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RESUMO 

 

CEZAR, Alexandra Lindy Silva. Desenvolvimento e validação de conteúdo da Avaliação 

Multidimensional do Idoso do Plano de Atenção Gerontológica – PAGe. 2018. 264 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão corrigida.  

 

O Plano de Atenção Gerontológica (PAGe), instrumento desenvolvido no Bacharelado em 

Gerontologia da Universidade de São Paulo, possui uma escala de avaliação multidimensional 

de idosos (AMI) que ainda não foi submetida ao processo de validação. Objetivo geral: realizar 

a validação de conteúdo da AMI do PAGe. Métodos: A validade de conteúdo foi realizada nas 

seguintes etapas: 1) revisão sistemática de instrumentos de avaliação multidimensional de 

idosos validados na língua inglesa: os descritores “geriatric assessment”, “validity”, 

“reliability” e “elderly” foram associados e pesquisados em quatro bases de dados. Os artigos 

foram selecionados por dois avaliadores após aplicação dos critérios de inclusão. Pesquisas 

adicionais foram feitas na tentativa de encontrar adaptações/validações para a população 

brasileira; 2) definição das bases conceituais: estudo aprofundado sobre como domínios/itens 

foram medidos por outros pesquisadores; 3) análise do desenvolvimento da escala: itens 

avaliados e modificados considerando: ambiguidade, comprimento, dificuldade de leitura, 

múltiplas negativas e duplo-caminho; e 4) avaliação do comitê de especialistas: profissionais 

experts em avaliação multidimensional do idoso analisaram o conteúdo do instrumento. Foram 

seguidos métodos sistemáticos para coleta de dados: carta convite, termo de consentimento livre 

e esclarecido, formulário de caracterização dos participantes, carta explicativa e questionário 

de avaliação dos itens/domínios. A concordância entre os especialistas foi analisada 

considerando os valores críticos da Content Validity Ratio (CVR) (nível de significância de 

p<0,02). Resultados: Foram encontradas 14 escalas validadas, na maioria voltadas para 

identificação de fragilidade e demandas/risco de saúde. Os domínios mais frequentes foram 

suporte social (100%) e capacidade funcional (92,8%), enquanto o menos presente foi sobre 

violência (7,1%). Todas as escalas apresentaram índices de confiabilidade, seguidos por 

validade de critério concorrente e conteúdo (78,5%, ambas). Validades de face (21,4%) e 

construto (21,4%) foram menos prevalentes. Na validação do conteúdo da AMI do PAGe seu 

construto foi definido, suas bases conceituais foram devidamente descritas e seus itens 

modificados para melhor qualidade psicométrica. O comitê foi constituído por dez especialistas. 

A partir do cálculo das CVRs, 42,7% dos 103 itens foram validados, 50,4% modificados, 5,8% 

excluídos e 0,9% mantidos sem modificações. As médias das CVRs da escala inteira nos 



 

 

quesitos clareza e pertinência são 0,78 e 0,95, respectivamente. Foram feitas alterações no 

layout e nas instruções do instrumento, excluídas as propostas de escores e incluídos sete itens. 

Conclusão: As escalas encontradas na revisão são mais voltadas para a área da saúde e 

apresentam limitações em suas validações. Há escassez de instrumentos originados no Brasil e 

validados para idosos brasileiros. Esta pesquisa proporcionou a identificação do construto 

latente da AMI pertencente ao PAGe, a qual passou a ser denominada escala de Vulnerabilidade 

Biopsicossocial do Idoso (VBI). O conteúdo dessa escala não foi totalmente validado, contudo 

os itens mantidos na mesma foram todos considerados pertinentes. Neste panorama, espera-se 

que a escala VBI do PAGe venha contribuir para o campo de instrumentos avaliativos da 

população idosa brasileira e que este trabalho contribua para maior interesse em estudos de 

avaliação psicométrica e uso crítico de instrumentos.  

 

Palavras-chave: Avaliação multidimensional do idoso. Validade de conteúdo. Rastreio de risco. 

Vulnerabilidade biopsicossocial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CEZAR, Alexandra Lindy Silva. Development and validation of contents of the 

Multidimensional Assessment of the Elderly of the Gerontological Care Plan - PAGe. 

2018. 264 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, 

University of São Paulo, São Paulo, 2018. Corrected version. 

 

The Gerontological Care Plan (originally called “Plano de Atenção Gerontológica -PAGe”), 

developed in the Bachelor of Gerontology of the University of São Paulo, has a scale of 

multidimensional assessment of the elderly (MAE) that has not been yet submitted to a 

validation process. General objective: to determine the content validation of the MAE of the 

PAGe. Methods: Content validity was performed in the following stages: 1) systematic review 

of multidimensional assessment tools for elderly validated in the English language: the 

descriptors "geriatric assessment", "validity", "reliability" and "elderly" were associated and 

searched in four databases. The articles were selected by two researchers after applying the 

inclusion criteria in the abstracts/titles and full articles. Additional research was done in an 

attempt to find adaptations/validations for the Brazilian population; 2) definition of the 

conceptual bases: an in-depth study on how domains/items were measured by other researchers; 

3) analysis of the development of the instrument: the items were evaluated and modified 

considering: ambiguity, length, reading difficulty, multiple negatives and double barreled; and 

4) evaluation of the specialists committee: experts in multidimensional assessment analyzed the 

content of the instrument. Systematic methods for data collection were followed: invitation 

letter, informed consent form, participant characterization form, explanatory letter and 

questionnaire to evaluate the items/domains. The agreement among the experts was analyzed 

considering the critical values of the content validity ratio (CVR) (significance level of p <0.02). 

Results: A total of 14 validated scales were found, mostly focused on the identification of frailty 

and demands / health risk. The most frequent domains were social support (100%) and 

functional capacity (92.8%), while the least present was violence (7.1%). All scales presented 

reliability indices, followed by validity of concurrent criterion and content (78.5%, both). 

Validities of face (21.4%) and construct (21.4%) were less prevalent. In the content validation 

of the MAE of the PAGe its construct was defined, its conceptual bases were properly described 

and its items modified for better psychometric quality. The committee consisted of ten 

specialists. From the CVR calculation, 42.7% of the 103 items were validated, 50.4% modified, 

5.8% excluded and 0.9% maintained unchanged. The CVR averages of the entire instrument in 

the clarity and relevance questions are 0.78 and 0.95, respectively. Changes were made to the 



 

 

layout and instructions of the instrument, proposed scores were excluded and seven items were 

included. Conclusion: The scales retrieved in the systematic review are more focused on the 

healthcare field and have limitations in their validations. No instrument was originally 

developed in Brazil and fewer were validated for Brazilian elderly. This research provided the 

identification of the latent AMI construct belonging to the PAGe, which was renamed scale of 

Biopsychosocial Vulnerability of the Elderly (BVE). The content of this scale was not fully 

validaded, however the items kept in it were all considered pertinent. Finally, it is expected that 

BVAE would contribute to the field of evaluation instruments for Brazilian elderly population 

and that the present study contributes to an increase interest in psychometric evaluation and 

critical use of instruments. 

 

Keywords: Multidimensional geriatric assessment. Content validity. Risk screening. 

Biopsychosocial Vulnerability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de apresentar a importância da avaliação multidimensional para a 

população idosa e, bem como, embasar a proposta desta dissertação, o conteúdo do presente 

capítulo foi estruturado da seguinte forma: 1) bases conceituais sobre avaliação 

multidimensional para idosos e aspectos de sua concretização como intervenção e norteadora 

de processos de planejamento de atenção e acompanhamento; 2) breve histórico sobre o 

surgimento e utilização de avaliações mais sistemáticas com idosos; 3) considerações sobre os 

procedimentos, estruturas e elementos que compõem avaliações eficientes, dando devida 

ênfase as características de ferramentas de rastreio; 4) contextualização sobre a utilidade e 

efetividade destas avaliações com base em métodos e resultados de pesquisas internacionais e 

nacionais; 5) explanação sobre o referencial teórico-metodológico pautado na Psicometria; e, 

por fim, 6) a apresentação do instrumento Plano de Atenção Gerontológica (PAGe), por meio 

de uma lógica histórica de seu desenvolvimento.      

 

1.1. AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO 

 

A Avaliação Multidimensional do Idoso, também conhecida ou denominada como 

global, ampla, geriátrica ou exaustiva, permite levantar informações do estado biopsicossocial 

dos idosos e, consequentemente, identificar possíveis riscos, demandas e potencialidades para 

o planejamento da atenção gerontológica. Assim, esta pode ser considerada um recurso 

fundamental para um diagnóstico diferencial com mais acurácia e para uma conduta terapêutica 

mais assertiva, garantindo uma abordagem eficaz e efetiva (Luk, Or & Woo, 2000; Perracini 

& Gazzola, 2009; Aprahamian, 2010; Osterweil, 2003; Welsh, Gordon, & Gladman, 2014). A 

grande maioria dos estudos citados a cima abordam esta temática utilizando o termo avaliação 

geriátrica ampla (AGA), ou em inglês, comprehensive geriatric assessment (CGA). Neste 

trabalho, devido sua natureza gerontológica, optou-se pela nomenclatura avaliação 

multidimensional do idoso (AMI). 

Uma avaliação multidimensional envolve olhar não só as doenças e as incapacidades, 

como as tradicionalmente preconizadas pela medicina e pela reabilitação, mas uma variedade 

de domínios e condições que vão além das questões clínicas do idoso (Welsh, Gordon & 

Gladman, 2014; Gladman et al., 2016). É necessário distinguir: cuidar de curar, doença de 
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estado funcional, diagnóstico e tratamento de manejo simultâneo de diversas doenças e atuação 

isolada da medicina da integração da mesma na abordagem multidisciplinar (Sirena, 2002). 

Portanto, para ser adequada, esse tipo de avaliação precisa ser ampla, sistemática e 

individualizada e deve incluir aspectos relacionados a diversos domínios: saúde mental, saúde 

física, funcionalidade, condições socioeconômicas, culturais e ambientais, além das 

preferências e expectativas do idoso e sua família (National Institutes of Health, 1987; 

Ministério da Saúde, 2006; Osterweil, 2003; Welsh, Gordon & Gladman, 2014). Vale lembrar 

que o termo funcional é usado no sentido de toda a gama de funções referentes a todos os 

domínios listados, podendo desta forma, o termo avaliação funcional em outros estudos 

significar avaliação multidimensional do idoso (National Institutes of Health, 1987). 

Ao determinar as deficiências, incapacidades e desvantagens apresentadas pelo idoso, 

além de identificar a população frágil de alto risco, a avaliação multidimensional fornece 

subsídios para o estabelecimento de medidas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras através 

de um planejamento do cuidado e o acompanhamento a longo-prazo (Costa & Monego, 2003; 

Perracini & Gazzola, 2009). Desta forma, a avaliação multidimensional é um processo 

dinâmico e contínuo. Após sua realização, geralmente em um estudo de caso, a equipe 

multiprofissional deve fazer uma lista abrangente das necessidades e potencialidades do idoso 

para integrar recomendações e resultados desejados a um plano individualizado de 

intervenções. Neste processo, as preferências do idoso e da família devem ser cuidadosamente 

consideradas. Em seguida, a reavaliação periódica e modificações apropriadas do plano de 

cuidados são elementos importantes para o sucesso da avaliação multidimensional (National 

Institutes of Health, 1987; Welsh, Gordon & Gladman, 2014).  

É importante ressaltar que toda avaliação já é uma intervenção e, por esse motivo, não 

é lógico avaliar por avaliar, não tendo nenhum sentido submeter o idoso a uma longa bateria 

de testes se estes não forem orientar uma nova conduta ou se não houver um porquê. Sendo 

assim, toda informação deve ser coletada com uma justificativa razoável para tomada de 

decisão, pois se as condições de coleta de dados e uso das informações coletadas forem apenas 

para levantamento de dados em si e não tiverem como alvo as necessidades do idoso e da 

família, elas serão exaustivas, repetitivas, confusas, sem objetivos bem definidos e a 

abordagem da equipe poderá oferecer alto risco de iatrogenia (Perracini & Gazzola, 2009). 

Sendo assim, instrumentos multidimensionais podem ser uma boa alternativa para o rastreio 

de potenciais problemas, anteriormente a avaliação mais aprofundada das necessidades do 

idoso.  
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1.1.1. Breve contexto histórico 

 

A importância de uma avaliação geriátrica especializada começou a ser apresentada 

pela médica britânica Marjory Warren em meados da década de 30. Ao assumir a 

responsabilidade de uma enfermaria com mais de 700 pacientes crônicos considerados 

“incuráveis”, de um hospital de Londres em precária situação, Warren se deparou com 

pacientes negligenciados e atribuiu o elevado número de idosos acamados a diagnósticos 

pobres, falta de supervisão médica, tratamento insuficiente, falta de equipe de trabalho 

multidisciplinar e ausência de reabilitação. Em desacordo dessa situação, a médica decidiu 

avaliar, pessoalmente, de forma sistemática e classificar todos os pacientes, de acordo as 

condições de mobilidade, continência e estado mental e, a partir de então, introduziu um 

ambiente para promover reabilitação, reduzir deficiências e estimular os pacientes. Com o 

desenvolvimento deste trabalho, além de criar a primeira unidade geriátrica do Reino Unido, 

Marjory Warren promoveu, junto a uma equipe multiprofissional (enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas e assistentes sociais), reunidos e focados no otimismo e na 

esperança, pautados em uma abordagem holística e humanizada, a recuperação e alta de muitos 

destes pacientes, reduzindo os leitos da unidade de 714 para 200 (Warren, 1943, 1946; Kong, 

2000; Costa & Monego, 2003; Forciea, 2014). A partir de então, ela passou a recomendar a 

utilização de uma avaliação ampla em todo idoso a ser institucionalizado para curta ou longa 

permanência, com o objetivo de planejar a reabilitação dos idosos antes desses serem 

encaminhados para uma instituição (Costa & Monego, 2003; Aprahamian, 2010).  

Na década de 1980, diante o aumento de pesquisas explorando os elementos e a eficácia 

de várias abordagens de avaliação multidimensional em idosos, juntamente com o número 

crescente de idosos frágeis, o alto custo dos cuidados de saúde desta população e a angustia, 

desconforto e grande incerteza quanto ao melhor caminho de tomada de decisão clínica, uma 

conferência de consenso sobre os métodos geriátricos de avaliação para tomada de decisão 

clínica foi realizada em outubro de 1987, convocada pelo National Institute on Aging e o Office 

of Medical Applications of Research do National Institutes of Health, em conjunto com o 

National Institute of Mental Health e outras instituições dos Estados Unidos. Essa conferência 

abordou apenas a utilização da avaliação multidimensional na prática clínica, apesar da mesma 

estar sendo utilizada para outros fins, como pesquisa, educação, política de saúde e 

administração (National Institutes of Health, 1987).  
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Nesta data, a AMI, já definida como uma avaliação multidisciplinar, foi colocada como 

importante para o trabalho das questões de saúde da população idosa – as quais eram 

consideradas extremamente difíceis – através de coleta, organização e uso de uma ampla gama 

de informações. Nesta avaliação os vários problemas dos idosos seriam identificados, descritos 

e explicados, se possível; os recursos e os pontos fortes do indivíduo registrados, a necessidade 

de serviços avaliada e um plano de cuidado coordenado desenvolvido para focar em 

intervenções sobre as necessidades da pessoa. Cinco objetivos da avaliação multidimensional 

foram elencados: melhorar a precisão diagnóstica, orientar a seleção de intervenções para 

restaurar ou preservar a saúde, recomendar um ambiente ideal de cuidados, prever desfechos e 

monitorar as mudanças clínicas ao longo do tempo (National Institutes of Health, 1987). 

A partir de então, a medicina reconheceu que a anamnese, o exame físico e o 

diagnóstico diferencial não foram desenhados para avaliar grande parte dos componentes de 

qualidade de vida, sendo essa o objetivo maior da prática médica. A equipe multidisciplinar de 

avaliação passou a ser considerada um dos principais avanços na geriatria e começou a ter AMI 

como o centro de suas atividades. Pesquisadores passaram a sugerir diversos instrumentos para 

inclusão nas fichas clínicas de idosos, como elemento essencial para uma ótima gestão clínica 

e rotineira do paciente, assim como, orientações gerais de quando e onde aplicá-los, com a 

expectativa de que com um pequeno investimento de tempo e esforço, os médicos 

incorporariam alguns instrumentos básicos em sua prática e a experiência adquirida com o uso 

dos mesmos proporcionaria avanços nos tratamentos da população idosa (Rubenstein et al., 

1989; Applegate et al., 1990) .  

Considerando a observação sistemática um método, na maioria dos casos muito 

demorado para uso em consultórios, o foco dessas avaliações foi a composição de uma série 

de escalas. Sendo então proposto a incorporação das avaliações multidimensionais na prática 

clínica com pacientes idosos através de escalas breves (10 minutos) de avaliação ampla 

(contemplando diversas dimensões) do estado funcional. Essas ferramentas passaram a ser 

usadas para obter uma descrição inicial do indivíduo, rastrear fatores de risco e monitorar 

clinicamente o paciente, cientes de que estas podem fornecer informações sobre as condições, 

habilidades ou limitações dos idosos que não são detectadas na prática clínica habitual 

(Rubenstein et al., 1989; Applegate et al., 1990). 
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1.1.2. Procedimentos, estruturas e elementos 

 

Para que uma avaliação multidimensional seja eficiente é importante a participação de 

uma equipe multidisciplinar, não podendo, portanto, ser realizada por um único profissional. 

Na maioria dos estudos, os profissionais mais comumente envolvidos na avaliação 

multidimensional do idoso são: o médico, responsável pelo tratamento clínico; o enfermeiro, 

responsável por todos os aspectos do cuidado; e o assistente social, responsável pelo suporte 

social necessário para as intervenções (Welsh, Gordon & Gladman, 2014; Luk, Or & Woo, 

2000). Além desses, algumas equipes são formadas também por fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e outras especialidades médicas (Luk, 

Or & Woo, 2000). Estes profissionais, cada qual com um conhecimento especializado no 

cuidado de pessoas idosas, devem constituir uma equipe central. As atividades e contribuições 

de cada membro podem variar consideravelmente, sendo assim, a flexibilidade nos papéis pode 

facilitar o processo de avaliação (National Institutes of Health, 1987).  

Mesmo contando com várias especialidades, é importante identificar qual membro da 

equipe, preferencialmente aquele mais capacitado na área da Gerontologia, será o responsável 

pelo gerenciamento do caso. É papel do gestor do caso coordenar as diferentes intervenções 

junto aos profissionais envolvidos, além de garantir que o plano de atenção seja implementado, 

sempre respeitando as necessidades e expectativas do idosos e sua família (Welsh, Gordon & 

Gladman, 2014). Além disso, vale salientar que embora seja possível capacitar diversos 

profissionais de saúde para realizar diversos aspectos da AMI, experiência e liderança são 

necessárias no(s) profissional(is) responsável(is) por supervisionar o desenvolvimento da 

avaliação (National Institutes of Health, 1987).  

A estrutura e os instrumentos que compõem as avaliações multidimensionais da 

população idosa, como propostas usualmente, variam muito dependendo do local de aplicação, 

equipe multiprofissional responsável pela avaliação e características dos idosos assistidos 

(Luk, Or e Woo, 2000; Costa & Monego, 2003; Aprahamian, 2010; Perracini & Gazzola, 

2009). Considerando a existência de diferentes métodos na realização de uma AMI, um dos 

primeiros passos para sua criação é decidir entre abordagem estruturada ou não estruturada de 

coleta de dados. A primeira, através de perguntas validadas, padronizadas e com número 

limitado de respostas, permite precisão, reprodutibilidade e minimização de viés, além de 

tornar mais fácil a delegação da coleta de dados e tomada de decisão e avaliação prospectiva 

da eficácia das intervenções. Por outro lado, abordagens não estruturadas permitem 
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flexibilidade no teste, capacidade de sondar detalhes e oportunidade de sintetizar os achados 

para desenvolver uma impressão global (National Institutes of Health, 1987). 

Desde a década de 1980, recomenda-se que a AMI comece com uma abordagem de 

case-finding (termo advindo da área clínica/medicina, que possui o mesmo objetivo de testes 

de rastreio: estratificar uma população para uma investigação mais aprofundada) que se utiliza 

de instrumentos e técnicas de rastreio que produzem resultados iniciais e que, com frequência, 

conduzem uma avaliação mais detalhada. Quanto ao tipo de instrumento, orienta-se, então, que 

é possível selecionar um instrumento multidimensional projetado para atender os principais 

domínios de uma AMI, como também a combinação de diversas escalas de avaliação 

específicas para cada domínio (National Institutes of Health, 1987). Quando se utiliza da 

combinação de várias escalas, a qualidade da avaliação pode ficar comprometida se as mesmas 

forem aplicadas em um único dia, já que sua duração pode variar entre 2 a 4 horas e, portanto, 

pode levar o idoso à fadiga (Osterweil, 2003). Alguns estudos sugerem que a aplicação de 

escalas de rastreio multidimensionais, além de ser mais rápida (10 a 20 minutos), pode 

aumentar a quantidade de problemas identificados, reduzir o número de instrumentos utilizados 

e potencializar o tempo de trabalho da equipe (Moore and Siu, 1996; Osterweil, 2003). 

