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INTRODUÇÃO:A fragilidade é considerada preditora de fatores adversos à saúde, dentre eles a incapacidade nas 

atividades básicas de vida diária (ABVD). E apesar de vários estudos utilizarem expressões fenotípicas, a utilização de 

biomarcadores como critérios para definição da fragilidade vem ganhando espaço uma vez que podem ser mais 

confiáveis e auxiliar no entendimento desta. No entanto são escassos estudos que associam a incapacidade funcional 

com a fragilidade definida a partir de biomarcadores. OBJETIVO: Avaliar a associação da incapacidade funcional com a 

analise combinada da alteração de leucócitos e fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). METODOLOGIA: Estudo 

transversal realizado com indivíduos com idade &#8805; 60 anos, cadastrados na Estratégia Saúde da Família e 

residentes na zona urbana de Alcobaça, BA, parte do “Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso de Alcobaça", aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro parecer 966/2015 (CAAE: 

41401015.0.0000.5154). A capacidade funcional para as ABVD foi determinada a partir da Escala de Katz, sendo 

considerados dependentes aqueles com pontuação &#8805; 1. A fragilidade foi definida a partir da alteração combinada 

dos níveis séricos dos biomarcadores: leucócitos (< 4000 e >11000mm³) e BDNF (&#8804; percentil 25). Para verificar a 

associação da incapacidade funcional com as alterações dos biomarcadores foi realizada analise ajustada, por sexo e 

idade, por meio da regressão de Poisson com variância robusta, utilizando a medida da razão de prevalência (RP) com 

intervalos de confiança (IC) de 95%. RESULTADOS: Participaram do presente estudo 241 idosos, com média de idade 

de 69,9 (dp±8,2) anos, sendo 61,8% (n=149) mulheres. A prevalência de idosos que apresentaram alterações em 

ambos os marcadores foi de 9,5% (n=23) e a de incapacidade funcional foi de 23,2% (n=56). Os idosos dependentes 

para realização das ABVD apresentaram maior prevalência de alteração nos níveis dos biomarcadoes quando 

comparados aos independentes (RP=2,66; IC95%1,19-5,93; p=0,017). CONCLUSÃO: Foi verificada a associação entre 

incapacidade funcional e as alterações combinados dos níveis de biomarcadores em idosos. Estes resultados 

evidenciam que a identificação precoce da fragilidade por meio de biomarcadores podem ser um fator de prevenção de 

incapacidade funcional. 
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