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RESUMO 

Introdução: Identificar biomarcadores associados à uma boa capacidade 

funcional pode contribuir para medidas preventivas e terapêuticas à condições 

associadas ao envelhecimento. O declínio na função renal e deficiência da 

vitamina D são comuns em idosos e o FGF23 é associado ao envelhecimento em 

modelo animal. Nosso objetivo foi estudar a relação da capacidade funcional com 

a função renal (pela taxa de filtração glomerular estimada, TFGe), vitamina D 

(25(OH)D) e FGF23 em idosos com idade acima de 80 anos. Métodos: Foram 

avaliados residentes na comunidade, independentes para atividades básicas da 

vida diária. Avaliamos o desempenho das Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVD), Mini-exame de Estado Mental (MMSE), teste da fluência verbal (FV), força 

de prensão palmar e tempo para sentar e levantar da cadeira 5 vezes. Medimos a 

25(OH)D sérica e o cFGF23 e a TFG foi estimada pela equação CKD-EPI 

baseada em creatinina e cistatina C.  Resultados: Em 205 idosos, a média da 

TFGe foi 51 ± 14 mL/min/1,73m2 e a 25(OH)D sérica foi 19.8 (± 8,1) ng/mL. Os 

participantes tinham 85 anos, 68% eram do sexo feminino, 66,7% eram 

caucasianos, tinham em média 4 doenças crônicas e faziam uso habitual de 6 

medicações. O primeiro tercil de TFGe (variando de 17 a 45 ml/min/1.73m2) foi 

associado à idade (p = 0,001) e a um pior desempenho em AIVD (p = 0,038), e 

não foi associado às medidas gerais de saúde ou de desempenho cognitivo. 

Indivíduos no tercil mais baixo de 25(OH)D (variando de 5,8 a 15 ng/mL) eram 

mais idosos (p=0,037), usavam menos suplementos de vitamina D (p<0,001), 

tinham menos doenças crônicas (p= 0,041) e maior comprometimento da 

capacidade funcional (AIVD, p<0,001; FV, p=0,022 e força de preensão, p=0,008). 

Essas associações não permaneceram significativa na análise multivariada, mas 
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o IMC foi associado com FV e AIVD (p=0,037 e 0,024, respectivamente). Em 144 

idosos avaliamos os níveis séricos de cFGF23. Neles, o nível sérico do cFGF23 

não foi associado a desempenho funcional. A cada aumento de 1mg/mL na 

cistatina C, houve um aumento de 83,71 RU/mL no cFGF23. Não houve 

associação entre cFGF23 com 25(OH)D. O grupo do primeiro tecil do cFGF23 

(<54,4 RU/mL) tinha a maior TFGe (58  ± 12 ml/mim/m2; p< 0,001), o maior nível 

de hemoglobina (13,9 ± 1,2 g/dL), eram portadores de menos doenças crônicas 

(3,9 ± 1,9; p= 0,018)  e usavam menos medicações (4,9 ± 2,1, p=0.008). O grupo 

com maior cFGF23 (≥ 92,6 RU/mL) era mais idoso. Conclusão: A menor TFGe 

foi associada a pior desempenho em AIVD. Indivíduos no tercil mais baixo de 

25(OH)D tinham maior comprometimento da capacidade funcional. Não houve 

interação significativa entre TFGe e 25(OH)D em relação aos testes de 

capacidade funcional. O grupo com menor taxa de cFGF23 (<54,4 RU/mL) tinha 

melhor função renal, maior nível de hemoglobina, menos doenças crônicas e 

menos medicações. Palavras-chave: muito idosos, TGFe, 25(OH)D, FGF23, 

capacidade funcional, Projeto Longevos. 
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ABSTRACT  

Background: Identifying biomarkers associated with a good functional 

capacity can contribute to preventive and therapeutic measures. The decline in 

renal function and vitamin D deficiency are common in the elderly and FGF23 is 

associated with aging in an animal model. The aim of this study was to examine the 

relationship between functional capacity and renal function (by estimated 

glomerular filtration rate), vitamin D (25(OH)D) and FGF23 in the elderly aged 80 

years and older. Methods: We evaluated 205 community-dwelling elderly 

independent for self-care. The performance of Instrumental Activities of Daily Living 

(IADL), Mini-Mental State Examination (MMSE), verbal fluency test, handgrip and 

time to sit and rising from a chair five times was analysed. We measured creatinine, 

cystatin C, 25(OH)D levels and cFGF23. The GFR was estimated by CKD-EPI 

equation based on creatinine and cystatin C. Results: In 205 oldest old, the mean 

eGFR was 51 ± 14 ml/min/1.73m2 and the mean 25(OH)D was 19.8 (± 8.1) ng/mL. 

The mean age of participants was 85 years, 68% were female, 66.7% were 

Caucasian, with mean number of 4 chronic conditions associated and were taking a 

mean number of 6 medications. The first tertile of eGFR (range 17-45 

ml/min/1.73m2) was associated with age (p = 0.001) and a worse performance in 

IADL (p = 0.038), and was not associated with general health measures or 

cognitive performance. Individuals in the lowest 25(OH)D tertile (ranging from 5.8 to 

15 ng/ml) were older (p= 0.037), was taking less vitamin D supplements (p <0.001) 

and had less chronic diseases (p= 0.041) and higher impaired functional capacity 

(AIVD, p <0.001; VF, p= 0.022 and grip strength, p= 0.008). These associations 

remained non-significant in the multivariate analysis, but BMI was associated with 
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VF and IADL (p = 0.037 and 0.024, respectively). In 144 volunteers, we measured 

cFGF23 and it was not associated with functional performance. To each increase of 

1mg / mL in cystatin C, there was an increase of 83.71 RU / mL in cFGF23. There 

was no association between cFGF23 with 25(OH)D.The cFGF23 first tertil group 

(<54.4 RU / mL) had the highest eGFR (58 ± 12 ml/min/m2, p <0.001), the highest 

level of hemoglobin (13.9 ± 1.2 g / dL), had less chronic conditions (3.9 ± 1.9; p = 

0.018) and were taking the lowest number of medications (4.9 ± 2.1, p = 0.008). 

The higher cFGF23 tertile group (≥ 92.6 U / mL) had the higher mean age. 

Conclusion: The lower eGFR was associated with worse performance in IADL. 

Individuals in the lowest 25(OH)D tertile had more impaired functional capacity. 

There was no significant interaction between eGFR and 25(OH)D associated with 

functional capacity tests. The group with the lowest cFGF23 (<54.4 RU/mL) had 

better kidney function, higher hemoglobin level, less chronic conditions and were 

taking less medications. Keywords: very elderly, eGFR, 25(OH)D, FGF23, 

functional capacity, Longevity Project. 
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1. INTRODUÇÃO  

O envelhecimento é o processo de declínio na estrutura e no funcionamento 

do organismo que aumenta a vulnerabilidade do indivíduo à incapacidade, doenças 

e morte. Existe uma grande variabilidade no ritmo envelhecimento de cada 

indivíduo e nas mudanças que ocorrem em cada órgão. Da mesma forma, o 

impacto deste envelhecimento na vida diária difere muito entre as pessoas. 

Algumas preservam sua autonomia e capacidade para realizar atividades diárias, 

mesmo se têm doenças. Em outras, o aumento da idade é marcado pela 

incapacidade e dependência. Compreender as mudanças associadas ao 

envelhecimento, sejam elas fisiológicas ou patológicas, é um desafio importante a 

ser enfrentado pela comunidade científica para que se possa estabelecer possíveis 

alvos de intervenções para adiar as suas consequências indesejáveis.  

Muitos dos elementos e mecanismos associados ao envelhecimento em si 

ou ao seu declínio funcional já foram descritos, sendo que alguns são causa, 

outros consequência, uma tentativa de compensação ou simplesmente 

marcadores. Quando o envelhecimento ou o declínio funcional se manifesta no 

organismo, uma série de interações em diversos níveis, de moléculas a órgãos, 

acontecem1. O estudo do envelhecimento como uma rede de interações parece 

ser o caminho para melhor compreensão desse fenômeno2,3. Porém, estudos que 

abordam de forma integrada as relações entre diferentes elementos e suas ações 

no envelhecimento e no declínio funcional são menos comuns. Considerando essa 

necessidade, optamos por estudar declínio funcional de acordo com dois 

elementos próximos, mas não totalmente interligados, que são a função renal e a 

vitamina D. 
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O declínio na função renal com o passar da idade é em parte devido às 

comorbidades, como aterosclerose, hipertensão e diabetes, mas também por 

alterações histológicas, anatômicas e fisiológicas associados ao envelhecimento. A 

hipovitaminose D, avaliada em termos clínicos pela medida sanguínea da 25-OH-

colecalciferol,  é bastante comum em idosos. Ambos apresentam impacto na 

capacidade funcional de adultos e de idosos mais jovens. Neste contexto, a 

proteína fibroblast growth factor 23 (FGF23) poderia ser um biomarcador 

integrador de envelhecimento, declínio renal e hipovitaminose D. Esta proteína é 

associada com o envelhecimento em camundongos. Sabe-se que sua ação 

principal ocorre nos túbulos renais para regulação do fosfato sérico, influenciando 

também o metabolismo de vitamina D. Talvez sua ação na rota do envelhecimento 

seja através desse efeito principal ou de outros menos perceptíveis, como a 

disregulação na calcificação vascular. 

O grupo de idosos acima de 80 anos, longevos, é um bom modelo para 

esse estudo porque, mesmo havendo diferenças individuais na taxa de 

envelhecimento, houve tempo suficiente para que todos já apresentem mudanças 

perceptíveis. Parece que possuem características que lhes permitem maior 

adaptabilidade e resistência à fatores adversos e assim ultrapassam a expectativa 

de vida da população em geral, alguns com longevidade excepcional4. Por outro 

lado, certamente possuem vulnerabilidades diferentes de idosos mais jovens, de 

modo que podem necessitar de cuidados muito particulares. Portanto, 

compreender a trajetória de envelhecimento deste grupo nos capacita para 

compreender melhor o fenômeno do envelhecimento em geral e a propor 

intervenções mais adequadas à sua necessidade específica.  
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Sendo assim, este trabalho estuda a capacidade funcional em idosos 

longevos considerando o declínio da função renal e a hipovitaminose D. 

Procuramos avaliar se a presença isolada ou simultânea desses diferentes 

elementos atuam sobre a funcionalidade. Exploramos também a possibilidade do 

FGF23 ter impacto na capacidade funcional. Desta forma, buscamos somar 

esforços à comunidade científica para atender ao desafio de compreender o 

envelhecimento de forma integrada e com convergência para a qualidade de vida.

  

 



  

 21 

1.1. Objetivo 

Analisar a relação da função renal e vitamina D com a capacidade funcional 

em idosos longevos. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

1.2.1. Verificar a relação da Taxa de Filtração Glomerular estimada (TFGe) com 

o desempenho em testes de capacidade funcional nos seguintes 

domínios: humor, cognição, execução de atividades de vida diária e 

função física. 

 

1.2.2. Verificar a relação do nível sérico de 25(OH) D com desempenho em 

testes de capacidade funcional nos seguintes domínios: humor, 

cognição, execução de atividades de vida diária e função física. 

 

1.2.3. Avaliar a interação da TFGe e 25(OH) D no desempenho em testes de 

capacidade funcional nos seguintes domínios: humor, cognição, 

execução de atividades de vida diária e função física. 

 

1.2.4. Verificar a relação do proteína fibroblast growth factor 23 (FGF23) no 

desempenho em testes de capacidade funcional nos seguintes domínios: 

humor, cognição, execução de atividades de vida diária e função física. 

 



  

 22 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Capacidade Funcional 

A autonomia é um quesito para se ter qualidade de vida e preservá-la é um 

dos maiores desafios no processo do envelhecimento. Se entendida como “não 

interferência”, a autonomia é incompatível com várias das condições físicas, 

mentais e sociais que acompanham o envelhecer. No entanto, é correto entender 

que uma pessoa é autônoma se ela consegue ativamente ajustar a sua vida em 

coerência com seus valores fundamentais. E neste caso, mesmo com limitações 

impostas pelo envelhecimento, ainda pode haver autonomia. Para isto, a pessoa 

precisa ser capaz de autorreflexão, ter autoridade para tomar decisões e ter 

oportunidades ou opções 5,6.  

Muitos acontecimentos na vida de uma pessoa idosa tem o potencial de 

interferir com a autonomia, como por exemplo, a menor remuneração econômica 

após a aposentadoria, a mudança de endereço, aspectos arquitetônicos de locais 

que frequenta. Porém, de todos os elementos, a capacidade de lidar e adaptar-se 

aos problemas e desafios do cotidiano – ou seja, a capacidade funcional – parece 

ser central. Os aspectos cognitivos e físicos da capacidade funcional são 

essenciais para o desempenho de tarefas da vida diária e, por isso, podem 

comprometer muito a autonomia do idoso. Avaliar a capacidade funcional e ter sua 

preservação como objetivo da abordagem geriátrica é uma das maneiras de 

garantir as condições básicas para a autonomia. Portanto, neste modelo, a 

doença, os declínios de vários órgãos e sistemas com o envelhecimento, fatores 

ambientais e pessoais passam a ser importantes na medida em que trazem 
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limitações  físicas e comprometem a capacidade funcional, aquilo que se quer 

preservar. 

Em seu artigo, O Índex de Katz na avaliação da funcionalidade dos idosos, 

Duarte, de Andrade e Lebrão, (2007, p. 317)7 destacam que: 

“Avaliação funcional pode ser definida como uma tentativa 

sistematizada de medir, de forma objetiva, os níveis nos quais uma pessoa 

é capaz de desempenhar determinadas atividades ou funções em 

diferentes áreas, utilizando-se de habilidades diversas para o desempenho 

das tarefas da vida cotidiana, para a realização de interações sociais, em 

suas atividades de lazer e em outros comportamentos requeridos em seu 

dia-a-dia. De modo geral, representa uma maneira de medir se uma 

pessoa é ou não capaz de, independentemente, desempenhar as 

atividades necessárias para cuidar de si mesma e de seu entorno e, caso 

não seja, verificar se essa necessidade de ajuda é parcial (em maior ou 

menor grau) ou total”. 

A capacidade funcional pode ser avaliada através de questionário com o 

próprio idoso ou seu cuidador ou de testes de desempenho em determinadas 

tarefas. Geralmente, os resultados dessas diferentes formas de avaliar são 

complementares. O relato do indivíduo através das respostas a questionários 

permite ao examinador conhecer a perspectiva do paciente ou de seu cuidador 

sobre seu nível de independência. Os testes de desempenho verificam a 

capacidade física do indivíduo realizar determinada tarefa e assim o examinador, 

além de conhecer aquela habilidade em si, pode também inferir a habilidade dessa 

pessoa em outras tarefas cotidianas e a necessidade de auxílio. Alguns testes de 

desempenho não se direcionam a uma tarefa em si, mas a uma capacidade física, 

como por exemplo a força muscular. Usar questionários é a forma mais usual de 
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se avaliar a capacidade funcional de idosos, tanto no ambiente de pesquisa como 

no de assistência clínica. Apesar de existirem vários questionários com este fim, 

dois destacam-se na literatura científica e na prática clínica pela frequência de seu 

uso: o Índice de AVD de Katz8 e o AIVD de Lawton e Brody9. 

Realizar as tarefas de banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro (e fazer a higiene 

pessoal), transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa, ser continente e 

alimentar-se, dizem respeito à independência de cuidar de si mesmo. O índice de 

Atividades de Vida Diária (AVD), publicado por Katz e colaboradores em 19637 e 

com várias versões atualizadas ao longo do tempo verifica o desempenho do idoso 

nestas seis atividades em escala descendente de complexidade. Essas seis 

atividades são realizadas em sequência durante o processo de desenvolvimento 

da criança, de acordo com o amadurecimento de respostas neurológicas e 

locomotoras. Existe mais de uma forma de consolidar o resultado desta avaliação, 

como por exemplo, pelo número de habilidades que a pessoa não consegue 

realizar10 ou categorizar em três faixas de desempenho (independente, 

dependência parcial, dependência total) de acordo com quais habilidades estão 

comprometidas11. Em qualquer uma delas, o objetivo é esclarecer o quanto aquele 

idoso necessita de ajuda para cuidar de si mesmo. 

As atividades instrumentais de vida diária (AIVD) são mais complexas, 

envolvem uma rede de capacidade mental, física e de envolvimento social e dizem 

respeito à independência para a vida na comunidade. O questionário descrito por 

Lawton e Brody9, em 1969, apresenta oito itens a ser avaliados, hierarquicamente 

apresentados: ir a lugar distantes ou uso de transporte,  cuidar das finanças,  

cuidar da casa, fazer compras, lavar a roupa, preparar a refeição, cuidar da 

medicação e habilidade de usar o telefone. Em 1982, Lawton e colaboradores12 
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publicaram um questionário de AIVD acrescido de mais uma habilidade: fazer 

trabalhos manuais (e pequenos reparos) - ou seja, nove habilidades ao todo. A 

versão adaptada ao português foi publicada em 2008 e apresenta sete itens, com a 

não inclusão das tarefas de trabalhos manuais e lavanderia13. A forma de 

consolidar a informação do questionário de AIVD de Lawton e Brody, ocorre em 

duas maneiras: de forma binária (consegue ou não consegue realizar sem ajuda) 

ou de forma gradual em três categorias (consegue sem ajuda, consegue com 

ajuda, não consegue ou não realiza). 

Apesar de ser amplo o uso destes instrumentos tanto na pesquisa como na 

prática geriátrica, sabemos que existem algumas limitações inerentes ao método 

de avaliação. As respostas dependem da capacidade do paciente e ou seu 

cuidador em observar suas dificuldades. Podem ocorrer interpretações incorretas, 

quer seja subestimando ou mesmo superestimando a capacidade funcional. Esses 

questionários baseiam-se no desempenho e não no potencial de desempenho, 

logo, mesmo que o idoso não realize a tarefa por opção, é considerado uma 

dependência. Porém, são de fácil aplicação e podem dar uma estimativa razoável 

da situação real do idoso. 

Vários pesquisadores desenvolveram testes propondo problemas da vida 

real ou observando a realização da tarefa num ambiente que simula a situação 

cotidiana14-18 . Em geral, esses métodos contribuem na avaliação da capacidade 

funcional do idoso, porém precisam de uma estrutura ambiental e de profissionais 

especificamente treinados, dificultando seu uso em grande escala. Além do mais, o 

desempenho do idoso pode ser afetado pela motivação e ainda é questionável 

qual método melhor se aproxima da realidade do idoso. 
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Em outra direção, foram desenvolvidos testes de capacidades físicas para 

predizer morte, dependência, fragilidade, internação hospitalar e em instituição de 

longa permanência para idosos (ILPI). A proposição é que determinadas 

deficiências físicas são um passo de transição entre as disfunções 

clínicas/subclínicas do idoso e a incapacidade funcional ou dependência. As 

medidas de desempenho físico podem facilitar a avaliação na medida em que não 

esbarram em barreiras linguísticas (e necessidade de adaptações e validações) 

tendem a ser reprodutíveis e conseguem caracterizar o indivíduo de alto 

desempenho (menos do chamado “efeito teto”). Força muscular, habilidade de 

sentar e levantar da cadeira, cognição (função executiva) estão entre as 

capacidades físicas que são relacionadas com a capacidade funcional, conforme 

observamos no modelo proposto na figura 1 19,20. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

O modelo do “processo de incapacidade” ou “desabilitação” (The 

Disablement Process) proposto por Verbrugge e Jette em 199421, vide figura 2, 

considera uma via principal que começa com a doença ou injúrias, que leva em 

direção à deficiência, disfunção ou declínio orgânico (por exemplo, cardiovascular, 

Figura 1 - Modelo conceitual (adaptado) para o “Processo de Incapacidade” 
s 
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músculo-esquelético), que por sua vez aponta para limitações funcionais em 

capacidades físicas (por exemplo, com restrições em membros inferiores ou 

superiores, na marcha, subir escadas, discurso inteligível) e por fim à incapacidade 

ou dependência nas AVD e AIVD. Esse processo pode ser acelerado ou retardado 

de acordo com fatores de risco ou predisponentes (que estão presentes antes do 

início do processo, como por exemplo, fatores demográficos e sociais), fatores 

individuais internos (estilo de vida, resiliência e fatores psicossociais-religiosos e 

adequação de atividades) e fatores individuais externos (cuidados de saúde, apoio 

social, tecnologias e equipamentos, ambiento social e arquitetônico).  
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Figura 2 - “Processo de Incapacidade” adaptado de Verbrugge e Jette 21 

 

Em 2001, a Organização Mundial de Saúde22  publica o International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), um modelo para 

classificação da saúde e incapacidade tanto para indivíduos como para 

populações, com objetivo de facilitar a assistência e a pesquisa. O modelo 
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conceitual do ICF identifica as condições de saúde, os fatores pessoais e os 

fatores ambientais em uma relação complexa que atua sobre as funções e 

estruturas corporais, atividades e participação ("deficiência de uma função de 

corpo e estrutura", "comprometimento da atividade" e "insuficiência de 

participação") . Em 2006, Jette22  publica um documento que harmoniza esses 

conceitos e enfatiza que diferentes interações modulam esse processo.  

Vários estudos procuram marcadores de limitação funcional e incapacidade 

em idosos. A seguir, apresentamos aqueles que deram maior ênfase em idosos 

longevos, sugeriram um novo marcador de desempenho físico ou avaliaram esses 

marcadores em idosos brasileiros (na tabela 1 vê-se um resumo dos principais 

marcadores e na tabela 2 um resumo dos principais estudos sobre o desempenho 

em testes físicos). 