Neste sentido, vale dar destaque aos testes de rastreio. O rastreio é um processo de 

identificação de indivíduos aparentemente saudáveis que potencialmente podem apresentar 

risco mais elevado de desenvolver uma determinada patologia ou condição, de tal modo que 

justifique uma maior investigação ou intervenção. Geralmente, é seguido da realização de mais 

testes para esclarecer o risco, sendo esses aplicados por uma equipe de profissionais treinados 

para explicar os resultados e apresentar aos indivíduos diversas opções, de avaliação, de 

tratamento, aconselhamento e apoio, nas quais as pessoas são livres para fazer suas próprias 

escolhas (UK National Screening Committee, 2014).  Assim, testes de rastreio constituem um 

método essencial para a prevenção em saúde e, especialmente, para a seleção da população que 

necessita de intervenções mais especializadas. Vale salientar, que os testes de rastreio têm 

como finalidade implícita a redução de risco ou a informação para a intervenção, sendo assim 

benéfico realizá-los mesmo que a condição de risco não possa ser alterada, à medida que a 

informação transmitida pode ser importante para o indivíduo (Pires & Almeida, 2009). 

As características desejáveis de instrumentos de rastreio são: eficiência, simplicidade, 

flexibilização para utilização sob diversas circunstâncias e portabilidade. Ao comparar 

métodos de rastreio com avaliações profundas, verifica-se que o rastreio requer menor 

sofisticação do examinador do que a avaliação em profundidade e é relativamente mais barato; 

já a avaliação em profundidade precisa ter alto valor preditivo, ser capaz de detectar pequenas 
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mudanças na função, identificar problemas potencialmente remediáveis e prever 

eficientemente desfechos, e muitas vezes requer especial expertise (National Institutes of 

Health, 1987). 

 

1.1.3. Utilização e efetividade 

 

Como descrito anteriormente, os instrumentos que compõem a avaliação 

multidimensional do idoso variam consideravelmente entre os estudos. Observa-se que a 

grande maioria de pesquisas com idosos utilizam-se de avaliações multidimensionais 

constituídas pela junção de várias escalas específicas a cada domínio. Alguns exemplos de 

domínios mais investigados e os instrumentos mais utilizados são: 1) capacidade funcional: 

escala de Katz e índice de Barthel para avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária 

(ABVDs) e Índice de Lawton para avaliação das Atividades Instrumentais de Vida Diária 

(AIVDs); 2) estado mental: Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e Escala de Depressão 

Geriátrica (GDS) para avaliação da cognição e da depressão; 3) equilíbrio e mobilidade: escala 

de equilíbrio de Tinetti e Timed-up and Go teste; 4) nutrição: mini-avaliação nutricional 

(MNA) (Luk, Or & Woo, 2000; Osterweil, 2003; Rengo et al., 2012). Independente do conjunto 

de instrumentos utilizados na avaliação, é importante garantir que as principais demandas do 

idoso não sejam negligenciadas. Para isso, os profissionais devem ser treinados para aplicar os 

instrumentos, e estes devem ser confiáveis e válidos. 

Neste sentido, Paixão Jr. & Reichenheim (2005) realizaram uma revisão sistemática em 

busca de instrumentos de avaliação da população idosa e analisaram suas utilizações e estágios 

de validação, confiabilidade e adaptação para o contexto brasileiro. Os autores buscaram 

instrumentos de uso amplo e inespecífico, validados em seu idioma original, de fácil 

compreensão e treinamento, curtos (com menos de 100 itens e ou com duração de aplicação 

igual ou menor que uma hora) e de domínio público. Inicialmente, foram localizados mais de 

sessenta instrumentos, conduto, ao buscar evidências publicadas de validade e confiabilidade, 

mais da metade dos instrumentos foi excluída. Com isso, as análises se restringiram a trinta e 

um instrumentos, dos quais metade avaliava estado de saúde geral e qualidade de vida 

relacionada à saúde, e a outra metade atividades instrumentais e básicas de vida diária. No 

geral, os instrumentos com maior número de estudos de utilização eram os com melhores 

históricos e resultados de validade e confiabilidade. Entretanto, até o momento da pesquisa, 
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foram encontrados apenas dois instrumentos concebidos no Brasil (Brazil Old Age Schedule – 

BOAS e Instrumento para a Classificação de Idosos quanto à Capacidade de Autocuidado em 

atividades cotidianas – C.I.C.Ac.), os quais não foram explorados formalmente do ponto de 

vista de validade e confiabilidade e cinco instrumentos internacionais utilizados sem 

referências sobre suas adaptações. Desta forma, verificou-se que parece haver uma utilização 

assistemática de instrumentos no contexto das pesquisas brasileiras sobre a avaliação do estado 

funcional de idosos, com raridade e pouca preocupação em se adaptar formalmente 

instrumentos, assim como, pouca importância à avaliação de propriedades psicométricas 

quando novos instrumentos são desenvolvidos.  

Quanto a efetividade da AMI, já nas décadas de 1980 e 1990, existia evidência 

moderada-alta que a AMI é eficaz quando combinada com um plano de cuidados de longo 

prazo, especialmente, em contextos de unidades de reabilitação geriátrica e internação, ainda 

com evidências menos consistentes em atendimento domiciliar, ambulatório e serviço de 

consulta em internação hospitalar. Os benefícios evidenciados foram: maior precisão 

diagnóstica, prolongamento da sobrevida e da permanência na própria residência, redução de 

custos de cuidados médicos, redução do uso de hospitais de pronto atendimento, redução do 

atendimento domiciliar, aumento do uso de serviços de saúde e sociais de entrega domiciliar, 

redução dos medicamentos e melhora no estado funcional, afetivo e cognitivo (National 

Institutes of Health, 1987; Stuck et al, 1993). Outros resultados de grande importância, como 

qualidade de vida, não tinham sido estudados adequadamente até o momento. A eficácia destas 

avaliações também foi atribuída, pelos criadores de programas bem-sucedidos, à alguns 

elementos adicionais: desnutrição, deficiência mental, imobilidade, polifarmácia, homeostase 

prejudicada e incontinência. Além disso, a eficácia da avaliação parece ser mais do que a soma 

de suas partes, talvez pela natureza integradora do processo de discussão multidisciplinar que 

traduz a informação recolhida em uma plano racional de cuidados, assim como, pelo menos, 

em parte, a eficácia de uma AMI também pode ser atribuída ao entusiasmo e atitude cuidadosa 

dos que desenvolvem os programas (National Institutes of Health, 1987). 

Ao longo dos anos, a avaliação multidimensional do idoso foi aplicada em diversos 

contextos, fato esse que dificulta a comparação entre os estudos devido à ausência de uma 

padronização na sua estrutura (Wieland e Hirth, 2002). Duas revisões sistemáticas sobre 

estudos clínicos internacionais avaliaram os efeitos da AMI, com idosos, não 

institucionalizados, na atenção básica (Barragán & Ramalle-Gómara, 2003) e idosos admitidos 

em hospitais (Ellis et al., 2011). Na primeira, 40% dos estudos que avaliavam estado funcional 

e 8% que avaliaram admissão institucional apresentaram resultados favoráveis (melhora na 
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realização de atividades de vida diária ou função física e diminuição do número de admissões 

em instituição de longa permanência). Nos demais estudos, que além de estado funcional e 

admissão institucional avaliaram também redução da mortalidade, a efetividade não foi 

demonstrada, caracterizando resultados ainda inconsistentes e controversos no contexto da 

atenção básica. Já na segunda revisão, com um total de 22 estudos, foi constatado que idosos 

que receberam a avaliação multidimensional durante a internação hospitalar tinham mais 

chances de estarem vivos e vivendo em suas casas no follow-up de 6 e 12 meses, 

comparativamente aos idosos que receberam tratamento convencional, além da contribuição 

da AMI para a manutenção da capacidade funcional e a melhora da cognição dos pacientes. 

Outros estudos internacionais, os quais utilizaram da combinação de escalas específicas 

e procedimentos variados para constituir suas avaliações multidimensionais, obtiveram 

diversos resultados. Com objetivos e contextos de aplicação da AMI variados, destacam-se: 1) 

medição da prevalência de problemas médico-sociais na população idosa e analise aplicação e 

aceitação na atenção básica (Mann et al., 2004); 2) análise da eficácia de um modelo de gestão 

de cuidados geriátricos sobre a melhora na qualidade de vida de idosos de baixa renda na 

atenção básica (Counsell et al., 2006); 3) identificação das necessidades não satisfeitas nas 

comunidades de idosos (Williams et al., 2007); e 4) caracterização de perfis risco (em risco ou 

livre de risco) entre idosos com 75 anos ou mais em cuidados de saúde primários e serviço 

comunitário (Pires & Almeida, 2009). Nesses estudos, os seguintes resultados foram 

observados: 1) detecção de uma elevada prevalência de problemas geriátricos até então 

desconhecidos na prática atual que conduzem a um elevado número de intervenções, 

principalmente no campo de prevenção e comprometimento funcional; 2) melhora na qualidade 

do cuidado e redução da utilização de cuidados agudos através de uma gestão integrada de 

cuidados geriátricos em atendimento domiciliar; 3) eficácia na identificação de problemas 

psicossociais e físicos com forte associação entre os vários domínios e percepção geral de saúde 

para melhorar a qualidade de vida na comunidade de idosos, além da identificação de 

problemas clínicos que podem ser ignorados nos métodos tradicionais e avaliação dos 

transtornos preveníveis e seus potenciais efeitos adversos; e 4) identificação de grupos de 

idosos de perfis de risco/vulnerabilidade diferentes, entre autônomos, moderadamente 

dependentes e com dependência acentuada, com diferenças além de funcionalidade (Mann et 

al., 2004; Counsell et al., 2006; Williams et al., 2007; Pires & Almeida, 2009). 

Santos et al. (2010) realizaram uma revisão integrativa de estudos no contexto brasileiro 

desenvolvidos pela enfermagem, publicados em periódicos nacionais entre o período de 2005 

a 2009, que abordavam avaliações multidimensionais com idosos. Estes autores verificaram 
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que as publicações relacionadas ao cuidado do idoso ascendem de forma tímida, se comparada 

com outras temáticas e com a necessidade desta ciência de investir em pesquisas e se preparar 

dentro da área geronto-geriátrica. Dentre outros achados, os artigos encontrados e analisados 

tinham apresentações metodológicas confusas, com prevalência da abordagem quantitativa e 

com os objetivos de identificar, caracterizar ou analisar idosos domiciliados e atendidos na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), seguidos de idosos institucionalizados. Houve grande 

destaque a avaliação da capacidade funcional, principalmente com a utilização do índice de 

Katz, os demais incluíram aleatoriamente cognição, estado afetivo, nutrição, condições da pele 

e outras informações, percepção de saúde, prevalência de morbidades auto referidas e 

desempenho social. Infelizmente, a revisão não apresenta os resultados obtidos com a AMI em 

cada estudo.  

Foram encontrados dois estudos brasileiros que investigaram a possibilidade do uso 

sistematizado da AMI na Atenção Primária, analisando a compreensão do instrumental por 

parte dos idosos, o espaço físico necessário, o tempo disponível para sua aplicação (Marciano 

et al., 2014) e sua efetividade e eficácia na detecção dos problemas de saúde que mais 

frequentemente afetam a qualidade de vida dos idosos (Sirena, 2002). O primeiro estudo se deu 

em unidades de Estratégia Saúde da Família com uma avaliação constituída de acordo com as 

indicações dadas pelo Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde sobre o conteúdo de 

uma avaliação mais aprofundada (Avaliação Global da Pessoa Idosa) mesclado com a 

Avaliação Multidimensional Rápida (Ministério da Saúde, 2006). O segundo, feito em um 

serviço de saúde comunitária de excelência no atendimento, utilizou-se de um rastreamento 

para detecção de incapacidades funcionais com um instrumento que seleciona diversos 

domínios, através de perguntas breves e observação de tarefas simples que, em caso de 

alteração, requerem uma avaliação mais exaustiva da dimensão afetada. Estes autores 

alcançaram os seguintes resultados: identificação de um número maior de problemas em todas 

os domínios pesquisados, quando comparado às prevalências registradas nos prontuários, 

especialmente, em risco de quedas, déficit visual e auditivo, capacidade funcional (atividades 

de vida diária), alteração cognitiva, incontinência urinária e perda de peso; boa compreensão 

das questões apresentadas por parte dos idosos; e opiniões, fornecidas pelos médicos e 

enfermeiros que fizeram uso da AMI, muito favoráveis quanto a sua utilização e pertinência 

na prática diária, devido ao pouco tempo necessário para sua aplicação, pela facilidade em 

detectar problemas de forma rápida e simples e por permitir novas condutas de prevenção e 

encaminhamento. Desta forma, consideraram a AMI, em formato de rastreio de risco, em 

serviços da atenção básica, um instrumento eficaz para determinar o perfil do idoso e efetiva 
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na detecção de problemas e riscos à saúde que ameaçam a autonomia, competência funcional 

e qualidade de vida dos idosos, frequentemente ocultos e negligenciados, quando não 

pesquisados de forma sistemática e ativa (Marciano et al, 2014; Sirena, 2002). 

Ao abordar os resultados dos estudos feitos com avaliações multidimensionais com a 

população idosa, é importante apresentar que podem existir diversas limitações na obtenção 

dos mesmos: 1) o período de seguimento após a realização da avaliação pode ser um fator 

determinante na análise dos efeitos de um programa de avaliação geriátrica, sendo os estudos 

com período de seguimento menor do que dois anos passíveis de apresentar resultados não 

conclusivos com relação à mortalidade; 2) estudos que não demonstraram melhora no estado 

funcional, em geral, possuem amostras pequenas, com as quais o poder de estimação é 

insuficiente para encontrar diferenças significativas; 3) outro fator relacionado com o êxito de 

programas de prevenção em domicilio é o cumprimento das recomendações, tanto por parte 

dos pacientes quanto dos médicos, e há poucos estudos que fazem análises nesta direção; 4) a 

falta de ligação da avaliação com serviços de acompanhamento; 5) avaliações ou intervenções 

insuficientemente amplas ou uso de instrumentos insensíveis à mudanças; 6) a heterogeneidade 

da intervenção constituída pelas diferenças significativas nos componentes que são valorizados 

dentro da saúde do idoso dificulta saber quais são os elementos mais eficazes deste processo; 

7) alguns estudos não informam em que medida cumpriram o plano estabelecido nem a 

possibilidade de contaminação de grupo de controle, motivos que pode diminuir os efeitos da 

intervenção; 8) o número de variáveis independentes envolvidas é incontrolável e é igualmente 

necessário investigar quais outros indicadores, em vez de mortalidade e morbidade, poderiam 

ser selecionados para medir os resultados de uma AMI e a efetividade do serviço, como 

qualidade de vida, satisfação, dentre outros; e 9) a utilização de instrumentos internacionais 

tem sido feita sem necessariamente ser precedida de validação transcultural, possibilitando 

resultados com vieses culturais (National Institutes of Health, 1987; Barragán & Ramalle-

Gómara, 2003; Caldas et al., 2013).  

Além disso, é possível que a ausência de resultados, em muitos estudos, esteja 

diretamente relacionado com a complexidade da avaliação multidimensional, uma vez que 

fatores estruturais (ausência de padronização e diretrizes de aplicação), profissionais (equipe 

incompleta, ausência de capacitação e dificuldades de interação da equipe multiprofissional), 

individuais (idosos com diferentes necessidades e perfis), recursos (custo benefício em relação 

ao tratamento convencional desconhecido) e organizacionais (dificuldade dos serviços 

tradicionais em implantar a avaliação multidimensional) podem impactar na efetividade da 

avaliação multidimensional (Gladman et al. 2016). 
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1.2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

  

Quando o uso de instrumentos se faz necessário, é preciso garantir sua qualidade. A 

psicometria é a ciência que procura explicar o sentido que têm as respostas dadas pelos 

indivíduos a uma série de tarefas (itens) (Pasquali, 2009). A avaliação psicométrica passou por 

diversos avanços nas últimas décadas, mas sustenta-se basicamente em duas vertentes: a Teoria 

Clássica dos Testes (TCT) e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). A TCT tem como objetivo 

fundamental explicar o resultado total obtido por determinada pessoa em um teste, enquanto a 

TRI, sem entrar em contradição com os princípios da teoria clássica, visa complementá-la com 

a proposta de análise estatística centrada nos itens (Sartes & Souza-Formigoni, 2013).    

Toda medida ou teste deve reunir dois requisitos essenciais para sua legitimidade: 

confiabilidade e validade. Desta forma, as características psicométricas, ou seja, de medida, de 

um instrumento devem ser avaliadas com o objetivo de verificar se o mesmo é confiável e 

válido. Ser confiável significa ter medidas replicáveis e consistentes, ser válido significa ter 

medidas que representem precisamente as características que se pretende medir.  Em outras 

palavras, a confiabilidade está relacionada com a constância dos resultados obtidos, refere-se 

ao grau em que a aplicação, repetida ao mesmo individuo, produz resultados semelhantes. Já a 

validade refere-se ao grau em que o instrumento realmente mede a variável que pretende medir, 

ou seja, se os resultados de suas medidas correspondem ao estado verdadeiro dos fenômenos 

avaliados. Resumidamente, validade relaciona-se com o que deve ser medido, enquanto 

confiabilidade relaciona-se com o modo como é medido (Hair et al, 2009; Sampieri, 2006; 

Martins, 2006). Sendo assim, é necessário que o pesquisador seja muito crítico na escolha e/ou 

construção de um instrumento, pois fazê-lo erroneamente é desastroso não só para a pesquisa, 

mas em especial para os desfechos da assistência (DeVellis, 2012). Nesse sentido, Streiner e 

Norman (2003 apud Lourenço & Paradela, 2013) apresentam uma “reconceptualização do 

conceito de validade”, na qual a validade vai além do processo de simplesmente demonstrar as 

características da escala em questão para “um processo onde nós determinamos o grau de 

confiança que podemos ter nas inferências que fazemos a respeito das pessoas”.  

A confiabilidade de um instrumento pode ser determinada por diversas técnicas e 

procedimentos: medida de estabilidade com teste-reteste; técnicas de formas equivalentes; 

técnicas de metades partidas; confiabilidade a partir de avaliadores; consistência interna por 

correlação item-com-total e inter-itens, coeficiente de alfa de Cronbach e coeficiente KR-20 

(Martins, 2006, Sampieri et al, 2006; Hair et al, 2009). Já o processo de validação de um escala 
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apresenta dificuldades importantes em três momentos da elaboração de um instrumento: 1) no 

nível da teoria, quando a confusão no campo teórico dos construtos dificulta a formulação de 

hipóteses claras, precisas e úteis para teste; 2) na coleta empírica da informação, onde pode 

ocorrer uma definição inequívoca de grupos critérios (público alvo) nos quais os construtos 

possam ser idealmente estudados; e 3) a própria análise estatística, quando a análise fatorial 

pode fazer algumas postulações fortes que nem sempre se ligam com a realidade dos fatos 

(Pasquali, 2009). Diante disto, a psicometria trata de uma série de técnicas para verificar e 

viabilizar a demonstração da validade de instrumentos: validade de face aparente, validade de 

conteúdo, validade de construto e validade de critério (Hair et al., 2009; Sampieri et al., 2006; 

Martins, 2006; Alexandre & Coluci, 2011).  

 

1.2.1 Validade de conteúdo  

A validade de conteúdo refere-se ao grau que um instrumento evidencia um domínio 

específico do conteúdo de que pretende medir. Em outras palavras, diz respeito à adequação 

dos itens, isto é, até que ponto o conjunto específico de itens reflete o domínio do conteúdo 

(DeVellis, 2003). Qual grau que cada elemento é relevante e representativo para o construto 

específico com o propósito particular de avaliação. Alguns autores ainda incluem todos os 

aspectos do processo de medida que podem afetar a coleta de dados, como instruções, formato 

das respostas e os itens de forma individual. Neste sentido, orienta-se que a área do conteúdo 

a ser testada precisa ser sistematicamente analisada a fim de assegurar que todos os aspectos 

fundamentais sejam, adequadamente e em proporções corretas, contemplados pelos itens do 

teste. Sugere-se que para obter maior garantia desta validade, a área de abrangência do 

conteúdo deve ser inteiramente descrita antes, e não depois da construção de um instrumento 

de coleta de dados (Alexandre & Coluci, 2011; Martins, 2006; Sampieri et al, 2006).  

Há diferentes abordagens para realizar a validade de conteúdo: 1) o próprio 

desenvolvimento do instrumento, com a revisão de como a variável foi medida por outros 

pesquisadores e em seguida, com base nisto, elaborar um universo de possíveis itens para medir 

a variável e suas dimensões, devendo ser o universo o mais abrangente possível; e 2) avaliação 

de especialistas sobre o instrumento, para tanto, constitui-se um grupo de no mínimo cinco 

juízes selecionados pelas características do instrumento e suas formações, qualificações, 

experiências e disponibilidades, para realizar cuidadosa avaliação e seleção dos itens. 

