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Resumo 

 

Introdução: A cirurgia cardíaca engloba um público de várias faixas etárias, com 

comorbidades associadas, que possuem alto grau de fragilidade. Em 2017 as 

estatísticas da Organização Mundial de Saúde confirmam que a doença cardíaca (DC) 

continua a ser a principal causa de morte em todo o mundo. São intervenções 

complexas e requerem um tratamento específico em todas fases operatórias. Como 

os estudos ainda são escassos há uma necessidade de investigar melhor, a 

fragilidade no contexto do cuidado de pacientes de pós-operatório. 

Objetivos: Investigar na literatura, o impacto da fragilidade no contexto de pacientes 

de pós-operatório da cirurgia cardíaca convencional para sintetizar evidências 

científicas. Em segunda instância, busca identificar as escalas mais utilizadas na 

mensuração da mesma, visando identificar suas sequelas comportamentais no pós 

operatório. 

Métodos: Um estudo de revisão de literatura do tipo Revisão de Escopo, com busca 

nas bases de dados Lilacs, Pubmed e Cinahl, publicados em inglês, português e 

espanhol, realizada até novembro de 2020, segundo a metodologia do Joanna Briggs 

Institute (JBI; 2020)15 

Resultados: Foram encontrados 1411 artigos na busca inicial, restando apenas 13 

artigos que avaliaram fragilidade na cirurgia cardíaca convencional, todos publicados 

em língua inglesa. Dos 13 artigos deste estudo, foram identificados 03 estudos que 

demonstraram um aumento desse indicador em 30 dias, e 06 estudos mostram um 

aumento significativo em até 1 ano. Não houve homogeneidade entre escalas para o 

aspecto de mensuração deste fenômeno. 

Conclusão: Esta revisão afirma que a fragilidade é um preditor do aumento do índice 

de mortalidade, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, com maior índice em 

paciente frágil comparado a pacientes não frágil. Concluiu-se que ainda não existem 

estudos homogêneos que definam a melhor escala de avaliação desta fragilidade, 

bem como a sua influência em pacientes de idade menor 75 anos, evidenciando 

assim, a necessidade da produção de mais estudos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fragilidade; Cirurgia Cardíaca; Revisão de Escopo 
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Abstract 

 

Introduction: Cardiac surgery involves a public of various age groups, with associated 

comorbidities, which have a high degree of frailty. In 2017, statistics showed by the 

World Health Organization confirm that heart disease remains the leading cause of 

death worldwide. The Cardiac Surgery is a complex intervention and require specific 

treatment in all operative phases. As studies are still scarce, there is a need to further 

investigation about frailty in the context of post-operative patient care. 

 

Objectives: To investigate in the literature the impact of frailty in the context of patients 

in the postoperative period of conventional cardiac surgery to synthesize scientific 

evidence. In the second instance, it seeks to identify the scales most used in its 

measurement, aiming to identify its behavioral sequelae in the postoperative period. 

 

Methods: A literature review study, using the Joanna Briggs Institute scoping review 

methodology was employed on the following databases: Lilacs, PubMed and Cinahl, 

included articles were written in English, Portuguese and Spanish, conducted until 

November 2020. 

 

Results: We founded 1411 studies in the initial search, 12 articles that evaluated frailty 

in conventional cardiac surgery, all published in English, Of the 12 articles of this study, 

03 demonstrate an increase of mortality in 30 days, and 06 studies show a significant 

increase in up to 1 year. There was no homogeneity between scales for the 

measurement aspect of this phenomenon.  

 

Conclusion: The studies retrieved in this review identified that frailty is a predictor of 

increased mortality rates in patients undergoing cardiac surgery, with a higher rate in 

a frail patient compared to non-frail patients. It was concluded that there are still no 

homogeneous studies that define the best scale for assessing this frailty, as well as its 

influence on patients under 75 years of age, thus evidencing the need for further 

studies. 

 

 

KEY-WORDS: Frailty; Cardiac Surgery; Cardiac Surgical Procedures; Scoping Review. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006348
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1.INTRODUCAO 

A síndrome da fragilidade é fortemente associada a fatores como 

hospitalização, queda, incapacidade e mortalidade dos pacientes.1 

Fried et al. conceitua fragilidade como um processo fisiopatológico único, 

resultado de alterações, em uma série de mecanismos biológicos, que levam a 

alterações de múltiplos sistemas e, eventualmente, ao rompimento do equilíbrio 

homeostático. A capacidade de manutenção e reparação homeostática é insuficiente, 

e a cascata de declínio funcional se torna auto reforçada.1 

Como a fisiopatologia não é muito conhecida, define-se que situações como 

exposição ao estresse ambiental, antígenos durante a vida, envelhecimento, 

obesidade e ativação neuro-hormonal geram uma inflamação crônica responsável 

pela síndrome da fragilidade (FS).2 

As reações inflamatórias no organismo, provenientes da incapacidade dos 

sistemas fisiológicos, são decorrentes de doenças agudizadas ou crônicas, 

conhecidas como não transmissíveis, que desde a década de 60 passou a ser 

predominante na população brasileira.3 

Dentre essas doenças não transmissíveis como doenças renais, hepáticas, 

autoimunes, hormonais, cancerígenas, temos as cardiovasculares, que são o maior 

índice de mortalidade no Brasil. Das intervenções utilizadas para o tratamento das 

doenças cardiovasculares temos as cirurgias cardíacas, sendo a cirurgia de 

revascularização miocárdica (RM) a mais frequente, responsável por 70% de cirurgias 

realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com taxa de mortalidade de 6,22%.4 

Esta pesquisa fornecerá conhecimento sobre o comportamento da fragilidade 

na população submetida à cirurgia cardiovascular, a fim de obter informações sobre a 

prevalência e magnitude desses sintomas. 

 

1.1 Cirurgia Cardíaca 

De acordo com o Ministério de Saúde brasileiro, a cirurgia cardíaca é uma 

especialidade médica responsável por realizar procedimentos cirúrgicos como 

tratamento para doenças que acometem o coração, sendo indicados para casos em 

que a vida útil do paciente seja maior após a cirurgia.5    
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No mundo, os problemas cardíacos ocasionam 17,5 milhões de morte por ano, 

sendo 80% desta população em países de baixa e média renda. Anualmente são 

realizados 313 milhões de intervenções cirúrgicas.6,7  

Um estudo publicado em 2016, agregou resultados de cirurgias cardíacas 

realizadas durante todo o ano de 2015 nos EUA, Canadá e mais 7 países agregados 

totalizando pouco mais de 286 mil operações. A tabela a seguir demonstra o número 

de cirurgias em cada procedimento realizado.8 

 

Tipo Cirúrgico N. total de Cirurgias 

Revascularização do miocárdio Isolada 151,474 

Troca valvar aórtica isolada 29,462 

Troca valvar mitral isolada 7,027 

Plastia de mitral isolada 8,764 

Troca valvar aórtica e Revascularização 15,570 

Troca valvar aórtica e Revascularização 2,681 

Troca mitral e Revascularização 3,862 

Plastia de mitral e Revascularização 1,808 

Troca valvar aórtica e Troca valvar mitral 63,501 

Transplante cardíaco 1,687 

Quadro 1 - fonte elaborada pela autora com coletados no estudo “The Society of Thoracic Surgeons 

Adult Cardiac Surgery Database: 2017 Update on Outcomes and Quality”8 

 

No ano de 2017, de todos os 383,961 óbitos ocorridos no Brasil, 30% foram por 

doenças cardiovasculares, responsáveis por dentre esses óbitos, em primeiro lugar o 

infarto agudo do miocárdio (IAM) com 8,80% do total de óbitos, seguido do AVC com 

8,68%.7 

A Society of Thoracic Surgeons (STS), no que se refere à cirurgia 

cardiovascular, é uma das mais reconhecidas sociedades do mundo. Em 1989 ela 

criou o Adult Cardiac Surgery Database (ACSD) que recentemente publicou uma 
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atualização de seu registro anual apresentando 6 milhões de Procedimentos 

cardíacos cirúrgicos no mundo em 2017.9 

No Brasil a primeira cirurgia cardíaca bem sucedida ocorreu no Rio de Janeiro 

em 1927, mas, foi depois da Segunda Guerra Mundial, que criou-se condições 

necessárias para que a cirurgia tivesse maiores resultados após o aperfeiçoamento 

nas técnicas de anestesia, tratamento do choque e da infecção e novos cuidados com 

a parte respiratória.10 No ano de 1968 o Brasil realizou seu primeiro transplante 

cardíaco e a primeira cirurgia de revascularização do miocárdio, atingindo a sua 

maioridade e sendo hoje, o segundo lugar no ranking mundial, apresentando 

aproximadamente 102 mil cirurgias cardíacas/ano. Perdendo apenas para os EUA que 

performa mais de 90% das cirurgias no mundo. Entretanto, independente do 

desenvolvimento do país, a taxa de mortalidade e morbidade tem crescido 

expressivamente nas últimas décadas.11  

 

1.1.2 Tipos de Cirurgia Cardíaca 

As cirurgias são realizadas em nível terapêutico quando esta traz uma 

possibilidade de melhora da qualidade de vida do paciente. Podemos agrupar as 

cirurgias em três grupos definidos como: cirurgias corretoras, reconstrutoras e 

substitutivas.12 

As cirurgias corretoras englobam a cardiopatia congênita. Um termo utilizado 

para descrever alterações de vasos e artérias do coração ou malformações cardíacas 

ao nascimento. De acordo com a American Heart Association, 1 em cada 100 crianças 

possuem mal desenvolvimento durante a vida fetal. Nesses casos ocorre a formação 

inadequada entre as câmaras cardíacas que permitem a mistura do sangue venoso 

com o sangue arterial, sendo preciso a realização de procedimentos cirúrgicos para 

correção dessas conexões entre o septo atrial e ventricular ou o fechamento do canal 

arterial.13 

Existem também as cirurgias reconstrutoras conhecidas como 

revascularização do miocárdio, cirurgias de plastia valvar e as substitutivas (trocas 

valvares e transplantes).13 

A Revascularização do Miocárdio resume-se em implantar um enxerto nas 

artérias coronárias proveniente, mais comumente, da veia safena ou da artéria 

mamária com objetivo de melhorar o fluxo sanguíneo no músculo cardíaco. 13 

As cirurgias de plastia ou troca valvar, correspondem a correção do 
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funcionamento valvar para que o fluxo sanguíneo seja unidirecional. Quando existe 

estenose ou insuficiência das valvas cardíacas, temos o acúmulo ou o refluxo, 

respectivamente, do sangue nas câmaras cardíacas ocasionando várias 

complicações desde falta de sangue oxigenado no organismo ao aumento da pressão 

pulmonar.13 

A esternotomia ainda é o acesso convencional para o tratamento cirúrgico 

cardíaco que permite um controle mais visível de todas as câmaras do coração.13  

Com o avanço da medicina, surgiu-se a necessidade de criar novas técnicas 

cirúrgicas minimamente invasivas, que através de angioplastia ou incisões menores, 

possibilitam a realização de cirurgias como trocas valvares, correção de aneurisma, 

dentre outras, sem a utilização de circulação extra corpórea ou abertura do 

mediastino.14  

 

1.1.3 Fases Operatórias 

As cirurgias cardíacas são intervenções complexas e requerem um tratamento 

adequado em todas fases operatórias, que são divididas em três diferentes 

momentos.14 

 

Período Pré-operatório Da internação até a ida ao 

centro cirúrgico. 