Em 1994, baseado na população do “Established Populations for 

Epidemiologic Studies of the Elderly”, coorte iniciada pelo National Institute on 

Aging (NIH) nos Estados Unidos,  Guralnilk e colaboradores24  publicaram um 

estudo com 5174 idosos com idade acima de 70 anos a respeito da “Short Physical 

Performance Battery” (SPPB), com testes de equilíbrio (teste de Romberg, semi-

tandem e tandem), velocidade de caminhada em 8 pés (2,4 m) e o tempo para 

levantar-se 5 vezes consecutivas de uma cadeira. Foram verificadas associações 

com auto-relato nas AVD (caminhar pela sala, banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, 

transferir-se da cama para a cadeira), relato de mobilidade, morte  e admissão em 

ILPI. Houve uma clara associação do resultado da SPPB com incapacidade nas 

AVD, morte e admissão em ILPI, mesmo após ajustes para a idade e sexo. Houve 

alguma discordância entre o desempenho medido e o auto-relato, de modo que 

esses métodos se complementaram na caracterização do idoso.  
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Nesse estudo24 , as tarefas de equilíbrio, velocidade de marcha e o tempo 

para levantar-se 5 vezes consecutivas de uma cadeira tiveram correlação 

(estatisticamente significante) entre si. O grupo com idade de 80 anos ou mais 

tinha 547 homens e 1287 mulheres (1834 sujeitos), sendo que 27,6% dos homens 

e 35,2% foram incapazes de executar o teste de sentar e levantar da cadeira. 

Apesar de ter ocorrido uma grande sobreposição no desempenho de homens e 

mulheres acima de 80 anos, as mulheres apresentaram média e mediana/intervalo 

interquartil piores que os homens (16,1 segundos; 15s (18,7 – 12,3s) x 15s; 14s 

(17,3 – 11,5s), respectivamente). 

Em 1995, o mesmo grupo publicou uma análise de 1122 idosos, que não 

tinham incapacidade no início do acompanhamento,  na qual o pior desempenho 

na SPPB e a baixa velocidade marcha isoladamente estavam associados a 

incapacidade após 4 anos de acompanhamento, porém perdiam a força preditiva 

após os 6 anos de acompanhamento25 . Em 2011, Studenski e colaboradores26  

avaliam dados de 9 coortes de idosos mostraram que a velocidade de marcha no 

passo usual é preditor de mortalidade. Ao comparar com o SPPB em relação à 

predição de mortalidade, em geral não houve diferença porém na coorte latina do 

EPESE, a velocidade de marcha foi melhor preditor de morte. Avaliando o valor de 

medidas repetidas da bateria SPPB na coorte InCHIANTI, Stenholm e 

colaboradores27 , mostraram que não havia vantagem em buscar dados pregressos 

e que a última avaliação era fortemente preditor de incapacidade na AVD ou 

comprometimento da mobilidade na avaliação subsequente. 

Em 1996, Hoeymans e colaboradores28 , baseados em uma adaptação da 

SPPB,  avaliaram transversal e longitudinalmente 494 homens com idade média de 

75 anos e demonstraram complementariedade e moderada concordância com o 
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auto-relato de capacidade funcional. Os testes físicos considerados foram os 

testes de equilíbrio, velocidade de marcha, capacidade de levantar e sentar na 

cadeira e rotação externa do ombro e os questionários foram AVD, mobilidade e 

AIVD. Em três diferentes países europeus (Finlândia, Países Baixos e Itália), os 

resultados do auto-relato de capacidade funcional foram associados aos testes de 

desempenho físico (OR: 1,28, IC95%: 1,21 a 1,35)  e não houve diferença na força 

desta associação entre os países, segundo descreveu van den Brink e 

colaboradores em 200329 .  

A medida da força de prensão palmar (ou força de garra) é uma avaliação 

de limitação funcional da força muscular em membros superiores que reflete 

alteração na mobilidade (função de membros inferiores), incapacidade e 

mortalidade. Algumas características, como sexo, idade e cognição, interagem 

coma força de prensão em seus efeitos. Em 2001, Femia30 e colaboradores 

investigaram o processo de incapacidade” proposto por Verbrugge e Jette em 

199421  em idosos com idade acima de 80 anos. Foram avaliados 203 idosos com 

idade média de 83,4 anos acompanhados pelo estudo sueco “Origins of Variance 

in the Old-Old: A Longitudinal Twin Study of Octogenarians and Older (OCTO-

Twin)”. A força de prensão (força de garra) foi a variável de declínio físico que 

manteve a associação com incapacidade nas AVD, mobilidade e AIVD. Cabe 

considerar que este estudo apontou que a percepção de “ser capaz” e “ter 

motivação” são tão fundamentais na capacidade funcional como a própria 

habilidade ou capacidade física de realizá-las. 

Em 2005, Raji e colaboradores31  mostraram que a força de prensão é 

mediadora da associação entre desempenho cognitivo (medido pelo mini-exame 

do estado mental, MMSE) com desempenho em AVD. Foram acompanhados 2381 
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idosos mexicanos-americanos do Hispanic Established Population for the 

Epidemiological Study of the Elderly, H-EPESE (idade média de 72,1 (± 6) anos) 

durante 7 anos. A associação entre pior desempenho cognitivo e prejuízo nas 

atividades de vida diária mediada pela força de prensão teve uma razão de 

chances (OR) de 1,66, (IC95% 1,31 a 2,10). Considerando o modelo de Vebrugge 

e Jette21 , temos capacidades física  e mental interagindo no desdobramento da 

incapacidade em atividades cotidianas. 

O consenso europeu de definição e diagnóstico de sarcopenia32 , em 2010, 

propôs como critérios de sarcopenia a medida de: (a) massa muscular, (b) força e 

(c) desempenho. Apesar de várias opções de medida de força muscular (força de 

prensão, flexão e extensão do joelho e pico de fluxo expiratório ou “peak expiratory 

flow”) e de desempenho (SPPB, velocidade marcha no passo usual, teste “timed 

get-up-and-go” e teste de potência de subida de escada), sugeriram a velocidade 

de marcha (< 0,8m/s) e a força de prensão para identificação clínica de casos 

novos de sarcopenia em idosos. Neste caso, o critério de fraqueza pela força de 

prensão é <30Kg nos homens e <20Kg nas mulheres. A medida de massa 

muscular poderia ser medida por método de imagem, e nesse caso, a DXA (dual 

energy X-ray absorptiometry) seria o método de escolha na prática clínica, ou por 

análise de bioimpedância (BIA). 

Em 2013, Landi e colaboradores33 , avaliaram 197 idosos de 80 a 85 anos 

do estudo IlSIRENTE de acordo com critérios do consenso europeu de sarcopenia, 

força de prensão palmar, velocidade de marcha e circunferência de braço, 

mortalidade, AVD e AIVD. Em 7 anos de acompanhamento, 21,8% (43) dos idosos 

eram sarcopênicos e destes 67,4% (29 idosos) morreram comparado com 41,2% 

(63 idosos) do grupo não-sarcopênico.  O grupo sarcopênico tinha maior 
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dependência em AVD e AIVD. A sarcopenia foi preditora independente de 

mortalidade (HR: 2.32, IC95%1.01–5.43). 

Em 2013, Legrand e colaboradores34 , considerando os critérios do 

consenso europeu de sarcopenia, avaliaram 288 idosos do estudo Belfast, com 

idade média de 85 (± 3) anos, e mostraram grande discrepância entre as medidas 

de massa muscular (calculadas por massa muscular / altura2; Kg/ m2), medida por 

bioimpedância) e de força (prensão) e desempenho (SPPB), sendo que muitos 

indivíduos com boa massa muscular tinham força muscular e ou desempenho 

inadequados (Mulheres: 60% fraqueza, 70% desempenho ruim no SPPB e 12,4% 

tinham baixa massa muscular. Homens: 49,5% fraqueza, 44,7% desempenho ruim 

no SPPB e 14,6% tinham baixa massa muscular), de modo que é possível que 

seja importante definir critérios próprios para os mais idosos. Sugeriram então, que 

em idosos muito idosos (very old), a força muscular declina antes da massa 

muscular e que a força e o desempenho são mais relevantes que a massa 

muscular em si. Além disso, fraqueza (medida pela força de prensão), foi 

associada tanto a pior desempenho no SPPB como a baixa velocidade de marcha, 

independente de massa muscular, sexo e peso. 

Em 2014, Alexandre e colaboradores35 , que avaliaram 1149 idosos da 

população brasileira no estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento), com 

idade média de 69,6 anos, usando os critérios do consenso europeu de 

sarcopenia. Encontraram que 14,4% tinham sarcopenia e 41,4% tinham fraqueza 

(medida pela força de prensão), sendo que ambos os estados estavam associados 

a mortalidade, independente de características sócio-demográficas, 

comportamental e clínicas. Esses resultados também apontaram para a ideia de 
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que a força muscular declina antes da instalação da sarcopenia, mesmo em idosos 

mais jovens. 

Alley e colaboradores36 , em 2014, publicam critérios clinicamente 

relevantes de fraqueza, considerando que uma velocidade de marcha menor que 

0,8m/s é fortemente associada à incapacidade e morte. Foi determinado neste 

estudo que fraqueza clinicamente relevante é ter força de prensão palmar menor 

que 26Kg em homens e que 16Kg em mulheres. Valores de 26 a 31,9Kg em 

homens e 16 a 19,9Kg em mulheres são fraqueza intermediária. Não se encontrou 

um nível mínimo para a força de prensão relacionado ao declínio na velocidade de 

marcha. Possivelmente porque a força de prensão seja incapaz de mostrar 

pequenas mudanças na musculatura (força e massa) de membros inferiores, 

apesar de ser associada à mobilidade.  

Neste estudo, a probabilidade de se ter baixa velocidade de marcha de 

acordo com a presença ou não de fraqueza teve relação com sexo. Nas mulheres, 

não houve interações apesar de diferenças na prevalência de fraqueza entre os 

grupos etários (27% nas mulheres com idade acima 80 anos e 12% nas de 65 a 79 

anos), a chance de baixa velocidade de marcha era similar , de 3,5 – 3,7 vezes, 

comparando com a força normal (situação similar no caso do índice de massa 

corpórea – IMC e outras características clínicas). Nos homens houve interação 

com idade e altura. A prevalência de fraqueza de acordo a idade foi de 12,5% 

naqueles com idade acima 80 anos e 3% nos de 65 a 79 anos. Aqueles com idade 

acima de 80 anos, a fraqueza foi claramente mais relevante na chance de se ter a 

marcha lenta do que naqueles com idade de 65 a 79 anos (7,4 x 4,17 vezes). A 

prevalência de fraqueza foi maior nos homens baixos (9,4% x 2,1%), porém os 

homens altos e fracos tinham maior chance de ter marcha lenta (6,7 x 10,2 vezes). 
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McLean e colaboradores37 , do mesmo grupo, validaram esses critérios de 

fraqueza com mobilidade (medida pela velocidade de marcha) e mortalidade no 

acompanhamento de 3 anos.  

Considerando que as limitações das capacidades físicas são intermediárias 

entre as disfunções clínicas e a dependência, as funções cognitivas se apresentam 

como uma capacidade “física” a ser avaliada. Entende-se cognição como a 

atividade mental para aquisição de informações e desenvolvimento de 

conhecimento, que ocorre a partir de mecanismos mentais de processamento da 

informação sensorial (interpretação, classificação e organização) e para isso são 

necessárias habilidades de orientação, percepção, atenção, funções motoras, 

linguagem, habilidades viso espaciais e praxia construtiva, memória e 

aprendizagem e funções executivas. Essa organização da informação sensorial e 

integração com informações prévias, permite que o indivíduo tenha uma resposta 

adequada e inteligente ao meio. A avaliação cognitiva procura compreender se 

este processo mental é adequado e esperado para determinada condição (por 

exemplo, faixa etária, escolaridade, ambiente cultural).  

Alguns testes foram desenvolvidos para permitir que um rastreio da 

condição cognitiva do sujeito prescinda de profissionais especializados em 

cognição, visto que a avaliação cognitiva de maneira ampla é complexa. Assim, 

aceitando que esses testes de rastreio são incapazes de resolver toda a questão 

do diagnóstico do estado cognitivo, eles são úteis e muito usados para avaliar 

declínio na capacidade cognitiva e tem uma boa correlação com capacidade 

funcional38 .  

O mini-exame do estado mental (mini-mental state exam, MMSE)39  é um 

teste de rastreio que aborda a cognição de forma global, ao incluir questões nos 
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domínios de orientação no tempo e espaço, memória imediata ou registro, atenção 

e cálculos, memória recente, linguagem (nomeação, repetição, escrita) e  praxia 

construtiva. O teste da Fluência Verbal é um teste usado par avaliar funções 

executivas – por envolver o processo de recuperação de dados na memória de 

longo prazo – e linguagem40. Ambos são usados em populações brasileiras e têm 

descrito as correções necessárias de acordo com a escolaridade para a correta 

avaliação do idoso e comparação com estudos realizados em outros contextos.  

Para o MMSE, em população brasileira41 , são apresentados os seguintes 

escores medianos, de acordo com os anos de escolaridade: para analfabetos, 20 

pontos; para 1 a 4 anos de escolaridade, 25; de 5 a 8 anos, 26,5 pontos; de 9 a 11 

anos, 28 pontos; e escolaridade superior a 11 anos, 29 pontos. Esses resultados 

assemelham-se às médias obtidas em 402 idosos americanos, com idade média 

de 81,6 anos (±	 4,8) que tiveram para “elementar school”, 20; “high school”, 25,5; 

“some college”, 27,3 e “college”, 27,142 .  

Para o Teste de Fluência Verbal, em população brasileira43 , a mediana do 

número de animais citados em 1 minuto, de acordo com os anos de escolaridade: 

para analfabetos e de 1 a 4 anos de escolaridade, 12 animais; de 5 a 8 anos, 14 

animais e acima de 8 anos de escolaridade, 16 animais citados. 

Os idosos com idade acima de 80 anos são um grupo heterogêneo no que 

se refere à capacidade funcional. Uma boa avaliação da capacidade funcional é 

ampla e abrange instrumentos complementares como os questionários sobre o 

desempenho de tarefas cotidianas (como AVD e AIVD), a medida da força 

muscular (como força de prensão palmar), a avaliação da função de membros 

inferiores (como o teste do sentar e levantar) e o rastreio cognitivo (como o MMSE 

e teste da Fluência Verbal). Na pesquisa com idosos essa avaliação é necessária 
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tanto para descrever a população como também nos desfechos dos estudos. Na 

prática clínica da geriatria, essa avaliação faz parte da Avaliação Geriátrica Ampla 

(AGA) que apoia abordagens preventivas e terapêuticas para promover o 

envelhecimento bem-sucedido, com independência e autonomia. 
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Tabela 1 – Testes de Avaliação da Capacidade Funcional 

Categoria Nome do Teste/ 
1oAutor/Ano/Coorte 

Característica/ Composição Interpretação / Resultado 

Por questionário 

AVD8  
(Katz, 1963) 

Habilidades avaliadas: banhar-se, vestir-se, ir ao 
banheiro (e fazer a higiene pessoal), transferir-se 
da cama para a cadeira e vice-versa, ser continente 
e alimentar-se 

Duas maneiras: anota-se o número de habilidades que a 
pessoa não consegue realizar ou cada habilidade é 
categorizada em três faixas de desempenho 
(independente, dependência parcial, dependência total) e 
o resultado é dado pelo número de funções não 
comprometidas/ comprometidas. 
Em qualquer uma delas, o objetivo é esclarecer o quanto 
aquele idoso necessita de ajuda para cuidar de si 
mesmo. 

AIVD9  
(Lawton e Brody, 
1969) 

Habilidades avaliadas: ir a lugar distantes ou uso de 
transporte,  cuidar das finanças,  cuidar da casa, 
fazer compras, [lavar a roupa, excluído na versão 
brasileira 2008], preparar a refeição, cuidar da 
medicação e habilidade de usar o telefone [e fazer 
trabalhos manuais (e pequenos reparos), incluído 
em 1982 e excluído na versão brasileira 2008] 

Duas maneiras: de forma binária (consegue ou não 
consegue realizar sem ajuda) ou de forma gradual em 
três categorias pontuadas (3 - consegue sem ajuda, 2 - 
consegue com ajuda, 1 - não consegue ou não realiza). O 
resultado é dado pelo número de funções comprometidas 
ou pela soma dos pontos, sendo que quanto maior, mais 
capaz é. 

Por testes de 
desempenho 

SPPB24  
(Guralnilk, 1994, 
Established 
Populations for 
Epidemiologic 
Studies of the 
Elderly (EPESE)) 

Testes: 
1. de equilíbrio (teste de Romberg (pés lado-a-

lado), semi-tandem (um pé a frente do outro 
com a base alargada) e tandem (halux do pé 
que está atrás encostado no calcanhar do pé à 
frente)),  

2. velocidade de caminhada em 8 pés (2,4 m)  
3. tempo para levantar-se 5 vezes consecutivas 

de uma cadeira. 

Para quem não realiza a tarefa, dá-se a nota 0. Para 
quem realiza as tarefas, de 1 a 4 (do pior para o melhor) 
e faz-se a soma do resultado dos diferentes testes, sendo 
o mínimo 3 e o máximo 12. 
Nas provas de equilíbrio: 1 – se somente fica 10s na 
posição dos pés lado a lado; 2 – consegue 10 s em semi-
tandem e não consegue tandem por pelo menos 2s; 3 -  
consegue tandem de 3 a 9s e 4 – se consegue tandem 
por 10s. 
Velocidade de caminhada (2,4m): os participantes são 
divididos em quartis. Do artigo original: 1 – mais que 5,7s 
(0,42m/s); 2 – de 5,6 a 4,1s (0,43 a 0,58m/s); 3 – 4,0 a 
3,2s (0,6 a 0,75m/s) e 4 – até 3,1s (0,77m/s). 
Sentar-levantar: os participantes são divididos em quartis, 
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1 – mais que  16,7s; 2 – de 13,7 a 16,6s; 3 – 11,2 a 13,6s 
e 4 – até 11,1s.  
Para idosos com idade acima de 80 anos, por sexo: 
Homens: 1 – mais que 17,3s; 2 – de 14 a 17,2s; 3 – 11,5 
a 13,9s e 4 – até 11,4s. Mulheres:  1 – mais que 18,7s; 2 
– de 15 a 18,6s; 3 – 12,3 a 14,9s e 4 – até 12,2s. 

Força de Prensão 
Palmar36  
(Alley, 2014, 
FNIH Sarcopenia 
Project analysis; 
Dawber, 1951, The 
Framingham 
Study) 

Medido, com dinamômetro,  a força da prensão na 
mão dominante em três tentativas e escolhido o 
maior valor 

Fraqueza para homens é desempenho menor que 26Kg e 
para mulher é menor que 16Kg.  
Fraqueza intermediária para homens é desempenho 
menor que 32Kg e para mulheres menor que 20Kg. 

Cognitivo 

Mini-Exame do 
Estado Mental 39,41 

(Folstein, 1975; 
Brucki, 2003) 

Questionário de 30 pontos (quanto maior a 
pontuação obtida, melhor é o desempenho): para 
analfabetos, 20 pontos; para 1 a 4 anos de 
escolaridade, 25; de 5 a 8 anos, 26,5 pontos; de 9 a 
11 anos, 28 pontos; e escolaridade superior a 11 
anos, 29 pontos.  

Desempenho adequado ou não de acordo com a 
escolaridade (em anos de estudo) 

Fluência Verbal43 

(Brucki, 2004) 
Pede-se para o sujeito falar o maior número 
possível de animais em 1 minuto (quanto maior o 
número, melhor é o desempenho):  para 
analfabetos e de 1 a 4 anos de escolaridade, 12 
animais; de 5 a 8 anos, 14 animais e acima de 8 
anos de escolaridade, 16 animais citados. 

Desempenho adequado ou não de acordo com a 
escolaridade (em anos de estudo) 
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Tabela 2 – Estudos sobre Testes Físicos de Avaliação da Capacidade Funcional de Idosos. 
Estudo 
Ano/1o 
Autor/Desenho/ Nome 

População Instrumento Resultados/ Comentários 

Em 1994, Guralnik,24  
Coorte 
Established 
Populations for 
Epidemiologic Studies 
of the Elderly 
(EPESE) 

n = 5174  
idade acima de 70 anos  

SPPB - “Short Physical 
Performance Battery” 
(SPPB) 
Testes: de equilíbrio (teste 
de Romberg (pés lado-a-
lado), semi-tandem (um pé a 
frente do outro com a base 
alargada) e tandem (halux 
do pé que está atrás 
encostado no calcanhar do 
pé à frente)); velocidade de 
caminhada em 8 pés (2,4 m)  
e tempo para levantar-se 5 
vezes consecutivas de uma 
cadeira. 

Houve associação do resultado da SPPB com incapacidade nas AVD, 
morte e admissão em ILPI, mesmo após ajustes para a idade e sexo.  
Houve alguma discordância entre o desempenho medido e o auto-relato, 
de modo que esses métodos se complementaram na caracterização do 
idoso.  
As tarefas de equilíbrio, velocidade de marcha e o tempo para levantar-se 
5 vezes consecutivas de uma cadeira tiveram correlação 
(estatisticamente significante) entre si.  
O grupo com idade de 80 anos ou mais tinha 547 homens e 1287 
mulheres (1834 sujeitos), sendo que 27,6% dos homens e 35,2% foram 
incapazes de executar o teste de sentar e levantar da cadeira.  
Apesar de ter ocorrido uma grande sobreposição no desempenho do 
teste de levantar-sentar da cadeira de homens e mulheres acima de 80 
anos, as mulheres apresentaram média e mediana/intervalo interquartil 
piores que os homens (16,1 segundos; 15s (18,7 – 12,3s) x 15s; 14s 
(17,3 – 11,5s), respectivamente). 

Em 1995, Guralnik,25  
Coorte 
Established 
Populations for 
Epidemiologic Studies 
of the Elderly 
(EPESE) 

n = 1122 idosos, que 
não tinham 
incapacidade no início 
do acompanhamento e 
359 com incapacidade 
na mobilidade 

SPPB e velocidade de 
marcha. 
A capacidade funcional foi 
descrita como: (a) nenhuma 
incapacidade; (b) 
incapacidade na mobilidade 
(incapaz de caminhar meia 
milha ou subir escadas sem 
ajuda) ou (c) necessidade de 
ajuda em uma das AVDs (ir 
da cama para a cadeira, usar 
o toalete, banho e caminhar 
em um quarto) e 

Houve um gradiente do risco de incapacidade na mobilidade e 
incapacidade na AVD de acordo com a pontuação no SPPB (maior 
pontuação, melhor estado funcional no início e menor risco de 
incapacidade no acompanhamento.  
O pior desempenho na SPPB e a baixa velocidade marcha isoladamente 
foram associados a incapacidade após 4 anos de acompanhamento, 
porém perdiam a força preditiva após os 6 anos de acompanhamento 
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incapacidade na mobilidade. 
Em 1996, 
Hoeymans,28  
Coorte 
The Zutphen Elderly  
 

n = 494 homens com 
idade média de 75,1 (±	 
4,6) anos, residentes na 
comunidade. 