Recomenda-se que os critérios de seleção dos especialistas sejam descritos, destacando-se: ter 
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experiência clínica, publicar e pesquisar sobre o tema; ser perito na estrutura conceitual e ter 

conhecimento metodológico sobre a construção de instrumentos de medida. Também orienta-

se a inclusão de pessoas leigas potencialmente relacionadas com a população do estudo 

(Sampieri et al, 2006; Alexandre & Coluci, 2011).   

Atualmente, são sugeridas e descritas etapas e métodos padronizados e sistemáticos que 

deveriam ser usados na validação de conteúdo para melhorar a qualidade dos instrumentos de 

medida. A avaliação pelos juízes pode envolver procedimentos qualitativos e quantitativos, por 

exemplo: 1) convite aos membros do comitê, através de carta explicativa fornecendo as bases 

conceituais e teóricas do instrumento, considerando também um questionário especifico para 

avaliação e um de breve caracterização dos especialistas; 2) avaliação dos juízes da 

abrangência do instrumento (se cada domínio foi adequadamente coberto pelo conjunto de 

itens) sugerindo a inclusão ou eliminação de itens, seguida da avaliação de clareza e pertinência 

de cada item. Orienta-se duas etapas, iniciar de forma individual e independente, seguida por 

uma discussão em grupo (procedimento qualitativo), além da inclusão das sugestões dos 

especialistas para melhoria do item ou demais comentários (Alexandre & Coluci, 2011).  

 

1.2.1.1. Índices de Validade de Conteúdo 

 

Medidas quantitativas para avaliar validade de conteúdo analisam a concordância entre 

os especialistas durante o processo de avaliação descrito acima. Dentre elas, pesquisadores 

brasileiros (Alexandre & Coluci, 2011) destacaram: 1) a porcentagem simples de concordância 

interobservadores, como útil na fase inicial para auxiliar na determinação dos itens; e  2) o 

índice de validade de conteúdo (IVC) para medir a proporção de juízes que estão em 

concordância sobre determinados aspectos do instrumento e seus itens. Sendo que este último, 

utilizando-se de escala Likert para avaliação da relevância, como por exemplo, de 1=irrelevante 

a 4=extremamente relevante, é calculado pela soma de concordância em itens considerados “3” 

ou “4”, dividida pela quantidade total de juízes. Itens com baixo IVC devem ser revisados ou 

excluídos. 

O IVC se enquadra como um índice de estimativa de consenso, ou seja, refere-se à 

medida que os especialistas compartilham uma interpretação comum sobre o construto e 

concordam na classificação dos itens. Desta forma, um baixo IVC representa não haver 

compreensão compartilhada sobre o construto em questão. Contudo, existem críticas quanto  
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ao uso do IVC perante a preocupação com a possibilidade de valores inflacionados devido ao 

risco de concordâncias ao acaso. Assim, outros métodos de consenso são propostos para avaliar 

o consenso entre os especialistas para fins de validade de conteúdo, sendo um deles a Content 

Validity Ratio (CVR). Esse índice, por sua vez, apresenta uma fórmula que corrige as 

concordâncias ao acaso (Polit, Back & Owen, 2007). 

Diversos aspectos podem orientar os pesquisadores no momento da escolha de qual 

índice utilizar, como: objetivar estimativa de consenso ou de consistência, ser fácil de 

computar, compreender e comunicar, possibilitar avaliação tanto dos itens quanto da escala 

como um todo e ajustar as concordâncias ao acaso. Outra qualidade desejável é que  o método  

forneça informações de nível de item que podem ser usadas para refinar ou descartar itens e 

um resumo da validade de conteúdo da escala global (Polit, Back & Owen, 2007). 

Alguns estudiosos consideram que o IVC mantém-se bem diante todos estes aspectos, 

com exceção do ajuste para concordâncias ao acaso. Quanto à CVR, destaca-se a facilidade de 

cálculo, porém maior dificuldade de interpretação, à medida que esta razão produz valores que 

podem variar entre – 1,00 e + 1,00, com CVR igual a 0 quanto metade dos especialistas 

julgarem um item relevante (Polit, Back & Owen, 2007). Esses pesquisadores, ressaltam que 

os estudos relacionados à área da saúde, em especial na enfermagem, tendem a adotar apenas 

o IVC como indicador de validade de conteúdo, considerando que o mesmo tem uma virtude 

adicional por ser amplamente utilizado e aceito. Entretanto, outros estudiosos consideram a 

CVR o método mais antigo, internacionalmente reconhecido, simples, direto e o mais 

amplamente utilizado para estabelecer a validade de conteúdo de instrumentos em várias 

disciplinas (Wilson, Pan & Shumsky, 2012). Outros métodos alternativos são considerados 

computacionalmente mais complexos e, em geral, têm como foco a avaliação do instrumento 

como um todo e apresentam limitações na avaliação individual dos itens ou dos juízes (Wilson, 

Pan & Shumsky, 2012; Polit, Back & Owen, 2007). 

 

1.2.2 Outras validades 

 

A validade de face indica se a medida aparentemente avalia aquilo que se propõe medir, 

através da avaliação subjetiva de um comitê de juízes, dos pesquisadores e da população alvo 

sobre o que se está medindo, se o instrumento parece válido ou não a estes sujeitos. É a técnica 

mais simples, não sofisticada e menos satisfatória (Hair et al., 2005; Martins, 2006), com 
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diversas reflexões e apontamentos positivos e negativos quanto o seu uso (Newton, 2016; 

DeVellis, 2003), porém, mesmo que não baste para se concluir que uma medida é de fato 

válida, considera-se que esta constitui uma evidência útil e deve ser analisada antes das demais, 

pois, sem algum indicador positivo da validade de face não haverá sentido avaliar os demais 

critérios. Se o instrumento parecer, aos olhos dos entrevistados, irrelevante, inadequado ou 

infantil todo o estudo poderá ser comprometido (Hair et al., 2005; Martins, 2006).  

A validade de construto trata da extensão em que o conjunto de variáveis medidas 

realmente representa o construto latente teórico que elas são projetadas para medir, assim, ela 

lida com a precisão de mensuração, oferecendo a segurança de que medidas tiradas de uma 

amostra representam o verdadeiro escore que existe na população. Em outras palavras, um 

construto é uma variável ou um conjunto de variáveis que compõem uma definição operacional 

robusta que busca apresentar o verdadeiro significado teórico de um conceito. Esta validação 

é considerada a mais importante em uma perspectiva científica e dificilmente é estabelecida 

em um único estudo, devida a necessidade de aprimoramento de medidas e compreensão mais 

completa das variáveis que estão sendo estudadas. É um processo que deve, necessariamente, 

estar vinculado a uma teoria que suporte o construto em relação a outras definições, ou seja, as 

pesquisas que tenham demonstrado que os conceitos estão relacionados (Martins, 2006; 

Sampieri et al, 2006; Hair et al, 2009).  

Geralmente, a validade de construto é determinada pela análise fatorial, a qual nos 

permite definir a estrutura inerente entre as variáveis analisadas, suas inter-relações 

(correlações) entre um grande número de variáveis e explicá-las em termos de suas dimensões 

inerentes comuns, definindo conjuntos de variáveis que são fortemente inter-relacionadas, 

conhecidos como fatores (Hair et al, 2009).  

Validade de critério, por vezes confundida com a validade de construto (DeVellis, 

2003), consiste no grau de eficácia que um teste tem em predizer um desempenho específico 

de um sujeito. O desempenho do sujeito torna-se então o critério contra o qual a medida obtida 

pelo teste é avaliada. Para tanto, o desempenho do sujeito deve ser avaliado por técnicas 

independentes do próprio teste. Estabelece-se, então, a validade de um instrumento 

comparando-o com algum critério externo, o qual é um padrão com que se julga a validade do 

instrumento (Sampieri et al 2006; Martins, 2006). 

Um instrumento é apenas considerado um instrumento validado, ou seja, com validade 

total, quando se realiza todos os tipos de validação. Quanto mais evidências de validade um 

instrumento de medida apresentar, maiores são as chances, que de fato, está medindo o que se 
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pretende medir. A validade total é obtida por meio das soma de todas as validades (Sampieri 

et al, 2006; Martins, 2006), caso contrário, o instrumento apresenta evidência de determinada 

validade para determinada população.  

 

1.2.3 Orientações para uso de testes  

 

Por fim, ainda é interessante incluir neste referencial teórico-metodológico, as 

orientações da Internacional Test Commission (ITC, 2001) para uso de testes. Esta Comissão, 

formada por especialistas em testes psicológicos e educacionais (psicólogos, psicometristas, 

editores e desenvolvedores de testes) de diversos países publicou em 2001 diretrizes para o uso 

de testes com o objetivo de orientar uma boa utilização dos mesmos e incentivar as melhores 

práticas de avaliação. As orientações contemplam competências (conhecimentos, habilidades, 

capacidades e outras características pessoais) esperadas dos “usuários de testes” quando se 

busca qualidade no processo de avaliação. Abrangem padrões profissionais e éticos que afetam 

o modo como o processo de teste é realizado, direitos autorais, escolha e avaliação de testes 

alternativos, administração do teste, pontuação e interpretação e elaboração de relatórios e 

feedback. Orientações que têm implicações diretas para a construção de testes, assim como de 

técnicas e manuais de uso dos mesmos, e que são relevantes para qualquer procedimento de 

avaliação de pessoas que tenha uma intenção séria e significativa, que quando mal utilizado 

pode resultar em perda pessoal ou sofrimento psicológico.  

As diretrizes são apresentadas em duas grandes categorias. A primeira diz da 

responsabilidade sobre o uso ético do teste, na qual recomenda-se que os avaliadores devem 

agir de forma ética e profissional, ter competência para o uso do teste, garantir a segurança dos 

materiais do teste e certificar que os resultados sejam tratados de forma confidencial. A segunda 

trata das boas práticas a serem seguidas no uso do teste, estabelecendo que deve-se avaliar o 

seu potencial de uso, escolher aqueles tecnicamente confiáveis, atentar as questões de justiça / 

equidade, fazer os preparativos necessários para o teste, administrá-lo adequadamente, marcar 

e analisar o resultado dos testes com precisão, interpretar os resultados de forma adequada, 

comunicar os resultados com clareza e precisão e comentar a adequação do teste e seu uso. 

Referente a escolha de testes confiáveis, é recomendado que os usuários devem analisar a gama 

daqueles potencialmente relevantes antes de escolher qual irá usar e verificar se a 

documentação técnica e de uso do mesmo fornece informações suficientes para avaliar: a 
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amplitude e representatividade do conteúdo do teste; a precisão de medição, confiabilidade e 

validade demonstradas sobre a população alvo; a relevância para a utilização pretendida; 

aceitabilidade dos envolvidos na utilização, incluindo equidade e relevância percebida; e 

praticidade, incluindo tempo, custos e demais recursos necessários (International Test 

Commission, 2001).   

 

1.3. A AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO PLANO DE ATENÇÃO 

GERONTOLÓGICA (PAGe)  

 

O instrumento objeto de estudo desta pesquisa, o Plano de Atenção Gerontológica 

(PAGe), teve sua construção iniciada em 2006, pelos docentes e discentes do curso de 

Bacharelado em Gerontologia da Universidade de São Paulo, com objetivo de constituir uma 

ferramenta norteadora para a prática do profissional gerontólogo quanto a avaliação 

multidimensional do idoso e gestão de caso. Neste mesmo ano, concluiu-se sua primeira versão 

(anexo 1). Deste então, o PAGe sofreu diversas modificações baseadas nas experiências 

práticas dos estágios obrigatórios do curso, originando uma segunda versão para uso em 

ambiente hospitalar (anexo 2). 

Tal iniciativa surgiu da necessidade de se ter uma ferramenta gerontológica que 

norteasse a prática do profissional Gerontólogo. No início de sua utilização, o módulo de 

avaliação do PAGe seguia a lógica da Avaliação Multidimensional do Idoso clássica, onde 

diversas escalas consagradas na literatura Gerontológica e Geriátrica eram aplicadas, com o 

objetivo de levantar possíveis demandas e necessidades do idoso. As escalas eram escolhidas 

de acordo com uma entrevista, onde o Gerontólogo questionava o idoso sobre aspectos 

biopsicossociais de forma aberta e não estruturada. Durante a utilização dessa versão, foi 

constatado que algumas demandas importantes não eram identificadas, enquanto, ao mesmo 

tempo, perdia-se muito tempo aplicando diversas escalas. Limitações estas já documentadas 

na literatura em relação à Avaliação Multidimensional do Idoso (Osterweil, 2003).  

Em 2010, no primeiro oferecimento da disciplina de Avaliação Gerontológica Ampla, 

o PAGe recebeu maior atenção e foi totalmente reestruturado e aprimorado através das 

discussões e considerações de diversos docentes e alunos participantes da referida disciplina 

sobre os aspectos/itens/variáveis essenciais a serem avaliados dentro de cada área/domínio, o 

que exatamente se pretendia medir com cada questão e qual sua relevância para o plano de 
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gestão. A docente responsável pela disciplina, Profa Dra Ruth Caldeira de Melo, orientadora 

deste mestrado, reuniu e organizou os resultados deste trabalho, originando-se o denominado 

PAGe versão 2.1.  

O PAGe passou então a ser dividido em quatro grandes módulos: I) Avaliação 

Multidimensional do Idoso; II) Planejamento das ações; III) Coordenação e Implementação 

das ações; IV) Controle e Reavaliação. O módulo de Avaliação Multidimensional do Idoso foi 

definido como uma ferramenta que permite reunir informações dos mais diversos aspectos 

relacionados ao indivíduo, com o objetivo de constituir um rastreio multidimensional, 

biopsicossocial, averiguando possíveis riscos psicossociais e de saúde, para apontar 

encaminhamentos necessários e/ou avaliações mais profundas (Cezar, 2012).  

Todo aprimoramento feito neste instrumento foi conduzido pela busca de uma avaliação 

que fosse destinada para um rastreio de risco nos diferentes aspectos/domínios 

biopsicossociais, definindo-se quais eram os principais aspectos de cada área para identificar 

determinado risco, e não para uma avaliação aprofundada. Desta forma, o módulo de Avaliação 

passou a ser norteado pela ideia e propósito de uma Avaliação Multidimensional Rápida 

(Ministério da Saúde, 2006; Moore & Siu, 1996), a qual precede a aplicação de escalas de 

rastreio específicos. Com o intuito de garantir ou facilitar uma futura validação, mediante os 

conhecimentos e orientações sobre validade de instrumentos adquiridos e recebidos na época, 

a maioria das perguntas de cada domínio foi extraída das escalas e instrumentos específicos e 

amplamente utilizados na prática gerontológica (Cezar, 2012). Já para a construção dos 

módulos voltados para o desenvolvimento do plano de gestão (planejamento, implementação 

e monitoramento das ações sugeridas com base na avaliação), os quais não serão objetos de 

estudo neste mestrado, o Projeto Terapêutico Singular do Caderno nº 19 de Atenção Básica 

(Ministério da Saúde, 2006) serviu como norte. 

Em 2011 e 2015, visando sua readequação para uma futura validação, o módulo de 

avaliação multidimensional da versão 2.1. passou por dois estudos preliminares, que 

exploraram dentro de trabalhos de conclusão de curso, com amostras distintas e pequenas 

(respectivamente 78 idosos, sendo 36 institucionalizados e 36 residentes na comunidade, e 

aproximadamente 40 idosos residentes na comunidade), análises de confiabilidade 

(consistência interna por alfa de Cronbach e correlações), validade de construto por análise 

fatorial, e validades de face e conteúdo pela revisão da literatura e discussão com estudiosos 

da própria graduação em Gerontologia. Estes trabalhos deram origem às versões 2.2 e 2.3 do 

instrumento (anexo 3) (Cezar, 2012; Zomparelli, 2016). Esta última teve seus resultados 

parcialmente divulgados no VII Seminário de Pesquisa em Gerontologia e Geriatria da 
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UNICAMP com o tema “Avaliação Geriátrica Ampla”, sendo o trabalho premiado em primeiro 

lugar entre os apresentados na área de Biologia e Saúde (Zomparelli et al., 2015). 

Na prática do Gerontólogo, o PAGe se mostrou muito útil, a ponto do mesmo ter sido 

utilizado em publicações científicas antes mesmos da sua real validação (Lima-Silva & Senaga, 

2012; Paulo & Neves, 2011; Pivoezan & Bestetti, 2011), assim como nos estágios curriculares 

do curso de Bacharelado em Gerontologia desta universidade. Além destes, um trabalho de 

iniciação científica realizou uma análise exploratória do domínio de risco de quedas, com uma 

amostra de 40 PAGes aplicados em idosos da comunidade. Foram definidos critérios para 

preenchimento de cada fator de risco e uso das mesmas análises já mencionadas no estudo de 

Zomparelli (2016), verificando boa consistência interna e indícios de validade de construto 

condizentes com o caráter multifatorial do domínio, destacando-se os fatores intrínsecos para 

quedas (Pedro, Zomparelli & Melo, 2015).  

Até o início desta pesquisa, a escala de Avaliação Multidimensional do Idoso do PAGe 

era constituída por 124 questões, em sua maioria, fechadas, dos tipos Likert e dicotômicas, 

distribuídas em 14 domínios: 1) Atitudes em relação ao envelhecimento; 2) Qualidade de Vida; 

3) Sentidos; 4) Desnutrição; 5) Capacidade Funcional; 6) Depressão; 7) Cognição; 8) Fatores 

Cardiovasculares; 9) Administração de Medicamento; 10) Ambiente; 11) Quedas; 12) 

Violência; 13) Vulnerabilidade social; e 14) Fragilidade. Assim como, estabeleceu-se que ao 

final da avaliação, as pontuações devem ser normalizadas (em porcentagem) e apresentadas 

em um gráfico de radar com escala de 0 a 100, o que permite a visualização dos domínios com 

maior e menor pontuações; contendo também a descrição da avaliação do profissional, 

indicando se há ou não a necessidade de maior investigação e/ou intervenção em algum 

domínio, além de uma breve descrição do caso (Cezar, 2012; Zomparelli, 2016). Um resumo 

comparativo dos resultados dos dois estudos preliminares realizados com a Avaliação 

multidimensional do PAGe completa, mencionados a cima, podem ser visualizados no 

apêndice A.  

Diante do exposto, considerou-se a importância em dar continuidade ao processo de 

validação da escala pertencente ao módulo de Avaliação Multidimensional do Idoso do PAGe.  
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar a validação de conteúdo da escala 

de Avaliação Multidimensional do Idoso (AMI) pertencente ao primeiro módulo do PAGe. 

Além disso, os objetivos específicos são: 1) identificar as escalas de avaliação 

multidimensional de idosos validadas atualmente na literatura internacional e comparar as 

características das mesmas, 2)  analisar e registrar o desenvolvimento histórico do PAGe e; 3) 

identificar qual o construto latente avaliado na AMI do PAGe. 
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3. MÉTODOS  

  

O presente estudo é do tipo psicométrico de validação. As abordagens escolhidas para 

realização da validade de conteúdo nesta pesquisa foram: 1) revisão sistemática de 

instrumentos de avaliação multidimensional de idosos na literatura internacional e, bem como, 

suas versões nacionais; 2) definição e estudo aprofundado das bases teóricas e conceituais do 

da escala de avaliação multidimensional do idoso do PAGe, com o estudo de como cada 

variável (domínio) foi medida por outros pesquisadores e elaboração da estrutura conceitual; 

3) análise do desenvolvimento do escala, sobre a qualidade de cada item e revisão da 

abrangência das dimensões, com, consequente, realização das adequações que foram 

necessárias; e 4) avaliação de especialistas sobre o conteúdo do escala.  

 

3.1. PRIMEIRA ETAPA – REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

  

 A revisão sistemática da literatura foi realizada com o intuito de fazer um levantamento 

das escalas de Avaliação Multidimensional do Idoso validadas atualmente na literatura 

internacional, além de analisar as características das escalas encontradas e verificar a presença 

de adaptação transcultural/validação para a população brasileira das mesmas. 

 

3.1.1 Estratégias de busca 

 

As bases de dados selecionadas para a presente pesquisa foram: Pubmed, SciELO 

(Scientific Electronic Library Online), Scopus e LILACS, sendo os descritores em inglês 

analisados desde o seu primeiro registro até 06 de outubro de 2017. O descritor “geriatric 

assessment” e correlatos (geriatric assessment, comprehensive geriatric assessment, 

comprehensive geriatric evaluation, multidimensional geriatric assessment, multidimensional 

geriatric evaluation, assessment geriatric, assessments geriatric) foram combinados com 

descritores relacionados com a validação de escalas (validity e reliability) e a população alvo 

do estudo (elderly, aged, older adults, aging). A estratégia de busca detalhada pode ser 

visualizada no quadro 1. 

Além das bases citadas anteriormente, as listas de referências dos artigos selecionados 
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para leitura também foram utilizadas na busca de potenciais escalas, principalmente quando 

foi identificado na leitura completa do artigo que o mesmo não se tratava da validação original. 

