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PREVENCIÓN DE FRAXILIDADE E CAÍDAS EN ANCIÁNS 

Este documento recolle o contido da sesión A fraxilidade, esa característica dos anciáns, impartida no 

Centro de Saúde de Sárdoma o 19 de xullo de 2016 por Marta Mariño Martínez, residente de primeiro ano 

de Medicina de Familia e Comunitaria. Esta foi baseada no algoritmo de actuación proposto polo 

documento de consenso do SNS de Prevención de fraxilidade e caídas do ano 2014 (anexo 1);  é por tanto 

unha sesión que podemos encadrar dentro do campo da Xereontología.  

¿Quen non escoitou nunca a historia dun señor Pepe ou dona María que estando previamente ben cae e xa 

non sae do hospital? ¿Haberá algo que se poida facer en Primaria para evitar isto? Esta foi a motivación 

inicial deste traballo.   

Definimos fraxilidade como unha diminución das reservas fisiolóxicas e homeostase que presdispón a sufrir 

eventos adversos de saúde ou unha maior vulnerabilidade ás consecuencias dos mesmos, tales como 

hospitalización, caídas, infeccións, complicacións pos cirúrxicas... Cunha consecuente maior probabilidade 

de evolucionar cara discapacidade e dependencia. Afortunadamente, e esta é a clave desta sesión, é unha 

situación reversible e modificable.  

Aínda que a fraxilidade non é unha característica exclusiva da vellez, si é esta a franxa de idade na que esta 

é máis prevalente. Para facernos unha idea da realidade dende a Atención Primaria, no cupo 4 do Centro de 

Saúde de Sárdoma ata o 22,95% do total de pacientes son > 64 anos (datos de maio do 2016), pero se 

analizamos a situación desde a perspectiva da asistencia ao centro de saúde, atopámonos con que no total 

de atendidos nunha mañá normal, máis do 50% son anciáns, é dicir, persoas potencialmente fráxiles.  

Vellos hai de todos tipos: amables, solitarios, cumpridores, roñosos, inconformes coa súa situación... Pero 

hai unha característica que comparten todos, e esta é a de que son organismos con equilibrios inestables: 

calquera novidade na súa balanza pode ocasionar situacións de bastante gravidade. É por iso que un 

protocolo como este que enfoque a situación dende a prevención primaria cobra especial relevancia.  

 

Ilustración 1. Esperanza de vida aos 65 anos; Datos de España no 2012.                                                                                                  
Fontes: Táboas de mortalidade. INE. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Eurostat 
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Para maior motivación, recordar que aínda que é de sobra coñecido que somos un país cunha elevada 

esperanza de vida; isto non se acompaña dunha alta “esperanza de anos con boa saúde”. Esta situación 

tradúcese en que os nosos maiores viven moito, pero conservando moi poucos anos a calidade de vida, o 

que conleva uns enormes costes sanitarios.  

Todos estes motivos, como digo, xustifican a pertinencia dun protocolo nacional de prevención de caídas e 

fraxilidade.  

Antes de continuar parémonos un momento na seguinte reflexión: ¿ser vello é igual a estar enfermo?  

Definimos vellez como idade superior a 70-75 anos (non hai consenso), con cambios morfolóxicos, 

bioquímicos, fisiolóxicos e psicolóxicos que se producen polo funcionamento do organismo ao longo do 

tempo; e como vimos dicindo esta franxa de idade constitúe en si mesmo un grupo de risco pola súa 

especial vulnerabilidade. É ben certo que moitos maiores teñen múltiples diagnósticos, pero reflexionemos 

un momento sobre o que significa ter saúde. O certo é que unha persoa maior pode ter múltiples 

diagnósticos e igualmente ser capaz de afrontar os retos da vida. Quizais por iso, a propia OMS recomenda 

recorrer ao concepto de Funcionalidade para analizar a saúde dos nosos maiores, fuxindo da utópica 

definición recollida no Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que 

permanece estanca dende 1948.  