SPPB e amplitude da 
rotação externa de ombro, 
Questionários sobre AVD, 
mobilidade e AIVD 

Demonstraram complementariedade e moderada concordância com o 
auto-relato de capacidade funcional e mostraram associação (apesar de 
não ser forte) da mudança do desempenho no teste funcional e na 
mudança no questionário auto-referido de capacidade funcional. 

Em 2001, Femia30  
Coorte 
Origins of Variance in 
the Old-Old: A 
Longitudinal Twin 
Study of 
Octogenarians and 
Older (OCTO-Twin) 

n= 203 idosos com 
idade média de 83,4 
anos. 

Força de prensão A força de prensão (força de garra) foi a variável de declínio físico que 
manteve a associação com incapacidade nas AVD, mobilidade e AIVD.  
A percepção de “ser capaz” e “ter motivação” são tão fundamentais na 
capacidade funcional como a própria habilidade ou capacidade física de 
realizá-las. 

Em 2003, van den 
Brink29  
Transversal aninhado 
em coorte 
 

n = 1161, em três 
países europeus, com 
idade média de 75 
(Finlândia, Países 
Baixos) a 77 (Itália) 
anos. 

Questionário de 14 itens 
(AIVD, mobilidade e AVD) 
SPPB e amplitude da 
rotação externa de ombro 
 

Os resultados do auto-relato de capacidade funcional foram associados 
aos testes de desempenho físico (OR: 1,28, IC95%: 1,21 a 1,35)  e não 
houve diferença na força desta associação entre os países. 

Em 2005, Raji31  
Coorte  
Hispanic Established 
Population for the 
Epidemiological Study 
of the Elderly, (H-
EPESE) 

n =  2381 idosos,  
mexicanos-americanos, 
com idade média de 
72,1 (± 6) anos, 
seguimento por 7 anos. 

MMSE, AVD e força de 
prensão palmar. 

Os idosos com cognição comprometida tiverem 66% a mais de chances 
de ter prejuízo nas atividades de vida diária, após ser considerado 
(controlado) a força de prensão: OR = 1,66; IC95% 1,31 - 2,10. 
 A interação cognição-no-tempo e mudança na força de preensão, ou 
seja, pior cognição teve maior declínio na força de preensão ao longo do 
tempo do que aqueles com boa cognição. 
Houve associação significativa entre MMSE baixo e menor força 
preensão, independente da idade, sexo e tempo. 

Em 2010, Cruz-
Jentoft32  
Consenso Europeu 
De Sarcopenia 

- revisão da literatura, 
contatos por email e reunião 
de discussão. 
 

Critérios de sarcopenia: (a) massa muscular: Bioimpedância, Dual energy 
X-ray absorptiometry (DXA), antropometria; (b) força: força de prensão 
(FP). Fraqueza é FP<30Kg nos homens e <20Kg nas mulheres e (c) 
desempenho: SPPB, velocidade de marcha, timed-up-and-go test. 

Em 2011, Studenski26  n = 34485,  velocidade de marcha no A velocidade de marcha no passo usual é preditor de mortalidade e é 



  

 42 

9 coortes de idosos, (≥ 85 anos: n= 1765). passo usual na distância de 
4m (em m/s), AVD e AIVD, 
mortalidade. 

especialmente informativa nos idosos com idade acima de 75 anos, 
naqueles sem limitações funcionais ou única dificuldade com AIVD.  
A expectativa de vida na mediana ocorre em 0,8 m/s; velocidades mais 
rápidas sugerem expectativa de vida acima da mediana. 
Um idoso com velocidade de marcha de 0,5 m/s tem maior probabilidade 
de estar em más condições de saúde e função. 
Ao comparar velocidade de marcha com o SPPB em relação à predição 
de mortalidade, não houve diferença no geral, porém na coorte latina do 
EPESE, a velocidade de marcha foi melhor preditor de morte. 

2013, Stenholm27  
Coorte 
InCHIANTI 

n = 653, 
acompanhamento por 9 
anos 

SPPB, AVD, relato de 
caminhar 400m. 

A última avaliação foi fortemente preditora de incapacidade na AVD ou 
comprometimento da mobilidade na avaliação subsequente e não houve 
vantagem em buscar dados pregressos. 

2013, Landi33  
Coorte 
IlSIRENTE 

n= 197, com idade entre 
80 e 85 anos e 7 anos 
de acompanhamento 

Critérios do consenso 
europeu de sarcopenia, força 
de prensão palmar, 
velocidade de marcha e 
circunferência de braço, 
mortalidade, AVD e AIVD. 

O grupo sarcopênico tinha maior dependência em AVD e AIVD. A 
sarcopenia foi preditor independente de mortalidade (HR: 2.32, 
IC95%1.01–5.43)  
 

2013, Legrand34  
Transversal aninhado 
na coorte 
Belfast study 

n = 288 idosos do 
estudo Belfast, com 
idade média de 85 (± 3) 
anos. 

Critérios do consenso 
europeu de sarcopenia, força 
de prensão palmar e 
bioimpedância, SPPB. 

Em idosos muito idosos (very old), a força muscular declina antes da 
massa muscular e a força e o desempenho são mais relevantes que a 
massa muscular em si.  É possível que seja importante definir critérios 
próprios para os mais idosos. 
Fraqueza (medida pela força de prensão) foi associada tanto a pior 
desempenho no SPPB como a baixa velocidade de marcha, 
independente de massa muscular, sexo e peso.  

2014, Alexandre35  
Coorte 
estudo SABE (Saúde, 
Bem-Estar e 
Envelhecimento), 

n= 1149 idosos 
brasileiros, com idade 
média de 69,6 anos, 
com 5 anos de 
acompanhamento. 

Critérios do consenso 
europeu de sarcopenia, 
massa muscular por 
antropometria, força de 
prensão palmar e velocidade 
de marcha e mortalidade. 

Sarcopenia e dinapenia são preditores de mortalidade. 
Encontraram que 14,4% tinham sarcopenia e 41,4% tinham fraqueza 
(medida pela força de prensão), sugerindo que a força muscular declina 
antes do aparecimento da sarcopenia, mesmo em idosos mais jovens. 

Em 2014, Alley36  
FNIH Sarcopenia 

n = 20847 com idade 
acima de 65 anos 

força de prensão palmar e 
velocidade de marcha 

Fraqueza clinicamente relevante na mobilidade (velocidade de marcha) é 
ter força de prensão palmar menor que 26Kg em homens e que 16Kg em 
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Project analysis  
 

(homens: n = 9897, 
sendo 2298 com idade 
acima de 80 anos, e 
mulheres: n = 10950, 
sendo 4178 com idade 
acima de 80 anos) 
  

mulheres. Valores de 26 a 31,9Kg em homens e 16 a 19,9Kg em 
mulheres são fraqueza intermediária.  
Aqueles com idade acima de 80 anos, a fraqueza foi claramente mais 
relevante na chance de se ter a marcha lenta do que naqueles com de 65 
a 79 anos (7,4 x 4,17 vezes). Nas mulheres, a chance de baixa 
velocidade de marcha era similar nos diferentes grupos etários (3,5 – 3,7 
vezes) comparando com a força normal. 

Em 2014, McLean37  
FNIH Sarcopenia 
Project analysis  

n = 5615, sem 
problemas de 
mobilidade, (homens: n 
= 4034, com idade 
média de 74 anos, e 
mulheres: n = 1581, 
com idade média de 
76,5 anos), em 
acompanhamento de 3 
anos 

força de prensão palmar, 
massa magra apendicular 
(medida por DXA) dividida 
pelo Índice de Massa 
Corporal, velocidade de 
marcha e mortalidade 

Fraqueza (força de preensão <26 kg nos homens e <16 kg em mulheres) 
e massa magra baixa (massa magra appendicular/ IMC < 0,789 em 
homens e <0,512 nas mulheres) são preditores de baixa velocidade de 
marcha. Fraqueza foi preditora de mortalidade, porém massa magra 
appendicular baixa não. 
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2.2. Função Renal e Envelhecimento 

Alguns estudos apoiam a ideia do declínio da função renal com o 

envelhecimento como um processo biológico normal 44, 45. Um aumento de 10 anos 

na idade após 40 anos de idade está relacionada 2,36 vezes de chances de 

desenvolver uma Taxa de Filtração Glomerular estimada (TFGe) inferior a 60 

ml/min/1,73m2 46. Há uma grande variabilidade na taxa de envelhecimento renal de 

uma pessoa para outra. A taxa esperada de declínio da TFGe – baseada em 

creatinina -  pelo envelhecimento é 6,3 a 7,5 ml/min/1,73m2 por década de idade 47, 

48. Porém essa taxa de declínio é controversa, com citações de 0,4ml/min/1,73m2 

por ano de idade (equação baseada na creatinina) a 1,8ml/min/1,73m2 por ano de 

idade (equação baseada na cistatina C) com diferenças entre os gêneros e etnia 

49. Além do mais, a maioria das pessoas tem, além de envelhecimento normal, 

comorbidades e fatores de risco cardiovascular que aceleraram esse declínio. 

Diferentes de adultos, os idosos com idade acima de 75 anos, mesmo com 

evidente declínio na função renal – TFGe entre 15 e 29 ml/min/1,73m2 -  têm maior 

probabilidade de morrer do que de progredir para Doença Renal Crônica em 

estágio final 50. Assim, a idade é um importante modificador no significado clínico 

de valores equivalentes de TFGe entre adultos e idosos. Provavelmente, esse fato 

deva-se em parte ao declínio normal da TFGe, da presença de múltiplas 

comorbidades e de dificuldades em estimar adequadamente a TFG em idosos 

longevos.  

Existem marcadores diretos de filtração renal, como a inulina e o ioexol, que 

permitem uma medida precisa da TFG. No entanto, há uma série de limitações no 

uso clínico destes marcadores pelas dificuldades técnicas, disponibilidade do 
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marcador e custo. Por esse motivo, os marcadores indiretos, creatinina e cistatina 

C, são habitualmente usados para se avaliar a função renal. A partir dessas 

medidas,  a TFG é estimada através de equações matemáticas que baseiam-se 

em fatores específicos de cada indivíduo (sexo, idade, raça) e no marcador indireto 

da função renal 51.  

Desde a década de 70 existem estudos que avaliam os métodos para medir 

ou estimar a função renal em idosos 52, 53. Inicialmente considerou-se a medida 

sérica da creatinina e a Equação de Cockcroft-Gault 54  para estimar a TFG, na 

década de 90 a cistatina C passou a ser medida 55, 56  e, a seguir, em 1999, a 

equação do estudo MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) 57, que foi re-

expressa em 2005 após a padronização para a medida de creatinina 58, 59.  Entre 

os anos de 2008 a 2012, o grupo Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-Epi) 60  apresentou uma série de novas fórmulas baseadas na 

creatinina já medida com a técnica padronizada, depois baseada na cistatina C 

com medida não-padronizada e a seguir com a técnica padronizada e por fim 

equações considerando simultaneamente a creatinina e a cistatina C 61. Em 2012, 

foram apresentadas duas novas equações – baseadas em creatinina e em 

creatinina-cistatina C simultaneamente – derivadas do Berlin Initiative Study (BIS), 

específicas para idosos com idade acima de 70 anos 62.  

Em 2013, nosso grupo 63  mediu a TFG através do clearance de ioexol  em 

95 idosos longevos e comparou com seis fórmulas de estimativa de TFG. As 

fórmulas baseadas em creatinina e cistatina apresentaram a melhor acurácia. Se 

cistatina C não está disponível, tanto a equação BIS_cr e a equação CKD-Epi_cr 

podem ser usadas, embora a equação BIS_cr parece ser a melhor alternativa para 

longevos com medida de TFG <60 ml/min/1,73m2. Para classificar o estágio de 
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doença renal crônica, a fórmula CKD-Epi creatinina-cistatina apresenta melhor 

desempenho (fórmula descrita na figura 3). 

 

 

 

O declínio na TFG identifica clinicamente a doença renal crônica, ainda que 

para haver doença renal crônica é necessário que haja também pelo menos um 

marcador de dano em parênquima renal há pelo menos 3 meses 64, 65. Muitas de 

suas vias moleculares da doença renal crônica, como por exemplo, estresse 

oxidativo, inflamação e menor expressão da proteína Klotho, são também 

mecanismos do envelhecimento 66. Portanto, é factível aceitar que a doença renal 

crônica afeta o envelhecimento, tanto no sentido de acelerá-lo como em expor 

alguns fenótipos deletério como a perda da funcionalidade.  

Os estudos que avaliaram idosos com idade em torno de 80 anos em 

relação à TFGe e diferentes aspectos da capacidade funcional, seja desempenho 

Figura 3 – Equação para cálculo da taxa de Filtração Glomerular, de acordo com o 
grupo Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-Epi), 2012. 
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nas atividades diárias, cognição, mobilidade ou qualidade de vida, são 

apresentados a seguir (e resumidos na tabela 3): 

No Birmingham Study of Aging, em 2011, Bowling e colaboradores 67 

estudaram 357 idosos, moradores da comunidade,  com idade média de 77 anos. 

Destes, 40% tinham alguma dependência em atividade básica e 20% em atividade 

instrumental de vida diária. A TFGe foi calculada pela equação MDRD (justificado 

pelos autores pela falta de validação da CKD-Epi em idosos) e 140 idosos (39%) 

tinham TFGe menor que 60 ml/min/1,73m2. Após 2 anos, TFGe menor que 60 

ml/min/1,73m2 foi preditor de declínio nas AIVD  (OR = 1,83; 95% IC, 1,06–3,17; p 

= 0,03) e AVD (OR = 2,46; 95% IC, 1,19–5,12; p = 0,01), mesmo quando foi 

considerado somente indivíduos sem comprometimento funcional basal. O 

comprometimento funcional foi mais evidente em indivíduos  TFGe < 45 

ml/min/1,73m2 (para AIVD, OR = 3,12 (1,38–7,06); p=0,006 ) e para AVD, OR = 

3,78 (1,46–9,77); p=0,006). 

Podemos, guardados alguns limites, extrapolar o sentido “emocional” de 

desempenho nas AVD e AIVD como percepção de qualidade de vida. Nitsch e 

colaboradores 68, em 2011, fizeram uma análise transversal da TFGe e qualidade 

de vida em 2963 idosos idade acima de 75 anos, sendo que 1523 tinham 81 anos 

ou mais, atendidos em unidades de atenção primária à saúde no Reino Unido.  

Apresentaram a associação entre TFGe < 45 ml/min/1,73m2 e pior qualidade de 

vida, no que se refere à mobilidade, administração do lar e interação social, além 

de “moral baixa” nos homens e dificuldades em cuidados com o corpo nas 

mulheres. A probabilidade de relatar dificuldade de mobilidade, foi  2,91 vezes 

maior nos homens com TFGe < 45 e 1,73 nas mulheres com TFGe < 45 do que 
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aqueles TFGe ≥ 60 ml/min/1,73m2 (OR = 2,91; 95% IC, 1,56–5,41 e OR = 1,73; 

95% IC, 1,02–2,94, respectivamente). 

No Projeto Octabaix, Formiga e colaboradores 69  avaliaram 321 idosos 

moradores da comunidade com idade acima de 85 anos, sendo que 49,5% (159) 

tinham bom desempenho nas AVD e no teste de cognição, tanto no desempenho 

de testes de AVD, AIVD e cognição como em teste de qualidade de vida. 

Comparando os grupos de TFGe < 45 e ≥ 45  ml/min/1,73m2, não encontrou-se 

diferença em relação às avaliações de desempenho em AVD, AIVD e cognição. 

Porém, na qualidade de vida avaliada pelo teste EuroQol-5D (que contempla 

mobilidade, cuidado pessoal, atividades diárias, dor ou mal-estar e ansiedade) e a 

escala visual analógica de percepção de saúde, TFGe < 45 ml/min/1,73m2 foi 

associada à pior pontuação no teste de qualidade de vida na comparação entre as 

médias dos grupos e na análise de regressão logística múltipla (OR = 0,966; 95% 

IC, 0,966–0,995; p < 0,008). 

O Leiden 85 – plus Study, Pottelberg e colaboradores em 2013 70  , ao 

avaliar 378 idosos com idade acima de 85 anos e comprometimento da 

funcionalidade básica, falhou em apontar associação da TFGe basal ou seu 

declínio após 3 anos de acompanhamento com o desempenho nas Atividades 

Básicas de Vida Diária (AVD), na cognição avaliada pelo Mini-Exame do Estado 

Mental (MMSE) e risco de depressão avaliada pela Escala de Depressão 

Geriátrica (GDS). No entanto, após três anos de acompanhamento, mostrou que a 

TFGe basal associada ao ritmo do declínio na TFGe prediz mortalidade. Assim, 

TFGe ≥ 60ml/min combinado com decréscimo de  ≥ 3 ml/min/ano e TFGe < 

60ml/min combinado com decréscimo de  ≥ 5 ml/min/ano são preditores de 

aumento de mortalidade em idosos octagenários. 
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Em 2014, Bowling e colaboradores 71  investigaram o “espaço de mobilidade 

na vida” (Life-space mobility) considerando tanto a mobilidade como o 

engajamento social de idosos no Birmingham Study of Aging  e também o impacto 

de seis síndromes geriátricas (declínio cognitivo, sintomas depressivos, cansaço, 

quedas, mobilidade reduzida e polifarmácia) na mortalidade em uma dada TFGe 

em idosos com idade acima de 75 anos do REGARDS Study 72. Para uma TFGe < 

45 ml/min/1,73m2, existe uma tendência para um maior declínio na “Life-space 

mobility” em 4,5 anos de acompanhamento (não estatisticamente significante) e 

um acréscimo na mortalidade de idosos com TFGe entre 44 e 56 ml/min/1,73m2 na 

medida em que se associa uma, duas ou três síndromes geriátricas. 

Em 2015, Doyle e colaboradores 73  avaliaram 2868 idosos e não 

encontraram interação da TFGe e a capacidade funcional na resposta à 

reabilitação.  O risco de morte foi maior para pior capacidade funcional em cada 

estágio de TFGe e a relação entre a capacidade funcional na alta do serviço de 

reabilitação e a mortalidade foi idêntica em todos os estágios de TFGe. 

 



  

 50 

Tabela 3 – Estudos sobre Taxa de Filtração Glomerular e Capacidade Funcional em Longevos. 
Estudo 
Ano/1o 
Autor/Desenho/ Nome 

População Objetivo / Resultados 

Em 2011, Bowling 67  
Coorte 
Birmingham Study of 
Aging 

n= 357 idosos, moradores 
da comunidade,  com 
idade média de 77 anos.  
40% dependência em 
AVD 
20% em AIVD 
Equação MDRD 

Avaliar a associação entre TFGe e AVD e AIVD 
 
140 idosos (39%) tinham TFGe menor que 60 ml/min/1,73m2.  
Após 2 anos, TFGe menor que 60 ml/min/1,73m2 foi preditor de declínio nas AIVD  (OR = 1,83; 95% 
IC, 1,06–3,17; p = 0,03) e AVD (OR = 2,46; 95% IC, 1,19–5,12; p = 0,01).  
O comprometimento funcional foi mais evidente em indivíduos  TFGe < 45 ml/min/1,73m2 (para 
AIVD, OR = 3,12 (1,38–7,06); p=0,006 ) e para AVD, OR = 3,78 (1,46–9,77); p=0,006). 

Em 2011, Nitsch 68  
Transversal  

n= 2963 idosos com 
idade acima de 75 anos, 
sendo 1523 com 81 anos 
ou mais,  
unidades de atenção 
primária à saúde no 
Reino Unido. 
Equação MDRD 

Avaliar a associação da TFGe e qualidade de vida  
 
Houve associação entre TFGe < 45 ml/min/1,73m2 e pior qualidade de vida, no que se refere à 
mobilidade, administração do lar e interação social em todo o grupo, e “moral baixa” nos homens e 
“dificuldades em cuidados com o corpo” nas mulheres. A probabilidade de relatar dificuldade de 
mobilidade, foi  2,91 vezes maior nos homens com TFGe < 45 e 1,73 nas mulheres com TFGe < 45 
do que aqueles TFGe ≥ 60 ml/min/1,73m2 (OR = 2,91; 95% IC, 1,56–5,41 e OR = 1,73; 95% IC, 
1,02–2,94, respectivamente). 

Em 2012, Formiga 69  
Transversal aninhado 
em coorte 
Projeto Octabaix  

n= 321 idosos moradores 
da comunidade com 
idade acima de 85 anos, 
49,5% com bom 
desempenho nas AVD e 
no teste de cognição 
Equação MDRD 

Estabelecer a associação de TFGe e dados globais geriátrica avaliação. 
 
Comparando os grupos de TFGe < 45 e ≥ 45  ml/min/1,73m2, não encontrou-se diferença em relação 
às avaliações de desempenho em AVD, AIVD e cognição.  
TFGe < 45 ml/min/1,73m2 foi associada à pior pontuação no teste de qualidade de vida pelo teste 
EuroQol-5D (que contempla mobilidade, cuidado pessoal, atividades diárias, dor ou mal-estar e 
ansiedade)  na comparação entre as médias dos grupos e na análise de regressão logística múltipla 
(OR = 0,966; 95% IC, 0,966–0,995; p < 0,008). 

Em 2013, Pottelberg 
70 
Coorte 
Leiden 85 – plus 
Study 

n= 378 idosos com idade 
acima de 85 anos e 
comprometimento da 
funcionalidade básica. 
Equação MDRD 

Avaliar se a combinação do TFGe e do declínio da TFGe são preditores de mortalidade e declínio 
funcional. 
 