Anamnese realizada para obter informações sobre 

as condições clínicas. 

Período Transoperatório  Centro Cirúrgico até o 

momento de sua 

transferência para a 

Unidade de Recuperação 

Intensiva.  

Utilização da CEC, que pode ocasionar reações 

inflamatórias e o aparecimento de intercorrências 

no período pós operatório.  

Período Pós Operatório Após admissão na Terapia 

Intensiva até alta hospitalar 

A recuperação anestésica e inúmeras 

repercussões orgânicas que alteram mecanismos 

fisiológicos levando o paciente a um estado crítico.  

Quadro 2: Fases Operatórias. Quadro elaborado pela autora. 

 

O período pré-operatório se caracteriza no momento da internação do paciente 

até sua ida ao centro cirúrgico. Nesta etapa a equipe multiprofissional tem 
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fundamental importância em manter o bem estar físico e emocional do paciente,14 

momento em que o mesmo, pode apresentar sua maior variação de ansiedade e 

depressão. 14  

A primeira abordagem na avaliação pré-operatória é a anamnese realizada 

para obter informações sobre as condições clínicas que determinam o risco cirúrgico 

estimado. Pacientes com doenças cardíacas geralmente possuem outras 

comorbidades ou doenças associadas como, insuficiência renal, infecções, disfunção 

pulmonar, hipertensão, diabetes, e apresentam maior risco de complicações pós 

cirúrgicas. 14 

O período transoperatório corresponde ao momento em que o paciente é 

recebido no Centro Cirúrgico até o momento de sua transferência para a Unidade de 

Recuperação Intensiva.14  

A circulação extracorpórea (CEC) é realizada numa grande porcentagem das 

cirurgias cardíacas. Neste procedimento a máquina realiza um desvio cardiopulmonar 

total, desviando o sangue das veias cavas para um reservatório e reinfundindo após 

a oxigenação artificial, substituindo, temporariamente, as funções de bombeamento 

do coração e ventilatórias dos pulmões.15 

A circulação extracorpórea foi iniciada em 1955 quando a bomba utilizada nos 

casos de circulação cruzada foi conectada à um oxigenador desenvolvido pelo Dr. 

Richard A. De Wall, juntamente com o Dr. Lillehei. Nesta mesma época em Rochester, 

Dr. John W. Kirklin iniciava seu programa com circulação extracorpórea usando uma 

máquina conectada ao coração com algumas modificações realizadas em seu 

laboratório. Dos 8 pacientes operados, quatro sobreviveram tendo início a era da 

cirurgia intracardíaca com circulação extracorpórea.16  

Nos pacientes submetidos à cirurgia com CEC, podem ocorrer reações 

inflamatórias desencadeadas por este procedimento, que acarretam deterioração da 

função pulmonar, alterações hemodinâmicas e dos fatores de coagulação que podem 

ocasionar o aparecimento de intercorrências no período pós operatório.15 

O período pós operatório, corresponde ao momento em que o paciente deixa o 

centro cirúrgico para a unidade de terapia intensiva. Diferente de outras cirurgias em 

que existe o período de recuperação anestésica ainda no centro cirúrgico, na cirurgia 

cardíaca por ser um procedimento complexo este período é realizado já na terapia 

intensiva, devido às inúmeras repercussões orgânicas que alteram mecanismos 

fisiológicos levando o paciente a um estado crítico.15  
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A fase pós operatória se divide em três períodos: imediato, mediato e tardio. o 

pós operatório imediato, ou seja, as primeiras 24 horas, é o momento crítico a fim de 

se estabelecer uma boa recuperação dos pacientes, com maiores riscos de 

complicações.17 Considera-se pós operatório mediato do 2º ao 10º dia, e tardio do 11º 

dia até a alta hospitalar.18 

A mobilização precoce na UTI, introduzida nesta fase pós operatória, tem sido 

indicada como um preditor de melhores resultado pois, as atividades auxiliam na 

recuperação do sistema cardiopulmonar, prevenindo a deterioração muscular e 

contraturas articulares e iniciam a restauração da autonomia do paciente.19  

A mobilidade após a estabilização de distúrbios fisiológicos, ainda em uso da 

ventilação mecânica e de vasopressores em doses baixas, é uma forma preventiva 

de reabilitação física e cognitiva que envolve o paciente crítico em Unidades de 

Terapia Intensiva, mas apresenta barreiras dependendo do índice de fragilidade.19 

As barreiras para uma mobilização precoce relacionados a parte respiratória, 

deve-se em primeiro lugar a Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA), seguida pela 

extubação tardia (após 48h do procedimento) e em terceiro lugar o derrame pleural. 

Outras complicações como hipoxemia, edema agudo de pulmão, broncoconstrição e 

SDRA estavam presentes em menor escala.19 

Na cirurgia cardíaca, especialmente em pacientes com comorbidades, a 

capacidade funcional no pré-operatório e no pós-operatório desempenha um papel 

crucial no que se refere a autonomia nas atividades de vida diária e, 

consequentemente na qualidade de vida, logo após a cirurgia.20 

Nesta perspectiva, podemos reafirmar a recente declaração da American Heart 

Association21 que aponta a necessidade de priorizar a capacidade funcional global 

como um objetivo vital do cuidado nos pacientes com doenças cardiovasculares.22 

 

1.2 Fragilidade 

A fragilidade tem como definição um fenômeno patológico multissistêmico 

causado por um desequilíbrio biológico e psicológico aumentando o risco de 

internação e morte.23 

Recentemente também foi definida como um declínio sistemático progressivo 

das reservas fisiológicas e um aumento de vulnerabilidade a estressores.24 

 Os pacientes frágeis têm um desequilíbrio desproporcional de suas "Reservas e 

resiliência" em face de estressores, tornando-os vulneráveis às novas doenças, 
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aumentando o risco de efeitos adversos, como incapacidade, doenças agudas, 

prolongada recuperação e hospitalização, institucionalização em asilos e aumento de 

mortalidade.25-26 

  A fragilidade envolve um conjunto único de características observáveis e uma 

capacidade diminuída para suportar o estresse com múltiplas causas contribuintes, 

dando origem à síndrome da fragilidade.1  

Essa síndrome é caracterizada pela diminuição de força e resistência, bem como 

a função fisiológica reduzida, o que aumenta a vulnerabilidade de um indivíduo para 

o desenvolvimento do aumento da dependência ou da morte, ou ambos.1 

 

1.2.1 Manifestações Clínicas e Biológicas da Fragilidade 

De acordo com Fried, a síndrome da fragilidade é uma síndrome relacionada a 

alterações no processo de envelhecimento ocasionando desregulação 

neuroendócrina, disfunção imunológica e sarcopenia.1  

As principais manifestações clínicas da fragilidade se apresentam como 

exaustão, fraqueza, velocidade de caminhada lenta e baixa atividade física, 

decorrentes da perda muscular que consequentemente dificulta a captação de 

oxigênio no músculo, levando a um gasto energético elevado e a perda de peso não 

intencional.25  

Um estudo mitocondrial descobriu um novo biomarcador de fragilidade que 

independe de idade e sim de histórico pessoal. Esse biomarcador são moléculas de 

RNA que analisadas isoladamente, demonstraram alteração no grupo de pacientes 

frágeis comparado aos pacientes não frágeis, desses miRNAs, curiosamente, estão 

implicadas nos processos de envelhecimento. Adultos jovens afetados por outras 

doenças, comorbidades ou vícios apresentam maior nível desse marcador, ou seja, 

sendo mais frágeis mesmo em menor idade.27 

A fragilidade está frequentemente relacionada com a presença de anemia, 

insuficiência cardíaca congestiva, doença renal crônica, diabetes mellitus, osteopenia, 

diminuição de vitamina D e de testosterona, alteração do estado cognitivo, quedas e 

fraturas, infecção por HIV, doenças oculares, Parkinson, depressão, além da 

sarcopenia, anorexia, polifarmácia e inflamação com aumento da produção de 

citocinas.24 

Desde a década de 80, estudos demonstram  que o envelhecimento é causado 

por um acúmulo de perdas e danos celulares, ocasionando inúmeros déficits de forma 
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multissistêmica.28 O processo natural do envelhecimento, na fragilidade é mais 

acelerado incluindo variações genéticas expressadas em estresse oxidativo com 

perdas mitocondriais, encurtamento de telômeros, danos ao DNA e queda da 

homeostase, causando um desequilíbrio fisiológico que leva a um círculo vicioso.24  

O desequilíbrio fisiológico da origem à inflamação e à desregulação 

neuroendócrina. Esta desregulação caracteriza-se por diminuição dos níveis de 

hormônio do crescimento, do estrogênio e da testosterona, pelo aumento do tônus 

simpático e pela alteração do cortisol, enquanto a inflamação, leva ao declínio da 

função imune, problemas hematológicos, déficits cognitivos e o aumento na 

resistência à insulina.29 

 Da disfunção imunológica, a diminuição nos níveis de interleucina 2 (responsável 

pela produção de citocinas), a diminuição das imunoglobulinas G e A (responsáveis 

por produzirem a maior parte dos anticorpos do corpo), e da resposta mitogênica, 

(responsável pela reprodução celular), são associadas a síndrome de fragilidade.29 

Ferrucci identificou que níveis elevados de interleucina 6 (estimuladora da 

resposta imune, durante a infecção) e Proteína C Reativa (PCR) são associados ao 

desenvolvimento de incapacidades e à elevação da mortalidade. O nível da proteína 

na corrente sanguínea diagnostica a presença de processos inflamatórios associados 

a doenças cardiovasculares e outras condições sérias.28 

Portanto as bases fisiológicas para a fragilidade, são caracterizadas por aumento 

nos marcadores inflamatórios e alterações da coagulação.29 

 

1.2.2 Fenótipo da Fragilidade 

A abordagem fenotípica, de acordo com Fried, define fragilidade do indivíduo em 

três níveis: A presença de três dos cinco itens avaliados, indica o diagnóstico de 

indivíduo Frágil, enquanto a presença de um ou dois o classifica como pré-frágil, e a 

inexistência dos itens, classifica-o como robusto; não-frágil, com base em indicadores, 

tais como perda de peso não intencional, cansaço/exaustão, fraqueza e fadiga, 

identificada pela lentidão na marcha e atividade física reduzida.23  

 

1.2.3 Mensuração de Fragilidade 

A fragilidade nas últimas décadas tem se dividido em uma Fragilidade 

fenotípica física e uma Fragilidade pelo acúmulo de déficits. Existem mais de 70 

escalas utilizadas nessa mensuração, que nas últimas décadas têm sido aplicadas 
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não somente em pacientes geriátricos, mas principalmente em pacientes submetidos 

a intervenções complexas demonstrando que o grau de fragilidade não está associado 

somente a idade. 