Após a seleção final das escalas, a busca pelos artigos de adaptação transcultural e validação 

para a língua portuguesa foi realizada na base de dados de trabalhos acadêmicos do Google (ou 

seja, Google Acadêmico). As pesquisas adicionais nessa base de dados foram realizadas até o 

dia 19 de Janeiro de 2018. 

 

Quadro 1 – Estratégia de Busca 

Search – Pubmed 

1 AND ((((((geriatric assessment[MeSH Terms}) OR comprehensive 

geriatric assessment[Title/Abastract]) OR comprehensive geriatric 

evaluation[Title/Abstract]) OR multidimensional geriatric 

assessment[Title/Abstract]) OR multidimensional geriatric 

evaluation[Title/Abstract]) OR assessment 

geriatric[Title/Abstract]) OR assessments geriatric[Title/Abstract] 

23.743 

2 AND Validity 142.710 

3 AND Reliability 133.881 

4 AND ((#1) AND #2) AND #3 637 

Search – Scielo 

1 (((comprehensive geriatric assessment) OR (comprehensive geriatric 

evaluation) OR (multidimensional geriatric assessment) OR 

(multidimensional geriatric evaluation) OR (geriatric assessment) OR 

(geriatric evaluation)) AND (validity)) AND (reliability) 

17 

Search  –  Lilacs 

1 (tw:(geriatric assessment)) AND (tw:(validity)) AND (tw:(reliability)) 15 

2 (tw:(comprehensive geriatric assessment)) AND (tw:( validity)) AND 

(tw:(reliability)) 

1 

3 (tw:(comprehensive geriatric evaluation))  AND (tw:( validity)) AND 

(tw:(reliability)) 

1 

4 (tw:(multidimensional geriatric assessment)) AND (tw:(validity))  AND 

(tw:(reliability)) 

3 

5 (tw:(multidimensional geriatric evaluation)) AND (tw:( validity)) AND 

(tw:(reliability)) 

4 

Search – Scopus 

1 TITLE-ABS-KEY(“geriatric assesment”) 25.341 
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2 TITLE-ABS-KEY (“comprehensive geriatric assessment”) 1.946 

3 TITLE-ABS-KEY (“multidimensional geriatric assessment”) 100 

4 TITLE-ABS-KEY (“multidimensional geriatric evaluation”) 22 

5 TITLE-ABS-KEY (“comprehensive geriatric evaluation”) 36 

6 TITLE-ABS-KEY(validity) 446.516 

7 TITLE-ABS-KEY(reliability) 700.066 

8 ((TITLE-ABS-KEY(“geriatric assesment”)) AND (TITLE-ABS-

KEY(validity))) AND (TITLE-ABS-KEY(reliability)) AND (LIMIT-

TO(LANGUAGE, “English”)) 

661 

9 ((TITLE-ABS-KEY(“comprehensive geriatric assessment”))) AND 

(TITLE-ABS-KEY(validity))) AND (TITLE-ABS-KEY(reliability)) AND 

(LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”)) 

33 

10 ((TITLE-ABS-KEY(“multidimensional geriatric assessment”))) AND 

(TITLE-ABS-KEY(validity))) AND (TITLE-ABS-KEY(reliability)) AND 

(LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”)) 

3 

11 ((TITLE-ABS-KEY(“multidimensional geriatric evaluation”))) AND 

(TITLE-ABS-KEY(validity))) AND (TITLE-ABS-KEY(reliability)) AND 

(LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”)) 

0 

12 ((TITLE-ABS-KEY(“comprehensive geriatric evaluation”))) AND 

(TITLE-ABS-KEY(validity))) AND (TITLE-ABS-KEY(reliability)) AND 

(LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”)) 

0 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  

 

3.1.2 Critérios de inclusão 

 

Para a inclusão dos artigos, os seguintes critérios foram adotados: 1) estudos sobre 

desenvolvimento e validação de escalas de avaliação multidimensionais; 2) amostra composta 

por idosos (idade > ou = a 60 anos); e 3) estudos publicados na língua inglesa. Foram excluídos 

os artigos que não corresponderam aos critérios descritos acima, estudos de revisão e 

instrumentos aplicados em idosos com condições específicas (doença de Alzheimer, Doença 

de Parkinson, Insuficiência Cardíaca, DPOC, entre outras). Optou-se por não excluir os artigos 

que envolvessem idosos com diagnóstico de câncer, já que escalas de avaliação 

multidimensional são muito utilizadas nesta população. Também foram excluídos os artigos 

em que a avaliação multidimensional era decorrente de múltiplas escalas validadas 
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individualmente. Para o presente estudo, considerou como multidimensional as escalas que 

avaliaram no mínimo três dimensões, incluindo condições biológicas (i.e., saúde, 

comorbidades, mobilidade, atividades de vida diária, quedas, nutrição, uso de medicamentos, 

etc), psicológicas (cognição e transtornos de humor) e socioambientais (recursos financeiros, 

suporte social, moradia, etc). 

 

3.1.3 Seleção dos artigos 

 

Dois revisores independentes realizaram a pesquisa a partir do título e resumo dos 

artigos e excluíram aqueles que não corresponderam aos critérios de inclusão. Adaptações 

transculturais em outras línguas, artigos em duplicidade e escalas multidimensional com 

construtos específicos (por exemplo: capacidade funcional) foram excluídos do estudo. Caso 

houvesse discordância entre os revisores, um terceiro revisor foi consultado. Quando a mesma 

escala era reportada por diferentes estudos e/ou não estava claro no resumo que se tratava de 

uma adaptação transcultural, o artigo com data mais antiga foi selecionado para leitura 

completa. Se fosse constatado que o artigo não era o original, buscava-se pelo mesmo entre as 

referências do artigo lido na íntegra. Quando o artigo original era localizado, artigos de 

validação complementares ao mesmo e, bem como, a adaptação transcultural e validação para 

população brasileira eram pesquisados dentro da lista de trabalhos que citaram o original (via 

Google Acadêmico). 

  

3.2. SEGUNDA ETAPA – REVISÃO E DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS  

 

A fim de definir a estrutura conceitual, ou seja, as teorias e os conceitos que dão base 

ao conteúdo da escala de avaliação multidimensional do idoso pertencente ao PAGe, esta etapa 

constituiu um estudo aprofundado sobre como cada domínio foi definido e medido por outros 

pesquisadores, assim como suas respectivas variáveis. Para tanto, definiu-se o construto latente 

da escala, com base nos objetivos do instrumento, e em seguida, tendo-o como norte, as demais 

variáveis foram estudadas e delimitadas.  

No processo de desenvolvimento de novas escalas, o próximo passo seria, com base 

nesta revisão, elaborar um universo de possíveis itens para medir o construto latente, suas 
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dimensões e variáveis. Entretanto, diante a prévia construção do PAGe, com participação 

intensa tanto da autora, quanto da orientadora desta pesquisa na análise e elaboração das 

versões preliminares a esta validação, optou-se por dar seguimento com a análise da qualidade 

e coerência dos itens já desenvolvidos e revisão da abrangência das dimensões, realizando, 

com base nos conceitos agora definidos e no referencial teórico-metodológico psicométrico, 

todas as adaptações que se julgassem necessárias, incluindo modificações nas opções de 

resposta, no layout e nos escores.  

 

3.3. TERCEIRA ETAPA – ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DA ESCALA 

 

Para a revisão da qualidade dos itens da escala de avaliação multidimensional do idoso 

pertencente ao PAGe, os seguintes aspectos, propostos por DeVellis (2012), foram 

considerados: 1) Ambiguidade – o item deve ser claro e sem ambiguidades, ou seja, questões 

que deixam o entrevistado com algum dilema devem ser eliminadas; 2) Comprimento – deve-

se evitar itens excepcionalmente longos e prolixos, pois o comprimento geralmente aumenta a 

complexidade e diminui a clareza; por outro lado, não é desejável sacrificar o significado de 

um item no interesse da sua brevidade; 3) Nível de dificuldade da leitura - considera-se 

adequado frases que contenham de 14-18 palavras e 18-24 sílabas por sentença; 4) Múltiplas 

negativas – itens com múltiplas negativas são potencialmente confusos e devem ser evitados; 

5) Duplo-caminho – itens que transmitem duas ou mais ideias devem ser evitados.  

Quanto a dificuldade de leitura, os fatores semânticos e sintáticos também devem ser 

considerados, atentando que as palavras curtas tendem a ser mais comuns e as frases curtas 

tendem a ser sintaticamente mais simples, por outro lado, também se atentando de que é preciso 

usar o senso comum na aplicação de métodos de nível de leitura, pois algumas frases breves 

contendo apenas palavras curtas podem apresentar-se de forma confusa e nada simples 

(DeVellis, 2012).  

Outros critérios utilizados para considerar itens adequados foram: comportamental, 

objetividade, simplicidade, clareza, precisão, relevância e interpretabilidade. O uso destes 

critérios tem por objetivo eliminar qualquer item que seja ambíguo, incompreensível, com 

termos vagos, com duplas perguntas, com jargões e/ou que remetam juízos de valores, dentre 

outros (Coluci et al, 2015).  
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3.4. QUARTA ETAPA – AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO PELO COMITÊ DE 

ESPECIALISTAS 

 

Em continuidade e como resultado das etapas anteriores, a nova versão do instrumento, 

denominada 3.0, foi enviada a um grupo de profissionais especialistas em avaliação 

multidimensional de idosos para a avaliação de seu conteúdo (apêndice B). O papel deste 

grupo, denominado como comitê, foi avaliar e selecionar sistematicamente os itens da escala, 

registrando suas sugestões de inclusão ou eliminação, assim como demais comentários. Esta 

avaliação envolveu: 1) avaliação dos domínios, 2) avaliação dos itens e 3) avaliação do 

instrumento como um todo. Para tanto, considerou-se os seguintes critérios: 

Avaliação dos domínios  

Abrangência – Avaliar se cada domínio ou conceito foi adequadamente coberto pelo 

conjunto de itens e se todas as dimensões foram incluídas (Coluci et al, 2015; DeVellis, 2012). 

Perguntas norteadoras: Quão adequadamente coberto está cada domínio pelo seu conjunto de 

itens? Algum fenômeno foi esquecido? 

Avaliação dos itens 

Clareza – Avaliar a redação dos itens, ou seja, se os itens estão redigidos de forma que 

o conceito esteja compreensível e se expressa adequadamente o que se espera medir. 

Pertinência – Avaliar se os itens realmente refletem os conceitos envolvidos, se são relevantes 

e adequados para atingir os objetivos propostos. Observação importante: O item pode ser 

relevante dentro do conceito/da temática, mas não pertinente especificamente dentro da 

avaliação proposta (Coluci et al, 2015). Perguntas norteadoras: Quão claro está cada item? 

Quão pertinente é cada item para a variável latente que se deseja medir?  

Avaliação da escala como um todo 

Avaliar a abrangência e clareza da escala inteira. Verificar se todas as dimensões foram 

inclusas e se a estrutura e conteúdo estão apropriados ao público alvo, se são corretos e 

representativos. Avaliar o formato, o título, as instruções, os domínios, os escores dos domínios 

e suas análises, considerando clareza e pertinência de cada aspecto avaliado (Coluci et al, 

2015). 
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3.4.1. Participantes   

 

Os participantes deste estudo foram os profissionais que constituíram o comitê de 

especialistas para a realização desta última etapa da validação de conteúdo da escala de 

avaliação multidimensional pertencente ao PAGe. Conforme recomendado, este comitê foi 

formado por um grupo de no mínimo cinco juízes selecionados pelas características do 

instrumento, suas formações, qualificações, experiências e disponibilidades (Sampieri et al, 

2006; Alexandre & Coluci, 2011; Coluci et al, 2015).   

Os profissionais foram selecionados após busca na Plataforma Lattes. Também foram 

recebidas indicações de profissionais atuantes em serviços de referência para a população 

idosa. Para a busca foi utilizado o termo “Avaliação Multidimensional do Idoso” e os filtros 

para profissionais doutores brasileiros. Os critérios de seleção dos especialistas incluíram: ter 

experiência clínica, publicar e pesquisar sobre o tema; ser perito na estrutura conceitual e ter 

conhecimento metodológico sobre a construção de instrumentos de medida (Sampieri et al, 

2006; Alexandre & Coluci, 2011; Coluci et al, 2015).  Não foram incluídos profissionais 

ligados ao ambiente acadêmico da pesquisadora responsável. 

 

3.4.2 Coleta de dados  

 

Foram seguidos métodos padronizados e sistemáticos para a validação de conteúdo pelo 

comitê de especialistas. Os profissionais foram contatados por e-mail, devido suas diferentes 

localidade, convidando-os a participar da pesquisa como membros do comitê de especialistas.  

Para tanto, foram produzidos e encaminhados: 1) carta convite, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, explicando o objetivo do estudo, métodos e a função do 

especialista (apêndice C); 2) link para acesso e preenchimento, em caso de aceitação do 

convite, do formulário para breve caracterização dos sujeitos composto por variáveis sócio 

demográficas e acadêmicas/profissionais, desenvolvido na ferramenta web Google Docs 

(apêndice D); e 3) carta explicativa contendo a apresentação do PAGe, o objetivo da pesquisa 

e orientações para validação do conteúdo da escala (apêndice E).  

Após confirmação da participação, além do instrumento completo, como já mencionado 

acima, foi enviado ao comitê o documento denominado “Bases conceituais e Avaliação de 
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Conteúdo do PAGe”, o qual contém a descrição das bases conceituais e teóricas envolvidas no 

instrumento, juntamente das escalas Likert estruturadas para o preenchimento da avaliação dos 

itens e de cada área do conteúdo a partir dos critérios psicométricos, com espaços para os 

registros de comentários e/ou sugestões de melhoria, inclusão ou exclusão de itens da escala 

(apêndice F). 

 

3.4.3 Tratamento e análises dos dados 

  

 Para tabulação dos dados foi feita uma máscara, desenvolvida na ferramenta web 

Google Docs. Nessa máscara foram inseridas as respostas de cada especialista. Em seguida, foi 

feita a extração para arquivo Excel. Antes de iniciar análise dos dados, verificou-se a presença 

de dados faltantes (todas as alternativas em branco) e/ou a necessidade de confirmação de 

alguns dados que foram assinalados duplamente (mais de uma alternativa preenchida com “x”). 

Foi constatada a possibilidade de um problema de armazenamento dos dados no arquivo 

enviado. Para tanto, cada especialista foi contatado por e-mail, pelo qual foram enviados os 

respectivos dados que necessitavam de preenchimento ou confirmação e a orientação de que 

assim o fizessem no próprio corpo do e-mail. Em seguida, as respostas foram inseridas 

diretamente no arquivo do Excel. Os dados referentes a caracterização dos especialistas 

(variáveis sócio demográficas e acadêmicas/profissionais) foram analisados e serão 

apresentados de forma descritiva. 

 Diante do exposto no referencial teórico-metodológico, quanto aos índices de validade 

de conteúdo, a concordância entre os especialistas foi calculada através do índice de validade 

de conteúdo (IVC) e da content valitidy ratio (CVR). Entretanto, os resultados de ambos os 

índices serão apresentados apenas com o intuído de expor a problemática inerente ao uso do 

IVC. Para a análise final da avaliação dos especialistas foram utilizados apenas os resultados 

provenientes da CVR. Essa razão possui valores críticos definidos mediante o tamanho da 

amostra de especialistas (de 5 a 40 especialistas), fornecendo, assim, um método fácil para 

calcular a significância em estudos de validade de conteúdo (Wilson, Pan & Shumsky, 2012).  

Originalmente, é proposto que a CVR seja calculada com base em uma classificação de 

3 pontos dos itens: 1) “essencial”, 2) “útil, mas não essencial” e 3) “não é necessário”. Em 

seguida, sua estatística se dá com uma transformação linear da proporção do número de 
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especialistas que julga o item essencial para o número do total de especialistas, de acordo com 

a seguinte fórmula:  

 

CVR = número de “essenciais” – ( número total de especialistas / 2) 

número total de especialistas / 2 

 

Assim, quando todos os especialistas classificam o item como "essencial", o valor da 

CVR será de 1; quando mais da metade dos especialistas, mas não todos, classifica o item como 

‘essencial", o valor da CVR será entre 0 e 1; e quando mais da metade dos especialistas 

classificam o item como "não é necessário", o valor da CVR será negativo. 

Complementarmente, a tabela de valores de corte críticos para a CVR (tabela 1) determina se 

os julgamentos dos especialistas excederam a expectativa ao acaso (Wilson, Pan & Shumsky, 

2012).  

Tabela 1. Valores críticos para Content Validity Ratio (CVR)  

N° de 

especialistas 

Nível de significância (p), two-tailed test 

0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 

5 0,573 0,736 0,99 0,99 0,99 0,99 

6 0,523 0,672 0,800 0,950 0,99 0,99 

(...) - - - - - - 

10 0,405 0,520 0,620 0,736 0,815 0,977 

11 0,387 0,496 0,591 0,701 0,777 0,932 

12 0,370 0,475 0,566 0,671 0,744 0,892 

(...) - - - - - - 

40 0,203 0,260 0,310 0,368 0,407 0,489 
Fonte: Adaptado de Wilson, Pan & Shumsky, 2012. Verificar a referência original para visualização dos valores 

para outras amostras (N) de especialistas.   

 

 Neste trabalho, foi utilizada escala Likert para classificação da pertinência (1 = não 

pertinente, 2 = pouco pertinente, 3 = pertinente e 4 = muito pertinente) e clareza (1 = não claro, 

2 = pouco claro, 3 = claro e 4 = muito claro) dos itens, posteriormente convertida em valores 

dicotômicos para o cálculo correto da CVR,  com a junção das opções 1 e 2 = negativo (0) e 3 

e 4 = positivo (1).  

 Vale ressaltar que a adoção da CVR foi feita após a avaliação e sugestão do especialista 

em métodos psicométricos, o qual apontou que o IVC poderia inflar os resultados e, 

consequentemente, não proporcionar resultados confiáveis. Essa orientação proporcionou 

maior estudo sobre os métodos e complementação do referencial teórico-metodológico, 
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definindo-se o uso do valor de corte da CVR (tabela 1), de acordo com o nível de significância 

de p<0,02 e o número final de especialistas participantes do presente estudo. 

 

3.4.4 Questões éticas  

 

A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, o qual avaliou a viabilidade de sua 

realização sendo aprovado sob o parecer 2.282.593 (anexo D).  

Todos os profissionais foram informados sobre os procedimentos e objetivos da 

pesquisa e, bem como, a importância de participarem desse estudo, seus direito de desistência 

a qualquer momento e garantia de anonimato. Aqueles que concordaram em participar, 

assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido de acordo com as normas do 

Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012).   
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados desta pesquisa serão apresentados e discutidos conforme a decorrência 

de suas respectivas etapas: 1) revisão sistemática de escalas de avaliação multidimensional de 

idosos, 2) bases conceituais da Avaliação Multidimensional do Idoso do PAGe, 3) análise do 

desenvolvimento e adequações da Avaliação Multidimensional do Idoso do PAGe, 4) 

validação do conteúdo pelo comitê de especialistas, e 5) nova versão da escala de Avaliação 

Multidimensional do Idoso do PAGe. 

    

4.1 RESULTADOS DA ETAPA 1: REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESCALAS DE 

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DE IDOSOS 

 

A busca de escalas de avaliação multidimensional de idosos validados na literatura 

internacional retornou o total de 1375 artigos. Após a exclusão dos trabalhos duplicados, das 

publicações em outras línguas, das revisões da literatura e dos estudos envolvendo idosos com 

condições específicas (Alzheimer, por exemplo), 42 artigos foram selecionados para a leitura 

completa. Com a leitura do artigo na íntegra, 32 artigos foram excluídos por apresentarem: 1) 

escalas específicas (exemplo: capacidade funcional) (n=11), 2) escalas bidimensionais (n = 8), 

3) junção de escalas (n = 5), 4) idosos com condições específicas (n = 3), adaptação 

transcultural de outros países (n = 3), sistema de classificação e não uma escala propriamente 

dita (n =  1). Em um caso, o estudo preenchia todos os critério mas, no entanto, a escala não 

estava disponível para consulta nem no artigo original e nem nos artigos que o citaram, sendo 

o mesmo excluído pela impossibilidade de analisar e extrair o conteúdo das questões. 

A pesquisa adicional na lista de referências dos artigos incluídos e, bem como, no 

Google Scholar (lista de artigos que citaram o original) permitiu a inclusão de 23 estudos, 

totalizando 33 trabalhos incluídos e 14 escalas diferentes. A figura 1 ilustra todo processo de 

seleção dos artigos do presente estudo. 

