,08-16,49 0,039

Sintomas depressivos v. contínua 1,04 0,94-1,15 0,421

* P < 0.05: nível de significância adotado; IC: intervalo de confiança ; OR: razão de chance; v.: variável; %: percentual. 

discUssÃo

Este estudo encontrou 18% de prevalência de fragi-
lidade entre cuidadores idosos. Ele corroborou os re-
sultados de Park-Lee et al.29, que verificaram 17,2% 
de fragilidade em cuidadoras e não cuidadoras idosas 
em pesquisa longitudinal de dois anos, embora, no 
início do estudo, o resultado encontrado tenha sido 
de 9,2%. Em relação a outros estudos, observaram-
se divergências com as taxas relatadas, provavelmente 
porque a população aqui avaliada foi de cuidadores 
idosos, entre os quais pesquisas específicas sobre a fra-

gilidade têm sido raramente realizadas, dificultando 
melhor comparação. A pesquisa conduzida por Fried 
et al.12 verificou 6,9% de idosos frágeis no ano de 
base, enquanto em outros estudos, como o conduzi-
do por Bandeen-Roche et al.18, avaliando mulheres de 
70 a 79 anos de idade, foram observados 11,3% de 
idosos frágeis. 

Em relação ao critério perda de peso involuntário, 
a prevalência verificada nesta pesquisa foi de 18,0%, 
enquanto Park-Lee et al.29 relataram 13,2%, Fried 
et al.12 encontraram 6% e Bandeen-Roche et al.18 
constataram 12,7% pelo WHAS e 7,3% pelo CHS.  
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Os trabalhos citados identificaram prevalências infe-
riores à prevalência obtida no presente estudo para 
esse critério. Connell30 verificou que a sobrecarga do 
cuidado sobre a saúde de cuidadoras pode levá-las a 
cuidar-se menos e a ter dieta alimentar inadequada, 
piorando, assim, seu estado nutricional. 

No critério relacionado à exaustão ou fadiga, en-
controu-se alta prevalência: 46,0% dos cuidadores se 
enquadraram nesse item. Park-Lee et al.29 reportaram 
25,4%, Fried et al.12 relataram 17% e Bandeen-Ro-
che et al.18 relataram prevalências de 14,1% e 21,3% 
para as mulheres participantes do WHAS e do CHS, 
respectivamente. Cuidadores mais sobrecarregados 
estão com pior condição física e de saúde, apresen-
tam maiores níveis de humor deprimido e fadiga, e 
a maioria julga sua saúde como insatisfatória31. Além 
disso, há relatos de saúde precária, de menos ener-
gia e pior funcionamento cognitivo entre portadores 
de distúrbios do sono quando comparados a pessoas 
com sono normal32. Levando-se em consideração es-
ses fatores, o que pode explicar uma prevalência, nesse 
critério, superior ao da literatura e que os cuidadores 
deste estudo apresentaram sintomas depressivos pela 
escala do CES-D (19,05 ± 7,83) e qualidade de sono 
ruim pela escala do IQSP (8,86 ± 3,34), favorecendo 
a presença de fadiga entre eles.

Em relação à prevalência de fraqueza determinada 
pelo critério de força de preensão diminuída, Fried 
et al.12 encontraram 20%, Ostir et al.33 encontraram 
24,1% na linha de base e 34,5% após sete anos e  
Park-Lee et al.29 verificaram 75,9%. No presente estu-
do, 12% dos participantes avaliados foram classifica-
dos como frágeis para esse critério.

Em relação ao critério velocidade da marcha re-
duzida, Fried et al.12 encontraram a ocorrência de 
pontuação nesse critério de 20%, Ostir et al.33 encon-
traram 24,6% e Park-Lee et al.29 reportaram 65,8%. 
Neste estudo, a prevalência neste critério foi de 14% 
dos cuidadores, tal como a força de preensão palmar 
reduzida; tratou-se de um valor inferior ao relatado 
na literatura. 