A criadora da primeira escala de fragilidade, identificou por meio da sua escala, 

que o envelhecimento gera um acúmulo de déficits, aumentando, portanto, a 

fragilidade proporcionalmente a idade do paciente. Na sua escala ela avalia: baixa 

força de preensão, baixa energia relatada, velocidade de vigília reduzida, baixa 

atividade física relatada e perda de peso involuntária.1-25  

Rockwood Clinical Frailty Scale (CFS) apresenta 35 itens, pontuados de 0 a 9 

em uma avaliação semiquantitativa com base em dados coletados rotineiramente 

como parte de uma avaliação geriátrica. Inclui itens sobre doenças crônicas, 

deficiências básicas e instrumentais nas atividades da vida diária, como cognição, 

desempenho físico (mobilidade, inatividade e exaustão), nutrição, deficiência visual e 

auditiva.30 

A Edmonton Frail Scale (EFS), adaptada culturalmente e validada para a língua 

portuguesa, inclui nove domínios: cognição, equilíbrio e mobilidade, humor, 

independência funcional, medicamentos utilizados, apoio social, nutrição, atitudes 

saudáveis, continência, ônus da doença e qualidade de vida, é um exemplo de tal 

instrumento. A pontuação da EFS pode variar entre 0-4, para indivíduos não frágeis; 

5-6, vulneráveis a fragilidade; fragilidade leve de 7-8; fragilidade moderada 9-10; e 

fragilidade severa acima de 11 pontos. Outros exemplos de testes gerais são, o teste 

do relógio, usado para avaliar a função cognitiva, ou o Timed Up and Go (TUG), usado 

para estimar equilíbrio e mobilidade. Outros domínios se referem ao humor, 

autoconfiança, uso de medicamentos, social suporte, estado nutricional e qualidade 

de vida.31 

Short Physical Performance Battery (SPPB): reflete a função muscular da 

extremidade inferior do paciente. Consiste em 3 testes físicos, cada teste marca de 0 

a 4 para uma pontuação composta de 0 a 12: marcha velocidade, tempo para repetir 

5 vezes o movimento de levantar e sentar em uma cadeira, sem usar os braços e 

capacidade de permanecer 10s com os pés em posição tandem ou lado a lado.32 

A escala Tilburg Frailty Indicator (TFI) se distingue três tipos inter-relacionados 

de fragilidade: física, psicológica e social. O total A pontuação de fragilidade é 

determinada pela soma das pontuações individuais de cada pergunta. O máximo 

pontuação é 15, o que reflete o nível mais alto de fragilidade. As pessoas são frágeis 



22 
 

quando atingem o TFI pontuação 5 ou mais. 32 

Em síntese o Índice de Fragilidade foi baseado em comprometimentos do 

estado cognitivo, humor, motivação, comunicação, mobilidade, equilíbrio, função 

intestinal e da bexiga, diariamente atividades diárias instrumentais, nutrição e recursos 

sociais, bem como uma série de comorbidades. 32 

 

1.3   Cirurgia cardíaca e sua associação à Fragilidade  

A cirurgia cardíaca engloba um público de várias faixas etárias, com 

comorbidades associadas, que podem possuir algum grau de fragilidade. Um projeto 

recente em 2017 e de grande importância nacional, traçou um perfil dos pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca no Brasil, a uma média de idade de 59,9±12,7 anos. 

Os pacientes apresentaram hipertensão como fator de risco mais prevalente com total 

de 73.6%. O sexo masculino correspondeu a maioria com 66% sendo 30% diabéticos, 

46% tinham dislipidemia, 28% tinham histórico de infarto do miocárdio prévio e 9,4% 

já haviam sido submetidos a cirurgia cardiovascular anteriormente. Avaliando os 

dados colhidos dos 1.722 pacientes iniciais, compreendendo 17 centros em 4 regiões: 

Sudeste (8), Nordeste (5), Sul (3) e Centro-Oeste (1), 54,1% foram submetidos a 

cirurgia de revascularização do miocárdio.33 

Procedimentos cirúrgicos cardíacos, eletivos e emergenciais, estão em 

constante crescimento e a fragilidade é cada vez mais reconhecida na previsão do 

risco de complicações de pré-operatório e pós-operatório.33 

A fragilidade prévia apresenta maior risco de complicações pós cirúrgicas, além 

de aumento do tempo de internação e do índice de mortalidade. Estudos reportam a 

necessidade de ampliarem o papel da capacidade funcional e de procedimentos pré-

reabilitação antes das principais cirurgias cardíacas com o objetivo de reduzir o risco 

cirúrgico e melhorar os resultados de curto e longo prazo pós procedimento.20 

Durante a minha pratica em Unidade de Internação de Cirurgia Cardíaca e na 

Unidade de Terapia Intensiva de Pós Operatório de Cirurgia Cardíaca, pude perceber 

que pacientes que apresentavam os mesmos antecedentes pessoais cursavam 

desfechos diferentes. Seria a fragilidade a responsável por esse desfecho? 

Nota-se em nossa avaliação pré-operatória e o convívio com o paciente na 

unidade de internação pré-cirúrgica que pacientes que apresentavam o mesmo 

diagnostico e mesma idade, nem sempre conseguiam executar com tanta precisão as 
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atividades básicas da vida diária, seria esse paciente mais frágil devido suas 

comorbidades previas? 

Por este motivo, foi realizado um levantamento de dados nas bases de dados 

da JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, CINAHL, 

PubMed e Lilacs realizado em Janeiro de 2019, com o interesse da busca na literatura 

pelo conceito de fragilidade e sua influência em pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca.  

Entretanto, essa busca inicial nos permitiu identificar a escassez de estudos 

que definem a influência da fragilidade em relação a uma experiência subjetiva e suas 

sequelas comportamentais em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca 

convencional, motivo pelo qual deu-se início a produção deste estudo. 

O objetivo desta revisão de escopo é investigar o conceito da fragilidade no 

contexto de pacientes de pós-operatório da cirurgia cardíaca convencional. Busca, 

como objetivos específicos, identificar as escalas mais utilizadas na mensuração da 

fragilidade nesta população e verificar a associação da fragilidade à mortalidade, 

mobilização precoce, cirurgia segura e outros desfechos. 

 

2. METODOLOGIA 

Ao contrário de outras revisões que tendem a abordar questões relativamente 

precisas, as revisões de escopo podem ser usadas para mapear os conceitos-chave 

que sustentam um campo de pesquisa, bem como para esclarecer definições de 

trabalho e/ou os limites conceituais de um tópico.34 

As revisões de escopo são úteis para examinar evidências emergentes quando 

ainda não está claro visando fornecer uma visão geral ou um mapa de um conceito.34 

 

O assunto abordado neste estudo exige uma natureza complexa e extensa, o 

qual não foi amplamente abordado, e por este motivo, optamos pelo desenvolvimento 

de uma revisão de escopo visto que este estudo não tinha o objetivo de responder 

uma pergunta específica, mas sim de fornecer uma visão geral sobre um conceito em 

determinada população.34 

De acordo com o Manual do JBI, uma revisao de escopo pode ser dividida em 

5 etapas e para melhor visualizacao processos seguidos, desenvolvemos um 

fluxograma de acordo com a metodologia deste tipo de revisao. Os itens de discussao 

e conclusao, são descritos no manual após as cinco etapas, mas para facilitar a 

http://journals.lww.com/jbisrir/Pages/default.aspx
https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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visualizacao no fluxograma, decidimos incluir como passo 6. 

 

 

Figura 1. Fluxograma das Etapas da Revisão de Escopo.  Fonte elaborada pela autora de acordo com  
Manual da JBI. Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual, JBI, 2020.34 

 

 

 

2.1 Tipo de Estudo 

A metodologia utilizada para esta revisão de escopo foi especificada com 

antecedência e documentados em um protocolo de pesquisa Tricco et al (JBI; 2020)34, 

seguindo o manual do Joanna Briggs Institute e estruturada conforme o PRISMA-ScR 

- Apêndice III. 

Os processos para realização de uma revisão de escopo incluem: (1) definição 

da pergunta de pesquisa; (2) identificação dos estudos relevantes; (3) seleção dos 

estudos; (4) mapeamento de dados; (5) identificação e resumo dos resultados.34 

 O protocolo de pesquisa elaborado foi publicado dia 27 de setembro de 2019 

na OSF Registries Scoping Review (DOI:10.17605/OSF.IO/82MZ3) no link de acesso: 

osf.io/yzp9w e aceito no Comitê de Ética da Unifesp N.º 7385200920. 

A pergunta norteadora, pretende compreender “Há Impacto da Fragilidade no 

pós operatório dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca?” 

 

 

 

http://osf.io/yzp9w
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2.2 Critérios de Elegibilidade 

A pergunta de pesquisa de uma revisão é o elemento norteador para se 

desenvolver os critérios de elegibilidade de forma clara e precisa. O protocolo Joanna 

Briggs estabelece que a pergunta deve conter o anacrônico de (PCC) População – 

Conceito – Contexto relacionados abaixo.34 

 

2.2.1 População 

A população estudada são pacientes maiores de 18 anos, entretanto os artigos 

utilizados nesta revisão englobam uma população descrita por pacientes 

hospitalizados acima de 65 anos de ambos os gêneros.  

 

2.2.2 Conceito 

Em um número extenso de estudos realizados, a fragilidade é associada a 

pacientes geriátricos, porém este conceito é caracterizado pela diminuição de 

resistência e de energia aumentando a vulnerabilidade do paciente 

independentemente da idade27, razão pela qual, a avaliação deste fenômeno irá 

melhor informar e preparar pacientes e os profissionais da saúde sobre a decisão 

terapêutica, prognóstico de sobrevivência, expectativas de recuperação e riscos de 

complicações.  

 

2.2.3 Contexto 

O contexto selecionado, cirurgia cardíaca convencional em ambiente 

hospitalar, se deu devido ao grande número de estudos atuais focados ao 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas às técnicas minimamente invasivas, 

deixando em segundo plano as cirurgias convencionais, as quais continuam presentes 

em larga escala. 

 

2.2.4 Fontes de Evidências 

Na escolha dos artigos para este estudo, todos os artigos encontrados nas bases 

de dados realizados em pacientes maiores de 18 anos foram incluídos, independente 

da metodologia, se somente atendessem os dois requisitos abaixo: 

 

1. Avaliaram fragilidade em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca com técnica 

convencional, onde há realização da esternotomia. 
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2. Avaliaram fragilidade com uma escala de mensuração. 

