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INTRODUÇÃO GERAL 

  

A fragilidade pode ser entendida como um declínio das reservas 

fisiológicas, que resulta numa diminuição da capacidade de resposta e maior 

vulnerabilidade ao stress, como a cirurgia (1). O interesse na avaliação da 

fragilidade no contexto da cirúrgia oncológica tem crescido de forma exponencial 

pela sua capacidade de identificar os individuos em maior risco cirúrgico. Existem 

atualmente múltiplas ferramentas para diagnóstico de fragilidade, sendo que 

independentemente da utilizada, a presença de fragilidade encontra-se 

associada a risco elevado de morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica na 

população idosa em múltiplos contextos, desde a cirurgia vascular, cardíaca, 

ortopédica e, mais recentemente, oncológica (2, 3). Atendendo ao seu impacto 

no prognóstico do doente oncológico, a avaliação da fragilidade no momento pré-

cirúrgico oferece assim uma oportunidade única para tomar decisões 

terapêuticas mais informadas com vista à redução das complicações pós-

cirurgicas, como por exemplo optar por não realizar um determinado 

procedimento ou investir na optimização pré-cirúrgica (2)(4). De facto, vários 

estudos demonstram que a realização de pre-habilitação diminui o risco de 

morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica em idosos (3, 5), embora permaneça 

ainda por esclarecer se esses benefícios também se poderão verificar em 

doentes frágeis. Tendo em vista a relevância do assunto, o presente trabalho de 

conclusão do curso de mestrado em Atividade Física para Terceira Idade, tem 

como objetivo: i) agregar a informação que relaciona a fragilidade com a 

mortalidade pós-cirúrgica em doentes oncológicos; ii) caracterizar a aptidão 

física e nível de atividade física de doentes oncológicos elegíveis para tratamento 

cirúrgico, para informar para a realização posterior de um programa de 

prehabilitação com exercício físico. Para cumprir com o primeiro ponto, iremos 

realizar uma revisão sistemática e meta-análise (estudo I). Para cumprir com o 

segundo ponto, iremos realizar um estudo observacional / transversal (estudo II). 

Cada estudo será apresentado na secção seguinte, na forma de artigo. 
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RESUMO 

Introdução: A fragilidade é uma síndrome caracterizada por elevada 

vulnerabilidade a estímulos agressores, conferindo um risco de morbilidade e 

mortalidade acrescido.   

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo estudar a associação da 

fragilidade com a mortalidade pós-cirúrgica em pacientes oncológicos 
submetidos a tratamento cirúrgico. 

Material e Métodos: Foram pesquisados estudos na base de dados Pubmed e 

Web of Science no período de Janeiro e Fevereiro de 2019 que apresentassem 
os dados da fragilidade e respectiva mortalidade. A meta-análise foi realizada 
com o software Review Manager® (RevMan) 5.3, tendo sido selecionado o 
método estatístico Mantel – Haenszel e o modelo dos efeitos aleatórios para 
cálculo do Odds-Ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (IC). As diretrizes 
do PRISMA para revisões sistemáticas foram seguidas. 

Resultados: Após a triagem de 4 380 registros, foram selecionados 27 estudos 

(8 prospectivos e 19 retrospectivos). O número da amostra totalizou 312 937 
participantes, com idade média era de 65 anos, 64,6% eram do sexo masculino 
e 9%, eram frágeis.  A fragilidade apresentou associação significativa para o 
risco de morte (OR = 4,02; IC 95%= 3,37 – 4,80; p=0,04; I²= 69,1%). Atendendo 
à elevada heterogeneidade, foi efetuada sub-análises por tempo do evento após 
cirurgia, severidade da fragilidade, definição de fragilidade, tipo de cancro e 
tratamento. Verificamos que em indivíduos frágeis, o risco de mortalidade pós-
cirúrgica é elevado aos 30 dias (OR = 4,10; IC 95%= 3,34 – 5,02; p<0,00001; 
I²=83%), 1 ano (OR = 2,94; IC 95%= 2.21 – 3.90, p<0,0001; I²= 0%), e 5 anos 
após a cirurgia (OR = 6,01; IC 95% = 3,50 – 10,32; p<0,00001; I²= 0%). Quanto 
à influência da severidade da fragilidade, ambos os grupos de pacientes 
classificados como frágeis (OR= 5,56; IC 95% = 4,08 – 7,32; p<0.0001; I² = 76%) 
e pré-frágeis (OR= 2.50 (IC 95% = [1.83 – 3.41]), P<0,00001, I² = 81%) 
apresentavam risco significativo de mortalidade pós-cirúrgica. Apenas a 
fragilidade definida pelo mFI (OR= 4.63 (IC 95% = [3.50 – 6.14]), P<0,00001, I² 
= 88%), CGA (OR= 4.96 (IC 95% = [2.31 – 10.67]), P<0.001, I² = 44%), 
sarcopenia (OR= 3.84 (IC 95% = [1.56 – 9.45]), P= 0.003, I² = 71%) e GFI (OR= 
4.92 (IC 95% = [2.40 – 10.09]), P<0.0001, I² = 0%) se encontraram associadas à 
mortalidade. Verificou-se ainda a presença de risco elevado em doentes frágeis 
com cancro digestivo (OR= 3.92 (IC 95% = [2.99 – 5.15]), P<0.00001, I² = 83%), 
cabeça e pescoço (OR= 4.18 (IC 95% = [1.96 – 8.93]), P=0.0002, I² = 84%), 
urológico (OR= 5.27 (IC 95% = [1.38 – 20.03]), P=0.01, I² = 92%) e pulmão (OR= 
9.28 (IC 95% = [2.23 – 38.54]), P=0.002, I² = 79%). Quanto ao tipo de tratamento, 
os dados sugerem risco acrescido para doentes frágeis submetidos apenas a 
tratamento cirúrgico (OR= 5.11 (IC 95% = [3.87– 6.75]), P<0.00001, I² = 85%), 
cirurgia+quimioterapia (OR= 3.23 (IC 95% = [2.29 – 4.57]), P<0.00001, I² = 72%), 
cirurgia+radioterapia (OR= 5.09 (IC 95% = [2.75 – 9.42]), P<0.00001, I² = 0%) e 
cirurgia+radio+quimioterapia (OR= 3.39 (IC 95% = [2.08 – 5.53]), P<0.00001, I² 
= 52%).  

Conclusão: O nível de fragilidade é um importante determinante do prognóstico 

pós-cirúrgico em doentes oncológicos. A identificação de indivíduos frágeis e 
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pré-frageis no período pré-operatório poderá permitir a sua optimização com 

vista à redução da mortalidade.  
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ABSTRACT 

Introduction: Frailty is a syndrome characterized by high vulnerability to aggressive 

stimuli, conferring an increased risk of morbidity and mortality. 

Objectives: The present study aimed to study the association between frailty and 

postoperative mortality in cancer patients undergoing surgical treatment. 

Material and Methods: Studies were searched in the Pubmed and Web of Science 

database in January and February 2019 that presented data on frailty and its mortality. 

The meta-analysis was performed using the Review Manager® (RevMan) 5.3 software. 

The Mantel - Haenszel statistical method and the random effects model were used to 

calculate the Odds Ratio (OR) and 95% confidence interval (CI). ). PRISMA guidelines 

for systematic reviews were followed. 

Results: After screening 4 380 records, 27 studies were selected (8 prospective and 19 

retrospective). The sample number totaled 312 937 participants, with a mean age of 65 

years, 64.6% were male and 9% were fragile. Frailty was significantly associated with 

the risk of death (OR = 4.02; 95% CI = 3.37 - 4.80; p = 0.04; I² = 69.1%). Given the high 

heterogeneity, time sub-analyzes of the event following surgery, severity of frailty, 

definition of frailty, type of cancer and treatment were performed. We found that in fragile 

individuals, the risk of postoperative mortality is high at 30 days (OR = 4.10; 95% CI = 

3.34 - 5.02; p <0.00001; I² = 83%), 1 year (OR = 2.94; 95% CI = 2.21 - 3.90, p <0.0001; 

I² = 0%), and 5 years after surgery (OR = 6.01; 95% CI = 3.50 - 10 , 32; p <0.00001; I 2 

= 0%). Regarding the influence of frailty severity, both groups of patients classified as 

fragile (OR = 5.56; 95% CI = 4.08 - 7.32; p <0.0001; I² = 76%) and pre-fragile (OR = 2.50 

(95% CI = [1.83 - 3.41]), P <0.00001, I² = 81%) had a significant risk of postoperative 

mortality. Only the fragility defined by mFI (OR = 4.63 (95% CI = [3.50 - 6.14]), P 

<0.00001, I² = 88%), CGA (OR = 4.96 (95% CI = [2.31 - 10.67]) , P <0.001, I² = 44%), 

sarcopenia (OR = 3.84 (95% CI = [1.56 - 9.45]), P = 0.003, I² = 71%) and GFI (OR = 4.92 

(95% CI = [2.40 - 10.09]), P <0.0001, I² = 0%) were associated with mortality. High risk 

was also found in fragile patients with digestive cancer (OR = 3.92 (95% CI = [2.99 - 

5.15]), P <0.00001, I² = 83%), head and neck (OR = 4.18 (CI 95% = [1.96 - 8.93]), P = 

0.0002, I² = 84%), urological (OR = 5.27 (95% CI = [1.38 - 20.03]), P = 0.01, I² = 92%) 

and lung (OR = 9.28 (95% CI = [2.23 - 38.54]), P = 0.002, I² = 79%). Regarding the type 

of treatment, the data suggest an increased risk for fragile patients undergoing surgical 

treatment only (OR = 5.11 (95% CI = [3.87– 6.75]), P <0.00001, I² = 85%), surgery + 

chemotherapy (OR = 3.23 (95% CI = [2.29 - 4.57]), P <0.00001, I² = 72%), surgery + 

radiotherapy (OR = 5.09 (95% CI = [2.75 - 9.42]), P <0.00001, I² = 0 %) and surgery + 

radio + chemotherapy (OR = 3.39 (95% CI = [2.08 - 5.53]), P <0.00001, I² = 52%). 

Conclusion: The level of frailty is an important determinant of postoperative prognosis 

in cancer patients. Identifying fragile and pre-frail individuals in the preoperative period 

may allow their optimization with a view to reducing mortality. 
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INTRODUÇÃO 

 No último século ocorreram alterações demográficas muito importantes, 

provocadas pelo baixo índice de natalidade e do aumento da esperança média 

de vida (6). Estima-se que em 2050, cerca de 32,5% da população portuguesa 

tenha mais de 65 anos, e para idade ≥80 anos esteja entre 12,7% e 15,8% em 

2060 (7). Adicionalmente, o envelhecimento é considerado um factor de risco 

não-modificável para o desenvolvimento de inúmeras doenças crónicas, entre as 

quais se destaca o cancro. Em 2012, 47,5% de todos os novos casos de cancro 

em todo o mundo foram diagnosticados em adultos com idade ≥ 65 anos e 

estima-se que esse número aumente para 70% até 2030 (8). Além disso, 

doentes idosos com cancro são responsáveis por aproximadamente 80% das 

mortes por cancro a cada ano (9) Atendendo a que a cirurgia é um método 

fundamental para o tratamento curativo e paliativo da maioria dos cancros 

sólidos, a necessidade de submeter doentes idosos ao stress cirurgico vai 

aumentar. Apesar de ser potencialmente curativa, a cirurgia não é isenta de 

riscos, particularmente na população geriátrica, o que motiva muitas vezes a 

adopção de tratamentos paliativos, por receio de maior morbimortalidade pós-

operatória (10). 