Das 14 escalas localizadas nesta revisão, metade foi desenvolvida na Holanda (50%, 

n=7). As demais têm origem no Canadá (14,3%, n=2), Estados Unidos (14,3%, n=2) e em 

outros países da Europa (21,4%, n=3). Quanto ao construto latente, metade das escalas avaliam 

fragilidade (50%, n=7), seguidas por identificação de demandas/risco de saúde (28,5%, n=4) e 

saúde subjetiva (7,2%, n=1). Em duas escalas identificadas (14,3%), o construto latente não 
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estava claro na descrição da escala. O número de questões variou entre 6 e 139 questões, sendo 

o valor médio de 35 itens (Tabela 2). Como estabelecido nos critérios de inclusão, todas escalas 

possuíam questões que cobriam aspectos biológicos (saúde e físico, por exemplo), psicológicos 

(cognição e transtornos de humor, por exemplo) e socioambiental (suporte social e condições 

de moradia).  

 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos.  

 
 

 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018 
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A amostra utilizada nas validações era constituída principalmente por idosos da 

comunidade (71,4%, n=10) e hospitalizados (50%, n=7). Entretanto, metade das escalas foram 

validadas em amostras provenientes de mais de um lugar, incluindo também idosos de clínicas 

e centros de reabilitação (21,4%, n=3), instituições de longa permanência para idosos (21,4%, 

n=3) e serviços ligados a atenção primária (7,2%, n=1). Em relação a forma de aplicação, 

64,2% (n=9) são aplicadas (entrevista) por profissionais da área da saúde, 21,4% (n=3) são 

auto-preenchidas pelos participantes, 7,2%(n=1) podem ser usadas tanto no formato de 

entrevista como auto-preenchidas e 7,2% (n=1) tinham uma parte de julgamento subjetivo 

(observação) e uma parte de aplicação por profissionais da saúde (Tabela 2). 

Quanto as medidas psicométricas reportadas nos estudos das escalas encontradas nesta 

revisão, observa-se que a confiabilidade foi analisada em todas as escalas, a partir de diferentes 

técnicas (como teste-retestes, correlação inter e intra-avaliadores, consistência interna), ora 

combinadas, ora isoladamente. A segunda característica mais avaliada foi a validade de critério 

concorrente, em 78,5% (n=11) das escalas. Já a validade de critério preditiva coube a apenas 

35,7% (n=5) das escalas. A maioria das escalas (78,5%, n=11) teve os seus processos de 

desenvolvimento e validação de conteúdo descritos nos estudos psicométricos encontrados, 

sendo a validade de face incluída em apenas 21,4% (n=3) das escalas. Igualmente, poucas 

escalas apresentaram indícios de validade de construto (21,4%, n=3). De forma geral, apenas 

três escalas apresentaram indícios em mais de dois tipos de validades, além da análise de 

confiabilidade: NPH, GFI e CFAI, sendo a validade de construto avaliada apenas nas duas 

últimas. (tabela 2).  

Dentre as 14 escalas encontradas, para quatro (28,5%) foram encontrados artigos de 

adaptação transcultural para a população idosa brasileira: Nottingham Health Profile - NPH, 

Edmonton Frail Scale - EFS, Tilburg Frailty Indicator -TFI, INTERMED for the Elderly - IM-

E (tabela 2). Maiores informações estão brevemente descritas em tópicos destinados a cada 

escala mais a baixo e para um estudo mais profundo recomenda-se recorrer aos artigos originais 

de cada escala.  
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Tabela 2. Principais características dos estudos revisados 

Referências 
País de 

origem 
Nome da escala Sigla 

Construto 

latente 

Número 

de 

questões 

Tipo de 

aplicação 

Local de 

aplicação 

Medidas psicométricas 

reportadas 

Validade 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

e
 

A
T

C
 p

/ 
o

 B
ra

si
l 

F
a

ce
 

C
o

n
te

ú
d

o
 

C
o

n
st

ru
to

 

C
ri

t.
 C

o
n

co
r.

 

C
ri

t,
 P

re
d

it
. 

 

Hunt e McEwen, 1980; 

Hunt et al., 1980; 

Sharples et al., 2000; 

Teixeira-Salmela et al., 

2004 

Reino 

Unido 

Nottingham Health 

Profile 
NPH 

Saúde 

subjetiva 
38 Entrevista Comunidade ● ●  ● ● ● ● 

Lawton et al., 1982 EUA 

Philadelphia 

Geriatric Multilevel 

Assessment 

Instrument 

PGMAI 
Não está 

claro 

139 (full) 

40 

(middle) 

26 (short) 

Entrevista Comunidade  ●    ●  

Donald, 1997 EUA 
Elderly at risk 

rating scale 
EARRS 

Não está 

claro 
20 Entrevista 

Comunidade 

Hospital 
 ●  ●  ●  

Philp et al., 1997; Philp 

et al., 2002; Olde-

Rikkert et al., 2013;  

Philip et al., 2014 

Holanda EASY-CARE 

EASY-

CARE 

Standard 

Identificação 

de demandas 
49 Entrevista 

Comunidade 

Hospital 

Reabilitação 

Atenção 

primária 

● ●    ●  

van Kempen et al., 

2013; van Kempen et 

al, 2014 

Holanda 

EASY-CARE Two-

step older persons 

screnning 

EASY-

CARE 

TOS  

Fragilidade 

14 (Step1) 

64 

(Step 2) 

Observação 

(Step1) 

Entrevista 

(Step2) 

Comunidade  ●  ●  ●  

McCusker et al., 1998; 

McCusker et al., 1999; 

Dendukuri et al., 2004; 

Warburton et al.,2004 

Canadá 

Identification of 

Seniors At Risk 

Screening Tool 

ISAR 

Risco de 

eventos 

adversos 

27 

6 (versão 

atual) 

Auto-

aplicação ou 

Entrevista 

 

Hospital  ●  ● ● ●  
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Steverink et al., 2001; 

Metzelthin et al., 2010; 

Daniels et al., 2012, 

Peter et al., 2012 

Holanda 

 

Groningen Frailty 

Indicator 
GFI Fragilidade 15 

Auto-

aplicação 

Comunidade

Hospital e 

Instituições 

de longa 

permanência 

 ● ● ● ● ●  

Rolfson et al., 2006; 

Fabrício-Wehbe et al, 

2009; Fabrício-Wehbe 

et al, 2013 

Canadá 
Edmonton Frail 

Scale 
EFS Fragilidade 

11 (nove 

questões e 

dois testes) 

Entrevista 

Hospital-dia 

Pronto 

Socorro 

Clínica de 

reabilitação 

   ●  ● ● 

Gobbens et al., 2010; 

Santiago et al, 2012; 

Santiago et al, 2013 

Holanda 
Tilburg Frailty 

Indicator 
TFI Fragilidade 15 Entrevista Comunidade  ●  ● ● ● ● 

Wild et al., 2011; 

Weber et al, 2012 
Alemanha 

INTERMED for the 

Elderly 
IM-E 

Cuidados 

complexos 

de saúde 

20 (16 do 

idosos e 4 

do gestor 

do caso) 

Entrevista 

Hospital 

Clínica de 

reabilitação 

 ●    ● ● 

Peters et al., 2013 Holanda 

INTERMED for the 

Elderly Self 

Assessment 

IM-E-SA 

Cuidados 

complexos 

de saúde 

20 
Auto-

aplicação 

Comunidade 

Instituições 

de longa 

permanência 

●   ●  ●  

De Witte et al., 2013a; 

De Witte et al., 2013b 
Bélgica 

Comprehensive 

frailty assessment 

instrument 

CFAI Fragilidade 23 
Auto-

aplicação 
Comunidade  ● ● ●  ●  

de Vries et al., 2013 Holanda 

Evaluative frailty 

index for physical 

activity 

EFIP Fragilidade 50 Entrevista 

Comunidade 

Instituições 

de longa 

permanência 

 ●  ●  ●  

Warnier et al., 2016 e 

2017 
Holanda 

Maastricht Frailty 

Screening Tool 

MFST-

HP 
Fragilidade 15 Entrevista Hospital   ● ● ● ●  

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  
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Quanto a estes resultados, vale ressaltar que não fez parte dos objetivos deste trabalho 

julgar a qualidade dos métodos e dados psicométricos encontrados nos artigos, entretanto, a 

realização de estudos que se dediquem a essa tarefa, conduzidos por pesquisadores experts nos 

métodos psicométricos, parece evidente, urgente e essencial para melhor compreensão do 

panorama de escalas de avalição multidimensionais validades para uso com a população idosa 

e proporcionar um olhar mais crítico sobre o uso geral de instrumentos. 

Na tabela 3 estão apresentados os domínios mais prevalentes nas escalas identificadas 

no presente estudo. A dimensão com maior número de domínios identificados foi a referente a 

questões biológicas. Dentro dessa dimensão, o domínio capacidade funcional esteve presente 

em quase todas as escalas (92,8%, n=13). Outros domínios frequentes foram sentidos (64,2%, 

n=9), mobilidade e equilíbrio (64,2%, n=9) e uso de medicamentos (50%, n=7). Em 

contrapartida, os domínios referentes a continência (28,5%, n=4), hábitos de vida (28,5%, n=4), 

nutrição (28,5%, n=4) e dor (21,4%, n=3) foram os menos prevalentes. Já na dimensão 

psicológica, questões pertencentes ao domínio depressão (92,8%, n=9) e cognição (85,7%, 

n=12) estiveram presentes na grande maioria das escalas. Outras questões analisadas referiam-

se a solidão (57,1%, n=8) e sintomas ansiosos (50%, n=7). Por fim, na dimensão social, as 

questões referentes a suporte social, em especial, relacionadas a qualidade das relações sociais 

e disponibilidade de outras pessoas na necessidade de apoio, estiveram presentes em todas as 

escalas. O demais domínios desta dimensão foram pouco prevalentes, sendo que os recursos 

individuais (renda suficiente para as necessidades), os recursos da comunidade (acesso e 

frequência de utilização de serviços) e ambiente (condições de moradia) estavam presente em 

menos de 36% das escalas. Dentre todos os domínios avaliados, o menos prevalente foi relativo 

a violência (7,2%; n=1). Exemplos dos conteúdos específicos abordados em cada dimensão 

podem ser visualizados na Tabela 4. 
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Tabela 3. Domínios abordados nas escalas  

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018 

 

 NPH PGMAI EARRS EASY-CARE ISAR GFI EFS TFI IM-E CFAI EPIF MST-HP 

    Standard Tos original 6-itens    A AS    

DIMENSÃO BIOLÓGICA                

Percepção de Saúde                

Hospitalizações                

Doenças e comorbidades                

Fadiga/Energia                

Capacidade Funcional                

Mobilidade e Equilíbrio                

Histórico de Quedas                

Nutrição                

Dor                

Sentidos                

Continência                

Medicamentos                

Hábitos de Vida                

DIMENSÃO PSICOLÓGICA                

Depressão                

Ansiedade                

Solidão                

Cognição                

DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL                

Suporte social                 

Recursos individuais                

Recursos da comunidade                

Violência                

Ambiente                
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Tabela 4. Exemplos dos conteúdos mais frequentes nos domínios 

DIMENSÃO BIOLÓGICA 

Percepção de Saúde Auto-avaliação de saúde e saúde comparada a pessoas da mesma idade. 

Hospitalizações Quantidade de hospitalizações nos últimos meses. 

Doenças e comorbidades 
Presença doenças crônicas (hipertensão doença do coração, diabetes, câncer, 

AVE, reumatismo, artrite). 

Fadiga/Energia Presença de sinais de cansaço e fadiga física. 

Capacidade Funcional Necessidade de ajuda para realização de ABVDs e AVDs. 

Mobilidade e Equilíbrio 
Capacidade de deambular dentro e fora de casa, subir e descer escadas, sentar e 

levantar da cadeira. 

Histórico de Quedas Histórico de quedas nos últimos meses. 

Nutrição Perda de peso não intencional nos últimos meses. 

Dor Presença de dor (principalmente nas articulações e músculos). 

Sentidos Problemas de visão e audição. 

Continência Presença de perda involuntária de urina 

Medicamentos Polifarmácia 

Hábitos de Vida Prática regular de exercícios físico, consumo de bebidas alcoólicas e fumo. 

DIMENSÃO PSICOLÓGICA 

Depressão Presença de queixas de tristeza e abandono de atividades 

Ansiedade 
Presença de queixas de nervosismo, ansiedade e irritabilidade. Incapacidade de 

relaxar. 

Solidão Presença de queixas de solidão e sentir falta de companhia. 

Cognição 
Presença de queixas sobre esquecimento e problemas com a memória. Teste 

cognitivos (exemplo, TDR) 

DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

Suporte social 
Morar sozinho e contato regular com outras pessoas. 

Poder contar com alguém em caso de necessidade. 

Recursos individuais Renda suficiente para cobrir as necessidades 

Recursos da comunidade Utilização de serviços de saúde 

Violência Sentir-se ameaçado por alguém e discriminação por qualquer motivo 

Ambiente 
Condições e segurança da moradia e do bairro. Problemas de acessibilidade 

(transporte) 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018 

 

De modo geral, esta revisão permite algumas observações: 1) os resultados dos estudos 

encontrados ilustram um panorama de escalas multidimensionais validadas com construtos 

relacionados principalmente com a área da saúde da população idosa; 2) as técnicas de 

validação utilizadas foram variadas e as descrições ou definições dos métodos são, por vezes, 

confusas ou incompletas; 3) a grande maioria das escalas trabalha com poucas variáveis em 
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cada domínio, fato que parece implicar em domínios menos abrangentes, ou seja, com um 

conteúdo mais limitado; 4) os artigos excluídos indicam uma produção significativa de escalas 

mais específicas, bidimensionais ou de avaliações que foram constituídas por junção de escalas, 

sendo esta possivelmente maior do que a produção de instrumentos multidimensionais; 5) é 

notável a escassez de instrumentos originalmente brasileiros ou de adaptações transculturais 

das escalas validadas internacionalmente para uso com idosos brasileiros, sendo a maioria das 

escalas encontradas por esta revisão originadas da Holanda. Quanto a estes dois último pontos, 

vale mencionar que um instrumento desenvolvido no Brasil, por Moraes et al (2016) apareceu 

na busca desta revisão, o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional - 20 (IVCF-20), o qual 

tem como foco o processo de triagem de fragilidade em idosos na atenção primária de saúde. 

Entretanto, apesar de ter utilizado uma avaliação geriátrica ampla como referência padrão, e 

sem discutir o uso mútuo de dois conceitos diferentes (vulnerabilidade e fragilidade), este 

instrumento foi excluído por não contemplar nenhum domínio ou variável da dimensão social, 

sendo caracterizado assim como um instrumento bidimensional e não multidimensional. 

No mais, seguem nos próximos tópicos uma breve descrição de cada uma das 14 escalas 

encontradas nesta revisão sistemática.  

 

4.1.1 Nottingham Health Profile – NHP 

 

Na década de 1970, o departamento de saúde comunitária da Universidade de 

Nottingham na Inglaterra desenvolveu o NHP com o objetivo de fornecer um indicador de saúde 

subjetiva para pesquisas populacionais, de forma a agregar uma nova dimensão aos índices 

tradicionais de saúde (morbidade e mortalidade). A escala é constituída por 38 questões, as 

quais referem-se a seis diferentes domínios: mobilidade física, energia, sono, dor, isolamento 

social e reações emocionais. Os entrevistados são orientados a considerar se a afirmação 

presente em cada questão se enquadra ou não para eles. A pontuação retrata a gravidade da 

disfunção percebida no domínio. Quanto maior o escore, maior a disfunção percebida. 

Considerando que cada afirmação tem um peso diferente, diante sua gravidade, no respectivo 

domínio, os autores propuseram um sistema de ponderação dentro de cada domínio (pacote), 

onde cada item recebeu um peso correspondente ao seu valor na escala. Os pesos foram 

ajustados de modo a obter uma pontuação final em cada domínio igual a 100. 

O desenvolvimento e a validade do conteúdo da NHP estão descritos em detalhes no 

trabalho de Hunt e McEwen de 1980, bem como, dados de aceitabilidade por parte dos idosos 
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(validade de face).  A sensibilidade para discriminar grupos com diferentes estados de saúde - 

que diferem quanto aos graus de doenças crônicas diagnosticadas e deficiências físicas, sociais 

e emocionais - e para identificar mudanças ao longo do tempo (característica abordada pelos 

autores como “validade de construto convergente”), foram reportadas tanto no primeiro 

trabalho, como em outro estudo publicado no mesmo ano (Hunt et al., 1980). Mais tarde, no 

estudo de Sharples et al. (2000), a confiabilidade e a validade de critério concorrente da escala 

foram testadas, respectivamente, através de teste-reteste (desvio padrão e médio, mediana e 

quartis de mudança) e consistência interna (alfa de Cronbach) e correlações com testes de 

performance física e capacidade funcional, auto relatos de morbidades e sintomas e teste de 

ansiedade e depressão. Nesse estudo, a NHP apresentou alfa de Cronbach de 0,82 e boa 

correlação dos seus domínios com testes de performance física (0,53 – 0,70) e capacidade 

funcional (0,51 – 0,74).  

No início da década de 2000, Teixeira-Salmela e demais colaboradores dos 

departamentos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais 

realizaram a adaptação transcultural do NPH para a população brasileira, em uma amostra 

composta por 170 idosos assintomáticos, 30 indivíduos portadores de hemiplegia e outros 15 

indivíduos portadores de doença de Parkinson. Observa-se que com base em outros estudos, os 

autores destinaram o teste para avaliar qualidade de vida, embora a escala tenha sido 

originalmente desenvolvimento para avaliar a saúde subjetiva. Este estudo relata a realização 

da tradução, do ponto de vista semântico, cultural e conceitual, para a língua portuguesa, por 

duas tradutoras com domínio no inglês e retrotradução por outras duas tradutoras fluentes em 

ambos os idiomas (inglês e português) e desenvolvimento da versão adaptada por um comitê 

de especialistas. Foi feita análise estatística de Rasch para avaliar as qualidades psicométricas 

do então chamado Perfil de Saúde de Nottingham (PNS) e a partir dela os autores concluíram 

que o instrumento apresenta validade de construto, mas apresenta problemas quanto à validade 

clínica e discriminação dos entrevistados, indicando que o PSN pode ser mais útil com 

indivíduos mais debilitados (Teixeira-Salmela et al., 2004).  

 

4.1.2 Philadelphia Geriatric Center Multilevel Assessment Instrument – PGCMAI 

 

A PGCMAI foi desenvolvida também durante a década de 1970 por Lawton e 

colaboradores, com o objetivo de avaliar as demandas dos idosos em diferentes domínios: 

funcionamento físico, cognição, uso do tempo, interação social, bem-estar psicológico e 
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ambiente. Um ano após a publicação original, um domínio de mobilidade foi incorporado na 

escala, totalizando 8 domínios (Philadelphia Geriatric Center, 1983). A PGCMAI foi projetada 

para ser usada em pesquisa e, bem como, para lidar com deficiências e lacuna nos sistemas de 

avaliação existentes e prestação de serviços. Está disponível em três versões: longa, média e 

curta, com 139, 40 e 26 questões, respectivamente. Não apresenta nota de corte estabelecida, 

sendo que quanto maior o escore final, melhor a condição do idoso avaliado. Indícios de 

validade e confiabilidade da PGCMAI foram publicados no início da década de 1980. O 

processo de construção da PGCMAI é descrito pelos autores no estudo original (Lawton et al., 

1982), incluindo suas bases conceituais e a escolha dos domínios e dos itens. Os autores 

observam que a PGCMAI incorpora explicitamente aspectos do Multidimensional Functional 

Assessment Questionnaire desenvolvido pelo Older Americans Resources and Sevices (OARS) 

Program da Universidade de Duke, assim como de muitos pesquisadores e outros colegas do 

Philadelphia Geriatric Center, e teve o seu desenvolvimento impulsionado por três limitações 

principais dos instrumentos de avaliação existentes até então: falha em representar todos os 

domínios, desenvolvimento psicométrico incompleto e restrita versatilidade. No mesmo estudo, 

a confiabilidade da escala foi avaliada utilizando-se análises de teste-reteste (correlação intra-

classe variando 0,58 e 0,88), consistência interna (alfa de Cronbach dos domínios, variação 

entre 0,39 e 0,91) e correlação entre escores dos domínios e escore total. Por fim, outros estudos 

psicométricos deste instrumento não foram encontrados nesta revisão.  

 

4.1.3 The elderly at risk rating scale – EARRS 

 

 A EARRS foi desenvolvida na década de 1990, com o objetivo de atender a 

recomendação do Serviço Nacional de Saúde (National Health Service) da Inglaterra, na qual 

ficou estabelecido a avaliação de saúde anual de idosos com idade superior a 75 anos. Com 

base em outra escala utilizada na época (Winchester Disability Rating Scale), a EARRS foi 

construída por um grupo de trabalho, formado por diferentes profissionais de saúde que, após 

discussões, realizaram testes pilotos da escala em ambiente hospitalar e na comunidade e, por 

conseguinte, adequaram alguns itens da mesma. Como resultado final, a EARRS foi constituída 

por 20 itens, do tipo Likert (escore variando de 1 a 5, onde a menor pontuação é referente a 

baixo risco de dependência e a maior pontuação alto risco de dependência), distribuídos em três 

dimensões: 1) risco físico (mobilidade externa e interna, histórico de quedas, AVD tomar 

banho, vestir-se e ir ao banheiro, nutrição, audição, visão, dor articulares, saúde dos pés, uso de 
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medicamentos), 2) risco mental (energia, luto, tristeza, confusão) e 3) risco social (com quem 

mora, ajuda recebida, cuidadores e adaptação da casa), além de duas questões adicionais (tipo 

de residência e suporte de serviços) sem pontuação. Não há notas de cortes estabelecidas. 

