
L’interès de l’ésser humà per l’estudi dels canvis
dependents de l’edat per tal d’identificar mesures que
possibiliten el benestar i l’extensió de la vida és una
constant històrica. No obstant això, no s’aconsegueix
prolongar el període vital fins al segle XIX, quan l’ho-
me descobreix vies per a atenuar l’efecte de processos
morbosos que comprometen la supervivència. Com a
conseqüència comencen a emergir les malalties i
manifestacions clíniques deriva-
des dels processos associats a l’e-
dat i sorgeix la necessitat de se-
parar el que és malaltia del que
és envelliment. Es planteja un
nou repte metodològic en la defi-
nició de models d’investigació
dirigits a delimitar la frontera
entre allò que és normal i allò
que és anormal, allò fisiològic i
allò patològic. Apareixen dues
ciències complementàries: la
gerontologia, que estudia l’enve-
lliment en condicions biològiques de normalitat, i la
geriatria, compromesa amb tots els aspectes relacio-
nats amb la malaltia en la vellesa. Ambdues ciències
convergeixen en la idea de distingir entre l’envelli-
ment habitual (usual ageing) i l’envelliment reeixit
(succesful ageing), modificant ambdues el seu enfo-

cament cap a la prevenció de la incapacitat i l’estudi
de la capacitat funcional, nexe entre l’expectativa de
vida i la qualitat de vida. 

Actualment l’expectativa de vida d’una persona
que ha fet els 65 anys, als països occidentals, és de
prop de quinze anys en els homes i de vint per a les
dones, dels quals, quatre en els homes i set en les
dones es caracteritzen per una restricció en el nivell

d’activitat, restricció relacionada,
en la meitat dels casos, amb
alguna discapacitat. A Espanya,
el 70% dels majors de 65 anys
està funcionalment bé i només el
10% presenta deteriorament fun-
cional (definit com la incapacitat
de cuidar-se d’un mateix), que és
la primera causa d’instituciona-
lització i d’ús desproporcionat
dels serveis sanitaris per part de
la població anciana. 

Històricament, en la geriatria,
ha existit certa confusió a l’hora de definir i quantifi-
car el que és la seua raó de ser: l’atenció mèdica
d’una etapa vital caracteritzada per una reducció mul-
tisistèmica de la capacitat fisiològica d’un individu,
amb la finalitat de posposar la seua principal conse-
qüència: la pèrdua d’autonomia i de qualitat de vida.

ANCIÀ FRÀGIL: 
LA VULNERABILITAT I L’ENVELLIMENT

Juan Antonio Avellana Zaragoza

Núm. 43 MÈTODE 89

e
n

v
e
l
l
im

e
n

t
: e

l
 p

a
s
 d

e
l
 t

e
m

p
s

m
o

n
o

g
r
à
f
ic

Frailty and Old Age. The aging population has brought with it illnesses and

disabilities associated with old age. Consequently, two branches of science have

arisen: gerontology and geriatrics, both converging in the study of functional

deterioration, coming together at the point where life expectancy and quality of life

join. The sooner we detect the risk of losing functionality, the more effective the

intervention will be. Thus the concept of frailty and old age appears: a combination

of deficiencies or conditions that increase with age and contribute to making the

aged person more vulnerable to changes in their environment and to stress. This is

a recent concept, which first appeared in 1985, but it was not until the end of the

nineties that renowned publications began to appear trying to define frailty, how to

detect, quantify and anticipate it. This is still an unfinished work in the field of

geriatrics.

«LA FRAGILITAT BIOLÒGICA

ASSENYALA UNA MENOR

ADAPTABILITAT ALS CANVIS

QUE SE SUCCEEIXEN 

EN L’AMBIENT INTERN 

I EXTERN»



Els primers treballs adreçats a detectar de manera pre-
coç el deteriorament utilitzaven termes com “ancià
vulnerable” o “ancià de risc”. Posteriorment es va
implantar el terme d’“ancià fràgil”. Actualment s’esti-
ma que el 10-25% dels majors de 65 anys són fràgils i
que aquesta proporció va en augment. En el Llibre
blanc de la salut en la vellesa de l’Associació Ameri-
cana de Metges (AMA) (AMA white paper in elderly
health) el 46% dels majors de 85 anys que viuen en la
comunitat compleixen criteris de fragilitat. 