Como última reflexión: ¿por que abordar isto dende a Atención Primaria? Hai xa un tempo os familiólogos 

reivindicaron que non atendían enfermidades, senón enfermos. Se lle damos unha volta máis, a realidade é 

que nas nosas consultas non vemos enfermos senón persoas, persoas con problemas específicos e queixas 

máis ben inespecíficas. Ademais non solo vemos á persoa, senón tamén o seu entorno, os seus recursos e 

apoio social. Como dicía a vellez e a fraxilidade non son enfermidades, son condicionantes que teñen moito 

que ver co entorno, e por iso é a perspectiva da Atención Primaria a adecuada para observar estas 

características.  

Diversos estudos demostran que chegamos á vellez de acordo coa vida previa que levamos, e que vivimos a 

nosa vellez de acordo coas prioridades e pensamentos da nosa xeración. Isto denomínase efecto cohorte, e 

pon de manifesto unha vez máis o enorme peso do estilo de vida dentro dos determinantes de saúde. Así 

pois, o estado de vellez pode definirse como un continuo que vai dende o avellentamento activo ata a 

dependencia. Contamos con ferramentas para avaliar de forma obxectiva e sistemática aos nosos maiores: 

por un lado avaliamos a función da persoa fronte as actividades da vida diaria, entendendo esta como dúas 

esferas distintas: as actividades básicas, e as actividades instrumentalizadas. Para avaliar as actividades 

básicas contamos co Índice de Barthel (anexo 2), que recolle 10 características distintas centradas no 

autocoidado, e cuxo resultado final nos permite avaliar o grao de autonomía da persoa.  
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Ilustración 2. Actividades avaliadas no índice de Barthel. 

 

Con respecto ás actividades instrumentalizadas, o Índice de Lawton & Brody (anexo 3) é o máis estendido, 

aínda que tamén contamos co cuestionario VIDA, desenvolvido e validado en España. O primeiro recolle 

unha serie de características centradas nas competencias, que nos permiten avaliar o grao de 

independencia do individuo na comunidade.  

 

Ilustración 3. Actividades avaliadas na Escala de Lawton & Brody 
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A autonomía e o grao de independencia na comunidade definen o avellentamento activo. Cabe dicir tamén 

que ante unha perda da función, a primeira esfera en ser afectada é a independencia na comunidade, é 

dicir, que o Índice de Lawton & Brody será máis sensible á hora de detectar perda da función.  

Por outro lado temos os chamados test de función, que permiten avaliar o estado físico da persoa. 

Falaremos máis en profundidade destes test máis adiante.  

Coñecidas as ferramentas existentes, cabe preguntarse: ¿como cribar a fraxilidade? O ideal sería unha 

valoración multidimensional breve, orientada e que despiste ao mesmo tempo o risco de caídas. Das 

ferramentas xeriátricas coñecidas, ¿que se aproxima máis a isto? Os indicadores clásicos da consulta, 

baseados nos criterios de Fried (perda recente de peso involuntaria, >20% de perda de forza obxectivizada 

con dinamómetro, astenia...) non, pois non teñen demostrado eficacia preditora. A valoración xeriátrica 

integral tampouco, pois aínda que é a ferramenta con maior valor analítico, é demasiado exhaustiva e larga 

para unha estratexia de cribado.  

¿Que propón entón o algoritmo de consenso? Propón que a toda persoa > 70 anos que acuda a consulta se 

lle faga un cribado básico de fraxilidade, consistindo este no Índice de Barthel en primeiro lugar, para 

discriminar ás persoas nas que aínda pode ser efectiva unha actuación específica de prevención da 

fraxilidade. Así, a todas as persoas cunha puntuación superior ou igual a 90, é dicir, con solo un parámetro 

totalmente alterado ou dous alterados moderadamente, se lles debería facer a continuación un test de 

execución.  