Adicionalmente à descrição do desenvolvimento da escala, Donald (1997) realizou também a 

avaliação da confiabilidade, intra e inter observadores (teste-reteste: valores de kappa 

superiores a 0,75) e a validade de critério concorrente da EARRS (baixa correlação com as 

escalas concorrentes utilizadas, por exemplo capacidade funcional pelo índice de Barthel). 

Outros artigos de avaliação psicométrica da escala não foram localizados na presente revisão. 

 

4.1.4 EASY- Care 

 

No início da década de 1990, o WHO European Expert Group identificou a necessidade 

de criação de um instrumento de avaliação do idoso para utilização na atenção primária, que 

fosse baseado nos princípios da avaliação multidimensional do idoso. A intenção era criar um 

instrumento que fosse curto o suficiente para ser incorporado na prática, mas que também fosse 

abrangente a ponto de cobrir diversos domínios relacionados com a funcionalidade dos idosos. 

Nesse sentido, o EASY (três significados diferentes foram encontrados: EPIC Assessment 

System, Elderly Assessment System e European Assessment System) foi desenvolvido, por um 

grupo de especialistas europeus em saúde e assistência social, durante uma conferência de 

consenso realizada em 1993, para atender estes requisitos e melhorar a qualidade dos cuidados 

dos idosos vulneráveis da comunidade. O EASY foi construído com base em critérios pré-

definidos quanto a atributos e abrangência desejados e foi inspirado em algumas escalas já 

existes (SF-36, OARS, índice de Barthel, WHO 10-item well-being scale). Sua primeira versão 

era constituída de 31 itens, distribuídos em quatro sessões, mais uma avaliação dos objetivos 

pessoais do idoso (Philp, 1997). Após ser aplicado em diversos locais, os pesquisadores 

envolvidos com o estudo do EASY revisaram suas descobertas e atualizaram o instrumento, já 

renomeado para EASY- Care Standard (padrão), durante um congresso da IAGG (International 

Association of Gerontology and Geriatrics) realizado em Paris em 2009. Além disso, foi 

proposto neste congresso que o EASY Care Standard fosse introduzido e avaliado como um 

sistema internacional de identificação precoce e resposta às necessidades de saúde e assistência 

social dos idosos em ambientes de atenção primária em países de todas as classes de renda 

(Olde-Rikkert, Long & Philp, 2013).  
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A última versão, EASY-Care Standard 2010 contém, além de dados de identificação e 

histórico médico, 49 questões distribuídos em sete domínios relacionados ao funcionamento 

físico, mental e social: visão, audição e comunicação; autogerenciamento; mobilidade; 

segurança e violência; finanças; prevenção e; saúde mental e bem-estar. Vale ressaltar que não 

há padronização na formato das respostas, sendo observado tanto questões com respostas 

dicotômicas (exemplo: “Do you take regular exercise?”, “yes” e “no”) quanto em escala tipo 

Likert (“In general, would you say your health is:”, “excelente”, “very good”, “good”, “fair” e 

“poor”). Além disso, o instrumento também propõe: a realização de um resumo das 

necessidades identificadas e as prioridades da pessoa idosa; pontuações derivadas para a 

independência (escore 0-100); avaliação de risco de quedas (escore 0-8); avaliação do risco de 

déficit no cuidado (escore 0-12) e; consentimento para compartilhamento da informação.  

Detalhes sobre o desenvolvimento/validade de conteúdo da escala e dados sobre 

avaliação de aceitabilidade/validade de face (por idosos e profissionais) e confiabilidade 

/reprodutibilidade (teste-reteste) da EASY-Care estão descritos nos trabalhos de Philp (1997), 

Philp et al. (2002) E Olde-Rikkert, Long & Philp (2013). Apesar do último estudo mencionado 

a pouco relatar que a última versão foi estudada em muitos países, envolvendo todas as regiões 

da Organização Mundial de Saúde, incluindo o Brasil, outras evidências de validação e 

confiabilidade da EASY-Care Standard 2010, publicados na língua inglesa, não foram 

localizados nesta revisão.  

 

4.1.5 EASY-Care TOS  

 

No início da década de 2010, van Kempen et al. (2013a) desenvolveram o EASY-Care 

TOS (Two-step Older persons Screening), baseado no EASY Care, como um novo instrumento 

de rastreamento de fragilidade. A primeira parte do instrumento (Step 1) é composta por 14 

questões, relacionadas ao funcionamento físico, psicológico e social do idoso 

(multimorbidades, polifarmácia, problemas cognitivos, audição e visão, atividades de vida 

diária, mobilidade, quedas, cuidado informal, solidão, rede de suporte social, sintomas 

depressivos, sintomas de ansiedade, queixas somatoformes, outros sintomas psiquiátricos), que 

são preenchidas pelo médico (em especial, geriatra) de acordo com os registos em prontuário, 

nas opções “ausência”, “presença” e “dado deseconhecido”. Ao final do Step 1, o profissional 

julga de forma subjetiva (ou seja, não há escore pré-determinado) se o paciente tem risco de 

fragilidade. Os idosos classificados como “frágeis” e “não claro” são elegíveis para segunda 
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parte do instrumento (Step 2). Na segunda parte, informações adicionais dos idosos com risco 

de fragilidade ou sem informações suficientes para completar o Step 1 são coletadas pelo 

profissional da enfermagem. Com a aplicação da EASY-Care TOS por completo, os 

profissionais discutem sobre as informações levantadas e julgam se os idosos avaliados são 

realmente frágeis, sendo as decisões baseadas no raciocínio clínico e não em um escore 

numérico.  

A EASY- Care TOS tem no total 78 questões, sendo a maioria delas similar às questões 

da EASY-Care Standard. Assim como na versão Standard, não há pontuação e, também, 

padronização do formato das respostas. O estudo de van Kempen et al. (2013) descreve o 

processo de desenvolvimento da EASY-Care TOS e, bem como, as modificações realizadas 

após duas aplicações piloto. Além disso, outro artigo do mesmo grupo (van Kempen et al., 

2014) comparou a EASY-Care TOS com outras duas medidas de fragilidade (validade de 

critério concorrente), além de medidas de confiabilidade (inter-observadores, kappa = 0,63). Na 

análise proposta, a escala apresentou maior correlação com o índice de fragilidade (r=0,63), 

baseado no acúmulo de déficit (Rockwood, Andrew & Mitnitski, 2007), do que com o fenótipo 

de fragilidade (r=0,55), baseado em variáveis físicas (Fried et al., 2001). 

 

4.1.6 The Identification of Seniors at Risk – ISAR 

 

 Inicialmente proposta com 27 itens, a ISAR é uma ferramenta de rastreio desenvolvida 

para identificar idosos com risco de desfechos negativos após alta hospitalar, incluindo declínio 

funcional e hospitalizações não eletivas, institucionalização e morte. Atualmente, a ISAR é um 

questionário auto aplicado, composto por 6 itens e com opções de respostas dicotômicas (“sim” 

ou “não”). McCusker et al. (1998) avaliaram a confiabilidade para a escala original (coeficiente 

de correlação no teste-reteste de 0,78) e a validade de critério concorrente. Nesse estudo, os 

autores identificaram oito questões que correlacionaram melhor com medidas de incapacidade 

funcional. Em um estudo de validade preditiva da ISAR de 27 itens, estes mesmos autores 

(McCusker et al., 1999) utilizaram análises de regressão logística multivariada para determinar 

as questões preditoras de morte, institucionalização e re-hospitalização em um seguimento de 

6 meses de alta hospitalar. Como resultado os autores propuseram uma versão curta da ISAR, 

incluindo questões sobre: capacidade funcional, hospitalização recente, problemas de memória, 

problemas de visão e polifarmácia.  
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Dendukuri et al. (2004) avaliaram a validade de critério preditiva da ISAR de 6 itens, 

sendo observado sensibilidade e especificidade, respectivamente, de 95% e 58% para 

incapacidade severa, de 83% e 63% para depressão e de 71% e 60% para hospitalizações, 

considerando a nota de corte igual ou superior a 2 pontos. Em outro estudo do mesmo ano 

(Warburton et al., 2004) os autores revisaram a ISAR de 6 itens e sugeriram alterações em 

algumas questões, com o intuito de melhorar a compreensão por parte dos idosos (por ex: “Since 

the illness or injury that brought you to the Emergency Department, have you needed more help 

than usual to take care of yourself?” para “In the last 24 hours, have you needed more help than 

usual?”). Estudos adicionais sobre a validade e a confiabilidade da última versão da ISAR não 

foram encontrados no presente revisão. 

 

4.1.7 Groningen Frailty Indicator – GFI 

 

O GFI é um instrumento desenvolvido na Holanda para rastreio de fragilidade, na 

perspectiva de que esta é um estado no qual diminuem as reservas relativas as funções e recursos 

que são essenciais para um indivíduo manter um nível aceitável de funcionamento físico, social 

e psicológico. O estudo original desse instrumento é de Steverink et al (2001) e foi encontrado 

apenas em formato de um resumo expandido apresentado em um congresso da Sociedade 

Americana de Gerontologia (The Gerontological Society of America). É composto por 15 itens 

relacionados a perda funcional e de recursos físico, cognitivo, social e psicológico, que abordam 

mobilidade, comorbidades, nutrição, capacidade física, cognição, visão, audição, solidão, 

depressão e ansiedade. Os itens tem tanto respostas dicotômicas (“Do you take 4 or more 

different types of medicine” “yes” ou “no”), quanto tipo likert (psicológico: “In the past 4 weeks 

did you feel downhearted or sad?”, “never”, “seldom”, “sometimes”, “often”, “very often”, “all 

the time”. Social: “Will other people help you if you are in need?”, “never”, “sometimes”, 

“often” e “all the time”). O escore da GFI varia ente 0 e 15, sendo considerado fragilidade 

modera/alta idosos com pontuações igual ou superior a 4. Os autores apresentaram resultados 

de confiabilidade, validade de construto e critério convergente.  

. Originalmente o GFI possuía 22 itens que foram reduzidos a 15 (versão atual) após a 

análise fatorial (validade de construto) realizada com uma amostra de 275 idosos de diferentes 

locais (hospitais, instituições de longa permanência e comunidade). A consistência interna da 

escala de 15 itens foi também testada, sendo observado um valor de alfa de Cronbach de 0,77. 

Avaliação adicional de validade (critério convergente) e confiabilidade (correlação item-total e 
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consistência interna) foram testado Metzelthin et al. (2010). Nesse estudo, o GFI apresentou 

correlação item-total variando entre 0,14 a 0,55 (média de 0,30), alfa de Cronbach de 0,73 e 

correlação de 0,87 com o escore final da Tilburg Frail Indicator (TFI). Da mesma forma, Peters 

et al. observaram uma alfa de Cronbach de 0,68 para a GFI (confiabilidade), além de correlação 

de 0,56 entre o GFI e a INTERMED (validade de critério convergente) e de 0,26 entre o GFI e 

uma escala de qualidade de vida (validade de critério discriminante). A validade de critério 

preditiva foi testada no estudo de Daniels et al., (2012), onde foram observados sensibilidade e 

especificidade, respectivamente, de 71% e 63% para o desenvolvimento de incapacidades, 73% 

e 54% para mortalidade e 52% e 55% para hospitalizações, considerando uma nota de corte 

igual ou superior a 4.  

Ainda sobre o GFI, vale mencionar a existência de uma adaptação transcultural para a 

desenvolvida na dissertação de mestrado de Borges (2013), mestre em Cuidados Clínicos de 

Saúde, pela Universidade Estadual do Ceará. Não foi encontrada publicação dos resultados 

deste trabalho em formato de artigo.   

 

4.1.8 Edmonton Frail Scale - EFS 

 

A EFS foi construída com objetivo de rastrear de forma rápida idosos com fragilidade. 

A escala é composta por 11 itens, sendo que dois referem-se a resultados de testes funcionais: 

Timed up and Go teste para mobilidade e Teste do Desenho do Relógio para cognição. Os 

domínios cobertos pela a EFS são: cognição, estado de saúde geral, capacidade funcional, 

suporte social, uso de medicamentos, nutrição, humor, continência e mobilidade. Não há um 

formato estabelecido para as respostas, sendo que alguns itens são dicotômicos (“Do you often 

feel sad or depressed?”: “yes” ou “no”), enquanto outros estão em escala tipo likert (“In general, 

how would you describe your health?”: “excelente/very good/good”, “fair” e “poor”) ou 

categorizados (“In the past year, how many times have you been admitted to a hospital”: “0”, 

“1-2” e “> 2”). Sua pontuação total varia de 0 e 17 pontos, sendo 0-4 indicativo de não 

apresentar fragilidade, 5-6 igual a aparentemente vulnerável, 7-8 considerado fragilidade leve, 

9-10, fragilidade moderada; e 11 ou mais, fragilidade severa. No estudo de Rolfson et al. (2006), 

a confiabilidade (inter-observador e consistência interna) e a validade de critério concorrente 

da EFS foram avaliadas em diversos serviços de saúde da cidade de Alberta no Canadá (pronto 

socorro, clinicas de reabilitação e hospitais dia). Os resultados desse estudo mostraram boa 

confiabilidade inter-observadores (kappa =  0,77) e consistência interna de 0,62 (alfa de 
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Cronbach). Na validação de critério concorrente, a EFS apresentou correlação com o índice de 

Barthel (r = -0,58).  

No final da década de 2000, Fabrício-Wehbe e outros colaboradores da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo realizaram a adaptação 

transcultural (ATC) da EFS para a população idosa brasileira, e, bem como, validação de 

critério convergente, com uma amostra de 137 idosos (65 anos ou mais) que viviam na 

comunidade. A ATC envolveu tradução e retrotradução, avaliação por comitê de especialistas, 

equivalência conceitual (discutida com profissionais e idosos), avaliação da semântica e pré-

teste da versão em português. Detalhes destas etapas estão descritos no artigo publicado. A 

validade de critério convergente foi negativa com a Medida de Independência Funcional (MIF) 

e com o escore bruto do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) O teste do relógio apresentou 

alta sensibilidade e baixa especificidade (Fabrício-Wehbe et al, 2009). Quatro anos mais tarde, 

parte dos pesquisadores deste grupo e outros mais (Fabrício-Wehbe et al, 2013) publicaram 

dados de reprodutibilidade/confiabilidade da versão brasileira adaptada da EFS, analisada por 

avaliações inter (Kappa 0,81 e coeficiente de correlação 0,87) e intraobservadores (Kappa 0,83 

e coeficiente de correlação 0,87).  

  

4.1.9 Tilburg Frailty Indicator – TFI 

 

 A TFI também foi desenvolvida para avaliar a fragilidade de forma multidimensional 

(Gobbens et al, 2010) e é constituída por duas sub-escalas. A primeira, com 10 itens, engloba 

dados sociodemográficos, eventos da vida e doenças crônicas. Já a segunda é direcionada para 

avaliação do nível de fragilidade a partir de 15 itens sobre fatores físicos (8 itens), sociais (3 

itens) e psicológicos (4 itens), além de um item sobre cognição. A maioria dos itens apresentam 

respostas dicotômicas (“yes” ou “no”), entretanto, para alguns itens da parte psicológica a opção 

“sometimes” está disponível. O tempo de aplicação da TFI é de aproximadamente 14 minutos 

e seu escore varia entre zero e 15, sendo que pontuações superiores a quatro estão associadas a 

fragilidade. No estudo de Gobbens et al (2010), os autores apresentam de forma rápida o 

desenvolvimento da TFI. Após a realização de pesquisas sobre as bases conceituais da 

fragilidade, a primeira versão foi construída e avaliada por 2 médicos geriatras que sugeriram 

diversas modificações. A segunda versão, por sua vez, foi apresentada para um grupo, formado 

por profissionais diversos e por idosos, que não realizou nenhum sugestão adicional a esta 

versão. Os mesmos autores analisaram a confiabilidade da TFI, sendo observado correlação de 
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0,90 no teste-reteste (período de 2 semanas) e alfa de Cronbach de 0,73. A validade de critério 

convergente e discriminante da TFI também foi avaliada por meio de diversas escalas, mas 

nenhuma específica de fragilidade foi incluída na análise convergente. Por fim, na avaliação da 

validade de critério preditiva a TFI apresentou sensibilidade e especificidade, respectivamente, 

de 0.84 e 0.76 para incapacidades e de 0.63 e 0.59 para hospitalizações. 

 A TFI foi adaptada para a população idosa brasileira por Santiago et al (2012), com a 

participação do pesquisador principal do grupo que elaborou a escala principal, após 

considerarem este instrumento o mais adequado para avaliação da fragilidade na população 

brasileira, dentre os demais levantados em revisão sistemática da literatura. Um comitê de 

especialistas, constituído por quatro profissionais das áreas clínicas e de pesquisa, avaliou a 

pertinência e relevância de cada um dos itens da escala original. Dois médicos brasileiros 

proficientes em língua inglesa traduziram a escala, a retrotradução foi feita por outros dois 

tradutores independentes e uma geriatra comparou os resultados das retrotraduções analisando 

o significado referencial e geral. Equivalência conceitual e semântica foram avaliadas pelo 

comitê e parte dos tradutores e algumas frases foram modificadas a fim de torna-las mais 

simples. Ao final, uma versão síntese foi destinada ao pré-teste (aceitação e compreensão de 

cada questão por um grupo de 30 idosos residentes na comunidade; percentual mínimo de 

entendimento desejado = 90%), sendo seus resultados analisados pelo comitê de especialistas e 

a versão final submetida. Os mesmos autores publicaram no ano seguinte (Santiago et al, 2013) 

as propriedades psicométricas da versão brasileira do TFI, em uma amostra constituída ao total 

por 219 idosos (60 anos ou mais) residentes da comunidade: confiabilidade analisada pelo teste-

reteste (concordância simples variando em 63% a 100% e kappa dos domínios de 0,67 a 0,88) 

e consistência interna (alfa de Cronbach de 0,78) e; validade de critério concorrente e divergente 

com correlações consistentes com medidas alternativas estabelecidas (IMC, TUG, Teste do 

Sussurro, Teste de Snellen, Teste Clínico de força da extremidade superior e MEEM).     

 

4.1.10 INTERMED for the Elderly (IM-E) 

 

O INTERMED é um questionário originalmente desenvolvido por um grupo 

internacional de trabalho, publicado no final da década de 1990, para determinação da 

complexidade dos casos e das necessidade de cuidado de saúde. Considerando que os idosos 

apresentam questões especificas de saúde, com base no instrumento original, Wild et al (2010) 
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adaptaram uma nova versão para melhor atender a população idosa, recebendo o nome de 

INTERMED for the Elderly (IM-E). O principal objetivo deste instrumento é a identificação de 

pacientes com necessidades de cuidados de saúde complexas (biopsicossociais) que precisam 

de cuidados interdisciplinares. Além de proporcionar melhorias na comunicação entre os 

pacientes e os profissionais, bem como entre os próprios profissionais, para a realização de 

cuidados efetivamente integrados. Seguindo a estrutura da escala original, o IM-E propõe uma 

descrição das condições biopsicossociais da pessoa idosa com base em variáveis clinicas, sendo 

constituído por 4 domínios: biológico, psicológico, social e sistema de saúde. Cada domínio 

possui 5 questões que estão direcionados para um contexto temporal (histórico, estado atual e 

prognóstico). A 5a questão de cada domínio refere-se a percepção do professional em relação 

ao prognóstico da condição avaliada. Os domínios contemplam as respectivas variáveis, nesta 

ordem: cronicidade, dilema diagnóstico, gravidade de sintomas, desafio 

diagnóstico/terapêutico, complicações e ameaças à vida; barreiras de enfrentamento, disfunção 

psiquiátrica, resistência ao tratamento, sintomas psiquiátricos, ameaças à saúde mental; 

problemas de trabalho/lazer, situação social, condições no domicílio, rede de apoio social, 

vulnerabilidade social; acesso ao cuidado, experiência de tratamento, organização do cuidado, 

coordenação do cuidado e impedimentos do sistema/plano de saúde. O escore final da escala 

varia entre 0 e 60, sendo que quanto mais alta a pontuação, mais alto é a complexidade do caso.  

Wild et al. (2010) descrevem o processo de desenvolvimento da versão para idosos. Em 

conjunto com os autores a versão original do INTERMED, adaptações foram sugeridas e 

realizadas, sendo a versão preliminar do IM-E aprovada por todos os participantes do grupo de 

discussões. Sequencialmente, esta versão foi apresentada a um grupo de pesquisadores, 

responsáveis por um estudo epidemiológico de base populacional (ESTHER study), que 

sugeriram mais modificações no IM-E. O instrumento foi então testado quanto a sua 

confiabilidade, em uma amostra de 42 idosos, com idade igual ou superior a 50 anos, sendo 

metade destes participantes de um programa de reabilitação e a outra metade pacientes de um 

departamento de medicina interna geral e psicossomática (em geral, pacientes com doenças 

cardiovasculares e com uma comorbidades mentais). Foram observados índice de correlação 

intraclasse de 0,95 (inter-avaliadores), kappa de 0,75 (intra-avaliadores) e valores de alfa de 

Cronbach de 0,87 (avaliador 1) e de 0,83 (avaliador 2). Nesse mesmo estudo, a nota de corte de 

20/21 foi capaz de detectar os idosos com necessidade de maior complexidade de cuidados.  