A decisão sobre se um paciente idoso tolerar ou não um procedimento 

cirúrgico deve ser baseada numa avaliação de risco pré-operatória objetiva e 

individualizada, que tenha em conta a heterogeneidade funcional e biologica qe 

caracteriza o ser humano (11). O processo de envelhecimento fisiológico não 

ocorre de modo uniforme em toda população e não reflete necessariamente a 

idade cronológica (12). A fragilidade está relacionada com a maior 

vulnerabilidade e perda da homeostase face a um stress, aumentado o risco de 

eventos adversos para a saúde (13). Adicionalmente, a fragilidade tem sido 

apontada como uma ferramenta com potencial clinicamente relevante para 

identificação do grupo de maior risco cirúrgico e de complicações pós cirúrgica 

em pacientes oncológicos (14). Sendo a fragilidade considerada como marcador 

de complicações pós-cirúrgicas, o nosso estudo tem como objetivo analisar a 

influência da fragilidade na mortalidade em pacientes oncológicos submetidos a 

tratamento cirúrgico. 
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METODOLOGIA 

 

 O presente estudo trata-se de revisão sistemática e meta-análise, que 

teve por referência as diretrizes do PRISMA baseado no check list com 27 itens.  

 

 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 Para este estudo, foram incluídos estudos observacionais (retrospectivos 

e prospectivos) e de caso-controle, que avaliaram a associação da fragilidade 

com a mortalidade pós-cirúrgica, em pacientes oncológicos submetidos a 

cirurgia. Foram selecionados os estudos escritos em língua inglesa, publicados 

entre os anos de 2009 e 2019. Os estudos tinham que apresentar a classificação 

da fragilidade quanto sua classificação ou o escore associados com a 

mortalidade. 

 Foram excluídos da análise os estudos não relacionados com cancro, 

estudos de revisão, meta-análises ou resumos de conferência.  

 

 FONTE DE INFORMAÇÃO 

 Os estudos foram extraídos das seguintes bases de dados: PubMed e 

Web of Science no período de Janeiro e Fevereiro de 2019. Também foram 

realizadas pesquisas manuais em meta-análises e estudos de revisão, afim de 

identificar outros estudos. 

 

 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 Foram utilizadas as seguintes combinações de palavras chaves: (frailty 

AND cancer OR oncologic AND postoperative mortality), (frail AND cancer OR 

oncologic AND post-surgery mortality), (frailty AND cancer OR oncologic AND 

post-surgical complications AND mortality) e (frailty AND cancer OR oncologic 

AND surgery mortality). 
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 SELEÇÃO DE ESTUDOS E COLETA DE DADOS 

 Após seleção dos estudos, foram retirados os duplicados e depois disto 

foram lidos os resumos. Quando encontrado um título ou resumo potencialmente 

elegível para a análise, era obtida uma cópia para leitura completa do estudo. 

Para cada artigo selecionado foram recolhidas as seguintes informações: autor, 

ano, local da pesquisa, tipo de estudo, idade, gênero, tipo de cancro, teste de 

fragilidade, classificação da fragilidade, tipo de tratamento e dados da 

mortalidade. Os estudos que não apresentaram essas informações foram 

excluídos e registrados. 

 Apenas valores numéricos relatados pelos estudos (por exemplo, 

percentagens, frequências, médias) foram usados para calcular a prevalência de 

fragilidade e o risco de mortalidade pós-operatórias. Antecipamos o uso de 

diferentes instrumentos de fragilidade e diferentes classificações de fragilidade 

(por exemplo, frágil e não frágil; frágil, pré-frágil e robusto; fragilidade 

cumulativa). Assim, e para incluir o maior número de artigos nesta revisão e / ou 

realizar análises por severidade de fragilidade, procedemos à dicotomização 

(frágil e não frágil) ou tricotomização (frágil, pré-frágil e robusta) da classificação 

de fragilidade apresentada pelos autores, seguindo pontos de corte definidos na 

literatura. Em relação à dicotomização, pacientes “pré-frágeis” e “robustos” foram 

considerados “não frágeis”; nos estudos que utilizaram a fragilidade cumulativa 

(de 0 a 1), consideramos “não frágeis” aqueles com índice de fragilidade <0,2 e 

“frágil” aqueles ≥0,2 (15) Para tricotomização, foram considerados “robustos”, 

“pré-frágeis” e “frágeis” aqueles com um índice de fragilidade ≤0,10, 0,10 a 0,21 

e> 0,21, respectivamente (16). Nos estudos que categorizaram os pacientes em 

“frágil, intermediário frágil ou moderadamente frágil e não frágil ou robusto”, 

combinamos “frágil intermediário” ou “moderadamente frágil” e “não frágil” ou 

“robusto” em um grupo “não frágil” e frágil em um "grupo frágil" (17).  

 

ANÁLISE QUALITATIVA 

 Para análise do risco de viés foi utilizada a escala de Newcastle Ottawa, 

que consiste em 9 perguntas sendo: 4 para Seleção de Coorte, 2 para 

Comparabilidade, 3 para os Resultados. Esse método consiste em atribuir 
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estrela (s) para cada item, na categoria seleção de corte e resultado cada estudo 

só poderá receber uma estrela (*) e na categoria comparabilidade duas (**). A 

classificação é determinada pelo escore (0 a 5) baixa qualidade e (6 a 9) alta 

qualidade (18). 

  

 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para sumarisar o resultado dos estudos foi realizado uma meta-análise, 

foi utilizado o software Review Manager® (RevMan) 5.3 para o sistema operativo 

Windows 10® (Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane 

Collaboration). A medida estatística utilizada foi a Mantel – Haenszel e a 

mensuração dos efeitos através do Odds-Ratio. Para o cálculo das estimativas 

foi utilizado modelo de efeitos aleatórios (random effects model). E os resultados 

foram apresentados sob o formato de “forest plots”. 

 

 RISCO DE VIÉS ENTRE OS ESTUDOS 

 O autor (KP) selecionou os estudos para inclusão na meta-análise, a 

análise do viés foi realizada pelos autores (KP e DG), caso houvesse desacordo 

um terceiro autor seria o mediador. Após esse processo de seleção e análise, os 

estudos eram inseridos na meta-análise. 

 

ANÁLISE DA HETEROGENEIDADE 

 Para avaliação da heterogeneidade estatística (I2), foram considerados os 

pontos de corte seguintes: 25% (baixa), 50% (moderada) e 75% (elevada). 

  

ANÁLISE DO VIÉS DE PUBLICAÇÃO 

O viés de publicação foi avaliado através da inspecção visual dos funnel 

plots. 
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RESULTADOS 

 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 Na estratégia de busca foram encontrados 5 630 estudos, após a remoção 

dos duplicadas ficaram 4 380. Destes, 111 estudos foram selecionados após 

leitura do título e resumos, dos quais 51 foram selecionados para leitura 

completa. Após leitura completa, foram excluídos 23 estudos por não atenderem 

aos critérios de inclusão (Tabela 1), totalizando 27 estudos para a meta-análise. 

Todo este processo encontra-se ilustrado no fluxograma da PRISMA 

apresentado na Figura 1. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma do PRISMA mostrando a seleção de artigos para revisão sistemática. 
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Tabela 1.Análise de risco de viés.  Escore do Questionário do Newcastle Ottawa Scale dos 
estudos selecionados para meta-análise. 

ESTUDO AUTOR MOTIVO DA EXCLUSÃO 

Comprehensive Geriatric Assessment in Patients 
with Gastric and Gastroesophageal 

Adenocarcinoma Undergoing Gastrectomy  

Pujara et. al, 2015 Não descrimina o número de óbitos 
por nível de fragilidade  

Comprehensive geriatric assessment can predict 

complications in elderly patients after elective 
surgery for colorectal cancer: A prospective 

observational cohort study  

Kristjansson et al, 

2010 

Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade 

Comprehensive geriatric assessment of risk 
factors associated with adverse outcomes and 

resource utilization in cancer patients undergoing 

abdominal surgery 

BADGWELL et. al, 
2013 

Não descrimina o nível de fragilidade 

Cumulative deficit model of geriatric assessment 
to predict the postoperative outcomes of older 

patients with solid abdominal cancer  

Kenig et al, 2015 Não descrimina o número de óbitos 
por nível de fragilidade  

Discriminative Ability of Commonly Used Indexes 
to Predict Adverse Outcomes After Radical 

Cystectomy: Comparison of Demographic Data, 
American Society of Anesthesiologists, Modified 
Charlson Comorbidity Index, and Modified Frailty 

Index  

Meng et. al, 2017 Não descrimina o número de óbitos 
por nível de fragilidade 

The Effect of Frailty on Short-Term Outcomes 

After Head and Neck Cancer Surgery 

Nieman et al, 2017 Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade 

Evaluation of a physiatrist-directed prehabilitation 
intervention in frail patients with colorectal 

cancer: a randomised pilot study protocol 

Wong et. al, 2017 Estudo piloto 

FRAIL scale as a predictor of complications and 
mortality in older patients undergoing 

reconstructive surgery for non-melanoma skin 
cancer 

Valdatta et.al, 2018 Apresenta dados de mortalidade 
combinados com as complicações 

severas 

Frailty as a Predictor of Postoperative Outcomes 

among Patients with Head and Neck Cancer 

Pitts et. al, 2018 Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade  

Frailty as a predictor of complications after 
radical cystectomy: A prospective study of 

various preoperative assessments 

Burg et. al, 2019 Não apresenta dados da mortalidade 

Frailty in major oncologic surgery of upper 
gastrointestinal tract: How to improve 

postoperative outcomes 

Mazzola et.al, 2017 Incluíram apenas doentes frágeis 

Frailty index: Intensive care unit complications in 

head and neck oncologic regional and free flap 
reconstruction 

Abt et. al, 2013 Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade 

Geriatric Assessment Improves Prediction of 

Surgical Outcomes in Older Adults Undergoing 
Pancreaticoduodenectomy:  a prospective cohort 

study 

Dale et. al, 2014 Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade 

Modified frailty index associated with Clavien-
Dindo IV complications in robot-assisted radical 

prostatectomies: A retrospective study 

Levy et.al, 2017 Não descrimina o número de óbitos 
por nível de fragilidade 

The modified frailty index to predict morbidity and 
mortality for retroperitoneal sarcoma resections 

Park et.al, 2017 Não descrimina o número de óbitos 
por nível de fragilidade 

Optimal Modified Frailty Index Cutoff in Older 
Gastrointestinal Cancer Patients 

Garland et. al, 2017 Dados não precisos sobre 
classificação da fragilidade 

Post-discharge complications in frail older 
patients after surgery for colorectal cancer 