Deste xeito obteríamos ata catro tipoloxías de anciáns: persoa autónoma non fráxil (sen ou con 

enfermidade orgánica, pero sen alteración funcional), persoa maior fráxil, persoa maior dependente e 

persoa maior no final da vida (con esperanza de vida <6meses). Nesta sesión imos centrarnos solo nas dúas 

primeiras tipoloxías, pois no ancián dependente e no ancián no final da vida non hai cabida para actuacións 

de prevención de fraxilidade.  

 

 

Ilustración 4. Tipoloxías de anciáns. 
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Existen 3 test de execución principais na bibliografía: 

PROBA  EXECUCIÓN  RISCO DE FX CARACTERÍSTICAS DEFECTOS  

Velocidade da 
marcha  

Camiñar 4m a ritmo 
confortable  

>0,8m/s Predi efectos adversos, 
hospitalización, caídas, 
dependencia e mortalidade 

Pouca evidencia na 
interpretabilidade, efecto suelo 
e teito. 

“Levántate y 
anda” 

Levantarse dunha silla con 
repousabrazos, camiñar 3m, 
xirar e regresar á silla e 
sentarse. 

>20s Validada en AP para avaliar 
risco de caídas e detección de 
fraxilidade  

Escasa eficacia como ferramenta 
predictora de discapacidade 

SPPB (Short 
Physical 
Performance 
Battery) 

1. Equilibrio: 
semitándem-pes 
xuntos-tándem  

2. Velocidade marcha 
3. Levantarse e 

sentarse 5 veces 

Escala de 0 a 12: 
<10 = elevado 
risco de 
discapacidade e 
caídas 

Predi dependencia, 
institucionalización e morte.  
Permite monitorización: 
cambios de 1 punto son 
significativos clinicamente.  

Tempo  

Tabla 1. Análise dos principais test de execución. 

 

No protocolo recoméndase a utilización do SPPB (anexo 4), mais como podemos ver na táboa, calquera dos 

3 podería ser válido.  

¿Ten sentido cribar a fraxilidade? Revisemos os criterios de Frame e Carlson, pois se ben a fraxilidade non é 

unha enfermidade, son igualmente aplicables: 

- Condición prevalente: efectivamente, segundo datos do ministerio un 10-20% dos cupos de 

atención primaria serían fráxiles, aumentando a prevalencia coa idade e sexo feminino. 

- Detectable en etapa presintomática: posible mediante os diferentes índices e test de execución.  

- As probas diagnósticas deben ser efectivas e eficaces: no noso caso a especificidade das probas é 

escasa, por iso o consenso propón unha estratexia aplicada de maneira oportunista na consulta, 

sen aplicar o cribado a toda a poboación.  

- O tratamento temperán debe ser mellor que na etapa sintomática e o dano potencial da 

intervención debe ser menor que o tratamento non precoz, en ambos casos a resposta é si: é máis 

eficaz e rentable previr unha caída que tratala. 

 

Cabe indicar neste punto que existen dous fenómenos fundamentais no paso de funcionalidade a 

dependencia, un deles é directo e rápido, sería o modelo dunha enfermidade aguda grave no que non 

habería marxe para unha actuación de prevención. Sen embargo o máis frecuente é o deterioro paulatino, 

que responde ao modelo de enfermidade crónica con reagudizacións, na que inflúen os condicionantes de 

saúde e os factores de risco predicibles, sendo posible por tanto unha actuación de prevención. Con 

respecto a esta posible actuación, resaltar que tal e como demostran os estudos sobre o tema, a eficacia 

potencial da actuación é maior canto máis precozmente no tempo se aplique. 
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¿E todo isto para que? Para evitar ou retrasar o deterioro funcional; ou dito con outras palabras: para 

comprimir a morbilidade de forma que a incapacidade chegue xusto antes da morte. Deste xeito aplicando 

o protocolo quizais os nosos maiores non vivirán máis anos, pero si vivirán mellor. 

Pasamos agora a analizar a parte final do protocolo de cribado, que se centra no que podemos definir como 

a expresión clínica máis grave da fraxilidade: as caídas.  

Unha caída é a consecuencia de calquera acontecemento que precipita á persoa ao chan en contra da súa 

vontade. Nunha persoa con perda dos mecanismos compensadores, como é un vello fráxil, pode ocasionar 

unha situación verdadeiramente grave.  