� CONCEPTE D’ANCIÀ FRÀGIL

En essència, fragilitat és sinònim d’inestabilitat, i
designa la major probabilitat o risc d’un element de
perdre la seua condició, i per tant, de canviar d’estat.
En l’ésser humà, la fragilitat biològica tradueix, d’a-
cord amb el segon principi de la termodinàmica, la
progressiva disminució de rendiment en la transfor-

mació d’energia. Quan aquest rendiment es fa nul es
produeix la mort, moment en què l’ésser viu ja no
transforma energia, sinó que és transformat. La fragi-
litat biològica assenyala una menor adaptabilitat als
canvis que se succeeixen en l’ambient intern i extern.
Inicialment només s’observa sota circumstàncies
d’intens estrès, per a manifestar-se posteriorment
davant mínimes lesions. És per això que la fragilitat
biològica ha de ser jutjada com un continuum entre
l’autonomia, generalment representada per la madure-
sa, i la premort.

És un concepte relativament nou, ja que és al final
dels anys vuitanta quan comença a aparèixer en la
literatura especialitzada i a finals dels noranta és un
dels temes que més atenció i nombre d’estudis susci-
ta, quasi tots relacionats amb la seua definició o el seu
mesurament. No obstant això, l’existència de múlti-
ples reflexions sobre la seua naturalesa i els factors
que poden influir-hi ha generat confusió, perquè s’ha
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A Espanya, el 70% dels majors de 65 anys està funcionalment bé i només el 10% presenta deteriorament funcional.
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aplicat de manera indiscriminada com a sinònim de:
deteriorament funcional i pèrdua de mobilitat; altera-
ció de l’estat mental; mal estat de salut amb malalties
agudes o cròniques; dependència i necessitat d’insti-
tucionalització; individus molt vells; etc.

Inicialment, Brocklehurst, el 1985, descriu la fragi-
litat com l’existència d’un equilibri entre múltiples
factors positius i negatius, tant mèdics com psicolò-
gics i socials, que fan que l’individu mantinga la seua
independència. La fragilitat apareix davant la ruptura
d’aquest equilibri i llavors augmenta el risc d’institu-
cionalització i de mort. Diversos autors modifiquen
aquesta teoria, però sempre se n’emfatitza el caràcter
social i és considerat fràgil aquell ancià amb risc
d’institucionalització. Els estudis s’adrecen a la detec-
ció precoç de discapacitat i dependència funcional
que després exigesca atenció a llarg termini.

L’any 1992 Buchner i Wagner defineixen la fragili-
tat com aquella situació inestable resultant de la

reducció en la capacitat de reserva que fa augmentar
el risc d’incapacitat i mort davant un estrès extern
menor, per impossibilitat per a mantenir l’homeòstasi.
Aquest model preveu una etapa prèvia en què encara
no hi ha pèrdua d’activitats de la vida diària i els dèfi-
cits que hi haja es poden compensar per estratègies
alternatives. No hi ha discapacitat, i suposa que l’an-
cià fràgil està més prop del sa i advoca per una detec-
ció més precoç de la fragilitat.

Apareixen més tard teories integradores que ente-
nen la fragilitat des d’un punt de vista dinàmic, ja que
hi haurà individus en estadis precoços subclínics, amb
alteracions fisiològiques mínimes, difícils de detectar,
i d’altres amb major afectació i més fàcils d’identi-
ficar.