Ommundsen et. al, 
2018 

Não descrimina o número de óbitos 
por nível de fragilidade 

Predicting Short-Term Outcome After Surgery for 

Primary Spinal Tumors Based on Patient Frailty 

Ahmed et. al, 2017 Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade 

Predictors of short-term post-operative survival 

after elective colectomy in colon cancer patients 
≥80 years of age 

  Neuman et. al, 

2013 

Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade 
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Preoperative geriatric assessment and tailored 

interventions in frail older patients with colorectal 
cancer. A randomised controlled trial 

Ommundsen et. al, 

2017 

Não descrimina o número de óbitos 

por nível de fragilidade 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS E PARTICIPANTES  

 As características dos estudos e participantes encontra-se resumida na 

Tabela 3. Dos estudos incluídos para meta-análise, 8 são estudos corte 

observacionais prospectivos(19-26) e 18 estudos observacionais 

retrospectivos(15, 16, 27-43). O número da amostra totalizou 312.937 

participantes, com idade média de 65 anos, 64,6% eram do sexo masculino e 

35,4% feminino. Destes, 9% eram frágeis, 91% robusto. Dentre os robustos, 

13,8% eram pré-frágeis.  Os estudos selecionados foram realizados entre os 

anos de 2011 a 2018, 19 realizados nos Estados Unidos(15, 16, 22, 26-28, 30-

37, 39-43),  dois na Noruega(23, 24),  1 na Áustria(19), 1 no Canadá(38), 2 nos 

Países Baixos (21, 29), 1 no Japão(20) e 1 na Polônia(25). Dentre os estudos 

selecionados, 25 apresentaram resultados da mortalidade em 30 dias(15, 16, 19-

22, 24-28, 30-43), 5 estudos mortalidade em 1 ano (21, 23, 25, 26, 36) e 2 

estudos a 5 anos (23, 29). Em 11 estudos foi realizada a análise da  mortalidade 

segundo a severidade da fragilidade (24, 27, 28, 30, 31, 33-35, 37, 41, 43) e um 

destes não apresentou dados da mortalidade para frágeis e não-frágeis (41), 

sendo incluído apenas para a análise dicotômica. Quanto ao tipo de cancro, 

foram achados 15 estudos de cancro digestivo (19-21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33-

35, 38, 40, 42), 4 de cancro da cabeça e pescoço(16, 27, 29, 39), 2 de cancro 

respiratório (32, 41), 3 de cancro urológico (15, 22, 37), 1 de cancro dos ovários 

(36), 1 de cancro cerebral (43) e 1 de tumores sólidos abdominais (25). A respeito 

das ferramentas usadas para avaliar a fragilidade, foram encontrados nos 

estudos selecionados 9 tipos distintos, sendo: 15 estudos utilizaram o Índice de 

Fragilidade Modificado(15, 16, 27, 28, 30-35, 37, 38, 41-43), 3 usaram a Escala 

de Fenotípica(20, 22, 24), 2 usaram a sarcopenia(19, 26), 1 usou o Índice de 

Fragilidade(36), 2 utilizaam o  Indicador de Fraqueza Groningen(29, 40), 2 a 

Avaliação Geriátrica(21, 23), 2 Avaliação Geriátrica  Abrangente(24, 25), 1 ISAR-

HP(21) e 1 o John Hopkins para diagnóstico e definição de fragilidade(39). 

Quanto ao tipo de tratamento, 16 estudos realizaram cirurgia(15, 16, 19, 20, 22-
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25, 27, 30, 31, 35-37, 39, 41), 6 cirurgia mais quimioterapia(26, 28, 34, 38, 40, 

42), 2 cirurgia mais radioterapia(29, 32) e 3 cirurgia mais quimioterapia mais 

radioterapia(21, 33, 43).  

 

 RISCO DE VIÉS DE CADA ESTUDO 

 Ao analisar o risco de viés nos, estudos selecionados, três (20, 29, 

40)estudos apresentaram baixa qualidade e  vinte e quatro(15, 16, 19, 21-28, 30-

39, 41-43) alta qualidade, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2. Análise de risco de viés.  Escore do Questionário do Newcastle Ottawa Scale dos 
estudos selecionados para meta-análise. 

 

REFERÊNCIAS 
 

SELEÇÃO  
 

COMPARABILIDADE 
 

RESULTADO 
 

ESCORE 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Abt et.al, 2013 * * * * ** * * * 9 
Augustin et. al 2016 * * * * ** * * * 9 

Adams et al. 2013 * * * *   * * * 7 
Bras L. et.al 2015 * * 

 
*   

 
* * 5 

Buettner et.al,2015 *  *   *   *  *  * *  *  8 

Chappidi et al. 2016 * * * *   * * * 7 

Chen et. al 2017 * * * * ** * * * 9 
Congiusta et.al,2017 *  *  *   *  **  *  *  *  9  

Franco et.al 2017 * * * * ** * * * 9 

Hondari et. al, 2013 *  *  *   *    *  *  *  7  
Kenig et. al, 2018 *  *     *  **    *  *  7  

Konstantinidis et.al 

2017 

* * * * ** * * * 9 

Konstantinidis et.al 
2017 

* * * *   * * * 7 

Kristjansson et al. 
2011 

* * 
 

* * 
 

* * 6 

Kumar et. al 2017 * * * * ** * * * 9 

Lascano et.al, 2015 * *  *  *  **  *  *  *  9  
Mogal et al. 2017 * * * * ** * * * 9 

Nieman et.al, 2017 *  *  *  *    *  *  *  7  

Ommundsen et 
al.2014 

* * * * ** * * * 9 

Revenig et al. 2015 * * 
 

* * 
 

* * 6 

Souwer et.al, 2017 *  *  *  *    *   *  *  7  
Tan et.al, 2012 *  *  

 
*      *  *  5 

Tegels et.al, 2014 *  *    *      *  *   5  

Tsiouris et. al 2012 * * * *   * * * 7 

Vermillion et al. 2017 * * * * ** * * * 9 

Wagner et. al 2018 * * * * ** * * * 9 

Youngerman et.al, 
2012 

*  *  *  *  **  *  *  *  9  

 

 

 ANÁLISE DA FRAGILIDADE E RISCO DE MORTE 

 Ao realizar a meta-análise dos estudos selecionados, verificamos 

resultado estatisticamente significativo para a relação entre fragilidade risco de 

morte pós-cirúrgica, com estimativa combinada de OR = 4.02 (IC 95% = [3.37 – 
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4.80], (P=0.04); I² = 79%). Observamos que quatro estudos não apresentaram 

diferenças entre os grupos frágil e não-frágil (Figura 2). Atendendo à elevada 

heterogeneidade encontrada, efectuamos sub-análises para explorar a sua 

potencial origem. 

 

Figura 2.Forest plot de comparação: Frágil vs Não-frágil, resultado: Análise da fragilidade e 
risco de Morte 
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 SUB-ANÁLISE EM DIFERENTES PONTOS TEMPORAIS  

 Foi possível realizar sub-análise para a mortalidade em 30 dias (15, 16, 

19-22, 24-28, 30-43), 1 ano(21, 23, 25, 26, 36) e 5 anos(23, 29). No subgrupo da 

mortalidade em 30 dias, a meta – análise apresentou resultado estatístico 

significativo para os pacientes oncológicos frágeis, com estimativa combinada 

de OR = 4.10 (IC 95% = [3.34 – 5.02], (P<0.00001); I² = 83%,sendo que 

individualmente, 5 estudos não apresentaram diferenças entre os grupos(16, 21, 

24, 35). No subgrupo da mortalidade de 1 ano, a meta-análise apresentou 

resultado estatisticamente significativo para o risco de morte em pacientes 

frágeis, com estimativa combinada de OR = 2.94 (IC 95% = [2.21 – 3.90], 

(P=0.64); I² = 0%. No subgrupo da mortalidade de 5 anos, a meta-análise 

apresentou resultado estatisticamente significativo para o risco de morte em 

pacientes frágeis, com estimativa combinada de OR = 6.01 (IC 95% = [3.50 – 

10.32], (P=0.90); I² = 0% e P=0.90) (Figura 2). 

 

 SUB-ANÁLISE POR SEVERIDADE DA FRAGILIDADE 

 Para sub-análise da severidade da fragilidade, foram incluídos onze 

estudos(24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 40, 41, 43), que cumulativamente 

continuam a mostrar que a fragilidade se encontra associada a maior risco de 

morte em pacientes oncológicos, com estimativa de OR= 3.75 (IC 95% = [3.19 – 

4.39]); (P=0.002); I² = 84.6% (Figura 3). Na análise dos subgrupos, se 

compararmos o grupo frágil vs pré-frágil, observamos que o grupo frágil 

apresentou risco de morte com estimativa de OR= 3.88 (IC 95% = [2.92 – 5.14]), 

(P=0.0005); I² = 70%. Dos estudos incluídos nesta sub-análise, apenas um 

estudo não apresentou diferença entre os grupos (24).  

Quando comparado o grupo frágil vs. robusto, o frágil apresentou maior 

risco de morte, com estimativa de OR=5.46 (IC95% = [4.08 – 7.32]), (P<0.0001); 

I²=76%. Dos estudos incluídos nesta sub-análise, apenas  um estudos não 

apresentou diferenças entre os grupos(24). Ao analisar o subgrupo pré-frágil vs 

robusto, o grupo pré-frágil apresentou risco de morte com estimativa de OR=2.50 

(IC 95% = [1.83– 3. 41]), (P<0.00001); I²=0%,  e dois estudos não apresentaram 

diferenças entre os grupos(24, 30). 
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Figura 3. Forest plot de comparação: Frágil vs Pré-frágil, Frágil vs. Não-frágil, Pré-frágil vs Não-
Frágil, resultado: sub-análise da mortalidade quanto a severidade da fragilidade. 

  

 SUB-ANÁLISE POR TIPO DE CANCRO 

 Para esta sub-análise formamos os seguintes subgrupos:  cancro 

digestivo(19-21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33-35, 38, 40, 42), cancro cabeça e 

pescoço(16, 27, 29, 39), cancro de pulmão(32, 41) e cancro urológico(15, 22, 

37).  No subgrupo de cancro digestivo, verificamos resultado significativo para 

o grupo frágil, com estimativa de OR = 3.92 (IC 95% [2.99 – 5.15], (P <0.00001); 

I²= 83%, e três estudos, individualmente, não apresentaram diferenças entre os 

grupos(21, 24, 35). No cancro de cabeça e pescoço, a meta-análise apresentou 

resultados significativos para os frágeis, com estimativa de OR= 4.18 (IC95% 

[1.96– 8.93], (P=0.0002); I²=84% e um estudo, individualmente, não presentou 

diferença entre os grupos(16). No subgrupo do cancro urológico, a meta-análise 

apresentou resultado estatisticamente significativo para os frágeis, com 
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estimativa de OR=5.27 (IC95% [1.38– 20.03]), (P<0.01); I² = 92%. Por fim, no 

cancro de pulmão, a meta – análise mostrou resultado estatístico significativo 

para o grupo frágil, com estimativa de OR=9.28 (IC 95% [2.23 – 38.54], 

(P=0.002); I² = 79% (Figura4). 