Se nos preguntamos cales son as causas das caídas, probablemente acabemos conformando unha lista con 

innumerables elementos: trastornos do equilibrio, marcha inestable, debilidade muscular, medicación 

hipotensora, riscos do entorno... Sen embargo, que sexa unha realidade multifactorial non quere dicir que 

se trate de riscos imprevisibles (de novo atopamos aquí outro motivo para o nacemento deste protocolo de 

consenso). De feito, de acordo coa evidencia dispoñible, a actuación sobre estes perigos previsibles 

descende a taxa de caídas, é dicir, descende o número de persoas que sofren unha caída dentro da 

comunidade.  

¿Que ocasiona unha caída a nivel individual? Para a persoa maior unha caída supón unha lesión 

potencialmente grave, que pode ocasionar unha perda de función e un temor a volver a caer que 

desemboque nunha perda da autoconfianza.  

A nivel poboacional, podemos facernos unha idea da magnitude deste problema con esta imaxe:  

 

Ilustración 5. Pirámide lesional. Consecuencias das caídas en maiores de 65 anos. 
Fonte: INE e CMBD. 2013. 
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O protocolo de consenso propón as seguintes preguntas para avaliar o risco de caídas: 

• ¿Sufriu unha caída que necesitou atención sanitaria no último ano? 

• ¿Sufriu 2 ou máis caídas no último ano? 

• ¿Ten un Trastorno da marcha significativo, un SPPB <10 ou test de levántate y anda >20s ou 

velocidade da marcha >0,8m/s? 

A resposta positiva a calquera das 3 nos sitúa ante unha persoa maior con alto risco de caídas, mentres que 

as 3 respostas negativas indican que estamos ante un vello con baixo risco de caídas. Isto nos permite 

enfocar a actuación especifica necesaria. 

No caso das persoas maiores con baixo risco de caídas, o que debemos facer é recomendar un estilo de 

vida saudable, dentro das actuacións de consello integral de saúde, e reavaliar o risco de caídas ao cabo 

dun ano.  

No caso das persoas maiores con alto risco de caídas, debemos facer unha avaliación multifactorial 

individualizada, profundizando máis ou menos en cada apartado segundo as características da persoa:  

• Anamnese da historia de caídas: lugar, actividade que estaba realizando, consecuencias 

físicas e psicolóxicas ocasionadas. 

• ¿Ten enfermidades diagnosticadas que as favorezan?  Patoloxías neurolóxicas, 

musculoesqueléticas (incluíndo o estado dos pes), cardiovasculares (atención á hipotensión 

ortostática, moi prevalente nos anciáns) e outras condicións coma a deshidratación. Tamén 

debemos prestar especial atención ás posibles enfermidades ocultas, que os nosos maiores 

non nos refiran directamente en consulta.  

• Estado funcional e de execución, que avaliamos cos test específicos xa realizados. 

• Sensorial: avaliación da vista e da audición. 

• Mental e cognitiva: Pfeiffer, MEC – Lobo. 

• Social 

• Medicación  

• Riscos do fogar 

Outra posible actuación ante as persoas con alto risco de caídas sería a estratexia avaliación de risco + 

intervención muticomponente non individualizada, consistente en recomendación de exercicio, revisión da 

medicación e dos riscos no fogar. 

¿Que facer unha vez finalizada a avaliación multifactorial? 

- Consello para manter a actividade física habitual, pois é a medida con máis efectividade 

demostrada xunto coa realización de exercicio físico multicompetente. 
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- Animar a actividade física multicompetente, que engloba exercicios de resistencia, equilibrio e 

forza, sendo o Tai Chi o exercicio grupal máis recomendado na bibliografía. Pode ser interesante 

neste punto animar a que se aproveiten os recursos da comunidade para realizar esta actividade 

física, pois así traballaremos tamén as esferas intelectual e interpersoal da vellez, ademais da física.  