A IM-E foi adaptada para uso na população idosa brasileira por Weber et al (2012), 

sendo considerada uma ferramenta que complementa a consulta médica tradicional e que pode 

ser acrescentada ao prontuário médico para apoiar decisões e gerenciar os casos. O processo de 
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adaptação transcultural compreendeu cinco fases: tradução, síntese, retrotradução, avaliação 

por um comitê de especialistas e pré-testes. A versão traduzida por dois tradutores 

independentes foi sintetizada por um grupo de seis pesquisadores formados em nutrição, 

enfermagem, fisioterapia e gerontologia. Profissionais de nacionalidade americana e inglesa, 

com bom domínio do idioma português, realizaram a retrotradução. Em seguida, as 

equivalências semântica, idiomática e cultural, foram avaliadas pelo comitê de especialistas, o 

qual, por sua vez, foi constituído por nove profissionais com experiência em gestão em saúde, 

assistência e metodologia de pesquisas e outros critérios. As contribuições foram analisadas e 

compiladas pelos pesquisadores, o índice de validade de conteúdo foi utilizado para avaliar a 

concordância entre os especialistas e após reunião de consenso a versão pré-final foi composta. 

O pré-teste para avaliação do entendimento dos itens foi feito com 30 indivíduos pacientes de 

três instituições hospitalares, com idade superior a 21 anos e tempo de internação de cinco dias 

ou mais. Também foi composto um grupo focal com doze enfermeiros, dois gerontólogos, um 

fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista e um psiquiatra para discussão de equivalência 

cultural do instrumento traduzido. Os autores relatam que, ao final, este processo proporcionou 

a inclusão de aspectos específicos da cultura brasileira e a adoção de uma linguagem clara, 

simples e de fácil acesso aos profissionais e pacientes, concluindo-se que a IM-E está 

adequadamente traduzida e adaptada para a realidade brasileira. 

 

4.1.11 INTERMED for the Elderly Self Assessment (IM-E-SA) 

 

Outra versão da IM-E proposta e avaliada na Alemanha por Peters et al. (2013): a IM-

E-SA, uma versão autoaplicável. Diferentemente da versão aplicada por profissionais, além das 

modificações específicas nas questões para torná-las autoaplicáveis, na 5a questão de cada 

domínio desta versão o próprio idoso expressa sua opinião sobre o futuro da sua condição nesta 

questão. Os autores avaliaram viabilidade (pela taxa de itens não respondidos, de 0 a 5%), 

confiabilidade e validade de critério (convergente e discriminante, utilizando correlações de 

classe Spearman entre IM-E-SA e IM-E e escalas de satisfação de vida, atividades de vida 

diária, qualidade de vida, saúde mental e prevalência de doenças/distúrbios). Na análise de 

confiabilidade, esta versão apresentou índice de correlação intraclasse (inter-avaliadores) entre 

0,50 e 0,62 (valores foram calculados separadamente por domínio) e alfa de Cronbach de 0,78. 

Já para a validade de critério, a escala apresentou correlação variando entre 0,50 e 0,70 para 

medidas similares (convergente) e entre 0,38 e 0,53, para medidas diferentes (discriminante). 
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A IM-E-A foi capaz também de diferenciar subgrupos de idosos, já que em comparação com 

idosos da comunidade, os institucionalizados apresentaram maior necessidade e complexidade 

de cuidado. 

 

4.1.12 Comprehensive Frailty Assessment Instrument – CFAI 

 

A CFAI foi desenvolvida e validada, no início da década de 2010, na Bélgica, também 

com o intuito de avaliar a fragilidade de forma multidimensional. A escala, auto aplicada, possui 

23 itens os quais estão distribuídas em 5 dimensões. O escore total da CFAI pode variar entre 

19 e 97 pontos, sendo que quanto maior a pontuação, maior o risco do idoso apresentar 

fragilidade. Os domínios que constituem a CFAI são: 1) Físico: quatro questões; 2) Psicológico: 

cinco questões; 3) Emocional: três questões; 4) Social: três questões; 4) Rede de apoio social: 

uma questão (três subitens) e; 5) Ambiente: cinco questões. As respostas estão organizadas em 

escala tipo Likert de 3 e 5 opções de respostas. O domínio de suporte social apresenta apenas 

uma questão que visa identificar as pessoas da rede social do idoso que poderiam auxiliá-lo em 

caso de necessidade. Notas de corte para a CFAI ainda não foram estabelecidos (De Witte et 

al., 2013a e 2013b).  

No estudo de De Witte et al (2013a), os autores descrevem o processo de construção da 

escala e o processo de validação de construto e análise de confiabilidade. Após a exclusão e 

adequação de itens, realizados em concordância com os resultados da análise fatorial 

exploratória e confirmatória, a escala apresentou alfa de Crobanch e variância explicada de 0,81 

e 63,6%, respectivamente. Em outro estudo publicado no mesmo ano (De Witte et al, 2013b), 

a validade de critério concorrente da CFAI foi testado em relação a outra escala de fragilidade 

(Tilburg Frail Index, TFI), sendo o coeficiente de correlação de Spearman entre elas de 0,59. 

 

4.1.13 Evaluative Frailty Index for Physical Activity - EFIP  

 

 A EFIP foi desenvolvida com o intuito de auxiliar os profissionais da área da atividade 

física na identificação da fragilidade e, bem como, na avaliação dos efeitos de intervenções 

físicas na fragilidade. O processo de construção e validação de conteúdo da EFIP está 

apresentado com detalhes no único estudo identificado na presente revisão (De Vries et al., 

2013). Na primeira versão da escala, uma lista de 57 itens foi extensivamente discutida entre o 
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grupo de pesquisadores. Após três rodadas de avaliações e adequações, os itens com nível de 

concordância superior a 80% constituíram a versão final da escala. As 50 questões da EFIP 

estão distribuídas em quatro dimensões: 1) Funcionamento Físico, 2) Funcionamento 

Psicológico, 3) Funcionamento Social e 4) Saúde Geral, sendo as respostas organizadas de 

diversas maneiras (dicotômico e tipo likert com 3 e 5 opções de escolha) e o escore variando 

entre 0 e 50. Análises de confiabilidade (inter-observadores e intra observadores) e validade 

(critério concorrente) foram realizadas neste estudo. Análise de confiabilidade inter-

observadores resultou em um kappa de 0,72, enquanto que para a confiabilidade 

intraobservadores os valores de kappa foram de 0,77 (observador 1) e 0,80 (observador 2). Já 

na validade de critério, a EFIP apresentou correlação negativa com a escala de POMA 

(Performance Oriented Mobility Assessment, r=-070) e positiva com o teste de TUG (Timed-

up and Go, r=0,61). Vale ressaltar que pontos de corte para a fragilidade não são sugeridos.  

 

4.1.14 The Maastricht Frailty Screening Tool for Hospitalized Patients - MFST-HP 

 

 A MFST-HP é uma ferramenta de rastreio de fragilidade para idosos hospitalizados. Os 

15 itens que compõem a escala estão distribuídos nos seguintes domínios: físico, psicológico e 

social. Em geral, a MFST-HP tem sido aplicada no momento da admissão hospitalar pela equipe 

da enfermagem. De rápida aplicação (< 3 minutos), esse instrumento avalia o nível de 

fragilidade em uma escala de 0 a 15 pontos, sendo que quanto mais alto a pontuação total, maior 

o grau de fragilidade. Warnier et al (2016) avaliaram a confiabilidade (intra e inter observadores 

e correlação), a validade de construto (analise fatorial exploratória) e de critério discriminante 

(correlações com idade, sexo, índice de doenças e outras características). A escala mostrou alta 

correlação intraclasse, tanto intra-avaliadores (ICC= 0,93) quanto inter-avaliadores (ICC = 

0,95). Adicionalmente, os pacientes mais velhos e como maior número de comorbidades 

apresentaram maiores pontuações na MFST-HP. De acordo com os autores, a analise fatorial 

mostrou que os itens tem baixa correlação entre si, sugerindo que é mais adequado usar MFST-

HP como um índice de fragilidade do que como uma escala de fragilidade. Em outro estudo do 

mesmo grupo (Warnier et al, 2017), a validade de critério preditiva da MFST-HP foi testada 

para diversos desfechos associados a fragilidade. Para o escore sugerido de 6 ou mais pontos, a 

escala apresentou sensibilidade e especificidade, respectivamente, de 14,3% e 83,1% para 

hospitalização e de 33,3% e 85,6% para morte em 120 dias. 
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4.2. RESULTADOS DA ETAPA 2: BASES CONCEITUAIS DA AVALIAÇÃO 

MULTIDIMENSIONAL DO PAGe 

 

A elaboração da estrutura conceitual é responsável por definir o contexto do instrumento 

e sustentar o desenvolvimento dos domínios e itens. Recomenda-se que quanto melhor e mais 

completa for a especificação do construto, maior será a garantia que o instrumento seja útil e 

válido (Coluci et al, 2015). Assim, as definições conceituais do construto e de seus domínios 

foram estabelecidas e apresentadas de forma detalhada. 

 A primeira necessidade identificada no processo de análise do conteúdo do instrumento 

com a revisão e maior estudo das variáveis/itens foi definir qual é o construto do instrumento. 

Construto é variável latente que o teste pretende medir, ou seja, qual o fenômeno real de 

interesse. Ser variável indica que o fenômeno que se pretende medir não é constante e ser latente 

indica que o fenômeno não pode ser diretamente observável (DeVellis, 2012).  

A priori, para a definição da variável latente do instrumento, considerou-se que desde a 

criação do PAGe o módulo de avaliação apresenta caráter multidimensional e enfoque no 

rastreio de riscos. Com base nisto, buscou-se esclarecer as definições bases de avaliação 

multidimensional de idosos e rastreio de riscos para este instrumento. São elas:  

1) Avaliação Multidimensional de Idosos permite levantar informações do 

estado biopsicossocial da pessoa idosa e, consequentemente, identificar possíveis riscos, 

demandas e potencialidades para o planejamento da atenção gerontológica (Luk, Or & 

Woo, 2000; Perracini & Gazzola, 2009; Aprahamian, 2010; Osterweil, 2003; Welsh, 

Gordon, & Gladman, 2014). Para ser adequada, esse tipo de avaliação precisa ser ampla, 

sistemática e individualizada e deve incluir aspectos relacionados a diversos domínios: 

saúde mental, saúde física, funcionalidade, condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais, além das preferências e expectativas do idoso e sua família (National 

Institutes of Health, 1987; Ministério da Saúde, 2006; Osterweil, 2003; Welsh, Gordon 

& Gladman, 2014). Desde a década de 1980, recomenda-se que este tipo de avaliação 

comece com uma abordagem de case-finding (termo advindo da área clínica/medicina) 

que se utiliza de instrumentos e técnicas de rastreio que produzem resultados iniciais e 

que, com frequência, conduzem uma avaliação mais detalhada (National Institutes of 

Health, 1987);  

2) Rastreio de Riscos é o processo de identificação de indivíduos 

aparentemente saudáveis que potencialmente podem apresentar risco mais elevado de 
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desenvolver uma determinada patologia ou condição, de tal modo que justifique uma 

maior investigação ou intervenção (UK National Screening Committee, 2014). Testes 

de rastreio têm como finalidade implícita a redução de risco ou a informação para a 

intervenção (Pires & Almeida, 2009). A aplicação de instrumentos de rastreio, além de 

ser mais rápida, pode aumentar a quantidade de problemas identificados, reduzir o 

número de instrumentos utilizados e potencializar o tempo de trabalho da equipe (Moore 

and Siu, 1996; Osterweil, 2003). 

Com base nas características multidimensionais do instrumento e, bem como, na 

definição do termo “rastreio de risco”, buscou-se na literatura diferentes conceitos que 

poderiam atender aos objetivos da presente escala. Após estudo aprofundado e amplo de 

conceitos como, por exemplo, fragilidade e vulnerabilidade, definiu-se que o construto, ou seja, 

aquilo que a Avaliação Multidimensional do PAGe pretende medir é a vulnerabilidade 

biopsicossocial em idosos, por meio do rastreio de seus potenciais riscos, sugerindo a 

modificação de sua nomenclatura para Avaliação do Risco de Vulnerabilidade Biopsicossocial 

em Idosos. A seguir serão apresentadas as bases conceituais e teóricas deste construto e dos 

possíveis domínios que o constituem. A figura 2 ilustra o conteúdo proposto por esta pesquisa 

para referida Avaliação.     

 

Figura 2.Dimensões e domínios da Avaliação Multidimensional do PAGe 

Avaliação de Risco de Vulnerabilidade Biopsicossocial em Idosos 

Dimensões 
Domínios 

Paralelos Transversal 

Biológica 

Déficit sensorial 

Incapacidade funcional 

Desnutrição 

Doenças Cardiovasculares 

Uso inadequado de medicamentos 

Q
u
ed

as
 

Psicológica 

Atitude negativa em relação ao processo de 

envelhecimento 

Depressão 

Déficit cognitivo 

Socioambiental 

Baixo suporte social 

Problemas ambientais 

Violência 
Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  
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4.2.1 Vulnerabilidade biopsicossocial  

 

A Vulnerabilidade de uma pessoa é o resultado de um conjunto de riscos distintos e 

relacionados, que inclui o risco de estar exposto a uma ameaça, o risco de materialização de 

uma ameaça e o risco de falta de defesa/recursos para lidar com uma ameaça. Destaca-se que 

enfrentar um risco não é o mesmo que ser vulnerável; a vulnerabilidade surge quando pessoas 

ou grupos de pessoas são incapazes de gerenciar os riscos que enfrentam. Desta forma, é 

impossível distinguir aqueles idosos que são vulneráveis examinando apenas fatores de 

exposição ou ameaças comuns, porque a vulnerabilidade surge das interações entre vantagens 

e desvantagens acumuladas ao longo do tempo de vida e a experiência de ameaças na vida 

adulta. Se essa interação determina um resultado melhor ou pior depende da adequação dos 

recursos de enfrentamento da pessoa. O estudo da vulnerabilidade, portanto, requer atenção não 

apenas sobre as formas em que os fatores de exposição são criados e distribuídos ao longo do 

tempo, mas também sobre as maneiras pelas quais os indivíduos gerenciam ou são incapazes 

de mobilizar recursos sociais, materiais e públicos para se proteger de resultados ruins. Em 

outras palavras, a vulnerabilidade é explicitamente conceituada como sendo um produto não 

apenas de fatores de risco e ameaças, mas também de recursos ou resiliência de uma pessoa ou 

grupo. Portanto, uma consideração de fatores que têm a capacidade de prevenir a progressão 

para resultados negativos diante de uma ameaça é essencial para entender vulnerabilidade 

(Schrödher-Butterfill & Marianti, 2006; Schrödher-Butterfill, 2013). 

Ademais, a vulnerabilidade é um conceito prospectivamente orientado, ou seja, que 

busca antecipar desfechos de forma orientada, pois em vez de limitar-se a determinar se uma 

pessoa encontrou ou não um resultado ruim, está interessado em avaliar antecipadamente a 

proximidade de um assunto prejudicial, muitas vezes com o objetivo de intervenções 

preventivas. Desta maneira, a vulnerabilidade captura um estado de risco e, assim, ajuda a 

identificar indivíduos mais suscetíveis a danos para fins de intervenção e proteção, 

reconhecendo que essa susceptibilidade é irredutível a um único fator, mas requer 

reconhecimento e compreensão da interação complexa de diferentes riscos. Os pontos 

específicos nos quais as intervenções podem ser direcionadas são: antes de ocorrer uma ameaça, 

reduzindo a suscetibilidade das pessoas ou a probabilidade e a magnitude da ameaça, ou depois, 

reforçando as defesas das pessoas e impedindo a progressão para um resultado sério 

(Schrödher-Butterfill & Mariantti, 2006; Schrödher-Butterfill, 2013).  
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Vale ressaltar que o envelhecimento implica em aumento do risco para o 

desenvolvimento de vulnerabilidades de natureza biológica, socioeconômica e psicossocial, em 

virtude do declínio biológico típico da senescência, o qual interage com processos 

socioculturais, com os efeitos acumulativos de condições deficitárias de educação, renda e 

saúde ao longo da vida e com as condições do estilo de vida atual. Em maior ou menor grau, 

aspectos individuais, coletivos, contextuais e históricos das experiências de desenvolvimento e 

de envelhecimento, geram possibilidades de adoecimento e dificuldades de acesso aos recursos 

de proteção disponíveis na sociedade (Rodrigues & Neri, 2012). Dentro desta perspectiva, serão 

apresentados a seguir as bases conceituais, e sua relação com o construto latente, de cada 

domínio que compõe o presente instrumento. 

 

4.2.2 Déficit Sensorial 

 

As habilidades sensoriais humanas nos permitem interagir com o ambiente, de forma a 

receber, interpretar e reagir aos seus estímulos. Os cinco sentidos físicos comumente 

conhecidos são: visão, audição, paladar, olfato e tato. O processo de envelhecimento provoca 

alterações principalmente nos órgãos dos quatro primeiros, sendo que cada um deles interfere 

em uma série de outras capacidades humanas. Nesse sentido, a perda sensorial é um fator de 

importante impacto na vida diária do idoso, na sua participação em atividades e capacidade de 

interagir (Pedrão, 2013; Fleck, 2006).  

Cabe ao profissional de saúde estimular o idoso e sua família a relatarem quaisquer 

anormalidades nos órgãos dos sentidos, sem considerarem que são doenças incuráveis ou 

inerentes ao envelhecimento normal. A redução da acuidade visual pode ocorrer devido às 

alterações fisiológicos das lentes oculares, ao déficit do campo visual e às doenças de retina. 

Sua avaliação deve buscar a distinção entre as alterações decorrentes do envelhecimento normal 

e as causadas por doenças tratáveis. Avalia-se as dificuldades para leitura, escrita, realização de 

tarefas domésticas, assistir televisão e entender os sinais de vias públicas. No campo da audição, 

a perda progressiva da capacidade de diferenciar os sons de alta frequência (presbiacusia) é uma 

das causas mais comuns do declínio da capacidade auditiva, situação esta que pode muitas vezes 

não ser percebida pelo próprio idoso. Indica-se que a avaliação mais conveniente é a subjetiva 

– perguntando ao idoso se há qualquer dificuldade de audição (Ministério da Saúde, 2006; 

Pedrão, 2013).  
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Com o envelhecimento, gostos e odores são sentidos com menor intensidade, ocorrendo 

redução dos limiares dos mesmos, diminuição da capacidade discriminatória e sensações 

distorcidas. A sensibilidade ao sabor salgado reduz-se, enquanto ao sabor doce é percebido 

normalmente. As dificuldades na percepção do gosto podem decorrer de problemas bucais, 

doenças sistêmicas, alterações do sistema olfatório (rinites), lesões no sistema nervoso (AVE), 

fármacos, deficiência de zinco ou fatores não esclarecidos. As queixas de boca seca são muito 

comuns, principalmente em mulheres que usam medicamentos antidepressivos, anti-

hipertensivos, digitálicos e anti-histamínicos. (Pedrão, 2013).  

 

4.2.3 Incapacidade Funcional 

 

A capacidade funcional é definida como a aptidão do idoso para realizar determinada 

tarefa que lhe permita cuidar de si mesmo e ter uma vida independente. É determinada, então, 

pelo grau de independência do idoso em atividades de vida diária. As atividades básicas 

(ABVDs) são as consideradas fundamentais pertinentes ao autocuidado: tomar banho, vestir-

se, promover higiene, transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa, ter continência e 

capacidade de alimentar-se. Além dessas, as atividades mais complexas consideradas 

instrumentais (AIVDs), desenvolvidas com os recursos disponíveis no meio ambiente para uma 

vida ativa na comunidade, são: arrumar a casa, telefonar, viajar, fazer compras, preparar os 

alimentos, controlar e tomar os remédios e administrar as finanças (Freitas & Miranda, 2013).  

As AIVDs são as que os idosos mais necessitam de ajuda e, assim, as que primeiro 

comprometem a independência do idoso. Em sua avaliação, devem ser evitadas questões 

reconhecidamente relacionadas à realidade cultural, com forte componente de gênero, como 

preparar refeições e lavar roupa (Santos & Virtuoso Junior, 2008; Ramos et al, 2013). Somado 

a isto, as perdas funcionais associadas ao avançar da idade seguem padrão inverso de 

complexidade, ou seja, atividades mais básicas de vida diária são mantidas por mais tempo. 

Desta forma, sabe-se que primeiro se perde a capacidade de tomar banho, seguida das 

capacidades de vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, manter continência, e por último perda 

da capacidade de alimentar-se sem auxílio (Katz et al, 1959; Duarte et al, 2007; Lino et al, 

2008).  