 

É da natureza da revisão de escopo uma busca de evidencias ampla que 

envolve não somente as bases de dados como também literatura cinza, entretanto, 

como o tema escolhido não foi suficiente explorado, determinamos incluir uma terceira 

base de dados para ampliação do conteúdo e dessa maneira oferecer um maior 

alcance de produções cientificas para um debate mais conciso dos resultados. 

Achados literários que não definiam a técnica cirúrgica ou não apresentaram 

uma escala de mensuração para fragilidade, não foram incluídos. 

  

2.3 Estratégia de Busca  

 As bases de dados utilizadas foram Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Pubmed (PMC) e Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL) nos idiomas Inglês, Português e Espanhol.  

Foi utilizado apenas filtro para o idioma e selecionados os artigos indexados 

com os unitermos: Fragilidade (FRAILTY); associados com o termo AND com os 

descritores Doença Cardíaca (Heart Diseases). 

Para uma revisão de escopo é exigido a verificação dos dados por um segundo 

avaliador. Este artigo foi revisado duas revisoras e tinha em sua equipe a presença 

de uma pesquisadora sênior em caso de necessidade do terceiro avaliador, em 

discordância dos dois primeiros. 

Base Descritores Período Idioma Estratégia Busca 

CINAHL 

Frailty / 

Heart 

Diseases 

Novembro 2020 
English, Portuguese and 

Spanish 
Frailty AND Heart Diseases 

PUBMED/M

EDLINE 

Frailty / 

Heart 

Diseases 

Novembro 2020 
English, Portuguese and 

Spanish 

("frailty"[MeSH Terms] OR "frailty"[All Fields]) AND 

("heart diseases"[MeSH Terms] OR ("heart"[All Fields] 

AND "diseases"[All Fields]) OR "heart diseases"[All 

Fields]) AND ("humans"[MeSH Terms] AND 

(Portuguese[lang] OR English[lang] OR Spanish[lang])) 

LILACS 

Frailty / 

Heart 

Diseases 

Novembro 2020 
English, Portuguese and 

Spanish 

(tw:(frailty)) AND (tw:(heart diseases)) AND 

(instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 

Quadro 3. Estratégia de Buscas. Fonte Elaborada pela Autora. 



27 
 

2.4 Seleção de Evidências  

A etapa de busca pelos artigos foi realizada em três etapas: 

A primeira pesquisa foi a seleção por título ainda nas bases de dados, realizada 

de maneira ampla, pois não era possível identificar a presença ou não de um 

procedimento cirúrgico, bem como a técnica utilizada no procedimento. Portanto foram 

incluídos todos os artigos de fragilidade relacionados área cardiovascular, evitando 

que nenhum artigo fosse excluído indevidamente por não descrever no título os 

métodos cirúrgicos. 

A busca foi realizada pela segunda avaliadora para confirmar o número de 

artigos encontrados nos meses de setembro e outubro de 2019 e esta busca foi 

atualizada em novembro de 2020. Os artigos selecionados na primeira fase foram 

direcionados ao programa gerenciador de referências Mendeley, organizados em 

pastas com os nomes das bases de dados para facilidade de identificação. O próprio 

programa apresentou os artigos repetidos e, portanto, houve a exclusão dos mesmos. 

Na segunda fase, pela leitura dos resumos, pode-se identificar e selecionar 

artigos que mensuraram fragilidade com uma escala, e não somente citaram a 

fragilidade como uma comorbidade pré-existente 

Na terceira fase, realizou-se a leitura integral dos artigos, selecionando aqueles 

que avaliaram pacientes submetidos às cirurgias cardíacas convencionais, ou em 

ambas populações, nesta etapa, criou-se uma planilha no programa Microsoft Excel, 

a qual continha os títulos dos artigos, e uma coluna com o nome de cada avaliador. 

Na planilha criada, cada avaliador na sua respectiva coluna, estabeleceu seu 

próprio julgamento escrevendo sim em frente ao nome do artigo incluído, ou não para 

exclusão do item. As divergências, foram solucionadas entre os dois avaliadores, sem 

necessidade de um terceiro avaliador. Não houve a necessidade de contato com 

nenhum autor dos artigos para acesso à mais informações. 
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Base 
Resulta

do geral 

Após 

Filtro 
Data Busca 

Selecionados 

pelo Título 

Repetição 

Na Base de 

Dados 

Leitura dos 

Resumos 

Leitura na 

Integra 

Artigos 

Selecionados 

para o estudo 

CINAHL 182 182 Nov - 2020 28 18 11 10 1 

PUBMED 1225 1161 Nov - 2020 234  216 53 11 

LILACS 4 4 Nov - 2020 0 0 0 0 0 

Quadro 4. Seleção dos Estudos em cada Base de Dados. Fonte elaborada pela Autora. 

 

2.5 Extração de Dados 

Nesta etapa os dados dos estudos foram extraídos em uma nova planilha de 

Excel contendo as informações relevantes de nome da base de dados, título do 

estudo, local de publicação, ano e pais de publicação, autores, objetivos do estudo, 

método, intervenção, resultados e escalas de fragilidade aplicadas. Esta tabela pode 

ser encontrada no Apêndice I descrita como Extração dos Resultados. 

Da mesma maneira, para os artigos lidos na íntegra, porém excluídos, houve a 

criação de uma tabela para extração de informações relevantes como base de 

dados, título do estudo, local de publicação, ano, autores e a justificativa de exclusão 

do estudo. Esta tabela pode ser encontrada no Apêndice I descrita como Extração dos 

Artigos Não Selecionados.  

 

2.6 Síntese dos Resultados 

Com a tabela de 12 artigos finais, de acordo com o interesse desta pesquisa, 

colocamos em duas tabelas distintas, para melhor visualização dos itens de cada 

artigo. Na primeira, identificou-se as escalas de fragilidade aplicadas em cada um 

deles, e na segunda, uma tabela sintetizando as principais informações encontradas 

em cada estudo. 
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Título Escala aplicada  

Frailty Syndrome in cardiovascular 

disease: Clinical significance and 

research tools.32 

Comprehensive Assessment of Frailty (CAF), Frailty predicts death one 

year after Elective Cardiac Surgery Test (FORECAST), 

European System for Cardiac Operative Risk Evaluation 

(EuroSCORE) and the Society of Thoracic Surgeons 

(STS), clinical frailty scale (CFS). 

Importance of frailty in patients with 

cardiovascular disease.35 

Rockwood Clinical Frailty Scale and Fried Scale 

Telomere length and the clinical 

phenotype of frailty in older adults 

undergoing cardiac surgery.36 

Fried, Numero de Leucócitos e Avaliação dos comprimentos de 

Telômeros 

Frailty in Older Adults Undergoing 

Aortic Valve Replacement: The 

FRAILTY-AVR Study.37 

Fried, Fried+, Rockwood, Short Physical Performance Battery, Bern, 

Columbia, and the Essential Frailty Toolset (EFT) 

The Impact of Frailty on Patient-

Centered Outcomes Following Aortic 

Valve Replacement.38 

Functional capacity (Duke Activity Status Index [DASI]), physical and 

mental health (Medical Outcomes Study Short Form-Physical and 

Mental Component Scales [SF-12 PCS and SF-12 MCS, respectively]), 

well-being (linear analogue self-assessment [LASA]), and quality of life 

(LASA) 

The incremental predictive value of 

frailty measures in elderly patients 

undergoing cardiac surgery: A 

systematic review.39 

STS e EuroSCORE 

Frailty, disability and comorbidity: 

Different domains lead to different 

effects after surgical aortic valve 

replacement in elderly patients.40 

Fried Scale 

A Practical Two-Stage Frailty 

Assessment for Older Adults 

Undergoing Aortic Valve 

Replacement.41 

Breves testes de fragilidade (fadiga, resistência, ambulação, doença e 

perda de peso [FRÁGIL]; Escala de Fragilidade Clínica; força de 

aderência; velocidade da marcha; e aumento de cadeira) e um índice de 

fragilidade de déficit‐acúmulo com base na CGA (CGA‐FI) 

Usefulness of frail scale in heart valve 

diseases.42 

Fried Scale 

Effects of Frailty on Outcomes and 30-

day Readmissions After Surgical Mitral 

Valve Replacement.43 

Johns Hopkins Adjusted Clinical Groups frailty-defining diagnoses 

indicator 

Frailty and Bleeding in Older Adults 

Undergoing TAVR or SAVR: Insights 

From the FRAILTY-AVR Study.44 

Essential Frailty Toolset 

Comparative utility of frailty to a general 

prognostic score in identifying patients 

at risk for poor outcomes after aortic 

valve replacement.45 

Lee index Frailty index (FI) 

Quadro 5 - Instrumentos de Fragilidade - Fonte Elaborada pela autora. 
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Base de 

Dados 

Título Objetivos Metodo

logia 

Intervenção Tempo Resultados 

CINAHL Frailty 

Syndrome in 
cardiovascular 

disease: 

Clinical 
significance and 

research tools.32 

Verificar a síndrome da 

fragilidade em doenças 
cardiovasculares 

RL Busca em Base de dados 12 anos A Síndrome da Fragilidade foi um 

preditor, independente de idade, da 
mortalidade hospitalar, sobrevida a 

médio prazo reduzida e necessidade 

de cuidados pós-operatórios 
prolongados. 

PUBMED Importance of 

frailty in 
patients with 

cardiovascular 

disease.35 

Descrever as escalas de 

fragilidade focadas na 
doença cardiovascular 

RL Não citado Não 

Citado 

Em pacientes com estenose aórtica 

sintomática grave tratada por TAVR, 
a fragilidade prediz necessidade de 

cuidados institucionais e mortalidade 

6 a 12 meses, após um procedimento 
sem intercorrências. 

PUBMED Telomere 

length and the 

clinical 
phenotype of 

frailty in older 

adults 
undergoing 

cardiac 

surgery.36 

Verificar o comprimento do 

telômero (TL) como um 

potencial biomarcador da 
fragilidade 

CP Coletados amostras de sangue 

ou tecido aórtico para análise 

telemétrica no procedimento 
cirúrgico 

Não 

Citado 

Não Foram encontradas associações 

entre o tamanho do Telômero com a 

fragilidade 

PUBMED Frailty in Older 

Adults 

Undergoing 
Aortic Valve 

Replacement: 

The FRAILTY-
AVR Study.37 

Comparar o valor preditivo 

incremental de 7 escalas de 

fragilidade diferentes para 
prever resultados ruins após 

TAVR ou SAVR 

CP Uma coorte prospectiva de 

idosos submetidos a TAVR ou 

SAVR foi montada em 14 
centros em 3 países. As 

seguintes escalas de fragilidade 

foram comparadas: Fried, Fried 
+, Rockwood, Short Physical 

Performance Battery, Bern, 

Columbia, e a Essentials 
Fragilty Conjunto de 

ferramentas (EFT).  

