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Embora exista um "senso clínico" aguçado a respeito do que seja a fragilidade
e a robustez do idoso, bem como de quem seria o idoso robusto e de quem
seria o idoso frágil, não há ainda uma concordância explícita, uma definição
clínica padrão a respeito de como diagnosticar esta síndrome de fragilidade no
idoso, um instrumento acima de toda discordância, e a ausência deste
instrumento
promove
diversos
eventos
adversos,
intoxicações
medicamentosas, interações medicamentosas desastrosas e outros problemas
farmacológicos característicos desta população.
Não obstante este relativo consenso acima apontado, do ponto de vista
operacional a controvérsia se desenrola, principalmente, em torno de várias
vertentes teóricas distintas, e na prática os itens presentes em um indivíduo
frágil acabam propondo um índice de fragilidade baseado no número de
problemas (coisas que estão "erradas") dos quais o indivíduo idoso é portador.
Linda Fried e colaboradores propuseram um teste rápido para rastreamento de
idosos frágeis. Eles avaliaram cinco itens - força da mão, velocidade de
marcha, perda de peso, exaustão física e atividade física. Os indivíduos
foram classificados como frágeis se três, quatro ou cinco dos seguintes itens
estivessem presentes; intermediários, se um ou dois itens estivessem
presentes; ou robustos, se nenhum critério estivesse presente. Esses critérios
foram validados em uma amostra de 3312 idosos vivendo na comunidade.
Isto tem aplicações práticas importantes. Se eu, como médico, prescrever um
benzodiazepínico para um paciente frágil, principalmente se for o clonazepam
mesmo na dose mínima de 0,5 mg ao deitar-se, eu já estarei aumentando
intensamente a probabilidade de que este idoso frágil sinta vertigens ao
levantar-se para ir ao banheiro durante a madrugada, com um aumento de
incidência de quedas com fratura de colo de fêmur da ordem de 22%. No caso
da dose usual de clonazepam de 2 mg, este aumento de incidência de quedas
seguidas de fraturas de colo de fêmur chegará a 75%,
Rockwood e colaboradores propõem algumas formas para operacionalizar a
medida de fragilidade. O Índice de Fragilidade do CSHA (Canadian Study of
Health and Aging) é uma medida ponderada do acúmulo individual de uma
variedade de problemas - déficits funcionais, co-morbidades, atitudes de saúde,
sinais de doenças e incapacidades auto-relatadas. Cada item recebe um
"peso", que varia de zero a um, representando a sua frequência ou gravidade.

Segundo o número de problemas presentes e sua gravidade, o grau de
fragilidade pode ser classificado em leve, moderado ou grave. Em outra
proposta ainda em estudo, se estabelecem que a observação dos problemas
acima referidos deve produzir uma impressão clínica, a partir da qual o
paciente será classificado em sete categorias, variando de "Muito saudável" a
"Gravemente frágil".
É mandatório que todos os clínicos, em especial aqueles que atendem a
população idosa, tenham ciência de que quando fazemos qualquer combinação
de medicamentos numa prescrição para um idoso robusto, geralmente com
massa muscular bem preservada, postura bem preservada, voz sonora e firme,
lúcido e capaz de manter atividade física constante (eventualmente até ainda
exercendo atividade profissional aos 75 anos ou mais), as possibilidades de
quaisquer complicações decorrentes das medicações prescritas combinadas é
pouco superior a 5% do que poderíamos ter de uma prescrição para um
paciente de 45 anos.
Já o idoso frágil é uma realidade totalmente distinta, ele tem geralmente bem
menos massa muscular e massa gorda corporal, logo facilmente se desidrata,
quase sempre é um desnutrido, carente de sais minerais, de aminoácidos e de
vitaminas, principalmente das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e do
complexo B, quase sempre carente severo de magnésio e iodo, e com coração,
cérebro, rins, estômago, intestinos e fígado com graus diversos de insuficiência
funcional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS - Não obstante a precedência de aspectos clínicos,
fisiológicos e etiológicos na investigação corrente da síndrome de fragilidade,
muitas das questões fundamentais permanecem não respondidas, aguardando
que agendas de pesquisa dos centros que hoje estudam o problema tragam
nova luz e apontem novos caminhos.
Bergman e colaboradores apontam as seguintes questões entre aquelas que
aguardam respostas: Qual a distinção entre fragilidade e envelhecimento?
Qual a relação entre fragilidade e doenças crônicas? A fragilidade é uma
síndrome ou uma série de distúrbios relacionados à idade que predizem
eventos adversos? Quais os domínios críticos e que devem ser incluídos
em uma definição operacional da fragilidade? Como podemos medi-la? A
fragilidade é um conceito realmente útil?
A resposta a estas questões faz parte da trajetória na busca por marcadores
biológicos que estejam claramente relacionados à síndrome, assim como para
o esclarecimento dos aspectos sociais e psicológicos do modelo. Sem
nenhuma dúvida, a correta determinação de todos estes aspectos terá
profundo impacto sobre a promoção de saúde, a prevenção, a terapêutica e a
reabilitação.
Neste meio tempo, meu melhor conselho é que todos os meus colegas clínicos
sempre sejam muito cuidadosos com suas abordagens para com um idoso
obviamente frágil, quase sempre visivelmente carente de massa muscular, com
má coordenação motora, "fôlego" curto, desinteressado, desmotivado, confuso

e frequentemente com queixas de tontura e mal-estar diários, além de suas
morbidades tão comuns de hipertensão arterial, diabetes, insuficiência
cardíaca, polineuropatia periférica e disfunções cognitivas aliadas não apenas
ao Mal de Alzheimer, que está na moda, mas também a demências
cerebrovasculares e demências por desnutrição severa.
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