Após três anos de acompanhamento, TFGe ≥ 60ml/min combinado com decréscimo de  ≥ 3 
ml/min/ano e TFGe < 60ml/min combinado com decréscimo de  ≥ 5 ml/min/ano são p reditores de 
aumento de mortalidade em idosos octagenários. 
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Não houve associação da TFGe basal ou seu declínio após 3 anos de acompanhamento com o 
desempenho nas Atividades Básicas de Vida Diária (AVD), na cognição avaliada pelo Mini-Exame do 
Estado Mental (MMSE) e risco de depressão avaliada pela Escala de Depressão Geriátrica (GDS).  

Em 2014, Bowling 71  
Coorte 
Birmingham Study of 
Aging 

n =390 com idade média 
de 77,6 anos. 
Life-space mobility 
(medida de mobilidade e 
engajamento social) 
Equação CKD-EPIcreatinina 

Avaliou a associação da redução da TFGe com a mobilidade e o engajamento social.  
 
Comparando com TFGe ≥ 60ml/min, existe uma tendência para um maior declínio na “Life -space 
mobility” em 4,5 anos de acompanhamento (não estatisticamente significante) para o grupo com 
TFGe < 45 ml/min/1,73m2. 

Em 2014, Bowling 72  
Coorte 
Reasons for 
Geographic and 
Racial Differences in 
Stroke Study - 
REGARDS 

n= 3557 idosos com 
idade acima de 75 anos 
Síndromes geriátricas 
(declínio cognitivo, 
sintomas depressivos, 
cansaço, quedas, 
mobilidade reduzida e 
polifarmácia) 
Equação CKD-EPIcreatinina 

Avaliar a prevalência e desfechos associados a problemas “não específicos de doenças” (síndromes 
geriátricas) em indivíduos com declínio na TFGe e aumento na relação albumina-creatinina na urina. 
 
A prevalência de síndromes geriátricas aumenta nos estratos de menor TFGe e de maior relação 
albumina-creatinina. 
A mortalidade é maior dentro de um mesmo estrato de TFGe e relação albumina-creatinina na urina 
com o aumento do número de síndromes geriátricas. Por exemplo, para TFGe entre 44 e 56 
ml/min/1,73m2, a mortalidade associada uma, duas ou três síndromes geriátricas é HR ajustado 
(IC95%) = 1,17 (0,78 - 1,76), 1,95 (1,24 a 3,07), e 2,44 (1,39 a 4,27; p trend <0.001).   

Em 2015, Doyle 73  
Coorte 

n= 3012 idosos, com 
idade média de 75  (para 
TFGe ≥  90ml/min) a 87 
anos (para TFGe < 
30ml/min) 
e acompanhamento 
médio de 8,3 anos. 
AVD - mortalidade 
Equação CKD-EPIcreatinina 

Examinar o efeito da função renal na mortalidade em pacientes muito velhos, considerando o efeito 
da função física, e analisar o efeito do estágio da DRC no sucesso da reabilitação funcional. 
 
Tanto a menor TFGe como pior desempenho na AVD são independentemente associadas ao risco 
de morte. O risco de morte foi maior para pior capacidade funcional em cada estágio de TFGe e a 
relação entre a capacidade funcional na alta do serviço de reabilitação e a mortalidade foi idêntica 
em todos os estágios de TFGe. 
Não encontraram interação da TFGe e a capacidade funcional na resposta à reabilitação.  A 
reabilitação em idosos com pior TFGe tem benefícios semelhantes à naqueles com melhor TFGe.  
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2.3. Vitamina D e Envelhecimento 

Os efeitos ósseos da vitamina D são muito conhecidos e particularmente 

importantes no idosos devido à osteoporose 74. São também descritas ações 

musculares, com destaque para o risco de quedas e fraqueza 75. Porém, nos 

últimos anos, outros efeitos têm sido estudados. É atribuído à ela uma ação 

imunomoduladorada 76, 77   e antiinflamatória 78, de modo que passou a ser 

considerada parte de fenômenos tão diversos como ações na cognição 79-81  à 

doença cardiovascular 82. Assim, é de se esperar que a vitamina D tenha um papel 

significativo na saúde de indivíduos idosos. Infelizmente, diversos estudos atestam 

que hipovitaminose D é bastante frequente, principalmente nos extremos de idade 

(crianças e idosos) 83. A frequência de insuficiência de vitamina D, definida por 

25(OH)D menor que 20 ng/mL (50 nmol/L), em 243 idosos brasileiros (com 

creatinina normal) residentes na comunidade foi de 71,2% e de 43,8% em 187 

residentes em ILPI. A frequência de hiperparatireoidismo secundário foi 61,7% nos 

institucionalizados e 54% nos da comunidade 84.   

A maior parte da vitamina D é produzida pela pele através da irradiação 

ultravioleta tipo B (UVB) do 7-di-hidro-colesterol e convertida no isômero vitamina 

D3 (colecalciferol), como podemos acompanhar através da Figura 4. A seguir é 

transportada pela “proteína ligadora de vitamina D” (DBP) para ser armazenada no 

tecido adiposo ou hidroxilada no fígado, o primeiro passo de sua ativação. Existem 

algumas poucas fontes dietéticas de colecalciferol (vitamina D3) ou ergocalciferol 

(vitamina D2), neste caso, são transportadas por quilomicrons, para 

armazenamento ou ativação. No fígado, algumas enzimas do citocromo P450 

hidroxilam a vitamina D3 e formam a 25(OH)vitamina D3 (ou 25(OH)D ou calcidiol). 
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A 25(OH)D liga-se à DBP, sendo o metabólico circulante mais abundante, com 

concentração entre 20 e 80 ng/mL, com meia-vida de 2 ou 3 semanas e é a forma 

comumente dosada na prática clínica. Define-se insuficiência se os valores são 

menores que 20 ng/mL, deficiência para valores de 20 a 29 ng/mL e suficiência 

para igual ou acima de 30ng/mL 85. Esses valores, dependendo do objetivo, podem 

ter alguma variação. Por exemplo, para uma boa função de membros inferiores 

deseja-se valores acima de 20 ng/mL, para menor mortalidade acima de 30ng/mL 

e para prevenção de fraturas o ideal seria acima de 40ng/mL 86, 87. Algumas 

evidências sugerem que o calcidiol (25(OH)D) é um hormônio ativo, além de ser 

substrato para uma nova hidroxilação 88. 

O segundo passo de ativação, ocorre no rim, através de uma enzima 1α-

hidroxilase, formando a 1α,25-dihidroxivitamina D3 (1,25-(OH)2D ou calcitriol), que 

é a forma ativa e está presente no plasma em concentrações bem baixas ( 16 a 60 

pg/mL) e meia-vida plasmática de 4 a 6h. O paratormônio (PTH) e a concentração 

de cálcio e fosfato regulam a produção da 1α,25-(OH)2D3 89, 90. A concentração de 

1,25(OH)2D tende a ser normal mesmo em situação de déficit de vitamina D por 

dois motivos: (a) a disponibilidade de 25(OH)D é muito maior que de 1,25(OH)2D, 

mesmo na insuficiência (de ng/mL para pg/mL) e (b) porque o decréscimo da 

25(OH)D induz aumento do PTH que estimula da conversão da 25(OH)D em 

1,25(OH)2D, portanto, sua medida não reflete o estado corporal de vitamina D 91, 

92.  
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Figura 4 - Síntese da 1,25(OH) vitamina D. O 7-dehidrocolesterol, através da ação da 
luz ultravioleta, isomeriza-se em colecalciferol na pele. É então transportado ao fígado, onde 
sofre ação da 25-hidroxilase transformando-se em 25-hidroxivitamina D. Quando esta 
molécula chega ao rim pode tanto transformar-se na forma ativa quanto inativa deste 
hormônio, através da 1α ,  hidroxilase ou 24,25 hidroxilase, respectivamente. 93   

 

A 1α,25-(OH)2D3 entra na célula livremente através da membrana 

plasmática ou do receptor de vitamina D (VDR). No citoplasma, ela tem uma ação 

direta em um segundo mensageiro, como o AMPc ou o MAPK, atuando 

diretamente nos canais de cálcio e tendo efeitos imediatos. Porém, sua ação mais 

conhecida se dá pelo transporte do complexo 1α,25-(OH)2D3:VDR para o núcleo 

celular e, combinado com o “receptor X retinoide” (RXR) age nos “elementos 

responsivos à vitamina D (VDRE) nas regiões promotoras dos genes-alvo.   

Portanto, a ação da vitamina D ocorre principalmente por influência na 

expressão gênica. A reposição de 25(OH)D alterou a expressão de 291 genes 

envolvidos na apoptose, imunidade, regulação da transcrição, modificação 

epigenética, de resposta ao estresse, de atividade do ciclo celular e diferenciação. 

Sendo que 66 genes (dos quais 52 aumentaram sua expressão e 14 diminuíram 
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sua expressão), o estado basal (isto é, insuficiente ou deficiente/suficiente) foi 

relevante na resposta à suplementação 94.  

Os ossos, intestinos, rins e paratiróides são sítios clássicos de ação da 

vitamina D. Porém, vários tecidos – como o sistema cardiovascular, células 

imunológicas, cérebro, próstata, músculo - tem maquinaria intracelular própria para 

ativação da 25(OH)D e os VDR estão amplamente distribuídos. É esta a base 

fisiológica para os efeitos pleiotróficos da vitamina D, ou seja, sua ação em 

diferentes genes e consequência em diferentes sistemas 95.  

A disfunção do metabolismo da vitamina D tem ampla ação no fenótipo do 

envelhecimento, tanto no caso de hipovitaminose D como na hipervitaminose D88, 

de modo que parece haver uma concentração ótima para retardar o 

envelhecimento. A via de ação da vitamina D pode ser pela regulação do fosfato, 

visto que a hiperfosfatemia é citotóxica, principalmente na forma de calciproteína 

(fosfato-cálcio-fetuína A) 96.  

Os idosos têm maior prevalência de deficiência de vitamina D devido à 

pouco substrato na pele (7-di-hidro-colesterol), menor eficiência da pele na 

utilização de radiação UVB para produzir 25 (OH)D, menor a exposição ao sol, 

obesidade e pequena ingestão de alimentos que contenham vitamina D 90.  Em 

nossos estudos 84, 97 observamos que mesmo residindo em um país tropical, tanto 

o mês do ano como o nível de radiação ultravioleta influenciam os níveis séricos de 

25(OH)D em idosos residentes da comunidade, porém com menor variação sérica 

da 25(OH)D de acordo com a estação do ano quando comparado a jovens. Esse 

grupo apresentava alta prevalência de insuficiência/ deficiência de vitamina D 

(81,9% com 25(OH)D inferior a 30ng/ml). Nossos resultados sugeriram que, 
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mesmo considerando a menor eficiência da pele em sintetizar a 25(OH)D, a maior 

exposição solar poderia tornar adequado os níveis de 25(OH)D 98. 

Os estudos que avaliaram a vitamina D plasmática em idosos com idade em 

torno de 80 anos em relação à diferentes aspectos da funcionalidade física e 

cognição são apresentados a seguir (e resumidos na tabela 4).  

Em 2011, the Octabaix Project, Formiga e colaboradores 99 estudaram 325 

idosos com idade acima de 85 anos, sendo 61% independentes para AVD e 54,5% 

independentes ou levemente dependentes para AIVD. O grupo de idosos com 

25(OH)D menor que 11ng/mL (14,5%) comparado ao restante, apresentou maior 

número de mulheres (75,6% x 58,1%), pior desempenho no índice de Barthel (para 

AVD), no teste de marcha de Tinnetti e na Mini-Avaliação Nutricional (MNA). A 

análise multivariada confirmou a associação da MNA com a 25(OH)D (OR = 1,92; 

95% IC, 1,09–1,29; p = 0,0001), porém não mostrou a associação com 

dependência funcional e dificuldade de marcha. O subgrupo com declínio cognitivo 

(MMSE), desempenho em AVD (Barthel) e também do estado nutricional (MNA) 

apresentou 24,4% (n=11) de sujeitos com 25(OH)D < 11ng/ml contra 8,6% (n=23) 

daquele sem nenhum declínio nestes domínios (p<0,002).  

Em 2012, Skalska e colaboradores 100  avaliaram 140 idosos (provenientes 

de suas residências, instituição de longa permanência para idosos (ILPI) ou 

enfermaria), idade média de 79,6 anos (± 6,9 anos), em relação à funcionalidade 

física (com a força de garra, testes de equilíbrio, tempo de caminhada - pelo Timed 

Up and Go), cognição e desempenho nas AVD e AIVD. Os idosos menos 

funcionais, ou seja, com pior desempenho nos testes tinham menores níveis de 

25(OH)D. Nas análises multivariadas, estar no tercil mais alto de 25(OH)D 

(>19,13ng/mL) foi associado a menor risco de desempenho comprometido na 
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cognição e equilíbrio (comparando ao tercil mais baixo (<9,30ng/mL), porém não 

houve diferenças em relação à força de garra, Timed Up Go, AIVD e AVD. 

Em 2013, BELFRAIL study, Mattei e colaboradores 101 não encontraram 

associação entre equilíbrio, marcha e força de garra com 25(OH)D. Foram 

avaliados 367 idosos, com idade acima de 80 anos, sendo 10% residentes em 

ILPI. Nesta população, chama atenção que somente 12,8% dos sujeitos tinham 

níveis normais de 25(OH)D (> 30ng/mL), 21,5% tinha deficiência (20 a 29 ng/mL), 

32,9% insuficiência (10 a 19 ng/mL) e 32,7% insuficiência grave (<10 ng/mL). 

Em 2013, BELFRAIL study, Pottelberg e colaboradores 102, estudaram 325 

idosos com idade acima de 80 anos e encontraram que a TFGe (MDRD) não tem 

correlação com níveis de 25(OH)D. Por outro lado, foi sugerido uma adaptação 

alostática ao declínio da TFGe, visto que no grupo com TFGe >60 ml/min/1,73m2, 

houve correlação entre exercício e exposição ao sol com a 25(OH)D sérica 

enquanto que no grupo com TFGe < 60 ml/min/1,73m2, somente a suplementação 

de vitamina D correlacionou-se com o nível sérico de 25(OH)D. A maioria da 

população era deficiente (21%), insuficiente (33%) e insuficiente grave (33%), 

somente 13% estava com os níveis dentro da normalidade. 

Em 2014, Gschwind e colaboradores 103  estudaram 404 idosos com idade 

média de 77,6 anos (± 5,8 anos) com relação à associação entre vitamina D e 

mobilidade. Os grupo do quartil mais alto (> 32,45 ng/mL) foram 9,4% melhores na 

velocidade de marcha comparado com o quartil mais baixo (<15,62 ng/mL). Nos 

idosos menos vulneráveis (aqueles com MMSE ≥ 26 e sem antecedente de queda 

no último ano) houve uma tendência significativa de melhora na mobilidade entre 

os quartis de 25(OH)D, sendo o ideal 25(OH)D > 32,45 ng/mL. 
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Em 2014, Milman e colaboradores 104 mostrou que declínio na cognição 

global (avaliada pelo MMSE) é associada a níveis séricos mais baixos de 25(OH)D 

(24,6 ± 9,8 ng/mL x 27,5 ± 12,1 ng/mL para cognição normal, p = 0,03), em 257 

idosos da coorte de judeus Ashkenazi, com a mediana da idade de 97 anos 

(Intervalo interquartil 95 -104 anos). Os idosos insuficientes em 25(OH)D (< 30 

ng/mL) tem 3 vezes mais chances de ter declínio cognitivo comparados ao 

suficientes (OR = 3,20; 95% IC, 1,10–9,29; p = 0,03). 

Em 2014, Chei e colaboradores 105 estudaram 25(OH)D e cognição em 2004 

idosos chineses, com idade média de 84,9 anos (±12,7 anos). Os idosos 

pertencentes ao grupo de quartil mais baixo de 25(OH)D (mediana de 9,65 mg/dL) 

tinham 2,15 mais chances de ter declínio cognitivo medido pelo MMSE do que aos 

do quartil mais alto (mediana de 26,76 ng/mL) (OR = 2,15; 95% IC, 1,05–4,41; p < 

0,05). 

Em 2014, the Octabaix Project, Formiga e colaboradores 106 fizeram o 

acompanhamento durante 3 anos de 312 idosos, com idade mínima de 85 anos no 

início, residentes na comunidade e o nível de 25(OH)D não foi associado à 

mortalidade geral e nem cardiovascular. A prevalência de hipovitaminose foi 

52,5%, sendo 38,1% de insuficiência e 14,4% de deficiência.  

Em 2015, no Newcastle 85+ Study, Granic e colaboradores 107, 

acompanharam entre 1,5 a 3 anos, 775 idosos, com idade acima de 85 anos e 

mostraram que os quartis mais baixo e mais alto estão associados a prevalência 

de comprometimento cognitivo global, piores tempos de reação, velocidade de 

processamento, atenção e concentração, porém não com declínio cognitivo ao 

longo do tempo. Este estudo chama a atenção sobre a curva em “U”, na relação 

25(OH)D e cognição. 
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Tabela 4 - Estudos sobre Vitamina D e Capacidade Funcional em Longevos 
Estudo 
Ano/1o Autor/ Desenho/ 
Nome 

População Objetivo / Resultados 

Em 2011, Formiga 99  
Transversal aninhado 
em coorte 
the Octabaix Project 

n= 325 idosos com idade acima de 
85 anos,  
61% independentes para AVD e 
54,5% independentes ou 
levemente dependentes para AIVD. 

Descrever a prevalência de hipovitaminose D em indivíduos com idades acima de 
85 anos e examinar se qualquer uma das ferramentas que são regularmente 
utilizados na avaliação geriátrica seria útil para detectar o grupo de pacientes com 
um alto risco de apresentar hipovitaminose D. 
 
O grupo com 25(OH)D menor que 11ng/mL (14,5%): maior número de mulheres 
(75,6% x 58,1%), pior desempenho AVD (no índice de Barthel), no teste de marcha 
(de Tinnetti) e na Mini-Avaliação Nutricional (MNA).  
A MNA foi associada a 25(OH)D (OR = 1,92; 95% IC, 1,09–1,29; p = 0,0001). Não 
houve associação com dependência funcional e dificuldade de marcha.  
O subgrupo com declínio funcional - cognitivo (MMSE), na AVD (Barthel) e 
nutricional (MNA) - apresentou 24,4% (n=11) de sujeitos com 25(OH)D < 11ng/ml 
contra 8,6% (n=23) daqueles sem nenhum declínio (p<0,002).  

Em 2012, Skalska 100 
Transversal 

n= 140 idosos idade média de 79,6 
anos 
da comunidade, de instituição de 
longa permanência para idosos 
(ILPI) ou de enfermaria hospitalar  
 

Avaliar a relação entre 25(OH)D e capacidade funcional em idosos.  
 
Os idosos menos funcionais tinham menores níveis de 25(OH)D.  
Estar no tercil mais alto de 25(OH)D (>19,13ng/mL) foi associado a menor risco de 
comprometimento na cognição e equilíbrio (comparando ao tercil mais baixo - 
<9,30ng/mL). 
Não houve diferenças em relação à força de garra, Timed Up Go, AIVD e AVD. 

Em 2013, Mattei 101  
Transversal aninhado 
em coorte 
BELFRAIL study 

n= 367 idosos, com idade acima de 
80 anos,  
10% residentes em ILPI. 

Avaliar a relação entre 25(OH)D e desempenho muscular global e força em idosos 
com idade acima de 80 anos.  
 
Não houve associação entre equilíbrio, marcha e força de garra com 25(OH)D.  
Estratos de 25(OH)D: normais (> 30ng/mL) = 12,8%, deficiência (20 a 29 ng/mL) = 
21,5%, insuficiência (10 a 19 ng/mL) = 32,9% e  insuficiência grave (<10 ng/mL) = 
32,7%. 

Em 2013, Pottelberg 102  
Transversal aninhado 

n= 325 idosos, com idade acima de 
80 anos  

Avaliar a 25(OH)D em pacientes com e sem doença renal crônica (TFGe pela 
equação MDRD). 
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em coorte 
BELFRAIL study 

63% mulheres 
10% residente em ILPI 

 
TFGe (MDRD) não tem correlação com níveis de 25(OH)D. 
TFGe >60 ml/min/1,73m2, teve correlação entre exercício e exposição ao sol com a 
25(OH)D sérica  
TFGe < 60 ml/min/1,73m2, a suplementação de vitamina D correlacionou-se com o 
nível sérico de 25(OH)D.  

Em 2014, Gschwind 103 
Transversal 

n= 404 idosos, com idade média de 
77,6 anos 

Avaliar a associação entre vitamina D e mobilidade.  
 
Idosos do quartil mais alto (25(OH)D > 32,45 ng/mL) foram 9,4% melhores na 
velocidade de marcha comparado com os do quartil mais baixo (25(OH)D <15,62 
ng/mL).  
Idosos menos vulneráveis (aqueles com MMSE ≥ 26 e sem antecedente de queda 
no último ano) houve uma tendência significativa de melhora na mobilidade entre os 
quartis de 25(OH)D Status, sendo o ideal 25(OH)D > 32,45 ng/mL. 

Em 2014, Milman 104  
Coorte  
Judeus Ashkenazi e 
NHANES III (> 70 
anos) 
 

n= 257 idosos da coorte de judeus 
Ashkenazi, com a mediana da 
idade de 97 anos (Intervalo 
interquartil: 95 -104 anos). 
 
n= 2451 do subgrupo não-
hispânico da coorte NHANES III, 
1344 com idade entre 70 e 79 
anos; 1009 com idade entre 80 e 
89 anos ; 98 com idade acima de 
90 anos. 

Definir os níveis de vitamina D e sua associação com cognição em sujeitos com 
longevidade excepcional.  
 
Declínio na cognição global (MMSE) é associada a níveis séricos baixos de 
25(OH)D (24,6 ± 9,8 ng/mL x 27,5 ± 12,1 ng/mL para cognição normal, p = 0,03). 
Os idosos insuficientes em 25(OH)D (< 30 ng/mL) tem 3 vezes mais chances de ter 
declínio cognitivo comparados ao suficientes (OR = 3,20; 95% IC, 1,10–9,29; p = 
0,03). 
A coorte do NHANES III demonstrou tendência significante de aumento na 
prevalência de insuficiência de 25(OH)D com aumento da idade. A coorte de Judeus 
Ashkenazi longevos tem menor prevalência de  insuficiência de 25(OH)D que os 
longevos do NHANES III. 