4 anos A prevalência geral de fragilidade foi 

aproximadamente duas vezes maior 

nos pacientes submetidos à TAVR em 
comparação com SAVR 

PUBMED The Impact of 

Frailty on 
Patient-

Centered 

Outcomes 
Following 

Aortic Valve 

Replacement.38 

Avaliamos a prevalência de 

fragilidade em idosos que 
apresentam substituição 

valvar cirúrgica por 

estenose aórtica grave 

CP Foram aplicadas escalas de 

capacidade funcional, saúde 
física e mental, bem estar, 

qualidade de vida antes e 3 

meses após a troca valvar 
aórtica 

3 meses Não foram observadas diferenças 

entre indivíduos não frágeis e frágeis 
em qualquer medida de bem-estar ou 

qualidade de vida no seguimento, 

entretanto o estudo não descreve em 
qual tipo de cirurgia foi observado a 

melhora do paciente. Eles comparam 

pacientes frágeis e não frágeis, mas 
não houve comparação entre tipo 

cirúrgico. 

PUBMED The incremental 
predictive value 

of frailty 

measures in 
elderly patients 

undergoing 

cardiac surgery: 
A systematic 

review.39 

Verificar se a inclusão de 
medidas de fragilidade 

agrega um valor preditivo 

incremental às 
sistema de pontuação de 

risco Peri operatório 

RL Não citado Não 
Citado 

Em preditor para mortalidade, três 
estudos mostraram que o Euroscore 

foi melhor, enquanto um estudo 

demonstrou que o escore STS foi 
melhor. 

Comparando medidas de fragilidade 

com os dois modelos de risco, 2 
estudos mostraram que o Euroscore e 

o STS foram melhores, e 1 estudo 

mostrou que as medidas de fragilidade 

foram melhores. 

O estudo sugere que a fragilidade para 

predizer mortalidade em pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca variou 

com a definição de fragilidade. 

PUBMED Frailty, 

disability and 
comorbidity: 

Different 

domains lead to 
different effects 

after surgical 

aortic valve 
replacement in 

elderly 

patients.40 

Avaliar os efeitos da 

incapacidade, fragilidade e 
comorbidades, nos pós 

operatório precoce e tardio 

CP Troca valvar convencional e 

TAVR 

5 anos A fragilidade foi identificada em 57 

pacientes e comorbidade avançada em 
67, dos 183 pacientes matriculados. 

Mortalidade operativa, taxa de 

transfusão e duração da permanência 
aumentaram em pacientes com índice 

de comorbidade >4. A análise uni 

variável de Kaplan-Meier mostrou 
uma taxa de sobrevivência reduzida 

para pacientes frágeis e dependentes e 

para aqueles com múltiplas 
comorbidades 
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PUBMED A Practical 

Two-Stage 
Frailty 

Assessment for 

Older Adults 
Undergoing 

Aortic Valve 

Replacement.41 

Comparamos cinco breves 

testes de fragilidade para 
prever resultados ruins após 

a substituição da válvula 

aórtica e avaliamos uma 
estratégia de realização de 

avaliação geriátrica 

abrangente (CGA) em 
pacientes positivos 

CP Troca valvar convencional e 

TAVR 

3 anos O desfecho ocorreu em 8,8% (n = 8) 

após o SAVR e 24,8% (n = 34) após 
TAVR. O teste de elevação da cadeira 

com CGA direcionada pode ser uma 

estratégia prática para identificar 
pacientes mais velhos com alto risco 

de mortalidade e baixa recuperação 

após o SAVR e o TAVR em que a 
gestão individualizada deve ser 

considerada. 

PUBMED Usefulness of 

frail scale in 
heart valve 

diseases.42 

Devido à necessidade de 

complementar ferramentas 
para avaliação precisa de 

risco em cirurgia cardíaca, 

no estudo apresentado 
avaliamos a adequação da 

escala FRAIL para 

mortalidade pós-operatória 

precoce em um grupo de 

pacientes submetidos à 

cirurgia valvar. 

CP Troca valvar convencional e 

TAVR 

6 anos O estudo apresentado demonstrou a 

capacidade preditiva do resultado da 
escala FRAIL em pacientes 

submetidos à cirurgia valvar para 

mortalidade em 30 dias. 

PUBMED Effects of 
Frailty on 

Outcomes and 

30-day 
Readmissions 

After Surgical 
Mitral Valve 

Replacement.43 

Avaliar as influências da 
fragilidade nos resultados e 

nas taxas de reinternação 

após a troca valvar mitral. 

CR Troca valvar convencional e 
TAVR 

4 anos A fragilidade é um preditor 
independente de morbidade, morte e 

aumento de custos após o MVR. 

Pacientes frágeis eram mais 
propensos a serem mais velhos, 

apresentaram complicações 
significativamente mais pós-

operatórias e maior mortalidade 

hospitalar. Os custos de internação 
por índice quase dobraram em 

pacientes frágeis, e dos que 

sobreviveram à alta, as reinternações 
de 30 dias foram mais frequentes.  

PUBMED Frailty and 
Bleeding in 

Older Adults 

Undergoing 
TAVR or 

SAVR: Insights 

From the 
FRAILTY-

AVR Study.44 

Examinar o valor da 
fragilidade para prever 

hemorragias graves 

hospitalares e determinar 
seu impacto na mortalidade 

a médio prazo após a 

substituição da válvula 
aórtica transcateter (TAVR) 

ou cirúrgica (SAVR). 

CP Troca valvar convencional e 
TAVR 

4 anos A hemorragia maior foi associada a 
um aumento de 3 vezes na 

mortalidade de 1 ano após TAVR e 

SAVR. A fragilidade está associada à 
hemorragia pós-processual em idosos 

submetidos ao TAVR e SAVR, o que, 

por sua vez, está associado a um 
maior risco de mortalidade a médio 

prazo. 

PUBMED Comparative 

utility of frailty 
to a general 

prognostic 

score in 
identifying 

patients at risk 

for poor 
outcomes after 

aortic valve 

replacement.45 

Comparar o índice de 

Fragilidade entre as escalas 
Lee Index e Frailty Index 

comparando entre cirurgia 

convencional e cirurgia 
minimamente invasiva 

CP Troca valvar convencional e 

TAVR 

1 ano A escala de Lee Index em cirurgia 

cardíaca convencional, preveniu 
melhor o índice de mortalidade em até 

12 meses, entretanto o Frailty Index, 

diagnosticou melhor os pacientes 
submetidos a TAVR 

Quadro 6 - Descrição dos Artigos Selecionados.  Fonte elaborada pela autora. Abreviações: Método 

(RL - Revisão de Literatura / CP - Coorte Prospectiva/ CR - Coorte Retrospectiva)  

 

Durante a busca na literatura, pode-se observar nos resultados deste estudo 

que a fragilidade é avaliada com maior frequência na insuficiência cardíaca ou 

procedimentos minimamente invasivos e que em apenas 12 estudos houve a 

avaliação da fragilidade em pacientes que necessitam de uma cirurgia convencional. 
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3. RESULTADOS DA PESQUISA 

Na busca das bases de dados foram identificados inicialmente 1418 artigos a 

partir da combinação dos descritores “Fragilidade”, “Doença Cardíaca”, “Frailty” e 

“Heart Diseases. Após a aplicação do filtro e dos métodos de seleção citados 

anteriormente, 12 artigos foram selecionados para o estudo (Anexo I). Dentre eles 11 

foram encontrados na base de dados da Pubmed e 01 na base de dados da Cinahl, 

sendo todos os artigos indexados em língua inglesa. 

Em relação ao idioma em que os artigos foram publicados nenhum foi 

encontrado em português, ou seja, apenas artigos indexados em língua inglesa 

encontram-se na amostra selecionada, talvez este fator esteja relacionado aos 

periódicos buscados, uma vez que o PubMed e o Cinahl são publicados originalmente 

em inglês. 

 

Figura 2 - PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMAScR): Checklist and Explanation.46 

Dos 12 artigos deste estudo, 09 (75%) estão relacionados a variável primária, 

mortalidade. O escore de fragilidade é diretamente proporcional ao aumento dos 
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índices dessa variável. Um percentual de 25% (n=3 estudos) comprovam um aumento 

desse indicador em 30 dias, 50% (n=6 estudos) mostram um aumento significativo em 

até 1 ano, enquanto 25% (n=3 estudos) não citam o tempo observado.  

A incidência de mortalidade pós-operatória em 5 artigos (41%), foi maior em 

pacientes frágeis comparada a pacientes não frágeis. Na revisão de literatura “Frailty 

Syndrome in cardiovascular disease: Clinical significance and research tools” 14,7% 

dos pacientes frágeis apresentaram mortalidade em até um ano contra 4,5% não 

frágeis. Num segundo artigo, uma coorte prospectiva, conclui-se que a mortalidade 

teve um índice de 46,7% em paciente frágil, enquanto 18,4% em não frágil.32 

O estudo Frailty in Older Adults Undergoing Aortic Valve Replacement: The 

FRAILTY-AVR Study comparou o índice de mortalidade na substituição cirúrgica da 

válvula aórtica (SAVR) com a substituição da válvula aórtica transcateter (TAVR) – 

procedimento minimamente invasivo - apresentando 145 (14%) óbitos no primeiro 

ano, com maior risco observado em pacientes submetidos à TAVR por via não femoral 

(24%), seguidos por TAVR por via femoral (17%), SAVR com circulação extracorpórea 

(10%) e SAVR sem circulação extracorpórea (3%). Ou seja, A prevalência geral de 

fragilidade foi aproximadamente duas vezes maior nos pacientes submetidos à TAVR 

em comparação com SAVR.37 

O mesmo estudo avaliou sete diferentes escalas nos pacientes submetidos à 

cirurgia cardíaca de troca valvar demonstrando que escalas de fragilidade apresentam 

variações entre elas na classificação do indivíduo.37 

  As escalas utilizadas para a classificação da fragilidade são encontradas na 

tabela 2. Nos artigos selecionados temos a utilização de 18 escalas. Desses estudos, 

cinco utilizaram a Fried Scale(35,36,37,40,42) em comum e outros dois utilizaram a STS e 

a EuroScore(32,39). 

Pesquisas não produzidas em humanos, estudos realizados em pacientes na 

comunidade ou não submetidos à procedimentos cirúrgicos, qualquer publicação que 

avalie somente procedimentos minimamente invasivos, assim como estudos que não 

mensuraram fragilidade com uma escala de quantificação, foram excluídos. 

 

3.1 Análise Individual das Fontes de Evidências 

 

Estudo 01: Frailty Syndrome in cardiovascular disease: Clinical significance and 

research tools32 
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Esta revisão de literatura reúne vários artigos que estudaram fragilidade nos 

pacientes com diagnósticos cardíacos. Nos resultados relacionados à cirurgia 

cardíaca há evidências crescentes de que pacientes idosos também podem se 

beneficiar da cirurgia cardíaca. No entanto, pacientes com fragilidade grave 

diminuíram significativamente sua resistência a fatores relacionados ao estresse.  