Podem-se associar esses achados, tanto da força 
palmar quanto da velocidade da marcha reduzida, 
com os estudos efetuados34,35 sobre o valor da ativida-
de física realizada rotineiramente, como as atividades 
domésticas, que podem ter efeitos significativos sobre 
a formação do sistema musculoesquelético, contri-
buindo, assim, para a manutenção da força muscu-
lar nos membros mais utilizados. Em estudos sobre 
desempenho físico de cuidadoras idosas, verificou-se 
que as cuidadoras relataram praticar menos atividade 

física, no entanto o desempenho físico mostrou-se sa-
tisfatório, o que foi explicado pelas atividades pratica-
das durante as tarefas do cuidado36.

No critério baixo nível de atividade física, Fried 
et al.12 encontraram a prevalência de pontuação de 
22%. Por sua vez, Bandeen-Roche et al.18 encontra-
ram prevalências de 19,8% e 24,1% para o WHAS e 
CHS. A apuração do gasto energético dessas pesqui-
sas foi efetuada pela aplicação do Minnesota Leisure 
Time Activity Questionnaire.

O instrumento utilizado para avaliação do gasto 
energético neste estudo foi o PAH. Com base nesse 
instrumento, encontrou-se como prevalência no cri-
tério de baixo nível de atividade física o valor de 44% 
da amostra de cuidadores, bem mais elevado do que 
os relatados pelos demais estudos. Acredita-se que um 
dos motivos por que os cuidadores apresentarem ati-
vidade física tão reduzida seria a carga excessiva de 
trabalho; a maioria, 80%, relatou como tempo de cui-
dado 17-24 horas por dia, impossibilitando a prática 
de outras atividades, ainda que 66% dos cuidadores 
houvessem recebido ajuda de terceiros nos cuidados. 
Outro fato marcante dessa população foi o relato de 
fadiga (46%) e de sintomas depressivos (72%), que 
pode ter colaborado para diminuição de interesse na 
prática de atividade física. Há uma crescente preo-
cupação na literatura de que o tempo despendido 
no cuidado ou a presença de estresse crônico pode-
ria impedir a atividade física entre os cuidadores37,38. 
Cuidadores relataram que desde que se tornaram cui-
dadores passaram a fazer menos exercício, diminuin-
do a atividade física39. 

Em estudos recentes, tem sido estabelecida a corre-
lação entre fragilidade e fatores sociodemográficos16,17 
e clínico-funcionais40,41. Fried et al.12 evidenciaram os 
seguintes fatores associados com fragilidade: idade 
avançada, sexo feminino, ser afro-americano, possuir 
baixos níveis de escolaridade, baixos rendimentos mo-
netários e pior situação de saúde, com taxas elevadas 
de comorbidades, doenças crônicas e incapacidades. 

No presente estudo, identificou-se a associação de 
fragilidade a três variáveis clínico-funcionais do cuida-
dor: sobrecarga do cuidador, capacidade funcional e 
sintomas depressivos. Em relação à capacidade funcio-
nal, este estudo corrobora com estudos que verificaram 
a associação de atividade de vida instrumental com fra-
gilidade e constatou que as mulheres com incapacida-
de em pelo menos um item AIVD são mais frágeis42. 

A respeito dos sintomas depressivos, vários estudos 
relatam que a depressão interfere no controle imu-
nológico de forma negativa43,44, principalmente para 
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os indivíduos com vulnerabilidade física, por causa 
da idade e presença de comorbidades45. Uma revisão 
da literatura verificou que eventos estressores persis-
tentes, como exercer a atividade de cuidador, podem 
provocar um impacto negativo, contribuindo para 
alterações psicossociais e fisiológicas45. A presença de 
sintomas depressivos pode prejudicar a recuperação 
dos sujeitos em eventos adversos, podendo a depres-
são, relatada por idosos, ser um sinal de fragilidade 
psicossocial46. Park-Lee et al.29 verificaram que mu-
lheres com sintomas depressivos elevados e baixo afe-
to positivo tiveram maiores taxas de fragilidade.