 

        

Figura 4. Forest plot de comparação: Frágil vs. Não-frágil, Resultado: sub-análise da Mortalidade 
por Tipo de câncer. 
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 SUB-ANÁLISE: TIPO DE FERRAMENTA UTILIZADA 

 Para sub-análise tipos de ferramentas foram utilizados: Índice de 

Fragilidade Modificado, com 15 estudos(15, 16, 27, 28, 30-35, 37, 38, 41-43), a 

Escala de Fenotípica com 3 estudos(20, 22, 24), avaliação geriátrica com 2 

estudos(21, 23), avaliação geriátrica abrangente com dois estudos(24, 25), a 

sarcopenia com 2 estudos(19, 26), e o indicador de fraqueza de Groningen com 

2 estudos(29, 40).  

Na análise dos subgrupos, o Índice de Fragilidade Modificado, apresentou 

diferença estatística significativa para o grupo frágil, com estimativa de OR= 4.63 

(IC95% [3.50 – 6.14], (P < 0.00001); I² = 88%, sendo que, individualmente, dois 

estudos não apresentaram diferença entre os grupos(16, 35). No subgrupo da 

escala fenotípica, a meta-análise não apresentou resultados significativos, com 

OR= 4.25 (IC 95% [0.73 – 24.67], (P=0.11); I² = 59%. No subgrupo da Avaliação 

Geriátrica, também a meta-análise não apresentou resultados significativos, com 

OR= 6.43 (IC 95% [0.22 – 185.89], (P<0.28); I² = 94%. No subgrupo da avalição 

geriátrica abrangente, a meta-análise apresentou resultado estatisticamente 

significativo, com estimativa OR= 4.96 (IC 95% [2.31 – 10.67], (P<0.0001); I² = 

44%. No subgrupo da sarcopenia, a meta-análise apresentou resultado 

significativo, com estimativa OR= 3.84 (IC 95% [1.56 – 9.45], (P=0.003); I² = 71%. 

E no subgrupo do indicador de fraqueza de Groningen, a meta-análise 

apresentou resultado significativo para o grupo frágeis, com estimativa OR= 4.92 

(IC 95% [2.40 – 10.09], (P<0.0001); I² = 0% (Figura 5). 
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Figura 5. Forest plot de comparação: Frágil vs. Não-frágil, Resultado: sub-análise da Mortalidade 
por tipo de ferramenta de fragilidade. 

 

 SUB-ANÁLISE POR TIPO DE TRATAMENTO 

 Na sub-análise por tipo de tratamento, verificou-se que ser frágil aumenta 

o risco de morte após submissão a todos tipos de tratamento estudados, com 

OR de 5.11 para cirurgia (IC 95%[3.87– 6.75], (P<0.00001); I²=85, OR de 5.09 
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para cirurgia + radioterapia (IC 95% [2.72– 9.42], (P=0.74); I² = 0%), OR de 3.39 

para cirurgia + quimioterapia + radioterapia (IC 95% [2.08–5.53], (P=0.10); I² = 

52%) e um OR 3.23 para doentes frágeis submetidos a cirurgia + quimioterapia 

(IC 95%[2.29–4.57], (P=0.003); I² = 72%) (Figura 6). 

 

Figura 6. Forest plot of comparison: 5 Frágil vs Robusto, outcome: 5.1 Sub-análise da 
mortalidade por tipo de tratamento. 
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 ANÁLISE DO VIÉS DE PUBLICAÇÃO 

Como pode ser verificado através da inspecção visual das Figuras 7, 8, 

9, 10 e 11, o viés de publicação foi considerado baixo. 

 

Figura 7. Funnel plot of comparison: 1 Frágil vs Robusto, outcome: 1.1 Mortalidade em diferentes 
pontos temporais. 

 

Figura 8. Funnel plot of comparison: 2 Frágil vs Pré-frágil vs Robusto, outcome: 2.1 Mortalidade 
por severidade da fragilidade. 
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Figura 9.Funnel plot of comparison: 3 Frágil vs Robusto, outcome: 3.1 Mortalidade por tipo de 
Câncer. 

 

Figura 10.Funnel plot of comparison: 4 Frágil vs Robusto, outcome: 4.1 Mortalidade por 
ferramenta da fragilidade. 
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Figura 11.Funnel plot of comparison: 5 Frágil vs Robusto, outcome: 5.1 Mortalidade por tipo de 
tratamento. 
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DISCUSSÃO 

 A presente revisão sistemática e meta-análise teve como objetivo analisar 

a influência da fragilidade na mortalidade em pacientes oncológicos submetidos 

a tratamento cirúrgico. Os nossos resultados sugerem que a fragilidade aumenta 

significativamente o risco de mortalidade após cirurgia em dontes oncológicos.  

A fragilidade é caracterizada por perda de reserva fisiológica, aumentando 

da vulnerabilidade ao stress. Um paciente frágil responde a uma cirurgia ou 

quimioterapia com um distúrbio da homeostase mais grave, colocando mais 

pressão funcional. Não sendo capaz de lidar com a pressão funcional, o stress 

imposto pela cirurgia ou quimioterapia pode resultar em disfunção ou falha dos 

órgãos e sistema fisiológicos, o que pode levar à morte prematura do doente 

(44). De notar que foi demonstrado recentemente num estudo longitudinal, que 

o nível de fragilidade, mas não a idade cronológica,  foi capaz de predizer o risco 

de complicações bem como de mortalidade a 1 ano em doentes oncológicos 

idosos (44). A nossa revisão sistemática e meta-análise corrobora a importância 

da fragilidade como fator de risco para mortalidade pós-cirúrgica. Com um total 

de 27 estudos, totalizando uma amostra de 312.937, verificamos uma 

prevalência de fragilidade de 9%, o que se encontra dentro de valores já 

reportados (45). Verificamos que ser frágil está associada a risco de morte quatro 

vezes maior compartivamente ao não-frágil, corroborando a importância da sua 

avaliação. Atendendo ao seu impacto no prognóstico do doente oncológico, a 

avaliação da fragilidade no momento pré-cirúrgico oferece assim uma 

oportunidade única para identificar quem tem necessidade de optimização pré-

cirúrgica (2).  Uma das estratégias possíveis para optimizar os doentes frágeis 

passam pela sua integração em programas de pre-habilitação. De facto, vários 

estudos demonstram que a realização de pre-habilitação diminui o risco de 

morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica em idosos (3, 5), embora permaneça 

ainda por esclarecer se esses benefícios também se poderão verificar em 

doentes frágeis prehabilitados e submetidos a cirúrgia.  

De notar que a severidade da fragilidade encontrou-se associada a maior 

risco de morte, o que significa que para esta medida de desfecho, é muito 

importante não desconsiderar que os doentes pre-frágeis também devem ser 
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alvo de implementação de estrategias de optimização cirurgica, como a 

préhabilitação (46). Verificamos também que a fragilidade aumentou o risco de 

mortalidade pós-cirúrgica a 30 dias, 1 ano e 5 anos, destacando a importância 

do acompanhamento mais próximo destes doentes. Esta observação é 

corroborada por outra meta-análise que mostrou associação da fragilidade com 

a mortalidade a 30, 90 dias e um ano, em pacientes oncológicos cirúrgicos idosos  

(47). Os nossos dados também sugerem que ser frágil confere maior risco de 

morte em doentes submetidos a cirurgia e a cirurgia combinada com diferentes 

terapias adjuvantes de tratamento, e para vários tipos de cancro, como digestivo, 

cabeça e pescoço, urológico e pulmão. A fragilidade pode ser avaliada por 

múltiplas ferramentas, estando descritas mais de 70 (48). Os estudos incluidos 

na nossa revisão sistemática avaliaram a fragilidade através de 9 ferramentas 

distintas. De todas, apenas a fragilidade definida pela Escala Fenotípica e a 

Avaliação Geriátrica (G8) não esteve associada a risco de mortalidade. Não 

havendo uma ferramenta considerada padrão para avaliar a fragilidade, é 

importante ter em conta que nem todas as ferramentas poderão ter a mesma 

eficácia de predição e que essa eficácia poderá ser especifica do contexto ou do 

desfecho (ex: predição da mortalidade vs. Internamento prolongado vs. 

complicação). Aliás, existem já vários estudos que mostram a falta de 

concordância entre diferentes ferramentes aplicadas na mesma população (49).  

 LIMITAÇÕES 

Consideramos que uma das limitações mais importantes foi o facto de não 

termos efectudo análise ajustada para os factores de confundimento mais 

importantes como a idade, o género e a severidade da doença. Tivemos ainda 

de excluir alguns artigos por impossibilidade de obter os dados necessários, 

mesmo após contactar os autores.  

CONCLUSÃO 

 O nível de fragilidade é um importante determinante do prognóstico pós-

cirúrgico em doentes oncológicos.  A identificação de indivíduos frágeis e pré-

frágeis no período pré-operatório poderá permitir a sua optimização com vista à 

redução da mortalidade. 
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Tabela 3. Extração de dados dos estudos selecionados para revisão sistemática. 

Autor Ano Tipo de Estudo Local Nº da 
Amostra 

Idade Gênero Tipo de 
Câncer 

Teste de 
Fragilidade 

Classificação da 
Fragilidade 

Tipo de 
Tratamento 

Mortalidade 

Abt et. al 2016 Estudo 
Retrospectivo 

USA 1.193 Média = 
72,1 ± 4,6 

anos 

F = 386           
M = 807  

Cabeça e 
Pescoço 

IMF Frágil = 710            
Robusto= 483 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil= 10                        

Robusto= 4 
Adams et. 

al 
2013 Estudo 

Retrospectivo 
USA 6.727 Média = 

54,7 anos 
F = 3.343        
M = 3.384  

Cabeça e 
Pescoço 

IMF Frágil=  354                                                         
Pré-frágil= 2.954      
Robusto= 3.353 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 17                                      

Pré-frágil= 26                
Robusto= 7 

Augustin 
et. al 

2016 Estudo 
Retrospectivo 

USA 8.725 Média = 
65,9 anos 

F = 4.502        
M = 4.223 

Digestivo IMF Frágil = 45                                                              
Pré-frágil= 7.975  
Robusto= 4.996 

Cirurgia + 
Quimioterapia 

Mortalidade 30D 
Frágil = 8                             

Pré-frágil= 247            
Robusto= 62 

Bras L. 
et.al 

2015 Estudo 
Retrospectivo 

Países 
Baixos 

90 Média = 
76.98 ± 

6.46 Anos 

F =  23            
M = 67 

Cabeça e 
Pescoço 

GFI Frágil= 36                              
Robusto= 54                               

Cirurgia + 
Radioterapia 

Mortalidade 5 
anos               

Frágil: 24                        
Robusto: 14 

Buettner 
et.al 

2015 Estudo 
Prospectivo 

USA 1.326 Média = 
62,5 anos 

F= 596            
M=730 

Digestivo SARCOPENIA Frágil= 398     
Robusto=929 

Cirurgia + 
Quimioterapia 

Mortalidade 30D 
Frágil = 32 

Robusto= 35   
Mortalidade 1 ano                    

Frágil = 65           
Robusto = 65  

Chappidi 
et. al 

2016 Estudo 
Retrospectivo 

USA 2679 Média= 
63,5 anos 

F = 513           
M = 2.166 

Urológico IMF Frágil =  660                                      
Robusto=2.019                

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 23                    

Robusto = 37 
Chen et. 