Arribar a comprendre els mecanismes que produei-
xen la fragilitat i el deteriorament funcional i com
evitar-lo o retardar-lo no sols podria estabilitzar els
costos sanitaris que aquest provoca, sinó una cosa
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L’exercici millora la capacitat musculoesquelètica i aeròbica de l’individu i ajuda a prevenir la fragilitat.
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més important: podria millorar
la qualitat de vida dels ancians
mantenint-ne l’autonomia.

� VALORACIÓ DE L’ANCIÀ
FRÀGIL

Per a la detecció i avaluació
de l’ancià fràgil es proposen
actualment mesures de la fun-
ció, amb l’ànim de trobar un
llindar a partir del qual antici-
par, predir i graduar fiablement
el risc de discapacitat, identifi-
cant els individus d’alt risc i les possibles accions que
retarden l’aparició de fragilitat. Fins al moment actual,
la fragilitat ha estat avaluada de diferents formes a
mesura que se n’ha anat modificant el concepte:

1. Clàssicament, mitjançant la valoració geriàtrica
integral, s’han detectat problemes físics, psíquics,
cognitius, sensorials o socials que podrien col·locar

l’ancià en una situació d’inesta-
bilitat que el predisposaria a l’a-
parició de discapacitats. 

2. Posteriorment alguns autors
van utilitzar com a marcador evi-
dent de fragilitat l’aparició de
síndromes geriàtriques (caigu-
des, incontinència, deteriorament
cognitiu, etc.). S’han objectivat
factors de risc comú per a certes
síndromes geriàtriques, la qual
cosa ha fet plantejar la possibili-
tat que siguen distintes manifes-
tacions d’una mateixa entitat

subjacent, la fragilitat. 
3. En tercer lloc, la forma més utilitzada per a

reconèixer la fragilitat ha estat mitjançant la detecció
de dependència funcional, utilitzant escales d’activi-
tats bàsiques, instrumentals i avançades de la vida
diària. 

4. S’estan realitzant estudis adreçats a monitoritzar
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CCaappaacciittaatt  
ffuunncciioonnaall

AAnnyyss  ddee  vviiddaa

AAlltteerraacciióó
hhoommeeòòssttaassii

ABVD: Bàsiques

AIVD: Instrumentals

AAVD: Avançades

Proves execució

CCaappaacciittaatt  ddee  rreesseerrvvaa  
ii  dd’’aaddaappttaacciióó

Pèrdua funcional progressiva 
i heterogènia

AAnncciiàà  ddee  rriisscc

FFrraaggiilliittaatt  pprreeccllíínniiccaa
EEnnvveelllliimmeenntt  ssaattiissffaaccttoorrii

DDIISSCCAAPPAACCIITTAATT

FFRRÀÀGGIILL

ÉÉsssseerrss  vviiuuss:: aaddaappttaacciióó

EErroossiióó
ppeerr  eennvveelllliimmeenntt

SSAA

Capacitat funcional màxima 
genèticament determinada

EEnnvveelllliimmeenntt  hhaabbiittuuaall:: Naixem dependents, aconseguim la capacitat funcional màxima i l’erosió per l’envelliment altera l’homeòstasi del medi
intern, disminueix la capacitat de reserva i d’adaptació a l’estrès i augmenta la vulnerabilitat davant factors externs, i perdem capacitats (proves
d’execució: menys força, velocitat, agilitat mental…). Posteriorment es perden les activitats avançades: (AAVD) no s’acudeix a reunions socials,
deixen de viatjar, disminueixen les aficions, etc. Progressa el deteriorament i es perden activitats de menor complexitat –activitats instrumen-
tals de la vida diària (AIVD): anar a la compra, utilitzar el telèfon, manejar els diners, controlar la medicació, posar la llavadora, guisar, etc.–.
Finalment es perden les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): d’autoatenció (banyar-se, endreçar-se, anar a l’excusat, vestir-se, menjar),
mobilitat (caminar, pujar escales) i continències (urinària, fecal). Les pèrdues de les AIVD i les ABVD són pronòstics de morbiditat i mortalitat.