A Síndrome da Fragilidade foi um preditor, independente de idade, da 

mortalidade hospitalar, sobrevida a médio prazo reduzida e necessidade de cuidados 

pós-operatórios prolongados. 

A avaliação da fragilidade pode diagnosticar riscos pré-operatório e de médio 

prazo, associados à cirurgia, e pode ajudar os pacientes a tomar decisões pertinentes 

quanto a realização do procedimento ou a buscar o uso de tratamentos alternativos, 

especialmente aqueles com fragilidade grave.  

Cerca de 80 a 90% dos pacientes encaminhados para implante valvar aórtico 

transcateter (TAVI) que apresentavam Síndrome da Fragilidade não apresentaram 

complicações pós operatórias, mas implicou no aumento da mortalidade de um ano 

após a procedimento. 

  

Estudo 02: Importance of frailty in patients with cardiovascular disease.35 

 

Nos pacientes encaminhados para cirurgia cardíaca, a fragilidade tem sido 

associada à mortalidade, morbidade pós-operatória, maior necessidade de 

reabilitação e atendimento institucional após o procedimento.  

Em pacientes com estenose aórtica sintomática grave tratada por TAVR, a 

fragilidade prediz necessidade de cuidados institucionais e mortalidade 6 a 12 meses, 

após um procedimento sem intercorrências.  

 

Estudo 03: Telomere Length and The Clinical Phenotype of Frailty in Older Adults 

Undergoing Cardiac Surgery36 

 

O estudo busca um biomarcador de fragilidade para superar as limitações 

presentes nas escalas de fragilidade. Foi levantada a hipótese de que o comprimento 

do telômero (TL), potencial marcador de fragilidade, estaria correlacionado com 
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fragilidade clínica e ajudaria a prever morbidade pós-operatória em indivíduos 

submetidos a cirurgia cardíaca. 

Dos 59 participantes inscritos no estudo clínico, 53 forneceram amostras de 

sangue ou tecido aórtico para análise telomérica. A prevalência de fragilidade segundo 

a escala de Fried foi de 28,3%. A incidência de mortalidade pós-operatória ou 

morbidade maior foi de 46,7% em indivíduos frágeis, contra 18,4% em indivíduos não 

frágeis. 

O estudo foi o primeiro a examinar idosos com doença cardíaca estabelecida, 

entretanto não foi encontrada associação entre TL e fragilidade.  

 

Estudo 04: Frailty in Older Adults Undergoing Aortic Valve Replacement: The 

FRAILTY-AVR Study.37 

 

Neste estudo 1020 pacientes foram observados sendo 646 submetidos à TAVR 

(Troca valvar aórtica transcateter) e 374 submetidos a SAVR (Troca valvar aórtica 

cirúrgica - método convencional) ( 195 com circulação extracorpórea e 179 sem CEC) 

A idade média foi de 82 anos (IQR: 77 a 86 anos), sendo 42% mulheres e 45% 

consideradas com alto risco cirúrgico previsto. O seguimento de 1 ano para o status 

vital foi completo em todos os pacientes. Ocorreram 145 (14%) óbitos no primeiro ano, 

com maior risco observado em pacientes submetidos à TAVR por via não femoral 

(24%), seguidos por TAVR por via femoral (17%), SAVR com circulação extracorpórea 

(10%) e SAVR sem circulação extracorpórea (3%). Os não sobreviventes eram idosos 

acima de 85 anos.  

A prevalência geral de fragilidade foi aproximadamente duas vezes maior nos 

pacientes submetidos à TAVR em comparação com SAVR 

A incidência de morte ou agravamento da incapacidade foi de 35% em 1 ano. 

Aos 30 dias, a incidência observada de morte por todas as causas foi ligeiramente 

menor que a previsão calculada para SAVR (2,4% observado vs. 3,4% previsto) 

 

Estudo 05: The Impact of Frailty on Patient-Centered Outcomes Following Aortic Valve 

Replacement.38 

 

As características demográficas dos 103 participantes do estudo englobam 42 

mulheres e 61 homens. Das características clinicas, os participantes frágeis eram 
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pouco mais velhos, mais propensos a serem do sexo feminino e tinham velocidade de 

caminhada significativamente mais lenta. Os parâmetros de gravidade da estenose 

aórtica, incluindo gradiente médio e fração de ejeção, não diferiram entre os 

participantes frágeis e não frágeis.  

Como resultado, o estudo comparou o índice de fragilidade entre os pacientes 

e não observou diferenças entre indivíduos frágeis e não frágeis em qualquer medida 

de bem-estar ou qualidade de vida no seguimento. Entretanto o estudo não descreve 

se houve comparação entre os tipos cirúrgicos, para o resultado encontrado. 

 

Estudo 06: The incremental predictive value of frailty measures in elderly patients 

undergoing cardiac surgery: A systematic review.39  

 

Cinco estudos compararam a capacidade preditiva entre medidas de fragilidade 

e escore STS. O tamanho da amostra variou de 131 a 1020, e as populações 

estudadas eram pacientes com 75 anos ou mais. Todos os estudos investigaram 

pacientes submetidos a implante transcateter da válvula aórtica ou substituição 

cirúrgica da válvula aórtica. Um estudo também incluiu pacientes submetidos à 

cirurgia de revascularização do miocárdio. 

Todos os estudos relataram mortalidade, incluindo mortalidade em 30 dias, e 

em 1 ano, como resultado. Cinco estudos relataram que o acréscimo de medidas de 

fragilidade ao escore STS resultou uma previsão mais alta de mortalidade.  

O estudo demonstrou que, em comparação com o Euroscore II, a Edmonton 

Frailty Scale e a Clinical Frailty Scale apresentaram menores índices para 

complicações e mortalidade pós-operatórias, enquanto a Escala de Fragilidade 

modificada demonstrou melhor desempenho do modelo. 

Em preditor para mortalidade, três estudos mostraram que o Euroscore foi 

melhor, enquanto um estudo demonstrou que o escore STS foi melhor. 

Comparando medidas de fragilidade com os dois modelos de risco, 2 estudos 

mostraram que o Euroscore e o STS foram melhores, e 1 estudo mostrou que as 

medidas de fragilidade foram melhores. 

O estudo sugere que a fragilidade para predizer mortalidade em pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca variou, consideravelmente, de acordo com a escala 

utilizada para a definição da fragilidade, evidenciando que o verdadeiro status 
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biológico de um paciente não é bem capturado pelos atuais modelos de risco 

comumente usados. 

 

 

Estudo 07: Frailty, disability and comorbidity: Different domains lead to different effects 

after surgical aortic valve replacement in elderly patients.40 

 

Foi realizado um estudo prospectivo, incluindo pacientes com mais de 75 anos 

que receberam substituição da válvula aórtica após uma estenose aórtica grave e 

sintomática. Dos 183 pacientes submetidos a esse estudo, a fragilidade foi encontrada 

em 57 pacientes (31%), sem uma tendência significativa para os desfechos de 

mortalidade, tempo de internação entra pacientes frágeis e não frágeis. 

A fragilidade e comorbidades foram fatores de risco independentes para 

mortalidade de um ano, enquanto incapacidade e comorbidade, foram fatores para 

risco de mortalidade em 3 anos. 

O estudo concluiu que a substituição da válvula aórtica cirúrgica e um 

procedimento cirúrgico seguro porem esses resultados são afetados pelo número de 

comorbidades presentes. 

 

Estudo 08: A Practical Two-Stage Frailty Assessment for Older Adults Undergoing 

Aortic Valve Replacement.41 

 

Este estudo comparou 5 testes básicos de fragilidade e um teste geriátrico em 

pacientes (91) submetidos a troca valvar aórtica cirúrgica (SAVR) e em pacientes 

(137) pacientes submetidos a troca valvar aórtica transcateter (TAVR).  

Avaliando individualmente os itens realizados nas escalas e comparando os 

resultados entre os tipos cirúrgicos, este estudo concluiu que o teste de elevação da 

cadeira com CGA direcionada pode ser uma estratégia prática para identificar pacientes 

mais velhos com alto risco de mortalidade e má recuperação após o SAVR e o TAVR em 

que deve ser considerada a gestão individualizada do cuidado 

 

Estudo 09: Usefulness of frail scale in heart valve diseases.42 
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Um estudo prospectivo foi realizado em um grupo de 672 pacientes, que foram 

submetidos à substituição ou reparo da válvula, dentre os quais 25 evoluíram a óbito 

nos primeiros 30 dias. O estudo apresentado mostrou que a capacidade preditiva da 

escala Frail Scale resulta em pacientes submetidos à cirurgia da válvula cardíaca para 

mortalidade de 30 dias. 

 

Estudo 10: Effects of Frailty on Outcomes and 30-day Readmissions After Surgical 

Mitral Valve Replacement.43 

 

Uma coorte retrospectiva avaliou 50.104 pacientes que foram submetidos a 

substituição de troca valvar mitral. Do total de pacientes 7.9% deles eram frágeis, 

propensos a serem mais velhos, ter seguro não privado, uma internação de índice do 

pronto-socorro e atendimento hospitalar de ensino. 

Pacientes frágeis apresentaram mais complicações no pós-operatório (77% vs 

47%). Os custos de internação por índice dobraram em pacientes frágeis, e dos que 

sobreviveram à alta, as reinternações de 30 dias foram mais frequentes. A fragilidade 

aumentou de mortalidade hospitalar e reinternação de 30 dias. 

 

Estudo 11: Frailty and Bleeding in Older Adults Undergoing TAVR or SAVR: Insights 

From the FRAILTY-AVR Study.44 

 

A coorte consistiu em 1.195 pacientes acima de 70 anos, comparando 

pacientes submetidos a troca valvar aórtica cirúrgica (SAVR) com pacientes 

submetidos a troca valvar aórtica transcateter (TAVR) e mensurada fragilidade através 

do Essential Frailty Toolset. 

A incidência de hemorragia grave sem fonte clinicamente aparente foi, no grupo 

TAVR e 31% no grupo SAVR. A hemorragia maior foi associada a um aumento de 3 

vezes na mortalidade de 1 ano após TAVR e SAVR, concluindo-se que a fragilidade 

está associada à hemorragia pós-processual em idosos submetidos ao TAVR e  

SAVR, o que, por sua vez, está associado a um maior risco de mortalidade a médio 

prazo. 

 

Estudo 12: Comparative utility of frailty to a general prognostic score in identifying 

patients at risk for poor outcomes after aortic valve replacement.45 
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Uma coorte prospectiva com 246 idosos submetidos à cirurgia (SAVR) ou 

substituição de válvula aórtica transcateter (TAVR), comparando o desempenho do 

índice Lee com um índice de fragilidade de acumulação de déficit (FI). 

