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O ENVELHECIMENTO FISIOLÓGICO E OS FATORES ASSOCIADOS A FRAGILIDADE DO IDOSO

O envelhecimento fisiológico é natural, pois dispõe de modificações nos aspectos físicos e
psicológicos do indivíduo. Sendo este, considerado natural e gradual da ocorrência das
transformações ao longo da vida dos indivíduos, assim, as alterações são caracterizadas como
progressivas nos campos sensoriais, vestibulares, auditivos, acuidade visual e musculares.
Diante disso, a fragilidade é caracterizada como uma síndrome responsável pela perda da
massa muscular involuntária, e como consequência a diminuição da força muscular do
indivíduo. Mediante esta constatação, existem alguns fatores nessas condições, como o estado
nutricional e a interferência no ganho de massa e composição corporal do idoso, sendo este
fator mais associado a fragilidade e em último caso a incidência e prevalência de uma
síndrome da fragilidade no idoso.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS
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CONCLUSÃO

Evidencia-se que o envelhecimento sofre interferência de fatores, considerados a causa para o

desenvolvimento da fragilidade dos idosos. Assim, idosos que apresentam limitações físicas,

incontinência urinária, doenças crônicas, déficit cognitivo, se perderam acima de 5% do peso e

idade acima de 75 anos encontram-se vulneráveis para a fragilidade. Desse modo, a fragilidade

é um fator que deve ser considerado nos idosos, em especial os longevos, que apresentam risco

de fragilidade maior e pode refletir em hospitalização, incidência de quedas e dependências nas

atividades diárias.

Analisar o processo de envelhecimento fisiológico do idoso. Determinar os principais fatores
associados à fragilidade do idoso.

Revisão integrativa de literatura, baseada em pesquisas acerca da temática. Para isso, foram
consideradas pesquisas entre 2017 a 2021. Para a coleta de dados foi realizado inicialmente o
estabelecimento das palavras-chave: envelhecimento, fragilidade, idoso; posteriormente a
coleta dos dados foi realizada nas bases de dados SciELO e BVS. Assim, os critérios de inclusão
foram: pesquisas entre 2017 a 2021, pesquisas completas e em português. Já os critérios de
exclusão utilizados foram todas as pesquisas que não atenderam aos critérios de inclusão.

Logo, o envelhecimento fisiológico é normal, e em consonância com resultados dos estudos
determina-se os principais fatores associados à fragilidade sendo: limitação física, prevalência de
doenças crônicas, perda de peso, incontinência e déficit cognitivo. Logo, deve proceder ações de
prevenção, identificação imediata e a promoção da saúde evitando a ocorrência desses fatores na
saúde dos idosos, assim, espera-se com as medidas a propagação de informações, promoção e
atenção qualificada aos idosos, na garantia do direito à saúde e envelhecimento saudável.