Em 2014, Chei 105   
Transversal aninhado 
em coorte 
Chinese Longitudinal 
Healthy Longevity 
Survey 

n= 2004 idosos chineses, com 
idade média de 84,9 anos. 

estudaram a associação da 25(OH)D e cognição 
 
Os idosos pertencentes ao grupo de quartil mais baixo de 25(OH)D (mediana de 
9,65 mg/dL) tinham 2,15 mais chances de ter declínio cognitivo medido pelo MMSE 
do que aos do quartil mais alto (mediana de 26,76 ng/mL) (OR = 2,15; 95% IC, 
1,05–4,41; p < 0,05). 

Em 2014, Formiga 106  n = 312 com idade mínima de 85 Avaliar se a concentração de 25(OH)D  são independente e prospectivamente 
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Coorte 
the Octabaix Project 

anos no início do estudo, 
residentes na comunidade. 
Acompanhamento durante 3 anos. 

associadas com mortalidade cardiovascular e geral em longevos. 
 
O nível de 25(OH)D não foi associado à mortalidade geral e nem cardiovascular. A 
prevalência de hipovitaminose foi 52,5%, sendo 38,1% de insuficiência e 14,4% de 
deficiência.  

Em 2015, Granic 107   
Coorte 
Newcastle 85+ Study,  

n= 775 idosos, com idade acima de 
85 anos 
Acompanharam entre 1,5 a 3 anos 

Testar a presença de associação inversa ou não-linear entre 25 (OH) D e cognição 
no início do estudo e declínio cognitivo ao longo de 3 anos. 
 
Os quartis mais baixo e mais alto - curva em “U”, na relação 25(OH)D e cognição - 
estão associados a prevalência de comprometimento cognitivo global, piores tempos 
de reação, velocidade de processamento, atenção e concentração, porém não com 
declínio cognitivo ao longo do tempo.  
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2.4. FGF23 

O Fator de Crescimento de Fibroblastos 23 (FGF23) é uma proteína que 

regula o metabolismo do fósforo e da vitamina D. Sua concentração eleva-se 

precocemente na doença renal crônica. Portanto, é um biomarcador que integra o 

decréscimo na taxa de filtração glomerular e o metabolismo da vitamina D.  

O FGF23 é secretado pelos osteócitos e sua ação mais conhecida é através 

da interação com o complexo “αKlotho-FGF23receptor” na membrana das células 

dos túbulos renais proximais e também inibe a secreção de paratormônio (PTH). 

Pela inibição da 1α−hidroxilase e estímulo da 24-hidroxilase, ocorre decréscimo 

dos níveis de 1α,25-dihidroxivitamina D3 (1,25-(OH)2D ou calcitriol), aumento da 

fosfatúria e redução da reabsorção intestinal de fosfato. Entretanto, existem outras 

vias de sua ação, como pelo estímulo do sistema renina-angiotensina, 

mecanismos inflamatórios e até mesmo por ação direta. 

É considerado um marcador mais precoce da doença renal que a TFG 108 e 

o seu nível é aumentado antes do PTH. Os níveis de fosfato são logo no início 

controlados pelo eixo FGF23-αKlotho-1αhidroxilase-vitamina D-PTH na doença 

renal crônica (DRC). Ao mesmo tempo, hiperfosfatúria agrava a doença renal 

devido a hiperfiltração (para equilibrar fosfatemia) que afeta adversamente os 

glomérulos. Então, o controle da hiperfosfatemia na DRC nos estágios iniciais e 

moderados ocorre à custa de um aumento FGF23 e hiperfiltração. A elevação na 

concentração sérica do FGF23 ocorre em resposta à diminuição na expressão da 

proteína αKlotho em membrana de células tubulares, de modo que o rim encontra-

se em um estado de resistência ao FGF23. Além do efeito sobre os ossos e 
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metabolismo mineral, o FGF23 e αKlotho estão associados com o envelhecimento 

109 – 111. 

A proteína Klotho tem uma forma transmembrana e uma forma solúvel e seu 

declínio – que ocorre na doença renal crônica - é associado ao envelhecimento. O 

declínio sérico da FGF23 na DRC ocorre por mecanismos não bem explicados, 

mas é possível que seja por regulação epigenética de toxinas urêmicas e pela 

inflamação crônica, de modo a acelerar o envelhecimento acelerado do rim e do 

organismo como um todo 112. Existem algumas evidências que sugerem que o 

declínio da Klotho estimula o envelhecimento tanto por efeitos sistêmicos como por 

efeitos locais.  

Em relação aos efeitos sistêmicos, o estudo de Kuro-o e colaboradores 113  

em 1997 com camundongos, descreveu as consequências do defeito na 

expressão da proteína, nomeada pelo grupo de “Klotho”, e estabeleceu o primeiro 

modelo animal de mutação única com múltiplos fenótipos semelhantes ao 

envelhecimento humano. O camundongos Klotho-deficientes apresentavam 

retardo no crescimento e menor longevidade, distúrbio de marcha e hipocinesia, 

atrofia dos órgãos genitais e timo, arteriosclerose, calcificações ectópicas 

vasculares e em vários órgãos, osteoporose, atrofia da pele, atrofia das células do 

órgãos genitais, enfisema e anormalidades na hipófise com células produtoras de 

Hormônio do Crescimento (GH) atróficas. Os animais que tinham a deficiência 

genética da expressão pelo gene Klotho, mas tinham expressão da proteína por 

um exógeno gene clonado (em outros tecidos que não o rim), apresentaram-se 

semelhantes ao camundongos selvagens (com o gene endógeno), ou seja, sem a 

deficiência da Klotho, confirmando ser a proteína Klotho responsável pelo 

envelhecimento acelerado desses animais e independente do rim.  
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Pela faceta de efeitos locais da Klotho, via o eixo hormonal FGF23-vitamina 

D para controle dos níveis de fosfato, Razzaque e colaboradores 114  publicaram 

em 2006 a descrição de um modelo animal de camundongos knockout para o 

FGF23 (FGF23 null). Nestes animais, comparados aos controles selvagens e 

semelhantes aos camundongos Klotho-deficientes descritos por Kuro-o e 

colaboradores 96, foi visível o retardo do crescimento, movimentos lentos e 

incoordenados e mortalidade precoce, atrofia dos órgãos genitais, hipogonadismo 

grave e infertilidade, enfisema pulmonar, atrofia do timo, baço e linfonodos e 

menor capacidade proliferativa das células T. Houve hipercalcemia e 

hiperfosfatemia com extensa calcificação vascular e calcificações ectópicas de 

distribuição semelhante à que ocorre no envelhecimento prematuro, houve 

acúmulo de sustância amiloide nos rins e coração, osteopenia e osteoporose, 

“cabelos” esparsos e atrofia de mucosa intestinal.  

Neste estudo (FGF23 null) 114, a expressão do gene da 1α-hidroxilase 

estava elevada, acompanhada do aumento sérico da 1α,25-dihidroxivitamina D3 

(1,25-(OH)2D ou calcitriol). Para estudar a via FGF23-Vitamina D, foi gerado um 

camundongo com duplo “knockout” (de gene do FGF23 e da 1α-hidroxilase), que 

apresentaram níveis baixos de 25(OH)D. Os camundongos com duplo knockout 

eram indistinguíveis dos controles selvagens. Foi avaliada a expressão do Klotho, 

e encontrou-se menor  expressão renal em ambos modelos knockout (“FGF23 null 

e “FGF null/1α-hidroxilase null”) quando comparados aos selvagem, sugerindo que 

a disfunção no metabolismo da vitamina D (neste caso, a hipervitaminose D) é 

mediadora do fenótipo de envelhecimento prematuro pela deficiência do FGF23.  

Cabe salientar que tanto a hipervitaminose D como a hipovitaminose D 

mediam o envelhecimento prematuro 88. Keisala e colaboradores 115 mostraram o 
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modelo de camundongos knockout para o gene do receptor de vitamina D (VDR 

KO) e encontraram um fenótipo parecido aos modelos Klotho-deficientes e FGF23 

null. Os camundongos VDR KO eram menores, com menor longevidade, pele 

atrófica e com alopecia, perdiam a habilidade de nadar à media em que 

envelheciam. A expressão de quatro genes (NF-κΒ, FGF23, p53 e IGF1R)  

associados ao envelhecimento foram menores nos camundongos VDR KO 

enquanto que, apesar de não ter alcançado significância estatística, a expressão 

dos genes Klotho e IGF1 também foi menor. Em outros estudos, o mesmo grupo 

aponta calcificações talâmicas, perda auditiva progressiva e disfunção vestibular 

116. Ocorre também retardo no crescimento, atrofia dos órgãos reprodutivos, 

infertilidade, atrofia muscular, deficiência imunológica, osteoporose e maior 

frequência de câncer 117.   

Esses estudos lançaram luz sobre um intrincado mecanismo de ação e 

controle da vitamina D no qual a proteína Klotho e o FGF 23 participam e são rotas 

de envelhecimento. Apesar da evidência de ações sistêmicas, os efeitos locais no 

rim para controle do fosfato sérico também são partícipes importantes deste 

processo. Esse conhecimento abre a oportunidade de alvos terapêuticos para 

retardar ou aliviar os efeitos do envelhecimento. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Artigo 1:  

Functionality, renal function decline and 25(OH)D levels in independent 

oldest old – Longevity Project. 

3.2. Artigo 2: 

FGF23 and Funcional Performance of Elderly Aged 80 Years and Older. 
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ARTIGO 1 

Functionality, renal function decline and 25(OH)D levels in independent 

oldest old – The Longevity Project 

Abstract 

 Background: The study of biomarkers associated with aging can help us to 

find subclinical declines and preventing disabilities through the diagnosis and 

treatment improvement. It is not known whether the decline in functional 

performance of the oldest old is accelerated by glomerular filtration rate (eGFR) 

decline associated with low levels of 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D). The aim of 

this study was to evaluate if there is an association between eGFR decline and 

25(OH)D that affects functionality in elderly with 80 years and older. Methods: This 

is a cross-sectional study. We evaluated Instrumental Activities of Daily Life (IADL), 

Mini-Mental State Examination (MMSE), Verbal Fluency Test, Handgrip,time to sit 

and rising from a chair five times, combined creatinine and cystatin C-based eGFR 

and the levels of 25(OH)D in 205 asymptomatic independent free-living oldest old. 

All chronic conditions were under control. Results: The mean eGFR was 51 ± 14 

mL/min/1.73m2 and the mean 25(OH)D was 19.8 (± 8.1) ng/mL. The participants 

mean age was 85 ±4 years, 68% were women, 66,7% Caucasians, with a mean 

number of 4 chronic conditions and were taking a mean number of 6 medications. 

Lowest eGFR (ranging from 17 to 45ml/min/1.73m2) was associated with age (p= 

0.001) and poor performance in AIDL (p= 0.038), and it was not associated with 

overall measures of health or cognitive performance. Individuals in the lowest tertile 

of 25(OH)D (ranging from 5.8 to 15ng/mL) were older, took less vitamin D 

supplements, had less chronic disease and greater impairment in functional 

capacity (AIVD, VF and grip strength). These associations did not remain significant 

in the multivariate analysis, but BMI was associated with VF and AIVD. There was 

no significant interaction between eGFR and 25(OH)D regarding functional tests. 

Conclusion: We have not detected a significant interaction between serum 

25(OH)D and eGFR causing impairment in functional capacity in  elderly above 80 

years, independent in basic tasks and with controlled chronic conditions. 

Keywords: oldest old, very elderly, eGFR, 25(OH)D, functional capacity, longevity 
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Introduction 

 The prevalence of vitamin D deficiency increases with age, and low serum 

25(OH)D has been associated with decline in muscle contraction, physical 

functionality and cognitive function 1 – 5 . The 25(OH)D is the main form of circulating 

vitamin D and has been studied as a hormone with actions on multiple sites and as 

a cytokine with immunomodulatory effects. The molecular cascade of vitamin D 

action is still not completely understood, however it is known that cells in the brain 

tissue have vitamin D (VDR) receptors and the enzyme 1,25-di(OH)hydroxylase, 

responsible for its activation 6, 7. In muscles, vitamin D has the effect on regulating 

the uptake of calcium and also an effect of direct stimulation of protein synthesis 

and growth of muscle cells 8. 

 Although the enzyme that activates the 25(OH)D to its form 1,25(diOH) vitD 

is present in several tissues 9, the kidney is the major site for hydroxylation of vitamin 

D. Thus, declining renal function may lead to disturbances in the metabolism of 

vitamin D. Some studies support the idea that renal function decline with age as a 

normal biological process 10, 11. There is great variability in the rate of renal aging 

from one person to another. The declining of renal function and glomerular filtration 

rate (GFR) is associated with mortality and with physical and cognitive disability 12 – 

18. A 10-year increment in age after 40 years old is related to a chance 2.36 times 

higher to develope a GFR less than 60ml/min/1.73m2  19.  The expected rate of 

normal decline of GFR with aging ranges from 6.3 to 7.5 ml/min/ 1.73 m2 per decade 

of age 20,21, but most of people have comorbidities and cardiovascular risk factors 

besides normal aging that can accelerate this decline.  

 The increasing prevalence of the decline in GFR and hypovitaminosis D 

with aging brings up the possibility of the interaction between these two factors, 

despite knowing that in healthy people there is no correlation between the circulating 

level of 25(OH)D and the active form 1,25di(OH)vitD 22. As the Instrumental Activities 

of Daily Life (AIDL) encompasses complex tasks that require integrated multiple 

domains, such as muscle strength, balance, fitness, attention, memory, praxia and 

mood, both renal function and low levels of 25(OH)D can impair performance of the  

AIDL.  

  The main aim of this study was to evaluate if there is an interaction 
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between eGFR decline and serum 25(OH)D that affects functionality in elderly with 

80 years and older. In addition, the specific effects of each of these factors were 

assessed in this population.  

Methods 

Study Participants 

This is a cross sectional study of data from 205 independent for basic 

activities of daily living (ADL) 23,24, free-living oldest old subjects, recruited from 

2010 to 2012.The “Longevity Project” is a cohort of community-dwelling elderly 

aged 80 years or older of the southern region of city of São Paulo, Brazil, 

coordinated by the Geriatrics Division of the Federal University of São Paulo. The 

participants were recruited by advertisement at local neighborhood newspapers, 

radio media and referral from other departments of the University. They could walk 

without human support, all chronic conditions were under control and they did not 

have cognitive impairment complains. 360 elderly subjects were initially evaluated; 

of which, 155 were not included because they were unable or unwilling to give 

consent to answer the tests, known cognitive impairment, end-life disease, acute 

and not controlled chronic diseases. All participants gave their written informed 

consent and the Research Ethics Committee of the Federal University of São Paulo 

approved the study protocol number 1532/09. 

Geriatric Assesment 

Trained physicians interviewed all participants about sociodemographic, 

clinical and medication inventory. We also reviewed the medical records of 

individuals when they were available. Weight and height were obtained using 

scales calibrated in kilograms and a stadiometer in centimeters 25 and were used to 

calculate the body mass index (BMI). 

The self-reported functional capacity was assessed by the Brazilian version 

of the Scale of Instrumental Activities of Daily Living (IADL) 26, 27, that included use 

of the telephone, shopping, food preparation, transportation use, housekeeping, 

taking medications, handling finances, scored from 7 to 21 (the highest score 

means independence). 

Depressive symptoms were investigated using the 15-item Geriatric 
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Depression Scale 28. The Mini-Mental State Examination (MMSE) 29, 30 and 

Category Verbal Fluency Test (VF) 31, 32 assessed cognitive function. The MMSE is 

a test of global cognition that is scored out of 30 points. The VF is used as a 

measure of language, executive functions and semantic memory. We asked the 

subjects to name animals for a period of 1 min and counted the number of animals 

named.  

The timed ability to rise from a chair was used to test lower extremity 

function. Subjects were asked (and timed) to stand up and sit down from a chair 

five times as quickly as possible 33. To test superior extremity functionality, we used 

handgrip strength of the dominant hand. The subject rested in a sitting position in 

chair without arms, then was prompted to grip with as much strength as possible. 

We took the best of three trials, using a Jamal dynamometer 34. 

Laboratory Measures 

The blood samples were drawn after a 12h fast during the autumm. Serum 

25(OH)D concentration was determined by chemiluminescence, using the 

LIAISON® 25 OH vitamin D total assay - 310600. (DiaSorin Inc. USA). Hemoglobin 

and albumin were measured by automated colorimetric method.  Parathyroid 

hormone (PTH) was analyzed through an immunofluorometric assay 35 in serum 

samples frozen at −80°C. 

Serum creatinine was measured using a modified kinetic Jaffé colorimetric 

method on an autoanalyzer (Beckman Coulter AU 400, CA. USA), which was 

calibrated to isotope dilution mass spectrometry (IDMS) using a standard reference 

material (914a) traceable to the National Institutes of Standards and Technology 

(NIST). Total analytical variation (CV%) of the colorimetric method was 1.4-3.0%. 

The intra-assay coefficient variation (CV) for creatinine was 1.9%. Plasma cystatin 

C levels were determined by an automated particle-enhanced immunoturbidimetric 

method 36 using a Beckman AU 400 analyzer (Beckman Coulter. Inc. CA. USA), 

reagents (code Nos. LX002. s2361. X0973. X0974) obtained from DakoCytomation 

(Glostrup. Denmark) and following the procedures recommended by the reagent 

producer. The intra-assay CV was 4.7% and the inter- assay CV was 5.2% at a 

cystatin C level of 1.0 mg/L. All samples were frozen at −80°C and analyzed within 

7 days of collection.  
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We estimated glomerular filtration rate (eGFR) by the CKD-EPI creatinine–

cystatin C equation, which incorporates age, sex, race, serum creatinine and 

cystatin C, because it has the best accuracy and precision compared with iohexol 

clearance in this very elderly population as we have previously reported 37. 

Data Analyses 

The baseline characteristics of the participants were summarized using 

means and standard deviations or frequencies and percentages, as appropriate, 

overall and by tertiles of eGFR and of serum 25(OH)D. The chi-square test was 

used to examine the two categorical variables associations. The means for more 

than two groups were compared through analysis of variance (ANOVA) and when 

significant; we subsequently performed multiple comparisons using the Duncan test 

or the Dunnett's C (heteroscedasticity) test. The assumptions of normality and 

homoscedasticity were verified using the Kolmogorov-Smirnov test and Levene 

test, respectively. In case of violation of homoscedasticity assumption, the degrees 

of freedom of the F statistics were corrected using the Brown-Forsythe correction. 

In case of non-parametric distribution, the groups were compared employing the 

Kruskal-Wallis. If the Kruskal-Wallis test was significant, the difference between 

groups was assessed using the Bonferroni-Dunn. 

Multiple linear regression was used to evaluate the simultaneous effects of 

vitamin D, eGFR, interaction between 25(OH)D and eGFR, age, sex, education, 

BMI, PTH and vitamin D supplement on each of the functional capacity variables in 

all participants; and for each gender in hand grip strength. The normality 

assumption was relaxed, considering the central limit theorem that shows that for 

sufficiently large samples, they are close to normal 38. The SPSS for Windows, 

version 20 was used in the data analysis.  

Results 

As shown in table 1, the mean age of participants was 85± 4 years, most of 

them were women (68.8%), caucasians (66.7%), with a low level of education, with 

a mean number of 4 chronic conditions associated and were taking a mean number 

of 6 medications. The mean eGFR was 51 (± 14) mL/min/1.73m2 and the mean 

25(OH)D was 19.8 (± 8.1) ng/mL. Mean age, serum creatinine, cystatin C and IADL 

were different according to eGFR tertiles. The group with higher eGFR was slightly 
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younger than that with lower eGFR (p=0.001). As expected, creatinine and cystatin 

C had the lowest mean value in the groups with lower glomerular filtration rate 

(p<0.001). The 25(OH)D groups showed significant differences in the mean age, 

number of chronic diseases and serum PTH; there were different distributions of 

gender and the use of vitamin D supplements. In the lowest tertile group of 

25(OH)D, the participants had a higher mean age (p=0.037), a lower percentage of 

males (p=0.032),  of chronic diseases and use of vitamin D supplements (p<0.001). 

The mean serum PTH level was greater in the lowest 25(OH)D tertile. 

The average performance in IADL was 19 ± 2.5 and the group with the 

greater decline in eGFR had the worst performance (p=0.038). We also found 

statistically significant differences in AIDL regarding the 25(OH)D levels,with the 

worst performance in the lowest tertile group (p<0.001).The performance of the 

functional tests VF and handgrip strength were wore in the 25(OH)D lowest tertile 

group. The MMSE and the time to stand up and sit down had no association with 

groups of eGFR or 25(OH)D (table 1). 

Multiple linear regression models were fit to assess the simultaneous effects 

of 25 (OH) D and eGFR for each functional capacity variable. Then the control 

variables age, sex, education, BMI, "use of vitamin D supplements" and PTH were 

included in the model. The full models are shown in Table 2. The variable 

"education" was significant for VF (p=0.005), with 0.95 point in VF for each 5 years 

of education and for each 4 kg/m2 in BMI, there were an increase of 0.52 in VF (p= 

0.037). For IADL, the age was significant (p<0.001), with about 0.96 points in AIDL 

for an increase in 4 years; the women, on average, have 0.88 points lower at IADL 

than the men (p=0.021) and for each increase of 6 kg/m2 in BMI, occurs a reduction 

of 0.54 points in IADL (p = 0.024). For the Time to Stand Up and Sit Down outcome 

variable, women had a worse performance, with 2.65 seconds more than men 

(p=0.044). For handgrip strength in women, use the vitamin D supplements was 

associated with less 3.2 Kg in performance (p= 0.043); and for handgrip strength in 

male there was no significant association. We did not find a significant interaction 

effect between 25(OH)D and eGFR on functional capacity performance in these 

free-living oldest old individuals.   
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Table1 – Demographic, Clinical Characteristics and Functional Capacity according to tertiles of eGFR and 25(OH)D levels. 