- Manter un correcto estado nutricional (aportar vitamina D se precisa). 

- Manexo adecuado de enfermidades crónicas e síndromes xeriátricos.  

- Adecuación da medicación  prevención cuaternaria.  

- Fomentar alternativas á situacións estresantes. 

- Recomendacións específicas para os riscos do fogar.   

 

A continuación, imos centrarnos na medicación. Revisemos algúns datos para entender a importancia deste 

apartado nos nosos maiores: 

- A polimedicación, entendida como o consumo diario de máis de 6 fármacos durante un mínimo de 

6 meses, é un factor de risco independente para as caídas en maiores. 

- A prescrición inadecuada en maiores de 65 anos alcanza porcentaxes superiores ao 50% segundo 

datos dos estudos dispoñibles (a cota máis alta en todas as franxas de idade). 

- Nos vellos dáse frecuentemente a paradoxa terapéutica, que consiste nunha reacción imprevisible 

e esaxerada á introdución dun novo fármaco.  

- Ata un 20% dos ingresos hospitalarios nos maiores son debidos a reaccións adversas a 

medicamentos. 

- Existe tamén o que eu denominaría a paradoxa das benzodiacepinass:  son os fármacos que máis 

aumentan o risco de caídas de forma predecible, son tamén os máis frecuentes dentro dos estudos 

de Prescrición inadecuada e ademais o seu uso crónico conleva peores puntuacións na escala 

cognitiva, así como alteracións da función. Sen embargo un 1% dos vellos ingresados no hospital 

sairán de alta cunha benzodiacepina pautada. 

 

O rango de actuacións na esfera de medicación é por tanto moi amplo:  

- Revisar periodicamente a indicación do fármaco e a duración da prescrición. 

- Iniciar o tratamento con doses baixas, evitando drogas de vida media longa ante a posibilidade de 

acumulación. 

- Adecuar a dose ás condicións do ancián (p.e. insuficiencia renal). 

- Valorar a posibilidade de retirada/ alternativa non farmacolóxica. 

- Preguntar especificamente pola automedicación e cumprimento terapéutico. 

- Aparición de síntomas inespecíficos  considerar a opción de Reacción Adversa Medicamentosa. 

- Consultar os protocolos de uso racional do medicamento, destacando os criterios STOPP/START. 
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- Concertar unha cita tras unha alta hospitalaria para abordar a conciliación da medicación.  

- Evitación do fenómeno de cascada: inicio de medicación, aparición de efecto secundarios, 

tratamento dos mesmos con máis fármacos… 

 

Se nos apoiamos nos criterios STOPP/START (criterios que detectan prescripciones potencialmente 

inapropiadas en personas maiores de 65 anos, tanto por sobreutilización de fármacos (STOPP) coma por 

infrautilización (START)) e nas guías específicas de polimedicación podemos optimizar ao máximo a 

medicación do ancián, minimizando os factores de risco de caídas relacionados cos fármacos. Cabe 

recordar neste punto que a maior evidencia con respecto á retirada da medicación é relativa aos fármacos 

psicotropos, cun nivel de evidencia B (curiosamente están en terceira posición en canto aos grupos de 

fármacos que máis prescribimos nos maiores de 65 anos, solo por detrás dos fármacos para o sistema 

cardiovascular e dos orientados a patoloxía musculoesquelética). A retirada doutros fármacos ten un grao 

de evidencia menor (C) . 

 

Ilustración 6. Sección K dos Criterios STOPP: fármacos que aumentan de forma predicible o risco de caídas en persoas maiores. 

 

Despois de revisar de maneira exhaustiva a medicación, debemos abordar o risco de caídas no fogar. Unha 

vez máis é necesario ser sistemáticos e ordenados na avaliación para non esquecer ningún punto: 

utilizamos para iso unha modificación dos puntos de V. Rodríguez Navarro, do ano 2012.  

Para facilitar a memorización, empezaremos de abaixo a arriba: 

1. Chan  quitar alfombras e felpudos, evitar o uso de abrillantadores resbaladizos. 

2. Calzado e vestido  usar calzado adecuado, con súela de goma antideslizante e se é posible con 

mecanismo de suxeción do nocello. 