 A discriminação foi avaliada por meio de c-estatística e conclui que o índice de 

mortalidade Lee previu morte ou declínio funcional em um ano nos pacientes 

submetidos a SAVR enquanto o FI derivado de uma avaliação geriátrica, apresentou 

melhor estratificação de mortalidade para pacientes de TAVR. 

Os resultados desta revisão sugerem a possibilidade e a viabilidade de 

incorporar medidas de fragilidade padrão, que descrevam o status biológico do 

paciente para de previsão de riscos pré-operatórios, em termos de capacidade 

preditiva.  

Como existem muitas medições de fragilidade que podem ser curtas, rápidas e 

brutas ou sofisticadas e demoradas, é difícil determinar qual medida de fragilidade 

usar. As grandes variações das ferramentas que mensuram fragilidade resultam em 

discrepâncias na definição e operacionalização das mesmas. 

 

3.2 Revisão dos Resultados 

Os artigos selecionados foram encontrados nos últimos 5 anos, sendo 1 (8%) 

em 2014, 2 estudos em 2015 (16%), nenhuma publicação com o tema em 2016. Em 

2017 foram encontrados 2 publicações (16%), 1 artigo em 2018 (8%), 2 artigos em 

2019 (16%) e 4 artigos no ano de 2020(33%). 

 

4. DISCUSSÃO 

A fragilidade pode ser caracterizada pela diminuição de resistência e de energia 

aumentando a vulnerabilidade do paciente.27  

Análises evidenciam que o estresse oxidativo pode ser prevenido por meio da 

administração do ácido ascórbico (vitamina C), o qual, por ser um bom agente redutor, 

desempenha papéis metabólicos fundamentais no organismo humano prevenindo 

doenças cardiovasculares.30 

Entretanto, por ser um assunto pouco encontrado na literatura, observa-se que 

ainda não foram desenvolvidos estudos que avaliam a fragilidade e sua correlação em 

exames metabólicos, em atividades básicas da vida diária e a suplementação 
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alimentar, o que comprova o despreparo e a falta de protocolo no diagnóstico precoce 

do tema abordado.  

O próprio estudo citado: “Frailty in Older Adults Undergoing Aortic Valve 

Replacement: The FRAILTY-AVR Study.” faz a análise da fragilidade em diferentes 

escalas demonstrando que a prevalência geral de fragilidade variou de 26% com o 

Rockwood CFS a 68% com o SPPB. Observa-se em seus resultados que a fragilidade 

tem diferentes escores no mesmo paciente, dependendo do instrumento utilizado.37 

É importante ressaltar que em 100% (n=13) dos estudos incluídos nesta revisão 

de escopo, a população estudada foi de idade superior a 65 anos, não havendo 

estudos que comprovem a fragilidade e sua influência em pacientes de idade 

mediana. 

Segundo o Canadian Initiative on Frailty and Ageing: “A fragilidade é o acúmulo 

de vários fatores: doenças potencialmente não relacionadas, disfunções subclínicas e 

deficiência em determinados órgãos, partes ou sistemas do organismo”.47 

 

4.1 Fragilidade e Suas Categorias. 

A fragilidade tornou-se um assunto de interesse mútuo nos últimos anos, 

entretanto não apresenta um número publicações relevantes na cirurgia cardíaca 

convencional. 

Apesar da importância de se analisar separadamente a Fragilidade e sua 

influência na mortalidade, percebeu-se que artigos apresentaram congruência na 

afirmação de que, a fragilidade prediz mortalidade em pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca apresentando maior índice em paciente frágil. 

Entretanto a maior gama de pesquisas associadas à fragilidade não estuda 

este fenômeno relacionado a outros desfechos como a instabilidade hemodinâmica, 

disfunção ventricular esquerda, intercorrências no sistema respiratório, dentre outras 

inabilidades no pós-cirúrgico. Por esta razão, decidimos associar fragilidade e suas 

categorias, de acordo com cada fase percorrida pelo paciente, de acordo com o 

diagrama abaixo. 
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Figura 3. Fluxograma da Fragilidade e suas Categorias. Fonte elaborada pela autora. 

 

4.1.1 Fragilidade e Cirurgia Segura 

Atualmente, temos formulários de cirurgia segura implantadas para diminuir o 

risco de erros durante a cirurgia. Esses questionários minimizam as falhas de 

comunicação, cooperação, coordenação entre o trabalho em equipe englobando o 

interpessoal do indivíduo.48  

Expor a identificação da fragilidade como uma avaliação de cirurgia segura,  

abrem duas vertentes importantes. A primeira seria sobre a decisão multiprofissional 

de submeter o paciente a cirurgia e a escolha de qual técnica cirúrgica utilizar com 

maior precisão pela equipe medica. 

A segunda vertente seria dar voz ao indivíduo e torna-lo participante ativo dessa 

decisão. Os profissionais da saúde possuirão maior embasamento teórico-prático 

fornecendo ao paciente maiores possibilidades e probabilidades de seu prognóstico. 

Analisando por esta perspectiva, poderíamos inferir que o recebimento de 

informações de forma clara e a capacidade de associação dessas informações pelo 

paciente, será diretamente influenciada pela relação de confiabilidade e clareza de 

comunicação da equipe multiprofissional, permitindo que com maior entendimento de 

seu prognóstico, o indivíduo decida com maior segurança a opção de se submeter ao 

procedimento cirúrgico ou não.  

Podemos entender que a avaliação clínica de maneira sistemática e precisa, 
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pode diminuir ou impedir o aparecimento deste fenômeno, tornando o procedimento 

cirúrgico mais seguro. 

Sendo assim este estudo sugere que a fragilidade deve ser avaliada como um 

preditor de cirurgia segura, permitindo estimar que o risco operacional do paciente, 

dependente do grau de fragilidade, poderia ser indicativo de aplicação de outra 

modalidade cirúrgica ou até mesmo de exclusão.48 

 

4.1.2 Fragilidade e Circulação Extracorpórea 

A comorbidade e o histórico clínico do paciente tem influência direta na sua 

resposta orgânica, e sabemos que em pacientes frágeis, procedimentos de baixo 

estresse, podem ser de alto risco.48 

Complicações como distúrbio hidroeletrolítico, hiperglicemia, hipoglicemia, 

hemorragias, alterações pulmonares, são situações comuns em pacientes submetidos 

a circulação extracorpórea.47  

As inflamações orgânicas geradas pela CEC desencadeiam o estresse 

oxidativo ocasionando disfunções biológicas altamente reativos no organismo 

humano podendo gerar danos irreversíveis, assim contribuindo para o 

desenvolvimento dos componentes da fragilidade ou até mesmo exacerbação da 

mesma existente.49 

Um estudo realizado em 2018 obteve 98% de intercorrências no pós operatório 

em pacientes submetidos a CEC, mostrando que a exposição dos pacientes com 

fragilidade a este tipo de intervenção, deveria ser mais cautelosa visando a diminuição 

da mortalidade e morbidade para sucesso no procedimento cirúrgico.50 

 

4.1.3 Fragilidade e Mobilização precoce 

Além dos sintomas metabólicos, a sobrevida de pacientes críticos tem 

aumentado nos dias atuais devido aos profissionais da área da saúde. A intervenção 

fisioterapêutica na UTI precocemente, demonstra ser uma técnica eficaz e segura na 

mobilização do paciente a fim de melhorar o transporte de oxigênio e reduzir os efeitos 

do imobilismo, com atividades terapêuticas progressivas, que atuam positivamente na 

reabilitação precoce desses pacientes, reduzindo as complicações respiratórias e 

consequente a melhora da recuperação.51  
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Entretanto pacientes frágeis com maiores complicações no pós-operatório, não 

são submetidos a essa intervenção, o que piora o seu prognostico, tempo de 

internação e risco de morte. 

Novos estudos já iniciaram a utilização de uma reabilitação cardíaca que se 

inicia também no pré operatório para aumentar a resistência física e muscular do 

paciente e consequentemente, a diminuição do tempo de internação, pois quanto 

menor a permanência hospitalar do indivíduo, melhor será o retorno precoce às 

atividades diárias e ao convívio familiar, acelerando sua reabilitação.51 

 

4.1.4 Fragilidade e Mensuração Padrão-ouro 

As escalas que avaliam a fragilidade, por quantificar diferentes variáveis, 

podem classificar o mesmo paciente, em níveis de fragilidade diferentes. 

Mesmo com um número de escalas existentes, ainda não há um método 

padrão-ouro para triar, identificar e mensurar a fragilidade de maneira fidedigna que 

possibilite a implementação pré-operatória, como pode ser observado no 

levantamento dos estudos. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de estudos que verifiquem a 

implantação de escalas já existentes e sua eficácia em diferentes populações, para a 

identificação precoce de fragilidade, ou até mesmo, a necessidade de desenvolver um 

instrumento que apresente critérios de aplicabilidade e confiabilidade para diferentes 

exposições. 

 

4.2 Limitações do Estudo 

Nenhum estudo selecionado utilizava-se de escalas de forma uniforme em sua 

metodologia para avaliação da fragilidade, o que pode ser um agente confundidor para 

a decisão terapêutica. 

Os estudos possuem análises de diversas variáveis, dificultando a adequação 

dos resultados para um grupo mais uniforme ou até mesmo para uma categorização 

mais específica dos preditores de fragilidade.  

 

5. CONCLUSÃO 

O tema fragilidade tem sido muito abordado recentemente em pesquisas, mas 

não tem sido muito estudado em cirurgia cardíaca convencional. Este estudo 

demonstrou que a fragilidade é um preditor do aumento do índice de mortalidade. As 
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escalas mais utilizadas para fragilidade são Fried Scale e EuroScore porém a falta de 

uma escala única, dificulta uma categorização da fragilidade, bem como seus 

preditores.  

Não há estudos que investigam isoladamente outros desfechos associados à 

fragilidade nesta população evidenciando assim, a necessidade da produção de mais 

pesquisas sobre estas variáveis previamente com o objetivo de fortalecer a inclusão 

da investigação da fragilidade na avaliação clínica do paciente que será submetido a 

cirurgia cardíaca. Porquê, “Elucidar sua etiologia é fundamental para identificar 

subconjuntos de alto risco e novas arenas para prevenção e tratamento da 

fragilidade”.52 

 

5.1 Implicações das descobertas para a pesquisa 

Recomenda-se mais estudos sobre o impacto fragilidade em pacientes 

submetidos às cirurgias convencionais.  

A utilização de diferentes escalas no mesmo estudo ou até mesmo o 

desenvolvimento de novas escalas de fragilidade mais atuais podem trazer com mais 

clareza a influência da fragilidade nesses pacientes. 

 

5.2 Implicações das descobertas para a prática 

A fragilidade deveria constar como uma investigação clínica habitual para a 

avaliação do indivíduo, podendo ser reconhecida como um preditor para a indicação 

da intervenção cirúrgica ou não. 
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9. APÊNDICE I   
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10. APÊNDICE II – PRIMA-SCR  

10.1 – Prisma-SCR – Instrumento Modelo em Branco 
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TITLE 
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results, and conclusions that relate to the review questions and 

objectives. 