al 
2017 Estudo 

Retrospectivo 
USA 1928 Média= 

58,8 anos 
F = 873            

M = 1.055 
Digestivo IMF Frágil =  225                                                        

Pré-frágil= 640     
Robusto= 1.063 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 12                                      

Pré-frágil = 5               
Robusto = 6 

 
Congiusta 

et. al 

2017 Estudo 
Retrospectivo 

USA 19.649 _  F= 
10.529         

M= 9.074 

Digestivo IMF Frágil= 5.242          
Pré-frágil= 9.146       
Robusto=5.261 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 1.741                           

Pré-frágil = 1.324     
Robusto= 200 

Franco 
et.al 

2017 Estudo 
Retrospectivo 

USA 139 Média = 
74,5 anos 

F = 72                    
M = 67 

Pulmão IMF Frágil =  101                    
Robusto=38                                     

Cirurgia + 
Radioterapia 

Mortalidade 30D    
Frágil = 63                              

Robusto = 10 
Hodari,et.

al 
2013 Estudo 

Retrospectivo 
USA 2.095 _ _ Digestivo IMF Frágil= 189              

Pré-frágil =1.111                          
Robusto= 795 

Cirurgia + 
Quimioterapia+ 

Radioterapia 

Mortalidade 30D 
Frágil =16                            

Pré-frágil = 43                              
Robusto= 14 

Kenig 
et.al 

2018 Estudo 
Prospectivo 

Poloni
a 

165 Média= 
77 anos 

F=71                
M=94 

Sólidos 
Abdominais 

CGA  Frágil= 63          
Robusto= 102 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 3   Robusto 
= 11 Mortalidade 1 

ano                      
Frágil =4            

Robusto = 12 
Konstanti
nidis et. 

al 

2017 Estudo 
Retrospectivo 

USA 1171 Mediana 
= 55 anos 

F= 650         
M= 521  

Digestivo IMF Frágil = 6                                                             
Pré-frágil= 449  
Robusto = 716 

Cirurgia + 
Quimioterapia 

Mortalidade 30D 
Frágil = 2                                    

Pré-frágil = 15               
Robusto = 9 
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Konstanti
nidis et.al 

2017 Estudo 
Retrospectivo 

USA 1.038 Média = 
62 anos 

F = 616           
M = 422 

Digestivo IMF Frágil= 565             
Robusto= 473                                

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 9                  

Robusto = 2 
Kristjanss
on et.al 

2011 Estudo 
Prospectivo 

Norue
ga 

176 Média = 
80 anos 

F = 101                
M = 75  

Digestivo CGA Frágil = 75                                                           
Pré-frágil = 80   
Robusto = 21 

Mortalidade 30D    
Frágil = 30                                

Pré-frágil = 13               
Robusto= 3 

                FP Frágil = 22                                                          
Pré-frágil =  84      
Robusto = 70 

Mortalidade 30D 
Frágil = 9                          

Pré-frágil = 25               
Robusto= 12 

Kumar et. 
al 

2017 Estudo 
Retrospectivo 

USA 535 Média = 
64,3 anos 

F= 535 Câncer de 
ovário 

FI Frágil = 131                                          
Robusto = 404                 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 7                         

Robusto = 6  
Mortalidade 90D 

Frágil =21                        
Robusto = 21 

Lascano 
et. al 

2015 Estudo 
Retrospectivo 

USA 41.681 Média = 
61 anos 

F= 6.500          
M= 

35.181 

Urológico IMF Frágil = 1164      
Pré - frágil = 

11.994                               
Robusto = 34.256 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 43                                

Pré-frágil = 75            
Robusto = 131 

Mogal et. 
al 

2017 Estudo 
Retrospectivo 

Canad
á 

9.986 Mediana= 
65 anos 

F =  4.865        
M = 5.121 

Digestivo IMF Frágil =  637                              
Robusto = 9.349                              

Cirurgia + 
Quimioterapia 

Mortalidade 30D 
Frágil = 40                    

Robusto =249 
Nieman 

et. al 
2017 Estudo 

Retrospectivo 
USA 159.301 Média= 

62 anos 
F =  

47.790  
M= 

111.511  

Cabeça e 
Pescoço 

John Hopkins 
diagnóstico de 
definição de 
fragilidade 

Frágil = 11.723       
Robusto= 147.578 

Cirurgia Mortalidade 
Hospitalar                 

Frágil = 258            
Robusto = 1.181 

Ommund
sen et. al  

2014 Estudo 
Prospectivo 

Norue
ga 

178 Média = 
80 anos 

F = 102           
M = 76 

Digestivo G8  Frágil =  76                   
Robusto = 102                                       

Cirurgia Mortalidade 1 ano                   
Frágil = 15                

Robusto =  7   
Mortalidade 5 

anos                     
Frágil = 58                     

Robusto = 35 
Revenig 

et. al 
2015 Estudo 

Prospectivo 
USA 351 Média = 

63 anos 
F = 137           
M = 214    

Urológico FP Frágil =  96                             
Robusto= 255                            

Cirurgia Mortalidade 30D  
Frágil = 5                      

Robusto = 1 

Souwer 
et.al 

2017 Estudo 
Prospectivo 

Países 
Baixos 

139 Média = 
77 anos 

F= 63              
M=76 

Digestivo G8  Frágil = 68          
Robusto= 69 

Mortalidade 30D 
Frágil = 3            

Robusto = 3          
Mortalidade 6 

meses                        
Frágil = 4           

Robusto = 3 
                ISAR-HP Frágil = 32          

Robusto = 107 
Mortalidade 30D 

Frágil = 3           
Robusto = 3          

Mortalidade 6 
meses               

Frágil = 4            
Robusto = 3 

Tan et.al 2012 Estudo 
Prospectivo 

Japão 83 Média = 
75 anos 

  Digestivo FP Frágil = 23     
Robusto = 60 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 0            

Robusto = 0 

Cirurgia 

Cirurgia + 

Quimioterapia

+ Radioterapia 
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Tegels et. 
al 

2014 Estudo 
Retrospectivo 

Usa 180 Média= 
69,8 anos 

F= 54                   
M = 71 

Digestivo GFI Frágil = 30             
Robusto= 97 

Cirurgia + 
Quimioterapia 

Mortalidade 
Hospitalar                
Frágil = 7                

Robusto = 7 
Tsiouris 

et. al 
2012 Estudo 

Retrospectivo 
Usa 1.940 Média= 

66 anos 
F = 996            
M = 944 

Pulmão MFI Frágil = 284                                                             
Pré-frágil = 1.152      

Robusto = 504 

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil  =16                  

Robusto = 5 
Vermillio
n et. al 

2017 Estudo 
Retrospectivo 

Usa 41.455 Média= 
72,4 anos 

F = 
19.650        

M = 
21.800   

Digestivo MFI Frágil = 4.203                              
Robusto= 37.252                             

Cirurgia + 
Quimioterapia 

Mortalidade 30D 
Frágil = 235                    

Robusto = 915  

Wagner 
et. al 

2018 Estudo 
Prospectivo 

Austria 543 Mediana= 
63 anos 

F =  222          
M =  203 

Digestivo SARCOPENIA Frágil =  145                 
Robusto= 279                                             

Cirurgia Mortalidade 30D 
Frágil = 19                   

Robusto = 6 
 Younger
man et.al 

2012 Estudo 
Retrospectivo 

Usa 9.149 _  F= 
4.839                

M= 4.310  

Cerebral 
maligno e 
benigno 

MFI Frágil = 526             
Pré-frágil = 3.916                    
Robusto = 4.709 

Cirurgia + 
Quimioterapia+ 

Radioterapia 

Mortalidade 30D 
Frágil = 60                                

Pré-frágil = 161          
Robusto = 73 
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ESTUDO II 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA E NÍVEIS DE ATIVIDADE 

FÍSICA EM DOENTES ONCOLÓGICOS FRÁGEIS 
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RESUMO 

Introdução: Com o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da 

população há um aumento no desenvolvimento de doenças crônicas. Uma delas 

é o cancro, embora não seja uma doença apenas de idosos, um dos meios para 

viabilizar o tratamento é a avaliação da fragilidade. Ao que parece, uma das 

formas para de reduzir complicações pós-cirúrgica é inserir os pacientes frágeis 

em um programa de pré-habilitação. 

Objetivo: determinar a prevalência da fragilidade e caracterizar a aptidão física 

e nível de atividade física nos doentes oncológicos com mais de 65 anos, 

admitidos para tratamento cirúrgico por cancro digestivo ou cancro da cabeça e 

pescoço. 

Material e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, toda a amostra com 

idade ≥ 65 anos. A avaliação da fragilidade foi estabelecida a partir do modelo 

fenotípico de Fried, a avaliação da aptidão física pelo Senior Fitness Test e o 

nível de atividade física com o uso do acelerômetro. 

Resultados: A amostra foi constituída por 65 pacientes, com idade média de 73 

anos, a maioria do sexo masculino 73,8%. NO que se refere a prevalência da 

fragilidade, 47,7% foram considerados pré-frágeis e 30,8% frágeis, havendo um 

maior percentual de mulheres frágeis (41,2%). Na aptidão física, apenas 

apresentou diferença significativa os testes de aptidão cardiorrespiratório 

(p=0,04), força de membros inferiores (p=0,03) e membros superiores (p=0,00) 

quando comparados os frágeis com os robustos; e quando comparados com os 

pré-frágeis apresentou menor força de membros superiores (p=0,03). Os 

doentes apresentaram uma média de 6,6±1,6 horas/dia em tempo sedentários e 

apenas 16,5 ± 19,2 min/dia em AFMV. Não foram encontradas diferenças 

siginficativas entre os grupos para o SED e AFL, porem ao comparar os frágeis 

com os robustos encontramos diferenças significativas tanto na AFMV (5±4,2 vs 

29,7±26,1, p=0,02), quanto para o número de passos por dia (2277±1469 vs 

6063±2776, p=0,02). 

Conclusão: Os nossos dados sugerem que a fragilidade e pré-fragilidade são 

muito prevalentes nos doentes oncológicos, os doentes frágeis apresentam 

redução da sua capacidade física e dispendem pouco tempo em AFMV.  