3. Animais domésticos  se os hai, minimizar a posibilidade de tropezo con eles. 
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4. Utensilios  colocar as cousas empregadas con máis frecuencia polos vellos nos estantes de maior 

accesibilidade, é dicir, naqueles en torno a altura da cintura. 

5. Iluminación  correcta iluminación en todas as estancias da casa, incluído durante a noite o 

camiño da habitación ata o baño.  

Debemos analizar o chan, a iluminación e os utensilios en todas as estancias da casa: habitacións, baño, 

pasillo e cociña.  

Ao longo da avaliación, podemos atoparnos con situacións que sobrepasen o ámbito da Atención Primaria, 

e que por tanto debamos derivar a atención especializada, preferentemente Xeriatría. Segundo o protocolo 

de consenso, as situacións ante as que debemos derivar serían as seguintes: 

• Perda funcional recente sen causa clínica evidente 

• Deterioro cognitivo de recente aparición 

• Máis de dúas caídas no último ano que precisaran atención sanitaria ou que coexistan con 

alteración do equilibrio ou da marcha (British Geriatric Society)  

• Situacións detectadas na valoración multidimensional que se consideren subsidiarias de manexo en 

atención hospitalaria especializada 

Coma no caso dos anciáns con baixo risco de caídas, deberemos reavaliar a situación ao cabo dun ano, 

tanto da situación de fraxilidade do ancián coma da efectividade da nosa actuación.  

 

Para rematar, analizamos algunhas das limitacións do protocolo: 

• Tempo: a maioría das avaliacións recomendadas consumen moitos máis minutos dos que temos 

dispoñibles na consulta de Atención Primaria. 

• Iatrogenia: como toda actuación sanitaria, debemos ser conscientes de que non está exenta de 

riscos. 

• Oportunismo: existe un sesgo por acceso á atención sanitaria, o que quere dicir que cabe a 

posibilidade de que non cheguemos á poboación que máis o precise, simplemente porque non 

acoden ao médico. Xa que as estratexias de cribado solo teñen sentido se chegan á poboación que 

o precisa, a aplicación deste protocolo debería ir asociada a algún tipo de estudo para avaliar a súa 

eficacia.  

• O protocolo deixa fóra a aquelas persoas fráxiles non maiores de 70 anos. 

• Non plantexa diagnóstico diferencial nin a petición de probas complementarias, pois non 

demostraron eficacia algunha na valoración da fraxilidade. Sen embargo, aínda que a condición de 

fraxilidade non obrigue de por si a facer unha analítica completa, se estamos ante unha persoa 

maior que non coñecemos previamente e que refire unha perda de función recente, quizais si sería 

pertinente pedir probas complementarias para descartar outros procesos.  

• A guía NICE e a sociedade americana de xeriatría recomendan o cribado anual do risco de caídas xa 

dende maiores de 65 anos, por tanto con este protocolo temos un decalaxe de 5 anos.  
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• ¿Demasiada complexidade para acabar recomendando exercicio e revisando a adecuación 

terapéutica?  

 

Finalizamos este repaso ao algoritmo de actuación de prevención de fraxilidade e caídas do documento de 

consenso do SNS do 2014 recordando que non debemos fuxir dos vellos, pois na maioría dos casos serán 

persoas que nos acompañen ata durante 18 anos de media na nosa vida profesional, e teñen máis que 

merecida toda a atención que poidamos adicarlle. Do que si debemos fuxir é do vellismo ou da fobia 

inxustificada aos anciáns.  
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Anexos  

ANEXO 1: Modificación do algoritmo de prevención de fraxilidade e caídas en anciáns. 
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ANEXO 2: Índice de Barthel 
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ANEXO 3: Escala de Lawton & Brody 

 

 

  



Sesións formativas do CS de Sárdoma 
 

15 
 

ANEXO 4: Algoritmo do SPPB 

 

 

 

 

 

 