Várias pesquisas têm sido realizadas para verificar 
a sobrecarga do cuidar sobre o cuidador em relação 
aos aspectos físicos, psicológicos, financeiros47,48 e 
qualidade de vida49, constatando que os cuidadores 
com maior sobrecarga podem apresentar mais mor-
bidades50 e sintomas depressivos51. A influência do 
efeito psicológico no processo de transição de inde-
pendência para fragilidade ainda tem sido pouco ex-
plorada na literatura. O aparecimento da fragilidade 
psicológica pode estar associado a certos desafios psi-
cológicos, como é o caso de cuidadores, e o termo 
“fragilidade crise de identidade” tem sido utilizado 
para caracterizar uma síndrome psicológica que in-
terfere na independência dos sujeitos, acarretando o 
desenvolvimento da fragilidade52. 

Uma grave crise no bem-estar psicológico pode re-
sultar no aparecimento de deficiências e predispor à 
fragilidade. Além disso, a perda de redes informais de 
apoio social, o isolamento social e outros fatores so-
cioeconômicos podem contribuir para a decadência 
da qualidade de vida, solidão, depressão e fragilidade 
social53,54. Tem sido sugerido que a resiliência psicológi-
ca, que mantém o bem-estar individual, a participação 
ativa e a independência, pode impedir a fragilidade52. 

Park-Lee et al.29 relataram que afeto positivo está 
associado com um risco menor de desenvolver fragili-
dade em idosas, independentemente de ser cuidadora 
ou não. Eles confirmam os resultados de outro estudo 
sobre afeto positivo e fragilidade33. Cuidadores com 
afeto positivo alto reportaram melhor saúde física do 
que cuidadores que estavam pessimistas29,55,56.

As limitações do estudo se referem ao número re-
duzido de sujeitos. A ausência de outros cuidadores 
formais e informais que os substituíssem, e até mes-
mo a falta de confiança em delegar o cuidado, fez com 
que todos os cuidadores fossem entrevistados nos seus 
domicílios, dificultando a coleta de dados. Os valores 
de risco individuais estimados podem apresentar-se 
sub ou superestimados em decorrência do número re-

duzido de sujeitos em relação ao número de variáveis 
independentes estudadas. 

Portanto, constatou-se uma prevalência de fragi-
lidade de 18% em cuidadores idosos; 54% dos cui-
dadores encontram-se na categoria definida como 
pré-frágil e, portanto, em risco de desenvolver a sín-
drome de fragilidade. A prevalência de dois ou mais 
critérios de avaliação de fragilidade positivos foi acima 
daquelas referidas nos estudos internacionais12,17,18,33, 
evidenciando a necessidade de maior atenção à popu-
lação de cuidadores, uma vez que há uma tendência 
mundial em aumentar a necessidade de cuidados a 
idosos dependentes, já que o crescimento da popula-
ção idosa vem aumentando. 

Pode-se sugerir que os fatores associados à fragilida-
de em cuidadores idosos são capacidade funcional redu-
zida, presença de sintomas depressivos e alta sobrecarga 
do cuidado sobre o cuidador. Não foi possível estabe-
lecer de forma mais ampla as associações entre a fragi-
lidade e as variáveis estudadas, em virtude do pequeno 
número de indivíduos da amostra (50 cuidadores). 

Estudos com amostras maiores e com maior diver-
sidade de indivíduos seriam oportunos. Nesse sentido, 
o entendimento de fragilidade como um problema de 
saúde pública, determinando sua avaliação em bus-
ca de estágios precoces de comprometimento físico 
e orgânico, aumentaria as chances de sucesso em sua 
prevenção ou recuperação entre cuidadores idosos. 
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