Palavras-chave: CANCRO, FRAGILIDADE, APTIDÃO FÍSICA, ATIVIDADE 

FÍSICA 
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ABSTRACT 

Introduction: As life expectancy increases, the aging of the population increases 

the development of chronic diseases. One of them is cancer, although it is not 
just a disease of the elderly, one of the means to make treatment viable is the 
assessment of frailty. It seems that one way to reduce postoperative 
complications is to insert fragile patients into a pre-habilitation program. 
Objective: To determine the prevalence of frailty and to characterize physical 
fitness and physical activity level in cancer patients over 65 years admitted for 
surgical treatment for digestive cancer or head and neck cancer. 
Material and Methods: This is a cross-sectional study, the entire sample aged 

≥ 65 years. The assessment of frailty was established from Fried's phenotypic 
model, the assessment of physical fitness by the Senior Fitness Test and the 
level of physical activity using the accelerometer. 
Results: The sample consisted of 65 patients, with a mean age of 73 years, 

mostly male 73.8%. Regarding the prevalence of frailty, 47.7% were considered 
pre-fragile and 30.8% fragile, with a higher percentage of fragile women (41.2%). 
In physical fitness, only cardiorespiratory fitness (p = 0.04), lower limb strength 
(p = 0.03) and upper limb (p = 0.00) tests were found when comparing the fragile 
with the robust; and when compared to the pre-fragile ones, it presented lower 
upper limb strength (p = 0.03). Patients had an average of 6.6 ± 1.6 hours / day 
in sedentary time and only 16.5 ± 19.2 min / day in MVPA. No significant 
differences were found between the groups for SED and AFL, but when 
comparing the fragile with the robust we found significant differences in both 
MVPA (5 ± 4.2 vs 29.7 ± 26.1, p = 0.02), as for the number of steps per day (2277 
± 1469 vs 6063 ± 2776, p = 0.02). 
Conclusion: Our data suggest that frailty and pre-frailty are very prevalent in 

cancer patients, fragile patients show reduced physical capacity and spend little 
time on MVPA. 
 

Keyword: CANCER, FRAGILITY, PHYSICAL FITNESS, PHYSICAL ACTIVITY 
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INTRODUÇÃO 

Segundo dados da (6), houve no último século, alterações demográficas, 

resultantes do baixo índice de natalidade e do aumento da esperança média de 

vida. Estima-se que em 2050, cerca de 32,5% da população portuguesa tenha 

mais de 65 anos, e para idade ≥80 anos esteja entre 12,7% e 15,8% em 2060 

(7) O processo de envelhecimento fisiológico não ocorre de modo uniforme a 

toda população e não reflete necessariamente a idade cronológica (12). Para 

(50) o envelhecimento está relacionado com a perda da homeostasia, ou seja, o 

aumento do tempo para o corpo alcançar o equilíbrio. Adicionalmente, o 

envelhecimento é considerado um factor de risco não-modificável para o 

desenvolvimento de inúmeras doenças crónicas, entre as quais se destaca o 

cancro. O cancro afeta indivíduos de todas as idades, tendo uma maior 

prevalência no grupo etário ≥ 55 anos (51). Sendo o procedimento cirúrgico a 

única intervenção capaz de tratar definitivamente o cancro, estima-se que as 

mudanças demográficas da população aumentem a necessidade deste recurso. 

No entanto, o tratamento cirúrgico não é isento de riscos, sendo uma importante 

causa de morbilidade e mortalidade, particularmente nos indivíduos idosos. Por 

esse motivo, frequentemente os doentes oncológicos idosos não são submetidos 

a tratamentos que seriam potencialmente curativos (10). A verdade é que a 

população idosa é muito heterogênea em relação à saúde, capacidade funcional, 

perfil psicológico, social, cultural e económico, sendo que todos estes fatores 

podem influenciar o risco cirúrgico (11).  

 Assim, facilmente se entende que a idade biológica, mais do que a idade 

cronológica, tem utilidade na determinação do risco cirúrgico em populações 

geriátricas. A fragilidade, não tendo ainda uma definição consensual, parece ser 

um bom indicador de idade biológica (1). A fragilidade pode ser entendida como 

uma síndrome (52) caracterizado pelo declínio das reservas fisiológicas, que 

resulta numa maior vulnerabilidade do corpo e menor adaptação e resistência ao 

stress (1). Também pode ser entendida como a acumulação de déficits, que 

resultam em problemas relacionados a saúde (53). Independentemente da 

definição, a sua presença encontra-se associada a risco elevado de morbilidade 
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e mortalidade pós-cirúrgica na população idosa em múltiplos contextos, desde a 

cirurgia vascular, cardíaca, ortopédica e, mais recentemente, oncológica (2, 3).  

Atendendo ao seu impacto no prognóstico do doente oncológico, a 

avaliação da fragilidade no momento pré-cirúrgico oferece assim uma 

oportunidade única para identificar quem necessidade de optimização pré-

cirúrgica (2) .  Uma das estratégias possíveis para optimizar os doentes frágeis 

passam pela sua integração em programas de pre-habilitação. De facto, vários 

estudos demonstram que a realização de pre-habilitação diminui o risco de 

morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica em idosos (3, 5), embora permaneça 

ainda por esclarecer se esses benefícios também se poderão verificar em 

doentes frágeis. Com o intuito de auxiliar a elaboração de um programa de 

prehabilitação para a população geriátrica oncológica, conduzimos o presente 

estudo transversal em doentes oncológicos elegíveis para tratamento cirúrgico. 

O principal objetivo foi determinar a prevalência da fragilidade e caracterizar a 

aptidão física e nível de atividade física nos doentes oncológicos com mais de 

65 anos, admitidos para tratamento cirúrgico por cancro digestivo ou cancro da 

cabeça e pescoço, para posterior prescrição personalizada de prehabilitação 

com exercício físico.  
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METODOLOGIA 

 

DESENHO DO ESTUDO 

 O presente trabalho é um estudo observacional transversal realizado no 

Instituto Português de Oncologia – Porto (IPO).  

 PARTICIPANTES 

Os participantes foram recrutados no período de Janeiro a Julho de 2019, 

todas as segundas-feiras pela manhã, no Serviço de Cancro Digestivo e no 

Serviço de Cancro de Cabeça e Pescoço. Foram considerados os seguintes 

critérios de inclusão para este estudo: idade ≥65 anos, de ambos os sexos, em 

fase pré-operatória. Foram excluídos pacientes com idade inferior a 65 anos e 

que estivessem em fase pós-operatória. Após receber informação sobre o 

objetivo do estudo e esclarecer as dúvidas apresentadas, todos os participantes 

que concordaram integrar o estudo assinaram o consentimento (Anexo I). O 

presente estudo foi aprovado pelo comité de ética do IPO-Porto (projeto n.o 

193/016) e todas as avaliações foram realizadas na mesma instituição. 

 AVALIAÇÕES 

 Foram recolhidas informações sócio-demográficas (idade, sexo, estado 

civil, nível de escolaridade), antropométricas (altura, peso e IMC). A fragilidade 

foi avaliada de acordo com a definição de Fragilidade Fenotípica de (1), a qual 

considera 5 domínios descritos em seguida. A aptidão física foi avaliada através 

da bateria de testes proposta por (54). A avaliação dos níveis de atividade física 

obtida através da utilização de acelerômetros. 

 

 FONTES DE DADOS  

 QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

  Uma ficha de preenchimento foi desenvolvida com o objetivo de identificar 

características sociodemográficas da amostra, contendo as seguintes 

informações: idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade (Anexo 2). 
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 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 Foi utilizado um estadiômetro (Seca 213) para verificar a altura dos 

pacientes, os quais eram instruídos a ficar em pé (descalços), numa postura 

vertical e imóvel.  

 

 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 Após verificar a altura de cada paciente, os mesmos eram instruídos 

quanto ao posicionamento dos pés (na parte metálica da balança) e do corpo 

(em posição ereta com o olhar fixo para frente) na balança de bioimpedância 

(Tanita Inner Scan BC 532). Foi calculado o IMC através da fórmula: [peso (kg) 

dividido pela altura2 (m) ], expresso em kg/m2. 

 

 AVALIAÇÃO FENOTÍPICA DA FRAGILIDADE 

Para a avaliação da fragilidade, foi utilizada a definição de Fragilidade 

Fenotípica de (1).A classificação final da fragilidade, tem como critérios o número 

total de déficits. Deste modo, se o resultado for 0 (zero) o participante é 

considerado ROBUSTO, se for 1 – 2 é considerado PRÉ-FRÁGIL e se for ≥ 3 é 

considerado FRÁGIL. A seguir é apresentada a descrição de cada componente 

desta avaliação e seus respectivos pontos de corte: 

  

a) Avaliação do nível de Atividade Física (IPAQ – versão curta) 

 Esta avaliação tem como objetivo avaliar o nível de atividade física 

realizada durante períodos de pelo menos 10 minutos de duração, durante a 

última semana. É composta por duas perguntas para atividade vigorosa, 

moderada e caminhada e mais duas perguntas sobre tempo sedentário. Como 

resposta deve-se informar quantos dias praticou e quanto tempo investiu nessa 

atividade em cada dia (ANEXO 2). Os resultados foram transformados em 

Kcal/semana. Para isso, efectuou-se o cálculo dos METs/semana da seguinte 

forma: i) para a atividade física vigorosa (AFV), 8 x min de AFV x dias = a; ii) 

atividade física moderada (AFM), 4 x min de AFM x dias = b; iii) caminhada, 3,3 

x min de caminhada x dias = c. Por fim, obteve-se o dispêndio energético 
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semanal (Kcal/semana) através do seguinte cálculo: (a+b+c) x (peso/60). É 

considerado frágil se Kcal/semana <383 para homens ou <270 para mulheres. 

 

b) Avaliação de perda de peso 

 O participante é questionado sobre a variação do seu peso durante o 

último ano. Se a perda de peso, não intencional, for >4,5kg ou pelo menos 5% 

do peso corporal do ano anterior, o indivíduo é considerado frágil. 

 

 c) Avaliação da Escala de depressão - CES-D  

 Esta avaliação é composta pelas seguintes perguntas, referente à 

semana anterior: “Sentiu que tudo o que fazia era esforço? e “Sentiu falta 

energia?”. Face a essa pergunta, os participantes poderiam optar pelas 

seguintes respostas: i) nunca ou raramente (menos de 1 dia), ii) ocasionalmente 

(1 ou 2 dias), iii) com alguma frequência (3 ou 4 dias), iv) com muita frequência 

ou sempre (5 ou 7 dias). É considerado frágil se reportar 3 ou mais dias para 

qualquer uma das perguntas. 

 

c) Teste de Força de Pressão Manual 

 Para realização desse teste, foi utilizando o Dinamómetro de Preensão 

Manual Digital (T.K.K.5401 GRIP D, Japão). Este tem como objetivo quantificar 

a quantidade de força estática realizada pela mão dominante. É realizado com 

indivíduo sentado, com o cotovelo do braço dominante apoiado em 90° graus e 

ombros neutros. O indivíduo faz duas tentativas de força, sendo registado o valor 

médio. Para os homens, é considerado frágil se:  força ≤29 kg (IMC ≤ 24 kg/m2), 

≤30 kg (IMC: 24.1–26 kg/m2), ≤30 kg (IMC: 26.1–28 kg/m2), ≤32 kg (IMC > 28 

kg/m2). Para as mulheres, é considerado frágil se: força ≤17 kg (IMC ≤ 23 kg/m2), 

≤17.3 kg (IMC: 23.1–26 kg/m2), ≤18 kg (IMC: 26.1–29 kg/m2), ≤21 kg (IMC > 29 

kg/m2). 