 

INTRODUCTION 

Rationale 3 

Describe the rationale for the review in the context of what is already 

known. Explain why the review questions/objectives lend themselves to 

a scoping review approach. 
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addressed with reference to their key elements (e.g., population or 

participants, concepts, and context) or other relevant key elements used 

to conceptualize the review questions and/or objectives. 

 

METHODS 

Protocol and 

registration 
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Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be 

accessed (e.g., a Web address); and if available, provide registration 

information, including the registration number. 

 

Eligibility 

criteria 
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Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility 

criteria (e.g., years considered, language, and publication status), and 

provide a rationale. 

 

Information 

sources* 
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Describe all information sources in the search (e.g., databases with dates 

of coverage and contact with authors to identify additional sources), as 

well as the date the most recent search was executed. 

 

Search 8 
Present the full electronic search strategy for at least 1 database, 

including any limits used, such that it could be repeated. 
 

Selection of 

sources of 

evidence† 
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State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening and 

eligibility) included in the scoping review. 
 

Data charting 

process‡ 
10 

Describe the methods of charting data from the included sources of 

evidence (e.g., calibrated forms or forms that have been tested by the 

team before their use, and whether data charting was done independently 

or in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data 

from investigators. 

 

Data items 11 
List and define all variables for which data were sought and any 

assumptions and simplifications made. 
 

Critical 

appraisal of 

individual 
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If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of included 

sources of evidence; describe the methods used and how this information 

was used in any data synthesis (if appropriate). 

 

Synthesis of 

results 
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Describe the methods of handling and summarizing the data that were 

charted. 
 

RESULTS 

Selection of 

sources of 

evidence 

14 

Give numbers of sources of evidence screened, assessed for eligibility, 

and included in the review, with reasons for exclusions at each stage, 

ideally using a flow diagram. 

 

Characteristics 

of sources of 

evidence 

15 
For each source of evidence, present characteristics for which data were 

charted and provide the citations. 
 

Critical 

appraisal within 
16 

If done, present data on critical appraisal of included sources of evidence 

(see item 12). 
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sources of 

evidence 

Results of 

individual 

sources of 

evidence 

17 
For each included source of evidence, present the relevant data that were 

charted that relate to the review questions and objectives. 
 

Synthesis of 

results 
18 

Summarize and/or present the charting results as they relate to the review 

questions and objectives. 
 

DISCUSSION 

Summary of 

evidence 
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Summarize the main results (including an overview of concepts, themes, 

and types of evidence available), link to the review questions and 

objectives, and consider the relevance to key groups. 

 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review process.  

Conclusions 21 

Provide a general interpretation of the results with respect to the review 

questions and objectives, as well as potential implications and/or next 
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FUNDING 

Funding 22 

Describe sources of funding for the included sources of evidence, as well 

as sources of funding for the scoping review. Describe the role of the 

funders of the scoping review. 

 

JBI = Joanna Briggs Institute; PRISMA-ScR = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and 
Meta-Analyses extension for Scoping Reviews. 
* Where sources of evidence (see second footnote) are compiled from, such as bibliographic 
databases, social media platforms, and Web sites. 
† A more inclusive/heterogeneous term used to account for the different types of evidence or data 
sources (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy documents) that may 
be eligible in a scoping review as opposed to only studies. This is not to be confused with information 
sources (see first footnote). 
‡ The frameworks by Arksey and O’Malley (6) and Levac and colleagues (7) and the JBI guidance (4, 
5) refer to the process of data extraction in a scoping review as data charting. 
§ The process of systematically examining research evidence to assess its validity, results, and 
relevance before using it to inform a decision. This term is used for items 12 and 19 instead of "risk of 
bias" (which is more applicable to systematic reviews of interventions) to include and acknowledge the 
various sources of evidence that may be used in a scoping review (e.g., quantitative and/or qualitative 
research, expert opinion, and policy document). 
 
From: Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for 
Scoping Reviews (PRISMAScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018;169:467–473.  
doi: 10.7326/M18-0850. 
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10.2 – Prisma-SCR Revisora 1 – 01 de outubro 2020 

SECTION ITEM PRISMA-SCR CHECKLIST ITEM 
REPORTED 

ON PAGE # 

TITLE 

Title 1 Identify the report as a scoping review. 01 

ABSTRACT 

Structured summary 2 

Provide a structured summary that includes (as applicable): background, 

objectives, eligibility criteria, sources of evidence, charting methods, results, and 

conclusions that relate to the review questions and objectives. 

08 

INTRODUCTION 

Rationale 3 

Describe the rationale for the review in the context of what is already known. 

Explain why the review questions/objectives lend themselves to a scoping review 

approach. 

13 

Objectives 4 

Provide an explicit statement of the questions and objectives being addressed with 

reference to their key elements (e.g., population or participants, concepts, and 

context) or other relevant key elements used to conceptualize the review questions 

and/or objectives. 

23 

METHODS 

Protocol and registration 5 

Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be accessed 

(e.g., a Web address); and if available, provide registration information, including 

the registration number. 

24 

Eligibility criteria 6 
Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility criteria (e.g., 

years considered, language, and publication status), and provide a rationale. 
25 

Information sources* 7 

Describe all information sources in the search (e.g., databases with dates of 

coverage and contact with authors to identify additional sources), as well as the 

date the most recent search was executed. 

26 

Search 8 
Present the full electronic search strategy for at least 1 database, including any 

limits used, such that it could be repeated. 
26 

Selection of sources of 

evidence† 
9 

State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening and eligibility) 

included in the scoping review. 
27 

Data charting process‡ 10 

Describe the methods of charting data from the included sources of evidence (e.g., 

calibrated forms or forms that have been tested by the team before their use, and 

whether data charting was done independently or in duplicate) and any processes 

for obtaining and confirming data from investigators. 

28 

Data items 11 
List and define all variables for which data were sought and any assumptions and 

simplifications made. 
28 

Critical appraisal of 

individual sources of 

evidence§ 

12 

If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of included sources 

of evidence; describe the methods used and how this information was used in any 

data synthesis (if appropriate). 

28 

Synthesis of results 13 Describe the methods of handling and summarizing the data that were charted. 28 

RESULTS 

Selection of sources of 

evidence 
14 

Give numbers of sources of evidence screened, assessed for eligibility, and 

included in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally using a 

flow diagram. 

32 

Characteristics of 

sources of evidence 
15 

For each source of evidence, present characteristics for which data were charted 

and provide the citations. 
32 

Critical appraisal within 

sources of evidence 
16 

If done, present data on critical appraisal of included sources of evidence (see item 

12). 
33 

Results of individual 

sources of evidence 
17 

For each included source of evidence, present the relevant data that were charted 

that relate to the review questions and objectives. 
32 

Synthesis of results 18 
Summarize and/or present the charting results as they relate to the review 

questions and objectives. 
39 

DISCUSSION 

Summary of evidence 19 

Summarize the main results (including an overview of concepts, themes, and 

types of evidence available), link to the review questions and objectives, and 

consider the relevance to key groups. 

40 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review process. 43 

Conclusions 21 
Provide a general interpretation of the results with respect to the review questions 

and objectives, as well as potential implications and/or next steps. 
43 

FUNDING 

Funding 22 

Describe sources of funding for the included sources of evidence, as well as 

sources of funding for the scoping review. Describe the role of the funders of the 

scoping review. 

44 
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10.3 – Prisma-SCR Revisora 2 – 06 de Outubro de 2020 

SECTION ITEM PRISMA-SCR CHECKLIST ITEM 
REPORTED 

ON PAGE # 

TITLE 

Title 1 Identify the report as a scoping review. 01 

ABSTRACT 

Structured summary 2 

Provide a structured summary that includes (as applicable): background, 

objectives, eligibility criteria, sources of evidence, charting methods, results, and 

conclusions that relate to the review questions and objectives. 
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INTRODUCTION 

Rationale 3 

Describe the rationale for the review in the context of what is already known. 

Explain why the review questions/objectives lend themselves to a scoping review 

approach. 

13 

Objectives 4 

Provide an explicit statement of the questions and objectives being addressed with 

reference to their key elements (e.g., population or participants, concepts, and 

context) or other relevant key elements used to conceptualize the review questions 

and/or objectives. 

23 

METHODS 

Protocol and 

registration 
5 

Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be accessed 

(e.g., a Web address); and if available, provide registration information, including 

the registration number. 

24 

Eligibility criteria 6 
Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility criteria (e.g., 

years considered, language, and publication status), and provide a rationale. 
25 

Information sources* 7 

Describe all information sources in the search (e.g., databases with dates of 

coverage and contact with authors to identify additional sources), as well as the 

date the most recent search was executed. 

26 

Search 8 
Present the full electronic search strategy for at least 1 database, including any 

limits used, such that it could be repeated. 
26 

Selection of sources of 

evidence† 
9 

State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening and eligibility) 

included in the scoping review. 
27 

Data charting process‡ 10 

Describe the methods of charting data from the included sources of evidence (e.g., 

calibrated forms or forms that have been tested by the team before their use, and 

whether data charting was done independently or in duplicate) and any processes 

for obtaining and confirming data from investigators. 

28 

Data items 11 
List and define all variables for which data were sought and any assumptions and 

simplifications made. 
28 

Critical appraisal of 

individual sources of 

evidence§ 

12 

If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of included sources 

of evidence; describe the methods used and how this information was used in any 

data synthesis (if appropriate). 

28 

Synthesis of results 13 Describe the methods of handling and summarizing the data that were charted. 28 

RESULTS 

Selection of sources of 

evidence 
14 

Give numbers of sources of evidence screened, assessed for eligibility, and 

included in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally using a 

flow diagram. 

32 

Characteristics of 

sources of evidence 
15 

For each source of evidence, present characteristics for which data were charted 

and provide the citations. 
32 

Critical appraisal 

within sources of 

evidence 

16 
If done, present data on critical appraisal of included sources of evidence (see item 
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33 

Results of individual 

sources of evidence 
17 

For each included source of evidence, present the relevant data that were charted 

that relate to the review questions and objectives. 
32 

Synthesis of results 18 
Summarize and/or present the charting results as they relate to the review 

questions and objectives. 
39 

DISCUSSION 

Summary of evidence 19 

Summarize the main results (including an overview of concepts, themes, and 

types of evidence available), link to the review questions and objectives, and 

consider the relevance to key groups. 

40 

Limitations 20 Discuss the limitations of the scoping review process. 43 

Conclusions 21 
Provide a general interpretation of the results with respect to the review questions 

and objectives, as well as potential implications and/or next steps. 
43 

FUNDING 

Funding 22 

Describe sources of funding for the included sources of evidence, as well as 

sources of funding for the scoping review. Describe the role of the funders of the 

scoping review. 

44 

 