Characteristics All (n = 205) 

eGFR (mL/min/1.73 m2) 25(OH) D (ng/mL) 

17 ˫ 45 45 ˫ 56 56 ˫ 91 
p 

5.8 ˫ 15 15 ˫ 22.3 22.3 ˫ 48.0 
p 

n=71 n= 69 n= 65 n=66 n=69 n=70 

eGFR (mL/min/1.73m2) 51 ±  14 - - - - 49  ±  15 52  ±  15 51  ±  11 0.505 

25(OH) D (ng/mL) 19.8  ±  8.1 19.3  ±  8.4 20.3  ±  8.6 19.8  ±  7.3 0.773 - - - - 

Age (years) 85.0  ±  4.0 86.3  ±  4.4A 84.9  ±  3.7 83.6  ±  3.4B 0.001 a 86.1  ±  4.5A 84.3  ±  3.6B 84.6  ±  3.8B 0.037 a 

Gender – 
    

0.972 
   

0.032 a 

Male 64 (31.2) 22 (31.0) 21 (30.4) 21 (32.3) 
 

14 (21.2) 29 (42.0) 21 (30.0) 
 

Female 141 (68.8) 49 (69.0) 48 (69.6) 44 (67.7) 
 

52 (78.8) 40 (58.0) 49 (70.0) 
 

Race – 
    

0.203 
 	   	  

0.971 

White 136 (66.7) 52 (74.3) 45 (65.2) 39 (60.0) 
 

44 (67.7) 46 (66.7) 46 (65.7) 
 

Non-whites 68 (33.3) 18 (25.7) 24 (34.8) 26 (40.0) 
 

21 (32.3) 23 (33.3) 24 (34.3) 
 

Education (years) 4.8  ±  4.1 4.6  ±  4.1 5.0  ±  4.1 4.9  ±  4.2 0.837 4.4  ±  3.7 5.3  ±  4.7 4.8  ±  3.9 0.689 

Number of Chronic 

Disease 
4.3  ±  1.9 4.6  ±  1.9 4.2  ±  1.9 4.1  ±  1.8 0.286 3.8  ±  1.7B 4.5  ±  2.1 4.6  ±  1.7A 0.041 a 

Number of Usual 

Medications 
5.7  ±  2.7 6.3  ±  3.0 5.5  ±  2.6 5.3  ±  2.3 0.085 5.1  ±  3.0 5.8  ±  2.6 6.3  ±  2.3 0.055 

Vitamin D supplements 86 (42.4) 27 (38.6) 32 (47.1) 27 (41.5) 0.593 18 (27.7) 25 (36.8) 43 (61.4) <0.001 a 

Nutritional Status (BMI, 

kg/m2)     
0.613 

   
0.455 

Undernutrition ( <23) 40 (19.8) 14 (19.7) 12 (17.6) 14 (22.2) 
 

15 (22.7) 11 (16.4) 14 (20.3) 
 

Normal weight ( ≥ 23 -   

<28) 
88 (43.6) 28 (39.4) 35 (51.5) 25 (39.7) 

	  
24 (36.4) 36 (53.7) 28 (40.6) 

	  

Overweigth ( ≥28 - <30) 35 (17.3) 14 (19.7) 12 (17.6) 9 (14.3) 
	  

12 (18.2) 8 (11.9) 15 (21.7) 
	  

Obesity ( ≥30) 39 (19.3) 15 (21.1) 9 (13.2) 15 (23.8) 
	  

15 (22.7) 12 (17.9) 12 (17.4) 
	  

PTH (pg/mL) 62.5  ±  32.3 67.3  ±  35.8 61.2  ±  31.0 58.6  ±  29.1 0.367 71.7  ±  39.2A 60.6  ±  28.4 55.7  ±  26.4B 0.025 a 

Creatinine (mg/dL) 0.98  ±  0.30 1.22  ±  0,35A 0.94  ±  0,14A 0.77  ±  0,15B <0.001a 0.96  ±  0.28 1.02 ±  0.40 0.97  ±  0.19 0.704 
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Cystatin C (mg/L) 1.51  ±  0.38 1.89  ±  0,33A  1.44  ±  0,17B 1.18±  0.14C <0.001a 1.57  ±  0.43 1.50  ±  0.40 1.48  ±  0.29 0.554 

GDS 3.7  ±  2.6 4.0  ±  3.0 3.3  ±  2.2 3.7  ±  2.5 0.235 4.1  ±  2.6 3.6  ±  2.8 3.5  ±  2.5 0.306 

MMSE 24.6  ±  3.3 24.4  ±  3.7 24.7  ±  3.0 24.6  ±  3.2 0.988 23.9  ±  3.7 25.0  ±  2.9 24.8  ±  3.3 0.263 

VF  13.3  ±  3.8 13.4  ±  4.1 13  ±  3.7 13.5  ±  3.5 0.687 12.3  ±  3.6B' 14.1  ±  3.6A' 13.4  ±  3.9 0.022a 

IADL 19.0  ±  2.5 18.4  ±  2.6B 19.2  ±  2.3A 19.3  ±  2.5A 0.038 a 18.1  ±  2.7B 19.6  ±  2.1A 19.2  ±  2.5A <0.001 a 

Handgrip Strength (Kg) 22.8  ±  8.9 22.8  ±  7.1 23.5  ±  10.9 22.0  ±  8.5 0.660 20.3  ±  7.9B' 25.1  ±  11.3A' 22.8  ±  6.4 0.008a 

Time To Stand Up and Sit 

Down (seconds) 
19.0  ±  7.8 19.5  ±  7.8 18.7  ±  8.7 18.8  ±  6.8 0.521 21.3  ±  9.4 18.2  ±  7.7 17.6  ±  5.6 0.054 

Notes: eGFR= estimated Glomerular Filtration Rate by CKD-EPI creatinine–cystatin C equation; 25(OH)vitD= serum 25(OH) cholecalciferol concentration; Vit D Supplements= oral 

cholecalciferol; PTH= Parathyroid hormone; GDS= Geriatric Depression Scale; MMSE= Mini-Mental State Examination; VF: Category Verbal Fluency Test; IADL: Instrumental Activity 

Daily Life. BMI= body mass index 39. Values are Mean ± standard deviation or N (%). p – descriptive level of chi-square test or Kruskal-Wallis / ANOVA (a). A, B and C have different means 

from multiple comparisons of Dunn-Bonferroni. A ', B' and C 'have different means from Duncan multiple comparisons. 
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Table 2 – Estimates of the coefficients and respective 95% confidence interval of the multiple linear regression models on each of the functional capacity variables 
  Functional capacity 

VF IADL 
Time To Stand UpAnd Sit 

Down 
Handgrip Strength - Male Handgrip Strength - Female 

Coefficient (CI95%) p Coefficient (CI95%) p Coefficient (CI95%) p Coefficient (CI95%) p Coefficient (CI95%) p 

n 198 198 188 57 131 

25(OH)D (ng/mL) 0.13  (-0.17 ; 0.43) 0.383 -0.13  (-0.31 ; 0.06) 0.175 0.13  (-0.5 ; 0.77) 0.682 -0.45  (-1.62 ; 0.72) 0.444 0.3  (-0.47 ; 1.07) 0.443 

eGFR (mL/min/1.73 m2) 0.02  (-0.09 ; 0.14) 0.663 -0.05  (-0.12 ; 0.02) 0.172 0.1  (-0.14 ; 0.34) 0.393 -0.11  (-0.55 ; 0.32) 0.602 0.17  (-0.12 ; 0.46) 0.256 

25(OH) D*eGFR 0.00  (-0.01 ; 0.00) 0.478 0.00 (0.00 ; 0.01) 0.103 0.00  (-0.02 ; 0.01) 0.464 0.01  (-0.02 ; 0.03) 0.651 -0.01  (-0.02 ; 0.01) 0.360 

Age (years) -0.08  (-0.22 ; 0.06) 0.255 -0.24  (-0.33 ; -0.15) <0.001 0.21  (-0.1 ; 0.52) 0.182 0.18  (-0.27 ; 0.64) 0.421 0.23  (-0.19 ; 0.64) 0.280 

Female -0.26  (-1.48 ; 0.95) 0.670 -0.88  (-1.63 ; -0.13) 0.021 2.65  (0.07 ; 5.22) 0.044 - - - - 

Education (years) 0.19  (0.06 ; 0.33) 0.005 -0.02  (-0.1 ; 0.07) 0.717 0.07  (-0.22 ; 0.35) 0.636 -0.06  (-0.45 ; 0.33) 0.744 0.15  (-0.24 ; 0.55) 0.435 

Vitamin D supplements 0.68  (-0.48 ; 1.84) 0.249 0.41  (-0.3 ; 1.12) 0.255 -1.5  (-3.98 ; 0.97) 0.232 3.08  (-1.07 ; 7.22) 0.142 -3.20  (-6.29 ; -0.10) 0.043 

BMI (kg/m2) 0.13  (0.01 ; 0.25) 0.037 -0.09  (-0.16 ; -0.01) 0.024 0.17  (-0.1 ; 0.43) 0.210 0.08  (-0.32 ; 0.48) 0.682 0.2  (-0.14 ; 0.54) 0.254 

PTH (pg/mL) 0.00  (-0.01 ; 0.02) 0.796 0  (-0.01 ; 0.01) 0.665 0  (-0.04 ; 0.04) 0.940 -0.02  (-0.08 ; 0.04) 0.517 0.01  (-0.03 ; 0.06) 0.588 

R2 8,7% 20,9% 5,8% 12,6% 7,0% 

Abbreviations:25(OH)vitD= serum 25(OH) cholecalciferol concentration, eGFR= estimated Glomerular Filtration Rate by CKD-EPI creatinine–cystatin C equation,  25(OH)D*eGFR – 
Interaction between the variables 25(OH) D and eGFR, BMI= body mass index, PTH= Parathyroid hormone. R2 - Coefficient of determination. 
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Discussion 

This is the first study that aimed to evaluate the interaction effect between 

eGFR and vitamin D on functional performance in free-living very elderly. The 

identification of modifiable risk factors associated with aging could help to find 

subclinical declines prior to the establishment of a non-modifiable disability or even 

to identify those who are about to start an incapacity route. Then, it could help to 

shape future interventions focused on the prevention of disabilities. In this group of 

people over 80 years and older living in the community and independent for 

performing basic self-care tasks, to preserve functionality is be essential to live 

alone, otherwise they must be institutionalized or move to live with their families. 

The eGFR decline has an impact on functional capacity described in previous 

studies 40; and low levels of 25(OH)D has also been associated with poor 

performance in function and mobility 41. But it is not known to what extent the eGFR 

decline depends of low levels of 25(OH)D to affect the functional performance and 

it is frequent to find asymptomatic oldest old people with eGFR below 45 

ml/min/1.73m2. We studied the population of the first wave of the "Longevity 

Project", a long-lived elderly, functionally independent in basic tasks and with 

chronic diseases under control. In a previous study with the eGFR measured by 

iohexol 37, we showed that 55% of these seniors had eGFR between 30 and 60 

mL/min/1.73m2 (stage 3 CKD) and 4% had eGFR lower than 30 mL/min/1.73m2. 

Bowling and colleagues studied older adults with mean age of nearly 80 years, 

looking for associations of eGFR with geriatric syndromes, mobility problems and 

performing tasks of daily living 40,42,43. They reported that elderly patients with GFR 

<45 ml/min/m2 had higher prevalence of geriatric syndromes (cognitive impairment, 

depression, exhaustion, falls, mobility and polypharmacy) compared to elderly 

patients with GFR> 60ml/min/m2 in the REGARDS cohort. In the study of life-space 

mobility, with 4.5 yr of follow-up, mobility and social participation had a tendency of 

higher decline rate in elderly patients with eGFR <45. They analyzed the impact of 

chronic kidney disease on ADL after two years of follow-up in the oldest old and the 

group of elderly patients with eGFR <45ml/min/m2 had a decline greater than 3 

times in IADL and ADL in the multivariate analysis (OR: 3.12, 95%CI 1:38 to 7:06, p 

= 0.006 and OR: 3.78, 95% CI1:36 - 9.77, p = 0.006, respectively) when comparing 
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with the oldest old with GFR>60ml/min/m2. In our study, we found association 

between eGFR and IADL, but in multivariate analysis this association was not 

significant. Our difficulty in demonstrating the impact of eGFR in functionality may 

be related to very good functional capacity of the participants, with an average 

performance of 90% as possible to the test (19 (± 2.5) of 21 possible points). 

Moreover, as in our study there was only a single assessment, it is not possible to 

rule out the occurrence of this association in a longitudinal follow-up. 

Pottelberg and colleagues followed 378 elderly, aged above 85 years, for three 

years, 13% were residents of long-stay institutions, and therefore probably more 

dependent than community-living 44. They failed to show association between 

eGFR and eGFR decline with MMSE, GDS and basic ADL. In our study, in a 

population with preserved ADL, we have also found no association of cognitive 

performance and eGFR. On the other hand, Pottelberg and cols. showed that the 

decline in eGFR was associated with higher mortality. 

Formiga and colleagues investigated the association between eGFR, functional 

ability and overall health with eGFR in 312 elderly aged above 85 years, and 50% 

with good cognitive and independent performance 41. In contrast, 40% had 

impairment in ADL and 30% in cognition. They found no association between 

functional capacity with eGFR lower than 60 ml/min/1.73m2, or less than 

45ml/min/m2. Elderly patients with GFR <45 ml/min/1.73m2 had greater impairment 

in health (anemia, number of currently available medications, falls, quality of life, 

hypertension and cardiac insufficiency), which may impact on functionality. In 

contrast, in our study, the lower glomerular filtration rate was associated with age 

and with worse performance in AIDL but not with the global health measures (such 

as number of chronic diseases, number of medications, nutritional status). 

The study participants who were in the lowest tertile group of 25(OH)D had  

mean PTH value not significantly different (on a clinical viewpoint) than the others, 

were older, with a greater proportion of  men  and less use of vitamin D 

supplements. On the other hand, this lowest tertile vit D group had less chronic 

diseases and greater impairment in functional capacity (AIDL, VF and grip 

strength). In the multivariate analysis, the associations of functional variables with 

serum 25(OH)D were not kept. However, some studies have shown an association 
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of serum levels of 25 (OH) D and cognitive performance in very advanced age. 

Milman and her colleagues studied 257 Ashkenazi Jews with an average age of 97 

years and found that those seniors with lower cognitive performance had higher 

prevalence of vitamin D insufficiency and in logistic regression, there was 

association between vitamin D deficiency and global cognitive dysfunction 45. A 

chinese study by Chei and colleagues with 2004 elderly patients with a mean age 

of 84.9 years and in an area with exceptional density of centenarians, showed that 

cognitive impairment was two times more likely in the worst quartile group of 25 

(OH) D (OR = 2.15; 95% CI; 1.05 to 4.41) 46. These studies indicate that lower 

25(OH)D levels was associated with cognition impairment in people achieving 

exceptional longevity. Granic and colleagues evaluated 773 elderly aged above 85 

years and the initial data showed the association of the lower and the higher levels 

of 25(OH)D (quartiles 1 and quartile 4) and cognitive impairment. However, in the 

longitudinal analysis, after 3 years, the serum 25(OH)D had no effect on cognitive 

decline 47. 

The significance of the 25 (OH) D in the physical performance of the oldest old 

is controversial. Formiga and colleagues studied 321 elderly from the same cohort 

with 39% dependents in ADL and 45% in IADL, and 28% with gait problems, 

showed insufficient association of 25 (OH) D (<10 ng / mL) and worst performing in 

ADL and gait 48. In a study with a comprehensive assessment of 140 elderly 

patients with mean age of 79.6 years (±7) and 50% with a history of fall, Skalska 

and collaborators showed that cognitive function and balance were associated with 

serum 25 (OH) D, but not with the hand grip strength 49. Gschwind and 

collaborators in some way addressed this aspect in their study of 404 elderly 

patients with mean age of 77.6 (±5.8) years 50. They showed that the association 

between 25(OH)D and functional mobility was most pronounced in less vulnerable 

elderly. On the other hand, Mathei and cols, in a cross-sectional assessment of 367 

people over 85 years and 10% living and nursing home, found no association 

balance, gait and handgrip strength levels with 25(OH)D 51. The difference between 

these results may be due to the different profile of independence of these 

populations. Even though we found associations between 25(OH)D and 
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performance in physical tests, they did not remain significant in the multivariate 

analysis.    

Aging is a multifactorial phenomenon and therefore the interaction between 

different elements is of interest. Doyle and colleagues studied two elements (eGFR 

and AVD) influencing the outcomes of death and functional recovery after 

rehabilitation 52. 2800 oldest old with recent hospitalization due to acute illness were 

evaluated. In each category of eGFR, better performance in ADL at discharge was 

associated with lower risk of death. The relationship between performance in ADL 

at discharge and mortality was similar in all categories of eGFR but there was no 

interaction between performance on ADL and eGFR in survival. All eGFR groups 

have benefited from rehabilitation. Pottelberg and colleagues studied the impact of 

sun exposure and physical activity in the serum 25(OH)D according to the renal 

status (by eGFR) in 325 elderly over age 80 years, 10% of nursing home residents 
53. There was no correlation between eGFR and 25(OH)D in any of the tested 

logistic regression models. In linear regression there was an allostatic balance in 

which with GFR> 60ml/min/m2, physical activity and sun exposure are associated 

with log serum 25(OH)D and with GFR <60ml/min/m2, this association did not 

appear. In our study, we evaluated the interaction eGFR and serum 25(OH)D on 

functional capacity and we were not able to find any significant association with 

functional tests.  

We found BMI associations with VF and AIVD, in multivariate analysis, but in 

opposite directions, with higher BMI associated with better VF and worst IADL 

score. The association of BMI and cognition, physical performance and IADL has 

been studied. Xiang and cols. presented that underweight (BMI < 18.5 kg/m2) is 

associated with cognition impairment (unadjusted HR: 2.03; 95% CI: 1.38-3.00) 54. 

In 134 Brazilian oldest old nested in a population-based study, Boscatto e cols 

presented that BMI < 22.0 kg/m² was associated with impairment in MMSE (OR: 

3,52; 95% CI: 1.03 – 12.03, p= 0.045). Moreover, BMI < 22 kg/m² was associated 

with impairment in physical performance (PR: 2.71, CI 95%: 1.63 to 4.51) and BMI 

> 27 kg/m² with disability in IADL (PR: 1.56, CI 95%: 1.20 to 2.03) in these study’s 

overall population 55. In SABE study, underweight (OR: 2.03; p= 0.034) as well as 

obesity (OR: 1.79; p = 0.022) were associated with disability, reported as difficulty 
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on ≥1 IADL 56. These results indicate that BMI, as nutritional marker, is an important 

feature in functional performance of the oldest old; but alone it is insufficient to 

explain the expected relationship between the nutritional status and functionality. 

Moreover, the baseline nutritional status (underweight, normal, overweight or 

obese) is in important to determine the BMI association with functional capacity. 

This study has some limitations. The participants did not undergo a complete 

renal evaluation to definitely exclude the presence of chronic renal disease, 

however, basedon clinical signs and symptoms and on medical records review, we 

can assume that the great majority of those with decreased levels of eGFR had this 

decline related to functional loss due to aging process. There are other factors that 

influence functional capacity such as regular physical activity, pain, balance, 

psychological motivation, social environment and built environment that were not 

addressed in this study. The cross-sectional study design does not allow a more 

powerful investigation of causal associations between renal function, 25(OH)D and 

functional aspects. The number of elderly may have been relatively small for the 

associations searched. The use of vitamin D supplements in about 1/3 of the 

participants may also have interfered with the comparisons. Finally, as we 

evaluated only independent community-dwelling elderly without major disease 

impairment or disability, this may have rendered the group less prone to finding the 

investigated associations. On the other hand, this was the first study searching this 

interaction in a considerable sample of independent oldest old, living in the 

community, with an approach of different aspects of functional capacity as 

cognition, ability to perform daily tasks and physical performance. In addition we 

have used a very accurate measure to estimate the GFR compared with previous 

studies, including serum creatinine and cystatin C in the equation, what is a 

strength of this study 37. 

In conclusion, lower eGFR was associated with older age and worse 

performance in AIDL; and the individuals of the lowest tertile group of 25(OH)D 

were also older, had less chronic diseases and had greater impairment in functional 

capacity in univariate analysis. In multivaritate analyses eGFR and serum 25(OH)D 

were not associated with functionality and we have not detected a significant 

interaction between serum 25(OH)D and eGFR causing impairment in functional 
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capacity in elderly above 80 years, independent in basic tasks and with chronic 

conditions controlled. 

References 

1. Annweiler C, Dursun E, Féron F, Gezen-Ak D, Kalueff AV, Littlejohns T, 

Llewellyn DJ, Millet P, Scott T, Tucker KL, Yilmazer S, Beauchet O. 'Vitamin D 

and cognition in older adults': updated international recommendations. J Intern 

Med. 2014 Jul 3. 

2. Kositsawat J, Barry LC, Kuchel GA. C-reactive protein, vitamin D deficiency, 

and slow gait speed. J Am Geriatr Soc. 2013 Sep;61(9):1574-9. 

3. Lagari V, Gómez-Marín O, Levis S. The role of vitamin D in improving 

physical performance in the elderly. J Bone Miner Res. 2013 Oct;28(10):2194-

201. 

4. Buell JS, Dawson-Hughes B, Scott TM, Weiner DE, Dallal GE, Qui WQ, 

Bergethon P, Rosenberg IH, Folstein MF, Patz S, Bhadelia RA, Tucker KL. 25-

Hydroxyvitamin D, dementia, and cerebrovascular pathology in elders 

receiving home services. Neurology. 2010 Jan 5;74(1):18-26. 

5. Shaffi K, Tighiouart H, Scott T, Lou K, Drew D, Weiner D, Sarnak M. Low 25-

hydroxyvitamin D levels and cognitive impairment in hemodialysis patients. 

Clin J Am SocNephrol. 2013 Jun;8(6):979-86.    