«ARRIBAR A COMPRENDRE

ELS MECANISMES QUE

PRODUEIXEN LA FRAGILITAT 

I EL DETERIORAMENT

FUNCIONAL I COM EVITAR-LO

O RETARDAR-LO PODRIA

MILLORAR LA QUALITAT 

DE VIDA DELS ANCIANS

MANTENINT-NE L’AUTONOMIA»



la capacitat de reserva biològica, en un intent de
detectar la fragilitat en una situació preclínica. És el
que s’ha descrit com a proves d’execució: força en
extremitats, habilitat manual, avaluació de la marxa i
equilibri, resistència a l’exercici o avaluació nutricio-
nal i altres tècniques més costoses que també s’han
demostrat útils en la investigació, com ara la mesura
de l’activitat cerebral mitjançant PET (tomografia
d’emissió de positrons) o SPECT
(tomografia de fotó únic), de la
densitat òssia o del consum
màxim d’oxigen. Encara que les
respostes definitives possible-
ment encara no han arribat, sem-
bla que hi ha cinc pilars bàsics
sobre els quals es basa la capaci-
tat de reserva i interacció amb
l’ambient que envolta l’ancià, i
que per tant la seua alteració pre-
disposa a la fragilitat: funció
musculoesquelètica, capacitat
aeròbica, funció cognitiva i neurològica, reserva
nutricional i capacitat visual. Tots cinc tenen en comú
que disminueixen amb l’envelliment i la malaltia, són
predictores de pèrdua funcional i mort, i poden ser
modificats en alguna mesura per programes d’inter-
venció. Sobre ells actuaran factors sumatoris com
l’envelliment, processos crònics, l’aparició de malal-
ties agudes, o l’hospitalització (en diversos estudis
longitudinals s’ha mostrat com el factor més impor-
tant: una de cada tres persones majors de 65 anys es
deteriora després d’un ingrés hospitalari). No podem
oblidar les situacions de risc des del punt de vista
social.

5. Prèviament a la pèrdua de la capacitat de reser-
va, l’erosió per l’envelliment fa que s’altere l’ho-
meòstasi del medi intern. Hi ha evidències indirectes
in vitro i in vivo que apunten que durant la fase post-
madurativa es produeix un increment exponencial de
la intensitat de la lesió i un declivi de la capacitat 
de reparació, sense seguir un patró establert. En l’ac-
tualitat comença a guanyar importància l’existència
de biomarcadors de fragilitat i deteriorament funcio-
nal en humans i s’ha demostrat relació entre l’estrès
oxidatiu i el deteriorament funcional a nivell experi-
mental i en ancians.

També s’han desenvolupat instruments per a detec-
tar la fragilitat en distints àmbits: investigació (test
d’equilibri de Guralnik, get up and go cronometratge,
prova d’esforç submàxima, etc.), hospitalització
(HARP, Yale-New Haven) i atenció primària (qüestio-
nari de Barber, Moore, etc). 

� PREVENCIÓ DE LA FRAGILITAT

La prevenció ha d’anar adreçada a mantenir la capa-
citat de reserva i per tant a: augmentar l’activitat física
(l’exercici millora la capacitat musculoesquelètica i
aeròbica de l’individu i hi ha una alta incidència de
sedentarisme entre els ancians); rehabilitació en aquells
ancians fràgils; pràctica de dietes completes i equilibra-

des; tractament eficaç dels proble-
mes sensorials (visuals i auditius);
diagnòstic i tractament precoç del
deteriorament cognitiu; i altres
intervencions per a la prevenció
de malalties com poden ser les
campanyes de vacunació, el con-
trol dels factors de risc vascular o
l’eliminació d’hàbits tòxics.

Però per a tot això és fona-
mental que els professionals que
presten atenció a l’ancià inclo-
guen en el dia a dia l’avaluació

de la fragilitat, per a poder identificar tots aquells
ancians de risc. 
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«UNA DE CADA TRES

PERSONES MAJORS DE 65

ANYS ES DETERIORA

DESPRÉS D’UN INGRÉS

HOSPITALARI»