 

d) Teste de Velocidade da Marcha 

 Esse teste consiste em temporizar a distância percorrida em 5 metros, 

com sua passada habitual, com apenas uma tentativa. O ponto de corte para 

classificação da fragilidade proposto é também ajustado para o género e altura:  



62 
 

 

Homens altura ≤ 173 cm e tempo ≥ 7,14 s = 1;  

Homens Altura> 173 cm e tempo ≥ 6,57 s = 1;  

Mulher altura ≤ 159 cm e tempo ≥ 7,14 s = 1;  

Mulher altura > 159 cm e tempo ≥ 6,57 s = 1. 

 

 AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA  

 Para avaliação da aptidão física, foi utilizado o Senior Fitness Test, 

desenvolvido por (54) desenvolvido e validado para pessoas com 60 anos ou 

mais. Permite avaliar a força de membros inferiores, força de membros 

superiores, flexibilidade de membros inferiores, flexibilidade de membros 

inferiores, agilidade e equilíbrio dinâmico e aptidão cardiorespiratória, tendo sido 

já validado para a população portuguesa (55, 56).  

 

 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 Para a realização da avaliação dos níveis de atividade física, foi utilizado 

o acelerômetro modelo Actigraph GT3X (Pensacola, FL, USA). Os participantes 

foram instruídos a usar o acelerómetro abaixo da cintura e posicionado ao lado 

direito do corpo, por sete dias consecutivos, exceto durante o sono, banho e em 

atividades aquáticas. Após o uso, os dados foram descarregados e analisados 

no software ActiLife (Actigraph, Flórida, EUA, versão 6.13.4). Para o presente 

estudo, os acelerómetros foram programados para registarem dados em epochs 

de 1 segundos (counts/min) e posteriormente convertidos para epochs de 60 

segundos. Aceitaram-se como dados válidos, os indivíduos que utilizaram pelo 

menos quatro dias de semana com utilização diária mínima de 540 minutos. Os 

pontos de corte utilizados na diferenciação dos tempos de atividade física foram 

definidos tendo por base: tempo sedentário (0 – 200 counts/min) (57); AFL (200 

– 2689 counts/min) e AF moderada a vigoroso (AFMV) (≥2690 counts/min) (58). 
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 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para análise estatística foi utilizado o software IBM SPSS - Statistical 

Package for Social Sciences Statistics, versão 24. Para a análise da normalidade 

dos testes foram utilizados os testes Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov 

conforme apropriado. Os dados sem normalidade foram transformados em 

logaritmo natural (idade por género) ou em rank (agilidade/equilíbrio dinâmico, 

AFMV dia, AFMV semana e flexibilidade dos membros inferiores) para efeitos de 

análise. Os dados são apresentados em valores absolutos e percentagem ou 

média e desvio padrão conforme apropriado. As comparações entre os géneros 

foram realizadas através do teste t independente. Para as comparações 

múltiplas entre os diferentes níveis de fragilidade, foi aplicado a análise de 

variâncias (ANOVA) com o teste post-hoc de Bonferroni. Para verificar a 

correlação entre a aptidão física, atividade física e os níveis de fragilidade foi 

utilizada a correlação de Pearson. Para as análises efetuadas foi considerado 

um nível de significância em p<0,05. 
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RESULTADOS 

 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 A amostra foi composta por um total de 65 participantes, com idade média 

de 73,6± 6,4 anos, sendo a maioria do gênero masculino (73,8%), casados 

(72,3%), com escolaridade de ensino elementar (69,2%), sendo o cancro 

digestivo mais prevalente (61,5%). A tabela 2 apresenta as características 

demográficas dos doentes e a comparação entre os gêneros.  

 

Tabela 1. Caracterização geral da amostra por gênero. 

Os dados são média ± desvio padrão, ou número e percentagem.   

 

 CARACTERIZAÇÃO DA FRAGILIDADE 

 PREVALÊNCIA DOS DOMÍNIOS DA FRAGILIDADE 

Como ilustrado na tabela 2, verificamos que 52,3% do total da nossa 

amostra pontuou no domínio da atividade física, 43,1% pontuou no domínio da 

 
Todos Masculino Feminino Valor de P 

Participantes, n (%) 65 (100%) 48 (73,8%) 17 (26,2%)  

Idade (anos)           73,6 ± 6,4 73,6 ± 6,5 73,9 ± 6,3 0,84 

Peso (Kg)                       68,16 ±11,5 68,3 ± 11,9 67,7 ± 10,6 0,84 

Altura (m)                    1,61 ± 0,1 1,64 ± 0,1 1,5 ± 0,05 0,00 

IMC (kg/m2) 26,2 ± 4,3 26,7 ± 4,4 25 ± 4,1 0,00 

Tipo de Cancro, n (%)    0,37 

   Digestivo 40 (61,5%) 28 (70%) 12 (30%)  

   Cabeça e Pescoço 25 (38,5%) 20 (80%) 5 (20%)  

Escolaridade N (%)    0,31 

   Sem escolaridade 6 (9,2%) 4 (66,7%) 2 (33,3%)  

   Ensino elementar 45 (69,2%) 31 (68,9%) 14 (31,1%)  

   Ensino básico 7 (10,8%) 7 (100%) 0 (0%)  

   Ensino secundário 3 (4,6%) 3 (100%) 0 (0%)  

   Ensino superior 2 (3,1%) 1 (50%) 1 (50%)  

   Omissos 2 (3,1%) 2 (4,2%) 0 (0%)  

Estado civil N (%)    0,06 

   Solteiro 1 (1,5%) 1 (100%) 0 (0%)  

   Casado 47 (72,3%) 37 (78,7%) 10 (21,3%)  

   Divorciado 2 (3,1%) 0 (0%) 2 (100%)  

   Viúvo 14 (21,5%) 9 (64,3%) 5 (35,7%)  

   Outro 
   Omissos 

0 (0%) 
1 (1,6%) 

0 (0%) 
1 (2,1%) 

0 (0%) 
0 (0%) 
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exaustão, 35,4% apresentou perda de peso superior a 4,5kg no último ano, 

15,4% apresentou lentidão da marcha e 44,6% apresentou perda de força.  

 

Tabela 2. Distribuição dos diferentes domínios utilizados para calcular a prevalência da 
fragilidade. 

 

 PREVALÊNCIA DA FRAGILIDADE 

 A figura 1 apresenta a prevalência da fragilidade encontrada na nossa 

amostra. No total, 14 participantes (21,5%) foram classificados como sendo 

robustos, 31(47,7%) pré-frágeis e 20 (30,8%) frágeis. Quando estratificamos por 

género, verificou-se que 41,2% das mulheres e 27,1% os homens foram 

classificados como frágeis.  

 

 

       Figura 1. Prevalência da fragilidade total e por género. 

 

 

 
Fried 

Total 
(n/%) 

Robusto 
(n/%) 

Pré – Frágil 
(n/%) 

Frágil 
(n/%) 

Atividade Física     

   Abaixo 34 (52,3%) n/a 16 (51,6%) 18 (90%) 

Exaustão (CES-D)         

   Q1 10 (15,4%) n/a 4 (12,9%) 6 (30%) 

   Q2 18 (27,7%) n/a 8 (25,8%) 10 (50%) 

Perda de peso (Kg) 23 (35,4%) n/a 10 (32,2%) 13 (65%) 

Velocidade da marcha  10 (15,4%) n/a 3 (9,7%) 7 (35%) 

Força de preensão manual  29 (44,6%) n/a 11(35,5%) 18 90%) 
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 CARACTERIZAÇÃO GERAL POR NÍVEL DE FRAGILIDADE 

 Quanto à caracterização da amostra por nível de fragilidade, podemos 

observar na tabela 3 que não houve diferença significativa quanto a idade, peso 

corporal, altura, IMC, tipo de cancro, nível de escolaridade e estado civil. Porém 

observamos diferença no gênero, a qual se deve à ausência de mulheres no 

grupo “robusto” e à maior prevalência de mulheres no grupo “frágil”. 

 

Tabela 3. Caracterização geral da amostra por nível de fragilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA POR NÍVEL DE 

FRAGILIDADE 

 O nível de aptidão física dos participantes por nível de fragilidade é 

apresentado na tabela 4. Considerando a totalidade da amostra, os participantes 

concluíram o teste de agilidade e equilíbrio dinâmico em 11,7 ±5,5 minutos. 

 
Robusto 
(n=14) 

Pré – Frágil 
(n=31) 

Frágil 
(n=20) 

Valor de 
p 

Idade (anos)         73,0 ±5,4 73,4 ± 6,5 74,5±7,1 0,76 

Peso (Kg)                     71,7 ± 12,7 67,7±10,9 66,4±11,6 0,35 

Altura (m)                    1,65±0,1 1,61±0,1 1,59±0,1 0,09 

IMC (kg/m²) 26,7 ± 4,9 26,3 ± 3,0 25,7 ± 5,6 0,99 

     

Género  
   

 

   Masculino 14 (29,2%) 21 (43,8%) 13 (27,1%) 

   Feminino 0 (0,0%) 10 (58,8%) 7 (41,2%) 

    

Tipo de Cancro, n (%) 
   

 

   Digestivo 9 (22,5%) 20 (50%) 11 (27,5%) 

   Cabeça e Pescoço 5 ( 20%) 11 (44%) 9 (36%) 

     

Escolaridade, n (%) 
   

 

   Sem escolaridade 2 (33,3%) 3 (50%) 1 (16,7%) 

   Ensino elementar 9 (20%) 22 (48,9%) 14 (31,1%) 

   Ensino básico 2 (28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 

   Ensino secundário 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 

   Ensino superior 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 

Estado civil, n (%) 
   

 

   Solteiro 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

   Casado 14 (29,8%) 21 (44,7%) 12 (25,5%) 

   Divorciado 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 

   Viúvo 0 (0%) 7 (50%) 7 (50%) 
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Quanto a avaliação da aptidão cardiorrespiratória pelo teste de número de steps 

em 2 minutos, realizaram 59,5 ± 29,5 steps. Quanto à avaliação da força, 

realizaram 9,9 ± 3,6 repetições no teste para os membros inferiores e 10,7 ± 4,9 

repetições para membros superiores. Quanto à flexibilidade, o valor médio 

alcançado para os membros inferiores foi de -4,8 ± 8,1, enquanto que para os 

membros superiores foi de -19,9 ± 13,7. 

Ao analisar os níveis de aptidão física por nível de fragilidade, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos no teste de 

agilidade/equilíbrio dinâmico, flexibilidade de membros inferiores e flexibilidade 

de membros superiores. Porém, os participantes frágeis, comparativamente aos 

robustos, apresentaram valores significativamente inferiores para a aptidão 

cardiorrespiratória (76,4 ± 24,0 vs. 49 ± 36,0 steps; p=0,04), força de membros 

inferiores (11,5 ± 2,9 vs. 8,1 ± 3,7 repetições; p=0,03), força de membros 

superiores (13,1 ± 3,7 vs. 7,9 ± 4,9 repetições, p=0,00). Os participantes frágeis 

apresentaram ainda menor força de membros superiores comparativamente aos 

participantes pré-frágeis (11,4 ± 4,6 vs. 7,9 ± 4,9 repetições p=0,03).   