6. Eyles DW, Smith S, Kinobe R, Hewison M, McGrath JJ. Distribution of the 

vitamin D receptor and 1 alpha-hydroxylase in human brain. J Chem 

Neuroanat. 2005 Jan;29(1):21-30. 

7. Jiang P, Zhang WY, Li HD, Cai HL, Liu YP, Chen LY. Stress and vitamin D: 

altered vitamin D metabolism in both the hippocampus and myocardium of 

chronic unpredictable mild stress exposed rats. Psychoneuroendocrinology. 

2013 Oct;38(10):2091-8.). 

8. McCarthy EK, Kiely M. Vitamin D and muscle strength throughout the life 

course: a review of epidemiological and intervention studies. J Hum Nutr Diet. 

2014 Oct 3. 

9. Jones G. Expanding role for vitamin D in chronic kidney disease: importance 

of blood 25-OH-D levels and extra-renal 1alpha-hydroxylase in the classical 



  

 

 

82 

and nonclassical actions of 1alpha,25-dihydroxyvitamin D(3). Semin Dial. 2007 

Jul-Aug;20(4):316-24. 

10. Hollenberg NK, Rivera A, Meinking A, et al. Age, renal perfusion and function 

in island dwelling indigenous Kuna Americans of Panama. Nephron 

1999;82:131–8. 

11. Rule AD, Cornell LD, Poggio ED. Senile nephrosclerosis–does it explain the 

decline in glomerular filtration rate with aging? Nephron Physiol 2011; 119 

(Suppl 1): 6–11. 

12. Shastri S, Katz R, Rifkin DE, Fried LF, Odden MC, Peralta CA, Chonchol M, 

Siscovick D, Shlipak MG, Newman AB, Sarnak MJ. Kidney function and 

mortality in octogenarians: Cardiovascular Health Study All Stars. J Am Geriatr 

Soc. 2012 Jul;60(7):1201-7. 

13. Kurella Tamura M, Wadley V, Yaffe K, McClure LA, Howard G, Go R et al. 

Kidney function and cognitive impairment in US adults: the Reasons for 

Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) Study. Am J Kidney 

Dis. 2008 Aug;52(2):227-34. 

14. Elias MF, Elias PK, Seliger SL, Narsipur SS, Dore GA, Robbins MA. Chronic 

kidney disease creatinine and cognitive functioning. Nephrol Dial Transplant. 

2009 Mar 18. 

15. Yaffe K, Lindquist K, Shlipak MG, Simonsick E, Fried L, Rosano C et al. 

Cystatin C as a marker of cognitive function in elders: findings from the health 

ABC study. Ann Neurol. 2008 Jun;63(6):798-802.  

16. Feng L, Yap KB, Yeoh LY, Ng TP. Kidney function and cognitive and 

functional decline in elderly adults: findings from the Singapore longitudinal 

aging study.  J Am Geriatr Soc. 2012 Jul;60(7):1208-14.  

17. Yaffe K, Ackerson L, Kurella Tamura M, Le Blanc P, Kusek JW, Sehgal AR, 

Cohen D, Anderson C, Appel L, Desalvo K, Ojo A, Seliger S, Robinson N, 

Makos G, Go AS;  Chronic Renal Insufficiency Cohort Investigators. Chronic 

kidney disease and cognitive function in older adults: findings from the chronic 

renal insufficiency cohort cognitive study. J Am Geriatr Soc. 2010 

Feb;58(2):338-45.  

18. Roshanravan B, Robinson-Cohen C, Patel KV, Ayers E, Littman AJ, de Boer 

IH, Ikizler TA, Himmelfarb J, Katzel LI, Kestenbaum B, Seliger S. Association 



  

 

 

83 

between physical performance and all-cause mortality in CKD. J Am Soc 

Nephrol. 2013 Apr;24(5):822-30. 

19. Fox CS, Larson MG, Leip EP, Culleton B, Wilson PW, Levy D. Predictors of 

new-onset kidney disease in a community-based population. JAMA. 2004 Feb 

18;291(7):844-50. 

20. Rule AD, Amer H, Cornell LD, Taler SJ, Cosio FG, Kremers WK, Textor SC, 

Stegall MD. The association between age and nephrosclerosis on renal biopsy 

among healthy adults. Ann Intern Med. 2010 May 4;152(9):561-7. 

21. Lindeman RD, Tobin J, Shock NW. Longitudinal studies on the rate of decline 

in renal function with age. J Am Geriatr Soc. 1985 Apr; 33(4):278-85. 

22. Premaor MO, Furlanetto TW. [Vitamin D deficiency in adults: to better 

understand a new presentation of an old disease]. Arq Bras Endocrinol 

Metabol. 2006 Feb;50(1):25-37 

23. Duarte YA. de Andrade CL. Lebrão ML. [Katz Index on elderly functionality 

evaluation]. Rev Esc Enferm USP. 2007 Jun;41(2):317-25. 

24. Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of Illness in 

the Aged. The Index of ADL: A Standardized Measure of Biological and 

Psychosocial Function. JAMA, 1963 Sep 21;185:914-9. 

25. The International Society for the Advancement of Kinanthropometry, Basic 

Measures. In: International Standards for AnthropometricAssessment. 

Adelaide, Austrália: 2001. p: 53-55. 

26. Santos RL. Virtuoso Junior JS. RBPS 2008; 21 (4) : 290-296 

27. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintain in hand 

instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969 Autumn;9(3):179-86. 

28. Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence 

and development of a shorter version. Clinical Gerontology : A Guide to 

Assessment and Intervention 165-173, NY: The Haworth Press, 1986. 

http://web.stanford.edu/~yesavage/GDS.htmlandhttp://web.stanford.edu/~yesa

vage/Portuguese2.html, acesso em 20/10/2015.  

29. Brucki SM. Nitrini R. Caramelli P. Bertolucci PH. Okamoto IH. [Suggestions for 

utilization of the mini-mental state examination in Brazil]. Arq Neuropsiquiatr.  

2003 Sep;61(3B):777-81 



  

 

 

84 

30. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state". A practical method 

for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 

1975 Nov;12(3):189-98. 

31. Brucki SM, Rocha MS. Category fluency test: effects of age. Gender and 

education on total scores. Clustering and switching in Brazilian Portuguese-

speaking subjects. Braz J Med Biol Res. 2004 Dec;37(12):1771-7 

32. Diesfeldt HF. Verbal fluency in senile dementia: an analysis of search and 

knowledge. Arch Gerontol Geriatr. 1985 Oct;4(3):231-9. 

33. Guralnik JM, Ferrucci L, Simonsick EM, Salive ME, Wallace RB. Lower-

extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of 

subsequente disability. N Engl J Med. 1995 Mar 2;332(9):556-61. 

34. Roberts HC. Denison HJ. Martin HJ. Patel HP. Syddall H. Cooper C. Sayer 

AA. A  review of the measurement of grip strength in clinical and 

epidemiological studies: towards a standardised approach. Age Ageing. 2011 

Jul;40(4):423-9 

35. Vieira JG, Nishida SK, Kasamatsu TS, Amarante EC, Kunii IS. Development 

and clinical application of an immunofluorometric assay for intact parathyroid 

hormone. Braz J MedBiol Res 1994;27(10):2379-82. 

36. Kyhse-Andersen J, Schmidt C, Nordin G, Andersson B, Nilsson-Ehle P, 

Lindstrom V, Grubb A: Serum cystatin C, determined by a rapid,  automated 

particle- enhanced turbidimetric method, is a better marker than sérum 

creatinine for glomerular filtration rate. ClinChem 1994. 40:1921–1926 

37. Lopes MB, Araújo LQ, Passos MT, Nishida SK, Kirsztajn GM, Cendoroglo  

MS, Sesso RC. Estimation of glomerular filtration rate from sérum creatinine 

and cystatin C in octogenarians and nonagenarians. BMC Nephrol. 2013 Dec 

2;14:265. 

38. Wooldridge, J. M. 2006. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 

Cincinnati, OH: South-Western 3a. ed. 

39. Organização Pan-Americana da Saúde. Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 

– O Projeto Sabe no município de São Paulo: uma abordagem inicial. Brasília: 

OPAS; 2003 



  

 

 

85 

40. Bowling CB, Sawyer P, Campbell RC, Ahmed A, Allman RM. Impact of chronic 

kidney disease on activities of daily living in community-dwelling older adults.  

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2011 Jun;66(6):689-94.) 

41. Formiga F, Ferrer A, Almeda J, San Jose A, Gil A, Pujol R. Utility of geriatric 

assessment tools to identify 85-years old subjects with vitamin D deficiency. J 

Nutr Health Aging. 2011 Feb;15(2):110-4.  

42. Bowling CB, Booth JN 3rd, Gutiérrez OM, Kurella Tamura M, Huang L, Kilgore 

M, Judd S, Warnock DG, McClellan WM, Allman RM, Muntner P. Nondisease-

Specific Problems and All-Cause Mortality among Older Adults with CKD: The 

REGARDS Study.  Clin J Am SocNephrol. 2014 Oct 7;9(10):1737-45.  

43. Bowling CB, Muntner P, Sawyer P, Sanders PW, Kutner N, Kennedy R, 

Allman RM. Community mobility among older adults with reduced kidney 

function: a studyoflife-space. Am J KidneyDis. 2014 Mar;63(3):429-36.  

44. Van Pottelbergh G, Den Elzen WP, Degryse J, Gussekloo J. Prediction of 

mortality and functional decline by changes in eGFR in the very elderly: the 

Leiden 85-plus study. BMC Geriatr. 2013 Jun 18;13:61.  

45. Milman S, Schulder-Katz M, Deluty J, Zimmerman ME, Crandall JP, Barzilai 

N, Melamed ML, Atzmon G. Individuals with exceptional longevity manifest a 

delayed association between vitamin D insufficiency and cognitive impairment. 

J Am Geriatr Soc. 2014 Jan; 62(1):153-8.  

46. Chei CL, Raman P, Yin ZX, Shi XM, Zeng Y, Matchar DB. Vitamin D levels 

and cognition in elderly adults in China. J Am Geriatr Soc. 2014 Nov; 62(11): 

2125-9. 

47. Granic A, Hill TR, Kirkwood TB, Davies K, Collerton J, Martin-Ruiz C, von 

Zglinicki T, Saxby BK, Wesnes KA, Collerton D, Mathers JC, Jagger C. Serum 

25-hydroxyvitamin D and cognitive decline in the very old: the Newcastle 85+ 

Study. Eur J Neurol. 2015 Jan;22(1):106-15, e6-7.  

48. Formiga F, Ferrer A, Almeda J, San Jose A, Gil A, Pujol R. Utility of geriatric 

assessment tools to identify 85-years old subjects with vitamin D deficiency. J 

Nutr Health Aging. 2011 Feb;15(2):110-4. 

49. Skalska A, Gałaś A, Grodzicki T. 25-hydroxyvitamin D and physical and 

cognitive performance in older people with chronic conditions. Pol Arch Med 

Wewn. 2012; 122(4):162-9.  



  

 

 

86 

50. Gschwind YJ, Bischoff-Ferrari HA, Bridenbaugh SA, Härdi I, Kressig RW. 

Association between serum vitamin D status and functional mobility in memory 

clinic patients aged 65 years and older. Gerontology. 2014;60(2):123-9.  

51. Matheï C, Van Pottelbergh G, Vaes B, Adriaensen W, Gruson D, Degryse 

JM. No relation between vitamin D status and physical performance in the 

oldest old: results from the Belfrail study. Age Ageing. 2013 Mar;42(2):186-90.  

52. Doyle EM, Sloan JM, Goodbrand JA, McMurdo ME, Donnan PT, McGilchrist 

MM, Frost H, Witham MD. Association Between Kidney Function, 

Rehabilitation Outcome, and Survival in Older Patients Discharged From 

Inpatient Rehabilitation. Am J Kidney Dis. 2015 Nov; 66(5):768-74.  

53. Van Pottelbergh G, Matheï C, Vaes B, Adriaensen W, Gruson D, Degryse 

JM. The influence of renal function on vitamin D metabolism in the very 

elderly. J Nutr Health Aging. 2013 Feb;17(2):107-11.  

54. Xiang X, An R. Body weight status and onset of cognitive impairment among 

U.S. middle-aged and older adults. Arch Gerontol Geriatr. 2015 May-

Jun;60(3):394-400.  

55. Danielewicz AL, Barbosa AR, Del Duca GF. Nutritional status, physical 

performance and functional capacity in an elderly population in southern 

Brazil.  Rev Assoc Med Bras. 2014 May-Jun;60(3):242-8. 

56. Corona LP, Pereira de Brito TR, Nunes DP, da Silva Alexandre T, Ferreira 

Santos JL, de Oliveira Duarte YA, Lebrão ML. Nutritional status and risk for 

disability in instrumental activities of daily living in older Brazilians. Public 

Health Nutr. 2014 Feb;17(2):390-5.  

 

 



  

 87 

ARTIGO  2 

FGF23 and Functional Performance of Elderly Aged 80 Years and Older 

Abstract 

Background: It would be important to investigate possible targets that could 

postpone ageing associated syndromes. The fibroblast growth factor 23 (FGF23) is 

a candidate for one of key protein in ageing pathways. The aim of this study was to 

examine the association of FGF23 and performance of functional capacity among 

independent individuals in basic activities of daily living, aged 80 years or older. 

Design: cross-sectional study nested in the Longevity Project cohort. Setting: 
community-based study. Methods: The performance of 144 elderly in Instrumental 

Activities of Daily Living (IADL), Mini-Mental State Examination (MMSE), verbal 

fluency test, handgrip and time to sit and rising from a chair five times were 

assessed. cFGF23 was measured using an ELISA assay. Results: There was no 

significant association between cFGF23 levels and the functional tests used. The 

participants in the lowest cFGF23 tertile group (<54.4 RU/mL) had the highest 

eGFR mean (58  ± 12) (p< 0.001), the highest mean hemoglobin level (13.9 ± 1.2 

g/dL) and the lowest mean number of diseases and less use of medication (p= 

0.018 and 0.008, respectively). The distribution of participants with eGFR < 

45ml/min/1.73m2 was different in cFGF23 tertiles, with a highest proportion of 

participants in the third tertile (≤ 92.6 RU/mL) and the lowest in the first tertile (p< 

0.001). The participants with eGFR	 ≥ 45 ml/min/1.73m2 and 25(OH)D < 20ng/mL 

had higher cFGF23 than that ones with 25(OH)D < 20ng/mL (75.6 ± 42.8 x 68.9 ± 

41.7 RU/mL; p < 0.001).There was an increasing in the serum cystatin C (from 1.3 

± 0.3 to 1.5 ± 0.3 to 1.7 ± 0.4 mg/mL) as the cFGF23 tertile increased (p<0.001). 

Conclusion: In elderly above 80 years, independent in basic tasks and with stable 

chronic conditions, FGF23 was not associated with functional performance. 

However, it was associated comorbidity and renal function; FGF was particularly 

increased in individuals with eGFR ≥ 45 ml/min/1.73m2 and low vitamin D levels. 

Keywords: very elderly, FGF23, eGFR, 25(OH)D, functional capacity, Longevity 

Project 
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Introduction 

Some people age preserving their ability to perform daily activities, even if 

they have diseases and physiological decline. In others, with increasing age comes 

disability and dependence. Understanding the aging process helps find possible 

targets to postpone aging associated syndromes. The fibroblast growth factor 23 

(FGF23) is a candidate for one of key protein in ageing pathways. It is an important 

hormone for the regulation of serum phosphate metabolism and vitamin D, with its 

main effects on mineral metabolism and bones. It is secreted by osteocytes in 

bones and interacts with the αKlotho-FGF23 receptor complex in the proximal 

tubule cell membrane in the kidneys. However, there are also other mechanisms of 

action such as stimulation of the renin-angiotensin system, inflammatory 

mechanism, actions of vitamin D and direct action.  

Besides the effect on bone and mineral metabolism, the FGF23 and αKlotho 

are associated with aging 1- 3. FGF23-deficient mice and Klotho-deficient mice 

develop multiple aging-like phenotypes, as hypogonadism, premature thymic 

involution, ectopic calcification, skin atrophy, pulmonary emphysema, 

neurodegeneration and hearing loss 4, 5. This aging phenotype maybe is caused by 

toxicity of excess phosphate and perhaps through vitamin D pathways 6- 8. 

Moreover, FGF23 is associated with vascular calcified dysregulation. Thus, it would 

be a possible route of aging and CKD vascular complications 3, 9. The aim of this 

study was to examine the association of FGF23 serum concentration (as possible 

route of aging) and the impact on performance on functional capacity among 

independent individuals with basic activities of daily living, aged 80 years or older. 

Methods 

Study Participants 

The “Longevity Project” is a cohort of community-dwelling elderly aged 80 

years or older, who are independent in all six basic activities of daily life from Katz 
10, able to walk without human support and without cognitive impairment complains 

of the southern region of city of São Paulo, Brazil, coordinated by the Geriatrics 

Division of the Federal University of São Paulo. All participants’ chronic conditions 

were under control at the first interview. The exclusion criteria were: to be 

institutionalized, unable or unwilling to give consent, known of or diagnosed by 



  

 89 

study team with a moderate or severe cognitive impairment or an end-life disease 

at first interview, to be unable to answer the study tests, to have an acute infectious 

disease, heart failure (NYHA class III or IV), liver cirrhosis, previously received 

dialysis, previous immunosuppressive therapy within 6 months, previous 

chemotherapy for cancer or HIV infection. This is a cross sectional study of 144 

independent subjects included from 2010 to 2012. All participants gave their written 

informed consent and the Research Ethics Committee of the Federal University of 

São Paulo approved the study protocol.  

Measurements 

This is a cross-sectional study from baseline data from the Longevity Project 

cohort. Annually, all study participants were interviewed and data from social, 

demographic and anthropometric status, clinical and medication inventory, 

cognition and functional capacity are collected through a standard questionnaire 

administered by trained physicians. Prevalence of chronic conditions was assessed 

through the subjects’ reports and medication inventory. Participants were 

questioned about the regular use of medication and previous diseases. We also 

reviewed the medical records available. Depressive symptoms were obtained using 

the 15-item Geriatric Depression Scale. Weight and height were obtained using 

scales calibrated in kilograms and a stadiometer in centimeters. The BMI (Body 

Mass Index, kg/m2) calculation was carried out using the body weight and height 

measurements. 

Determination of functional capacity 

The self-reported functional capacity was assessed by the following 

instruments: Brazilian version of the Scale of Instrumental Activities of Daily Living 

(IADL), that included use of the telephone, shopping, food preparation, 

transportation use, housekeeping, taking medications, handling finances, scored 

from 7 to 21 (the highest score means independence) 11 and Basic Activities of 

Daily Living (ADL) as described by Katz 10, that included the six functions of 

bathing, dressing, toileting, transferring, continence and feeding. Subjects are 

scored yes/no for independence in each of the six functions. A score of 6 indicates 

full function and 2 or less indicates severe functional impairment. 

The Mini-Mental State Examination (MMSE) 12 and Category Verbal Fluency 

Test (VF) 13 assessed cognitive function. The MMSE is a test of global cognition 



  

 90 

that is scored out of 30 points. The VF is used as a measure of language, executive 

functions and semantic memory. We asked the subjects to name animals for a 

period of 1 min and counted the number of animals named.  

The timed ability to rise from a chair was used to test lower extremity 

function. Subjects were asked (and timed) to stand up and sit down from a chair 

five times as quickly as possible without hands help 14. To test superior extremity 

functional, we used handgrip strength of the dominant hand. The subject rested in a 

sitting position in chair without arms, then was prompted to grip with as much 

strength as possible. We took the best of three trials, using a Jamar dynamometer 
15. Clinically relevant weakness was handgrip strength lower than 26Kgf for male 

and 16Kgf for female 16. 

Laboratory Measurements 

The blood samples were drawn after a 12h fast and the creatinine, cystatine 

C, hemoglobin, albumin and intact parathyroid hormone (PTH) level was measured. 

Serum 25(OH)vitD concentration were determined by chemiluminescence, using 

the LIAISON® 25 OH vitamin D Total Assay - 310600. (DiaSorin Inc. USA). 

Patients with 25OHD levels <20 ng/mL were compared with those with values ≥ 20 

ng/mL 17. Hemoglobin and albumin measured using an automatic colorimetric 

method. The PTH was analyzed through an immunofluorometric assay developed 

in our laboratory 18 and FGF23 by a second generation C-terminal FGF-23 two-site 

ELISA (Immutopics; Immutopics International, San Clemente, CA, USA). This 

assay detects two epitopes in the C-terminus of FGF23 and has a sensitivity of 1.5 

relative units per mL (RU/mL), and inter- and intra-assay coefficients of variation of 

less than 5%. Serum creatinine was measured using a modified kinetic Jaffé 

colorimetric method on an autoanalyzer (Beckman Coulter AU 400, CA. USA), 

which was calibrated to isotope dilution mass spectrometry (IDMS) using a 

standard reference material (914a) traceable to the National Institutes of Standards 

and Technology (NIST). Plasma cystatin C levels were determined by an 

automated particle-enhanced immunoturbidimetric method 19 using a Beckman AU 

400 analyzer (Beckman Coulter. Inc. CA. USA), reagents (code Nos. LX002. 

s2361. X0973. X0974) obtained from DakoCytomation (Glostrup. Denmark) and 

following the procedures recommended by the reagent producer. We estimated 

glomerular filtration rate (eGFR) by CKD-EPI creatinine–cystatin C equation, which 
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incorporates age, sex, race, serum creatinine and cystatin C 20. All samples were 

frozen at −80°C and analyzed within 7 days in May 2012.  

Data Analyses 

The analyses were performed using the SPSS 20.0. To examine the two 

categorical variables associations were used the chi-square test. The means for 

more than two groups were compared through analysis of variance (ANOVA) and 

when significant; we subsequently performed multiple comparisons using the 

Duncan test or the Dunnett's C (heteroscedasticity) test. The assumptions of 

normality and homoscedasticity were verified using the Kolmogorov-Smirnov test 

and Levene test, respectively. In case of violation of homoscedasticity assumption, 

the degrees of freedom of the F statistics were corrected using the Brown-Forsythe 

correction. In case of non-parametric distribution, the groups were compared 

employing the Kruskal-Wallis. If the Kruskal-Wallis test was significant, the 

difference between groups was assessed using the Bonferroni-Dunn. 

Multiple linear regression was used to evaluate simultaneously the clinical 

characteristics (independent variables) on the FGF 23 (dependent variable). The 

explanatory variables were selected for the model variables associated with FGF23 

at a 20% significance level in the univariate analysis, due to a large number of them 

across the sample size. Initially all variables were included in the model, then non-

significant at 5% variables were excluded one by one in order of significance 

(backward method). Linear regression also features as one of the normality 

assumptions of the data, whose assumption was verified using the Kolmogorov-

Smirnov test that indicated the violation of this assumption. However, according to 

Wooldridge 21, the central limit theorem shows that estimators based on Ordinary 

Least Squares (OLS) satisfy the asymptotic normality. Thus, for sufficiently large 

samples, they are close to normal. Therefore, it has relaxed the assumption of 

normality, since the coefficients are consistent, asymptotically not biased, even with 

such problems. 

Results 

Table 1 shows all participants grouped by cFGF23 tertiles to investigate 

demographic, clinical, laboratorial and functional capacity differences. From 144 

patients, mean age: 85.4  ± 4.1 years, 73.6% were women, usually with four 

chronic diseases (mean = 4,4  ±1,9) and regular use of 6 medications  (mean 5,9  
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±2,7). Overall cFGF23 was 91.05 ± 67.47 RU/mL and cFGF23 mean values by 

tertile were 43.61 ± 8.23, 67.51 ± 11.90 and 159.6 ± 76.19 respectively. The eGFR 

less than 45ml/min/1.73m2 was observed in 33.3%, and vitamin D <20 ng/ml was 

present in 59% of all participants. There was a statistical difference between age, 

number of chronic disease and the number of regular medications in the cFGF23’s 

tertiles. The group with higher cFGF23 was slightly older than that in the second 

tertile (p=0.011). Those with lower mean number of diseases and less use of 

medication were in the first tertile (p= 0.018 and 0.008, respectively). Creatinine 

had the lowest mean value in the groups with lower FGF23 (p<0.007) and there 

was an increasing serum cystatin C as the cFGF23 increased (p<0.001). The 

eGFR was higher in the first tertile (p< 0.001). The distribution of participants with 

eGFR < 45ml/min/1.73m2 was different in cFGF23 tertiles, with a highest 

proportion of participants in the third tertile and the lowest in the first tertile (p< 

0.001). Moreover, the hemoglobin (hb), that is a marker of general health and 

influenced by the kidney, was also associated with cFGF23; higher mean hb levels 

were found in the first tertile of cFGF 23.  

The functional capacity showed no difference between cFGF23 tertiles. As 

there was a different performance by gender in handgrip strength (mean for male = 

30.2 Kgf, dp ±	 11.4 and for female = 18.8 Kgf, dp ±	 5.4; p = 0.0001), we assessed 

handgrip strength by gender in cFGF23 tertiles and also there were no association.  

According to Table 2, there are differences of mean cFGF 23 per groups (p 

<0.001). In the group with high eGFR (≥45 mg/ml/mim2), the mean cFGF23 in the 

group with 25(OH)D down (<20 ng/mL) was higher than the group with 25(OH)D 

high and it is not possible to identify mean differences in the other groups. 

The multiple linear regression model was fitted to evaluate the simultaneous 

effects of age, color, number of diseases and medications, 25 classes (OH) D, 

eGFR and interaction between 25 (OH) D and eGFR, hemoglobin, creatinine and 

cystatin C, PTH and phosphorus on cFGF23. The results of the initial and final 

regression models are shown in Table 3. Only the cystatin C remained significant in 

the final model (p = 0.001). Thus, every increase of 1 mg/L cystatin C, on average, 

there is an increase of 83.71 cFGF23 units.  
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Table 1 – Demographic, clinical, and laboratory parameters of the study population by tertiles of cFGF23 levels. 

Characteristics 

All cFGF23, unidade 
 

(n = 144) 

1st tertile 2nd tertile 3rd tertile p 

<54.4 54.4 – 92.6 ≥92.6 
 

n= 47 n= 48 n= 49 
 

Age (years) 85.4  ±  4.1 85.6  ±  3.8 84.1  ±  3.0B 86.6  ±  4.9A 0.011 

Gender  
    

0.931 

Male 38 (26.4) 13 (27.7) 13 (27.1) 12 (24.5) 
 

Female 106 (73.6) 34 (72.3) 35 (72.9) 37 (75.5) 
 

Race  
    

0.069 

White 96 (66.7) 26 (55.3) 32 (66.7) 38 (77.6) 
 

Non-whites 48 (33.3) 21 (44.7) 16 (33.3) 11 (22.4) 
 

Number of Chronic Disease 4.4  ±  1.9 3.9  ±  1.9B 4.5  ±  1.6 4.9  ±  2.0A 0.018 

Number of Usual Medications 5.9  ±  2.7 4.9  ±  2.1B 6.2  ±  2.6A 6.5  ±  3.1A 0.008 

Vitamin D supplements  59 (41.3) 15 (31.9) 23 (47.9) 21 (43.8) 0.260 

Weight (Kg)  70.7  ±  78.9 65.1  ±  12.5 82.4  ±  135.6 64.7  ±  13.8 0.687 

Body Mass Index (kg/m2) 26.8  ±  4.3 27.4  ±  4.0 26.5  ±  4.1 26.5  ±  4.9 0.562 

Vitamin D (ng/mL)  19.2  ±  8.4 19.6  ±  8.6 20.8  ±  9.6 17.3  ±  6.4 0.110 

Vitamin D (ng/mL) - category  
    

0.183 

<20ng/mL  85 (59.0) 26 (55.3) 25 (52.1) 34 (69.4) 
 

≥20ng/mL  59 (41.0) 21 (44.7) 23 (47.9) 15 (30.6) 
 

PTH (pg/mL) 62.6  ±  33.4 53.9  ±  29.2 63.1  ±  27.8 70.5  ±  40.0 0.060a 

Calcium   16.2  ±  82.5 9.3  ±  0.5 30.0 ±  142.8 9.4  ±  0.5 0.428 

Phosphorus 24.1  ±  142.7 24.4  ±  145.3 24.0  ±  143.7 24  ±  142.2 0.091a 

Hemoglobin (g/dL) 13.4  ±  1.3 13.9  ±  1.2A 13.3  ±  1.3B 13.1  ±  1.3B 0.012 

Creatinine (mg/dL) 0.96  ±  0.28 0.87  ±  0.19B 0.97  ±  0.24A 1.04  ±  0.35A 0.007 

Cystatin C (mg/L) 1.50  ±  0.37 1.32  ±  0.28C 1.49  ±  0.29B 1.69  ±  0.43A <0.001 

eGFR (mL/min/1.73 m2) 51  ±  14 58  ±  12A 50  ±  12B 45  ±  14B <0.001 
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eGFR (mL/min/1.73 m2) - category  
    

<0.001 

<45 mL/min/1.73 m2  48 (33.3) 6 (12.8) 17 (35.4) 25 (51.0) 
 

≥45 mL/min/1.73 m2  96 (66.7) 41 (87.2) 31 (64.6) 24 (49.0) 
 

Functional Capacity 
     

Education (years) 4.5  ±  3.8 4.4  ±  3.7 5.1  ±  4.6 3.9  ±  2.9 0.720a 

GDS  3.9  ±  2.7 3.4  ±  2.2 3.9  ±  2.9 4.4  ±  2.8 0.259a 

MMSE  24.2  ±  3.4 23.7  ±  3.2 24.5  ±  3.6 24.5  ±  3.3 0.466 

VF  12.9  ±  3.5 12.5  ±  3.4 12.9  ±  3.6 13.3  ±  3.7 0.562 

IADL  18.8  ±  2.5 19.0  ±  2.6 19.3  ±  2.1 18.2  ±  2.8 0.156a 

Handgrip Strength (Kgf)& 
     

All 21.8  ±  9.0 23.5  ±  12.4 21.6  ±  6.3 20.5  ±  7.2 0.283 

Male 30.2  ±  11.4 35.0  ±  17.1 27.5  ±  5.7 28.0 ±  6.2 0.130a 

Female 18.8  ±  5.4 18.9  ±  5.6 19.3  ±  5.0 18.1  ±  5.6 0.612 

To Stand Up And Sit Down (seconds)&& 20.3  ±  8.4 22.1  ±  10.4 19.2  ±  7.6 19.6  ±  6.7 0.451a 

Values for categorical variables are given as number (percentages) and values for continuous variables are given as mean (+- standard deviation) or median (interquartile range), if not normally 
distributed. &n= 143(Male/Female: 38/105), &&n=136 (of 140 tested, 136 fulfilled the task). eGFR= estimated Glomerular Filtration Rate by CKD-EPI creatinine–cystatin C equation; 
25(OH)vitD= serum 25(OH) cholecalciferol concentration; Vit D Supplements= oral cholecalciferol; PTH= Parathyroid hormone; GDS= Geriatric Depression Scale; MMSE= Mini-Mental 
State Examination; VF: Category Verbal Fluency Test; IADL: Instrumental Activity Daily Life. BMI= body mass index; p – descriptive level of chi-square test or Kruskal-Wallis / ANOVA (a). 
A, B and C have different means from multiple comparisons of Ducan or C of Dunnet. 

  



  

 95 

 

Table 2 - FGF23 summary measures according to eGFR and 25(OH)D. 

  

eGFR <45 mL/min/1.73 m2   eGFR ≥45 mL/min/1.73 m2 
p 

25(OH)D<20ng/mL 25(OH)D ≥20ng/mL   25(OH)D<20ng/mL 25(OH)D ≥20ng/mL 

FGF23 (RU/mL) 

  

  

  

<0.001 

mean (SD) 138.6  ±  93.1 109.2  ±  84.0   75.6  ±  42.8A 68.5  ±  41.7B 

 95% Confidence Interval 104.4 - 172.7 66.00 - 152.4   63.9 - 87.3 55.5 - 81.5 

 median (Min-Max) 103.0 (43.7 - 422.4) 73.1 (45.4 - 302.4)   56.8 (28.8 - 230.6) 58.6 (9.3 - 235.3) 

 n 31 (21.5) 17 (11.8)   54 (37.5) 42 (29.2) - 

Kolmogorov-Smirnov test (p<0.001) p – descriptive level of Kruskal-Wallis test. A, and B have different means from multiple comparisons of Bonferroni-Dunn. 
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Table 3 - Estimates of the coefficients and respective 95% confidence interval of the multiple linear regression models on cFGF23. 
  Modelo Inicial Modelo Final 

Coefficient (CI95%) p Coefficient (CI95%) p 

Age (years) -0,80  (-3,62 ; 2,03) 0,578 - - 

Non-whites -10,66  (-34,03 ; 12,72) 0,369 - - 

Number of Chronic Disease -0,25  (-7,04 ; 6,54) 0,942 - - 

Number of Usual Medications 3,31  (-1,34 ; 7,97) 0,161 - - 

25(OH)D<20ng/mL 6,49  (-20,14 ; 33,12) 0,631 - - 

eGFR <45 mL/min/1.73 m2 5,48  (-36,25 ; 47,21) 0,795 - - 

25(OH) D*eGFR 7,76  (-39,2 ; 54,73) 0,744 - - 

Hemoglobin (g/dL) -3,32  (-12,46 ; 5,83) 0,474 - - 

Creatinine (mg/dL) -15,36  (-71,44 ; 40,72) 0,589 - - 

Cystatin C (mg/L) 71,06  (15,23 ; 126,9) 0,013 84,19  (57,56 ; 110,82) <0,001 

PTH (pg/mL) 0,13  (-0,22 ; 0,47) 0,477 - - 

Phosphorus 13,49  (-6,59 ; 33,56) 0,186 - - 

R2 28,8% 21,6% 

N 134 144 

Kolmogorov-Smirnov: Initial Model (p <0.001) and Final (p <0.001). 25 (OH) D * eGFR - Interaction between 25 (OH) D and eGFR in classes. R2 - Coefficient of determination.    
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Discussion 

To our knowledge this is the first study to evaluate the association between 

FGF23 levels with functional performance in independent elderly. In this group of 

elderly over 80 years of age living in the community and independent for self-care, 

we found that elevated levels of cFGF23 were not significantly associated with 

functional performance. As expected for biomarkers of aging and associated 

conditions, cFGF23 was associated with age, chronic diseases and number of 

regular medications. Overall cFGF23 levels were not associated with 25(OH)D; 

however, the highest cFGF 23 levels were observed in participants with eGFR ≥ 45 

ml/min and vit D < 20 levels (p<0.001). cFGF 23 was associated with kidney 

function biomarkers, as reported in others populations 22 – 24. 

FGF23 has been associated in older community-dwelling with outcomes as 

decline in eGFR, incident CKD, overall mortality, left ventricular hypertrophy and 

geometry, cardiac insufficiency, prevalent cardiovascular disease, fat mass and 

dyslipidemia 25 – 30. However, it has showed no association with hip fracture risk, in 

despite of its role on vitamin D metabolism, and with vascular dysfunction 

measured by the ankle-brachial index and peripheral arterial disease incipient 31, 32. 

Probably, FGF23 has direct myocardium toxicity 33. In some of these studies, only 

small part of the population was aged over 80 years, and in the majority, the 

population was over 65 years of age and despite all resided in the community, 

functional capacity was heterogeneous. 

The assays for FGF23 can measure iFGF23, the biologically active molecule 

or cFGF23, a carboxy-terminal inactive fragment. In the PolSenior study, Chudek 

and colleagues showed that older adults with a mean age of 78 years (±8) had an 

exponential increase of serum cFGF23 and  iFGF23  with eGFR greater than a 

threshold value of 57.7ml/min/1.73m2, and 51.6ml/min/1.73m2, respectively, 

according to the mean of four different formulas, with one of them based on cystatin 

C. They also established reference values for cFGF23 in 135 elderly well nourished 

individuals according to nutritional mini-evaluation ≥12 and eGFR (MDRD equation) 

≥90 mL/min/1.73 m2, which were 21-82 RU/mL (plasma concentrations by ELISA; 

Immunotopics, San Clemente, CA, USA) 25. Pavik e cols., in a cross-sectional study 

with 87 patients at different stages of CKD, aged 18–84 years, and 31 healthy 

volunteers, aged 37– 62 years, observed that cFGF23 was not linearly associated 
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with eGFR. But, in a segmented, non-linear model they estimated that the cFGF23 

curve departs from the baseline (81 RU/mL) at a GFR of 47 mL/min (95% CI 39–56 

mL/min). It is noteworthy that, in its relationship to eGFR, cFGF23 showed a 

baseline at approximately CKD Stages 1–2 and an exponential increase at higher 

respective CKD stages in the plots 23.  

We measured cFGF23 in our study with the same assay and we have also 

observed an inverse association of FGF 23 and eGFR. The lowest eGFR was in 

the second and the third FGF23 tertile, compared with the first tertile (eGFR mean 

of 50-45 ml/min/1.73m2 x 58 ml/min/1.73m2). The differences in distribution of 

participants in cFGF23 tertiles according in eGFR <	 45 ml/min/1.73m2, but not at ≥ 

45 ml/min/1.73m2, suggests that as the eGFR decline, the cFGF23 become a renal 

function impairment index; however, Chudek and cols also presents that it was not 

an earlier marker of kidney disease than eGFR 25.  

We examined the simultaneous effects of significant variables and the 

cystatin C was the only which remained significant, with an increase of 83.71 cFGF-

23 units for every increase of 1 mg / L cystatin. It is in agreement with the idea that 

cystatin C is a better biomarkers of renal function for oldest old than creatinine, as 

they are prone to have muscle mass reduction with ageing. As FGF23 participates 

on regulation of phosphate and vitamin D metabolism, we investigated the 

association between 25(OH)D and cFGF23, but we found no association. When we 

examined participants by eGFR above or below 45 ml/min/1.73m2, we found that 

the status of 25(OH)D discriminates the participants by cFGF23, with the highest 

mean in group with lower 25(OH)D levels and eGFR above 45 ml/min/1.73m2. 

By studying αKL mice (-/-) having an aging syndrome, Nabeshima 3 shows 

that FGF23 is expressed in calcification of the aorta and the administration of an 

inhibitor of the enzyme Calpain-1 improved the signs of aging, as reproductive 

ability, increased body weight, reduced organ atrophy, and suppression of ectopic 

calcifications, bone mineral density reduction, pulmonary emphysema and senile 

atrophy of skin. It is proposed that patients with CKD are similar in several respects 

to αKL mice (-/-) as the reduced level of αKlotho protein, hyperphosphatemia, and 

the defects in FGF23 and αKL with dysfunctional vascular calcification. So it makes 

a theoretical bridge between FGF23, CKD and signs of aging. The functional 

performance is an important aspect of aging in general represented by cognitive 
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status, muscle strength (strength and endurance) and ability to perform tasks. In 

our study, none of these aspects of functional capacity was associated with FGF23.  

Although there were some controversies, it is seen that FGF23 acts on 

cardiac and smooth muscle cells from aorta of mice 34 – 37. There are no reports of 

action on skeletal muscle fiber. However, it is presented in case discussion that 

FGF23 is increased in mesenchymal tumor that induce osteomalacia and 

sarcopenia, which can be by direct action of FGF23, by hypophosphatemia or by 

another factor 38. But, we failed to show association between FGF23 and Handgrip 

strength or to stand up and sit down from a chair.  

The relatively small size of our sample limits the power of the study to detect 

associations between FGF and functional tests. Moreover, it decreases the power 

to conduct some subgroup analysis (especially in men), reducing the possibility of 

establishing a cutoff for eGFR that may lead to increase in cFGF23. Despite the 

difficulty in estimating GFR in the elderly, the equation used (CKD_EPI-creatinine-

cystatin C) was previously validated in 95 individuals in this cohort 20. Our study 

subjects are a homogenous population with multiple comorbidities, but with 

preserved basic ability to self-care and just a partial dependence in self-report 

instrumental activities of daily life, which may have influenced our failure to find 

associations between FGF 23 and functional and mental aspects investigated. And 

we also should consider that others factors can also interact in our outcomes, as 

regular physical activity, balance, nutritional status, that were not addressed in this 

study. 

In conclusion, in elderly over 80 years of age living in the community and 

independent for self-care this study shows that FGF23 was not significantly 

associated with functional performance.   However it was associated with age, 

comorbidity, number of regular medications and with eGFR. cFGF was to be 

particularly increased in individuals with highest eGFR and highest vit D levels . 

Supplementary Table I -  cFGF23 summary measures 

  Mean 
Standard 

Desviation 
Min Max 1° Quartile Median 3° Quartile N 

FGF23 91.05 67.47 9.30 422.40 48.37 64.14 104.35 144 

1st tertile (< 54.34) 43.61 8.23 9.30 54.31 40.29 45.49 48.22 47 

2nd tertile (54,34 – 92.66) 67.51 11.90 54.34 92.12 58.19 63.51 74.31 48 

3rd tertile (92.67+) 159.60 76.18 92.67 422.40 103.18 122.85 221.23 49 

Min: minimum; Max: maximum. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nossos estudos, não detectamos interação entre 25(OH)D e TFGe 

causando prejuízo na capacidade funcional na avaliação multidimensional de 

idosos com idade acima de 80 anos, independentes em tarefas básicas e com 

suas doenças crônicas controladas. Os participantes com as menores TFGe (de 17 

a 45 ml/min/1.73m2) tiveram pior desempenho em AIVD (p = 0,038). Aqueles com 

dosagens mais baixas de 25(OH)D (de 5,8 a 15 ng/mL) apresentaram maior 

comprometimento da capacidade funcional na AIVD, na fluência verbal e força de 

preensão palmar. O grupo com maior cFGF23 (≥ 92,6 RU/mL) era mais idoso 

enquanto que o grupo com menor nível de cFGF23 (<54,4 RU/mL) tinha a melhor 

TFGe, o maior nível de hemoglobina, portava menos doenças crônicas e usava 

menos medicações. Porém, o nível sérico do cFGF23 não foi associado a vitamina 

D e nem a desempenho funcional. 

É biologicamente plausível que tanto a função renal, avaliada pela TFGe, 

como o nível sérico de vitamina D interajam entre si e influenciem o 

envelhecimento e por conseguinte, a capacidade funcional. O FGF 23 é um ponto 

em comum tanto na função renal como no metabolismo da vitamina D. Como o 

processo de envelhecimento e de incapacidade funcional é compreendido como o 

resultado de uma sequência de eventos em rede, é interessante estudar diferentes 

elementos de forma concomitante.  A revisão que fizemos da literatura científica 

mostra várias iniciativas e esforços em estabelecer essas associações, geralmente 

considerando somente um dos fatores. Estendemos nossas análise concomitante 

de dois fatores, TFGe e 25(OH)D; porém nossos resultados não foram conclusivos, 

apontando para a complexidade do assunto e a dificuldade em se estabelecer os 
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fatores chaves na rede de envelhecimento. O FGF23 mostrou-se associado à 

alguns elementos relacionados ao envelhecimento, porém não foi associado à 

funcionalidade. 

Nosso estudo marca o início do Projeto Longevos, coorte de idosos com 

idade acima de 80 anos e independentes nas atividades básicas da vida diária, sob 

coordenação da prof. Maysa Seabra Cendoroglo. Estabelecemos o protocolo de 

avaliação anual considerando a necessidade do nosso projeto de tese e 

principalmente o objetivo da coorte, que é estudar biomarcadores clínicos e 

laboratoriais do envelhecimento, e assim, ao longo do tempo, poderemos conhecer 

sinais precoces de risco, de declínio e auxiliar em metas para a prevenção e 

tratamento proporcionais às reais necessidades dos longevos. Diante das 

necessidades clínicas dos idosos voluntários que surgiram, organizamos o 

atendimento médico e nos especializamos em assistir a idosos com idade acima 

de 80 anos. Interagimos com diferentes profissionais em relação às necessidades 

específicas dos longevos. Deste modo, contribuímos para  a melhor compreensão 

do processo de envelhecer, para a formação de médicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas e assistentes sociais e também para a assistência à saúde desta 

população.  
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