 

Tabela 4. Caracterização da aptidão física por nível de fragilidade. 

 

Testes Aptidão Física 
 

Total Robusto 

 

Pré-frágil 

 

Frágil R vs PF R vs F PF vs F 

Agilidade / Equilíbrio 
Dinâmico 
Up and Go 

 

 
 

11,7 ±5,5 

 
 

8,5 ± 2,0 

 
 

11,8 ± 6,3 

 
 

11,8 ± 5,6 

 
 

 
 

0,17 

 
 

0,12 

 
 
1 

Capacidade Aeróbica 

2min de Step 

 

 

 
59,5 ± 29,5 

 

 
76,4 ± 24,0 

 

 
59,2 ± 24,3 

 

 
49 ± 36,0 

 

 
0,29 

 

 
0,04 

 

 
0,75 

Força Membros 

Inferiores 
Sentar e Levantar 

 

 

 
9,9 ± 3,6 

 

 
11,5 ± 2,9 

 

 
10,3 ± 3,6 

 

 
8,1 ± 3,7 

 

 
0,88 

 

 
0,03 

 

 
0,12 

Força Membros 
Superiores 

Flexão de Braço 

 

 
 

10,7 ± 4,9 

 
 

13,1 ± 3,7 

 
 

11,4 ± 4,6 

 
 

7,9 ± 4,9 

 
 

0,82 

 
 

0,00 

 
 

0,03 

Flexibilidade Membros 
Inferiores 

Sentar e Alcançar 

 

 
 

-4,8 ± 8,1 

 
 

-4,9 ± 8,4 

 
 

-4,3 ± 7,8 

 
 

-5,5 ± 8,6 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Flexibilidade Membros 

Superiores 
Alcançar por trás 

das costas 

 

 
 

-19,9 ± 13,7 

 

 
 

-19,1 ± 12,3 

 

 
 

-18,6 ± 14,5 
 

 

 
 

-22,9 ± 
13,6 

 

 
 

1 

 

 
 
1 

 

 
 

0,91 



69 
 

 CARACTERIZAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA POR 

FRAGILIDADE 

Os resultados da acelerometria são apresentados na tabela 5. Por 

limitação no número de acelerômetros, só foi possível avaliar o nível de atividade 

física em 31 participantes. O acelerômetro foi utilizado em média 6,7± 0,8 dias, 

com uma média de tempo de uso de 11,7±1,8 horas por dia. De forma geral, os 

doentes passaram em média 397±99 min (6,6±1,6 horas) em tempo sedentário, 

289±127 min (4,8±2 horas) em AFL, e apenas 16,5±19,2 min em AFMV por dia. 

Também é possível verificar que, em média, os participantes não cumprem com 

as recomendações semanais de AFMV. 

Ao analisar os níveis de atividade física por nível de fragilidade, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos para o tempo sedentário e 

a AFL. Porém, foram encontradas diferenças significativas entre os participantes 

classificados como frágeis e robustos para o nível de AFMV (min/dia) (p=0,02). 

Além disso, observou-se que os indivíduos mais frágeis, quando comparados 

com o grupo robusto, passam menos tempo em AFMV (5±4,2 vs 29,7±26,1, 

p=0,02) e apresentam menor número de passos por dia (2277±1469 vs 

6063±2776, p=0,02). A estratificação por nível de fragilidade também destaca 

que, em média, os participantes classificados como pré-frágeis ou frágeis não 

cumprem com as recomendações semanais de AFMV. 

Tabela 5. Caracterização do nível de atividade física por fragilidade 

Variáveis 
 

Total   
(n=29) 

Robusto 
 (n=7) 

Pré-frágil 
(n=15) 

Frágil   
(n=7) 

R vs PF  R vs F PF vs F 

Sed (min/dia) 397 ± 99 353 ± 97 401 ± 102 429 ± 94 0,88 0,44 1 

AFL(min/dia) 289 ± 127 365 ± 89 287 ± 123 225 ± 142 0,50 0,10 0,75 

AFMV (min/dia) 16,5 ± 19,2 29,7 ± 26,1 15,1 ± 15,6 5 ± 4,2 0,46 0,02 0,19 

AFMV(min/semana) 113 ± 135 229 ± 188 102 ± 110 34,2 ± 28,5 0,36 0,02 0,24 

Nº de passos(n/dia) 4332 ± 2885 6063 ± 2776 4603 ± 2972 2277 ± 1469 0,69 0,02 0,15 

Sed: tempo sedentário, AFL: tempo de atividade física leve, AFM: tempo de atividade física moderado, AFMV: tempo 
de atividade física moderado vigoroso, Nº: número. 
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DISCUSSÃO 

 O presente trabalho é estudo observacional transversal que teve como 

objetivo determinar a prevalência da fragilidade e caracterizar a aptidão física e 

nível de atividade física em doentes oncológicos com mais de 65 anos, admitidos 

para tratamento cirúrgico por cancro digestivo ou cancro da cabeça e pescoço 

no IPO-Porto. Os nossos dados sugerem que a fragilidade e pré-fragilidade são 

muito prevalentes nos doentes oncológicos, os doentes frágeis apresentam 

redução da sua capacidade física e dispendem pouco tempo em AFMV.  

Apesar do grande progresso realizado nas técnicas cirúrgicas e 

anestésicas, a morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica ainda permanece 

elevada, particularmente nos idosos (59). Assim, a avaliação pré-operatória é 

fundamental para determinar a probabilidade de eventos adversos pós-

cirúrgicos. Apesar do risco de complicação pós-cirúrgica aumentar com a idade, 

sabe-se hoje que a idade em si não influência os resultados pós-operatórios. De 

facto, foi demonstrado que pacientes mais velhos da mesma idade podem 

apresentar risco cirúrgico diferente, o que poderá ser explicado pela  

heterogeneidade em termos de fatores de risco, comorbilidades e reserva 

fisiológica, tendo sido sugerido que a fragilidade é muito mais preditiva de mau 

prognóstico (60, 61). A prevalência de fragilidade em pacientes de todas as 

idades submetidos a procedimentos cirúrgicos varia entre 4,1 e 50,3%. Na nossa 

amostra, verificamos que de acordo com a definição de Fried (1) 21,5% dos 

participantes eram frágeis, 47,7% eram pré-frágeis e 30,8% eram robustos. Essa 

ampla variação poderá ser explicada, por exemplo, pela utilização de diferentes 

ferramentas (definições de fragilidade) ou populações de estudo muito distintas. 

De facto, valores encontrados por nós encontram-se em concordância com os 

dados de prevalência de fragilidade fenotípica, recentemente reportados numa 

revisão sistemática e meta-análise (62). Após a análise de 12 estudos 

prospectivos em que foram incluídos 2278 indivíduos com idade superior a 60 

submetidos a tratamento cirúrgico, os autores reportaram prevalência de 

fragilidade e pré-fragilidade de 23,53 e 44,82%, respetivamente (62). 

Adicionalmente, verificamos que a prevalência de fragilidade foi maior entre as 

mulheres, o que está de acordo com os dados da literatura (63). Contrariamente 
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a outros estudos (64, 65), não encontramos diferenças nas variáveis 

sociodemográficas, o que poderá ser explicado pela amostra reduzida do nosso 

estudo.  

A identificação dos indivíduos frágeis poderá permitir a sua otimização 

pré-cirúrgica e, consequentemente, diminuir os efeitos adversos do tratamento. 

De facto, tem crescido o interesse em esclarecer a associação entre a fragilidade 

e a aptidão física. No nosso estudo, verificamos que os doentes oncológicos 

frágeis apresentam menor resistência aeróbia, força de membros superiores e 

inferiores, o que corrobora estudos anteriores (11, 65-67). Ainda de destacar que 

a diminuição da capacidade funcional também está associada a complicações 

pós-cirúrgicas (3, 4), diminuição da tolerância ao tratamento (68), menor 

qualidade de vida (69), e maior risco de mortalidade a 6 meses em pacientes 

idosos com cancro (3). De destacar que a implementação de programas de 

exercício físico melhora a aptidão física de idoso frágeis (não-oncológicos), como 

demostrado numa revisão sistemática de 9 artigos (70). Adicionalmente, 

programas de pre-habilitação com duração de 4 a 8 semanas, dirigidos 

especificamente à população oncológica parecem também promover melhorias 

na capacidade física (71) e reduzir algumas complicações pós-cirúrgicas (72). 

Permanece, no entanto, por esclarecer se a janela temporal que medeia a 

confirmação do diagnóstico de cancro e a cirurgia é suficiente que esses 

benefícios ocorram também em doentes frágeis. 

 Relativamente aos níveis de atividade física, o comportamento sedentário 

e a AFL não apresentaram diferenças significativa entre os níveis de fragilidade, 

o que contrasta com outros estudos (73). No entanto, quando avaliamos o tempo 

em AFMV (diário e semanal) e número de passos por dia, os pacientes frágeis 

apresentaram níveis inferiores e abaixo das recomendações, como previamente 

reportado com acelerometria em idosos frágeis (5, 74), o que poderá estar 

relacionado com a fraca aptidão física encontrada. De notar que níveis de 

atividade física reduzidos se encontram associados a maior risco de complicação 

pós-cirúrgica em doentes oncológicos (4, 75) e o aumento do tempo dispendido 

em AFMV foi capaz de melhorar ou prevenir a severidade da fragilidade em 

adultos com idade superior a 50 anos (76).   
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LIMITAÇÕES 

O nosso estudo apresentou algumas limitações, das quais destacamos o 

tamanho da amostra reduzida, a baixa representatividade das mulheres, a 

indisponibilidade de acelerômetros em número suficiente para que todos 

pudessem ser avaliados e ainda, a impossibilidade de aceder aempadamente 

aos dados clínicos e patológicos.  

 

CONCLUSÃO  

Os nossos dados sugerem que a fragilidade e pré-fragilidade são muito 

prevalentes nos doentes oncológicos, os doentes frágeis apresentam redução 

da sua capacidade física e dispendem pouco tempo em AFMV. Assim, sugere-

se que em estudos futuros se avalie o impacto de programas destinados a 

aumentar a capacidade física e/ou o tempo gasto em AFMV em doentes 

oncológicos frágeis na redução da morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica.  
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CONCLUSÃO GERAL 
 

 Os nossos dados sugerem que a fragilidade é um importante 

determinante do prognóstico pós-cirúrgico em doentes oncológicos.  A 

identificação de indivíduos frágeis e pré-frágeis no período pré-operatório poderá 

permitir a sua optimização com vista à redução da mortalidade. Também 

verificamos que a fragilidade e pré-fragilidade são muito prevalentes nos doentes 

oncológicos, os doentes frágeis apresentam redução da sua capacidade física e 

dispendem pouco tempo em AFMV. Assim, sugere-se que em estudos futuros 

se avalie o impacto de programas destinados a aumentar a capacidade física 

e/ou o tempo gasto em AFMV em doentes oncológicos frágeis na redução da 

morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica.  
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