Também vale ressaltar, que ser independente é ser capaz de desempenhar 

atividade/função sem supervisão. Na presença de fatores ambientais (como pegar uma roupa 

em uma prateleira alta) ou comportamentais (como tomar banho apenas na presença de alguém 
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por insegurança), a caracterização do estado funcional é baseada no estado real e não na 

habilidade de realizar a tarefa sem auxílio de terceiros. Por outro lado, o idoso que realiza uma 

atividade mesmo com auxílio de algum dispositivo (por exemplo, manusear e limpar fraldas) é 

considerado independente (Lino et al, 2008). 

 

4.2.4 Desnutrição 

 

A nutrição e a desnutrição constituem grandes preocupações na população idosa. O 

termo desnutrição pode ser associado a uma variedade de alterações nutricionais, desde excesso, 

deficiência e irregularidades alimentares. Clinicamente, a desnutrição é referida como uma 

condição em que ocorre um desiquilíbrio entre a ingesta e a necessidade nutricional, resultando 

na perda exagerada de nutrientes. O preditor mais consistente do declínio nutricional e mau 

prognóstico é a perda ponderal não intencional (Hagemeyer & Alves de Rezende, 2013).  

A identificação precoce dos fatores que predispõem o idoso ao risco de desnutrição e/ou 

complicações associadas a ela pode ser feita avaliando-se, a exemplo da MAN - Mini Avaliação 

Nutricional: perda de peso, mobilidade, presença de estresse psicológico ou doença aguda, 

problemas neuropsicológicos, índice de massa muscular, medidas antropométricas, modo de 

vida, medicação, presença de ulcerações na pele, número de refeições, ingestão de alimento e 

líquidos, autonomia na alimentação e subjetivamente pela autopercepção do estado nutricional 

e de saúde (Hagemeyer & Alves de Rezende, 2013; Najas et al, 2013; Rubenstein et al, 2001; 

Loureiro, 2008; Najas &Yamatto, s.d.). Os pontos de corte recomendados para o índice de 

massa corporal (IMC) de idosos são diferenciados devido as particularidades desta população. 

Sendo recomendado e adotados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, os 

seguintes valores de  IMC: ≤ 22 = baixo peso / desnutrição, > 22, < 27 = adequado / eutrofia e 

≥ 27 = sobrepeso / obesidade (Hagemeyer & Alves de Rezende, 2013; Najas et al, 2013).   

Além disto, o envelhecimento pode provocar declínios no prazer ao se alimentar, na 

capacidade de reconhecimento alimentar e na sua função sensorial da cavidade oral, 

proporcionado, assim, maior risco potencial de desnutrição. Estas mudanças podem interagir 

com fatores sociais e psicológicos na redução da ingesta alimentar. Portanto, faz-se necessário 

avaliar as condições da cavidade oral, dificuldades de mastigação e adaptação às próteses 

dentárias, além da presença de lesões (Pedrão, 2013). 
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4.2.5 Doenças cardiovasculares 

 

Doenças cardiovasculares (DCV) incluem doenças do coração, doenças vasculares do 

cérebro e dos vasos sanguíneos. As DCV podem ser separadas em dois grupos: 1) as 

relacionadas a aterosclerose e 2) as demais. O primeiro grupo constitui-se das seguintes 

doenças: doença cardíaca isquêmica ou doença arterial coronariana, doença cerebrovascular 

(ex: acidente vascular cerebral) e doenças da aorta e das artérias (ex: doença vascular 

periférica); já o segundo: doença cardíaca congênita, doença cardíaca reumática, 

cardiomiopatias e arritmias cardíacas. Estas doenças constituem as principais causas de morte 

no mundo, sendo os mais prevalentes os ataques cardíacos, seguidos dos AVCs. (WHO, 2011).  

Os principais fatores de risco das DCV (que promovem o processo de aterosclerose 

incluem 1) fatores comportamentais: uso do tabaco, inatividade física, dieta pouco saudável 

(rica em sal, gorduras e calorias), uso prejudicial do álcool; e 2) fatores de risco metabólicos: 

hipertensão, diabetes, colesterol, sobrepeso e obesidade (WHO, 2011). Evidências mundiais 

apontam que a mortalidade por DVC vem diminuindo devido às intervenções de prevenção e 

tratamento, com redução dos fatores de risco, especialmente dos comportamentais, que, por sua 

vez, levam aos fatores metabólicos (considerados condições intermediárias). Estes fatores 

geralmente coexistem na mesma pessoa e atuam de forma sinérgica e multiplicativa, interagem 

e se potencializam, para aumentar o risco total do indivíduo. Assim, sabe-se que para prevenir 

DCV’s, o risco cardiovascular total deve ser reduzido ao se diminuir todos os fatores de risco 

modificáveis. Desta forma, o objetivo da avaliação do risco cardiovascular é identificar grupos 

de indivíduos que devem ser aconselhados e tratados com o intuito de prevenir a doença 

cardiovascular, bem como estabelecer o nível de agressividade da terapêutica a ser instituída 

(WHO, 2011; Mafra & Oliveira, 2008).   

O risco de DCV em idosos tem sido estudado no Brasil de diferentes formas: 1) histórico 

familiar de DCV; 2) HAS, Diabetes e Colesterol alto, de acordo com a) os respectivos valores 

de referência (PA > 140 /90 mmHg, glicemia em jejum ≥ 100mg/dL e razão de colesterol total 

/ HDL acima da média ≥5%) aferidos com método padrão, obtidos por testes laboratoriais ou 

auto-referidos; ou b) relato ou verificação do uso de tratamento medicamentoso respectivo; ou 

ainda c) relato ou identificação prévia de algum médico; 3) obesidade de acordo com o IMC 

para idosos (≥27 Kg/m2) ou pela circunferência da cintura (> 80 cm para mulheres e > 94 cm 

para homens); 4) tabagismo, através da análise do histórico de tabagismo do indivíduo e não 

somente sua situação atual, considerando a) hábito atual ou abandono em < 6 meses; b) 

consumo de 100 cigarros ao longo da vida e permanência do hábito; c) distinguindo fumantes, 
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ex-fumantes e não fumantes; ou d) hábito auto referido; 5) abuso de álcool considerando tipo 

de bebida, quantidade de álcool ingerida e gênero, sendo os valores de referência diário de 30 

g de etanol para homens, de preferência não-habitualmente; sendo a metade dessa quantidade a 

tolerada para as mulheres; e 6) prática de atividade física, considerando-se que para que os 

idosos desfrutem de seus benefícios é recomendado a realização regular de atividades de 

intensidade moderada, com duração de 30 minutos e frequência de 5 vezes por semana, 

acumulando-se, assim, uma quantidade de exercícios superior a 150 minutos semanais (Caetano 

et al, 2008; Ferreira et al, 2010; Freitas, 2011; Pereira et al, 2007; Diniz & Tavares, 2013; 

Sociedade Brasileira de Hipertensão, 2010; Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014; Campbell 

et al., 2008; Chodzko-Zajko et al., 2009; Cervi et al, 2005). 

 

4.2.6 Uso inadequado de medicamentos 

 

A população idosa constitui o grupo com maior número de diagnósticos e uso de 

medicamentos. Como consequência, os idosos têm maior possibilidade de sofrer problemas 

relacionados ao uso de medicamentos que podem causar hospitalização, prolongamento do 

período de internação e até mesmo óbito. Entretanto, muitas vezes, estes problemas não são 

valorizados e identificados. Diante disto, faz-se necessário o conhecimento sobre o uso de 

medicamentos feito pelos idosos, a fim de avaliar a terapia prescrita e, quando necessário, 

sugerir ações para otimização do tratamento. Vários fatores podem influenciar na segurança, 

efetividade e sucesso da administração de medicamentos: as alterações anatômicas e funcionais 

naturais do envelhecimento, as afecções que acometem o indivíduo idoso, a presença de 

múltiplas doenças, a polifarmácia, aumento da suscetibilidade a reações adversas a 

medicamentos (RAM’s), as mudanças na farmacologia e problemas na adesão ao tratamento 

(Quinalha & Correr, 2010). Vale ressaltar que polifarmácia é considerada quando há utilização 

de pelo menos cinco medicamentos de uso contínuo (Secoli, 2010, Cabrera, 2013). 

O risco de RAM´s em idosos pode ser avaliado através da relação entre o número de 

diagnósticos, o uso ou não de medicamentos inapropriados e a quantidade de medicamentos em 

uso, determinando se o idoso apresenta probabilidade superior a 50% em desenvolver uma 

reação adversa a medicamento. Medicamentos inapropriados para idosos são os medicamentos 

que não deveriam ser prescritos para este grupo por três motivos: 1) apresentarem risco elevado 

de reações adversas graves, 2) possuírem evidência insuficiente de benefícios e 3) pela 
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existência de opções terapêuticas tão ou mais efetivas e com menor risco (Passaralli e Jacob 

Filho, 2007).  

Existem algumas listas de quais são os medicamentos inapropriados para uso de idosos 

que podem ser consideradas para este tipo de avaliação (Fick et. al, 2003, Quinalha & Correr, 

2010, Gorzoni et al, 2012). Recentemente, foi apresentado o primeiro consenso brasileiro de 

medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) para idosos, no qual foram definidos 118 

critérios, sendo 43 critérios de medicamentos que devem ser evitados, independentemente da 

condição clínica, e 75 critérios dependentes da condição clínica dos idosos (Oliveira et. al, 

2016).   

Além disso, a população idosa apresenta o risco de sofrer por um fenômeno denominado 

como prescrição de cascata. Isto ocorre quanto uma reação adversa é interpretada erroneamente 

como uma nova situação clínica e mais um medicamento sintomático é introduzido, e por sua 

vez provoca outra RAM, e assim por diante, resultando em um expressivo aumento 

desnecessário no uso de medicamentos (Passaralli e Jacob Filho, 2007; Cabrera, 2013). Outros 

fatores também podem contribuir para o surgimento de problemas relacionados ao uso de 

medicamentos como, por exemplo, a automedicação, múltiplos prescritos e o desconhecimento 

sobre os efeitos dos medicamentos. 

 

4.2.7 Atitude negativa em relação ao processo de envelhecimento 

 

O envelhecimento é um processo natural, contínuo, individual e heterogêneo, que 

implica em um conjunto de transformações biopsicossociais que ocorre com o passar do tempo 

em todos os seres humanos. Sendo a velhice uma fase desse processo (Netto, 2013).  

Atitudes podem ser definidas como predisposições aprendidas e relativamente estáveis 

para responder ante um objeto. Elas envolvem três componentes: cognitivo, emocional e a 

tendência à ação. Em outras palavras, as atitudes envolvem as crenças avaliativas, os 

sentimentos experimentados e disposição de entrar em interação com o determinado objeto. 

Atitudes preconceituosas sobre a velhice e o processo de envelhecimento são reflexos de 

supergeneralizações ou supersimplificações, que por sua vez, impactam em estereótipos 

positivos e negativos. Em nossa sociedade constata-se a antiga trajetória da atribuição de 

características indesejáveis que são utilizadas para tomadas de decisões em como lidar com a 

velhice e a pessoa idosa (Neri, 2005).  
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Indivíduos percebem perdas e ganhos em seus processos de envelhecimento pessoal. 

Percepções negativas de envelhecimento dizem respeito, sobretudo, ao declínio físico 

(vulnerabilidade, perda de vitalidade e queixas sobre perdas funcionais específicas atribuídas 

ao envelhecimento normal) e às perdas sociais (morte de entes queridos, perda da independência 

e perda de respeito na sociedade). Percepções positivas do próprio processo de envelhecimento 

são relacionadas principalmente ao funcionamento social e psicológico (como aumento da 

liberdade e autonomia, nascimento de netos, maior experiência de vida, sabedoria e 

tranquilidade). Uma visão mais negativa da velhice pode estar associada a presença de doenças, 

incapacidades e depressão, além de refletir atitudes estereotipadas frente ao processo de 

envelhecimento (Batistoni & Namba, 2010; Veloz et al, 1999; Guedea et al, 2006; Fortes-

Burgos et al, 2007; Almeida & Lourenço, 2009). 

A idade psicológica tem relação com o senso subjetivo de idade e depende de como cada 

indivíduo avalia a presença ou a ausência de marcadores biológicos, sociais e psicológicos do 

envelhecimento em comparação com outras pessoas de sua idade. Mais especificamente, refere-

se às experiências internas da pessoa a respeito da sua idade e de seu processo de 

envelhecimento. Desta forma, idade subjetiva é interpretada como o resultado do processo em 

que o indivíduo se identifica ou se distancia de diferentes aspectos ligados ao envelhecimento. 

Portanto, trabalhar com esta variável possibilita compreender a adaptação individual ao 

processo de envelhecimento (Batistoni & Namba, 2010; Veloz et al, 1999; Guedea et al, 2006; 

Fortes-Burgos et al, 2007; Almeida & Lourenço, 2009). 

 

4.2.8 Depressão 

 

Os transtornos de humor estão entre as desordens psiquiátricas mais comuns em idosos, 

sendo responsáveis por perda de autonomia e agravamento de quadros patológicos 

preexistentes. Dentre eles, a depressão é a mais frequente. Ainda é comum a atribuição errônea 

dos sintomas depressivos como fatores comuns do processo de envelhecimento, ou como 

secundários de outra patologia clínica, por parte do próprio idoso, dos familiares e de alguns 

profissionais de saúde, gerando sofrimento desnecessário ao idoso, sobrecarga para a família e 

custos para a sociedade (Paradela et al, 2005; Almeida & Almeida, 1999; Frank & Rodrigues, 

2013).  

A síndrome depressiva é caracterizada pela presença de humor predominantemente 

depressivo e/ou irritável e anedonia (diminuição da capacidade de sentir prazer ou alegria). 
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Existe uma sensação subjetiva de diminuição de energia (cansaço, fadiga), desinteresse, 

lentificação, pensamentos pessimistas e ideias de ruína. (Paradela, 2011).  

Os instrumentos de avaliação de depressão buscam realizar um rastreio dos sintomas ou 

verificar a gravidade dos mesmos, contribuindo para investigação diagnóstica (nunca usados 

como critério isolado para diagnóstico), reduzindo a possibilidade do subdiagnóstico ao expor 

objetivamente a sintomatologia (Frank & Rodrigues, 2013).  

 

4.2.9 Déficit cognitivo  

 

A cognição envolve todo o funcionamento mental como as habilidades de pensar, de 

perceber, de lembrar, de sentir, de raciocinar e de responder aos estímulos externos. As 

principais funções cognitivas são: memória, atenção, funções executivas, linguagem e 

habilidades visuoespaciais (Rabelo, 2009; Yassuda & Abreu, 2013).  

O envelhecimento normal engloba um declínio gradual nas funções cognitivas, sendo o 

início e a progressão desse declínio extremamente variáveis. Os idosos tendem a apresentar 

grande probabilidade de incapacidade cognitiva moderada ou severa. Mesmo indivíduos não 

acometidos por doenças podem ter declínios significativos em funções como memória, atenção 

e função executiva (Yassuda & Abreu, 2013; Canineu et al, 2013; Andrade et al, 2017).  

Um dos principais objetivos do rastreio cognitivo é identificar indivíduos com potencial 

risco de desenvolver demência, sendo fundamental distinguir déficits relacionados ao 

envelhecimento normal do comprometimento cognitivo leve e da demência. Para tanto, é 

verificado se os desempenhos nas tarefas cognitivas estão de acordo com parâmetros de 

normalidade para idade e escolaridade ou se indicam declínio além do esperado apontando 

sinais de comprometimento (Amaral Carvalho & Caramelli, 2007; Yassuda & Abreu, 2013; 

Rabelo, 2009. Vitiello et al 2007; Caramelli et al, 2003).  

Além disso, a percepção do funcionamento da própria memória é um fator importante e 

as queixas sobre as falhas da memória podem sinalizar o início de um quadro patológico. Sendo 

assim, ao investigar a queixa de memória convém pedir comparação do estado atual com o 

desempenho da memória no passado, ou ao estado da mesma em comparação com amigos 

contemporâneos (Rabelo, 2007; Canineu & Stella, 2013). 
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4.2.10 Baixo Suporte Social 

 

Redes de suporte social são conjuntos hierarquizados de pessoas que mantém entre si 

laços típicos de dar e receber, sendo o suporte em si o produto da atuação dessas relações. 

Define-se que os familiares, amigos, vizinhos e a comunidade em geral formam a rede de 

suporte informal dos idosos, à medida que a organização formal engloba uma série de serviços 

(como atendimentos domiciliares, universidades públicas, programas governamentais de saúde, 

entre outros). Idosos passam por eventos negativos de natureza múltipla como restrição em 

papéis sociais e afastamento social, assim como têm chances aumentadas de declínio da 

capacidade funcional que exige maior auxílio de terceiros para suas atividades de vida diária. 

Por outro lado, o apoio familiar ao idoso tem diminuído de forma acentuada, reforçando a 

necessidade de se estimular o apoio comunitário para identificação de potenciais recursos de 

apoio social, o qual também ainda é precário em nossa realidade (Neri, 2005; Lemos & 

Medeiros, 2013; Domingues et al, 2012; Neri & Vieira, 2013). 

Para mobilizar as relações de apoio e proporcionar uma atenção integral à pessoa idosa, 

a avaliação da rede de suporte social segundo a visão do idoso faz-se necessária, objetivando 

identificar não só sua composição, mas também sua função, qualidade, frequência e adequação. 

A avaliação subjetiva do suporte social explica de forma mais satisfatória desfechos em saúde, 

atividade e bem-estar subjetivo do que explicações baseadas em medidas objetivas (tamanho 

das redes de relações, frequência de contatos ou proximidade geográfica de seus membros) 

(Domingues et al, 2013; Neri & Vieira, 2013).  

Medir a estrutura desta rede permite avaliar o grau de conexão do indivíduo com os 

outros, seu nível de isolamento ou de integração social. A detecção precoce de disfunções 

familiares é fundamental para o planejamento e manutenção do idoso na participação de seus 

processos para que usufrua de sua autonomia e independência, assim como da atuação da rede 

como viabilizadora dessa participação (Lemos & Medeiros,2013).  

Além das variáveis já mencionadas a cima, o suporte social pode ser estudado através 

de: apoio afetivo (expressões de amor, afeição, encorajamento), apoio material (ajuda 

financeira), apoio instrumental (auxílios em atividades domiciliares e transportes), apoio 

informativo (aconselhamentos, sugestões, orientações sobre saúde, legislação ou na tomada de 

decisões), interação social positiva (disponibilidade de pessoas com quem se divertir e relaxar), 

envolvimento social definido pela participação em atividades avançadas de vida diária (AAVD) 
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e acesso aos seus serviços de saúde (Rosa et al, 2007; Neri & Vieira, 2013; Rodrigues & Neri, 

2012).  

 

4.2.11 Problemas Ambientais  

 

O ambiente pode ser definido como um conjunto de atributos físicos, sensoriais, 

cognitivos, afetivos, espirituais, climáticos e funcionais que nos circundam no dia a dia e do 

qual fazemos parte. Os aspectos básicos relacionados ao desenvolvimento ambiental são: 

acessibilidade e uso, facilidade de circulação, conservação de energia, comunicação, segurança, 

proteção e privacidade. Diante disso, os problemas relacionados ao ambiente incluem qualquer 

fator que provoque insegurança e ofereça risco, restrinja o acesso e a escolha de preferências, 

limite o desempenho ou cause desconforto. Desta forma, o ambiente pode se constituir de forma 

a ser um facilitador, apenas uma barreira ou ainda provocador de condições desfavoráveis que 

alteram a saúde e funcionalidade dos idosos (Perracini, 2013). Para ser saudável o ambiente 

deve possibilitar que todas as pessoas possam utilizá-lo plenamente, de forma a promover 

independência, autonomia e boa qualidade de vida (Iwarsson & Ståhl, 2003). Entretanto, os 

ambientes são de forma geral projetados para adultos jovens com altura mediana e sem 

limitações (Schichi, 2000). Sendo assim, é urgente o planejamento e adequação dos mesmos 

para a população idosa. Somado a isto, também existe a resistência de alguns idosos em adaptar 

seus espaços por menosprezarem riscos, se preocuparem com a aparência estética ou 

desconhecerem como as adaptações ambientais podem tornar suas vidas mais fáceis (Perracini, 

2013).  

A avaliação do ambiente é extensa e não dá conta de todas as dimensões que o 

compõem. Em geral, a dimensão física relacionada ao risco de quedas é privilegiada. Os fatores 

de risco ambientais estão presentes em aproximadamente 40% dos episódios de quedas. Idosos 

saudáveis, com uma rotina de vida mais ativa, caem mais em ambientes externos. Por outro 

lado, idosos com algum comprometimento funcional tendem a sofrer a queda no próprio 

domicílio. Os fatores ambientais (extrínsecos) mais prevalentes relacionados a quedas são: 

superfícies irregulares, superfícies molhadas/escorregadias, objetos/tapetes soltos e desníveis 

no chão/problemas com degraus. Outros fatores ambientais também já encontrados são: 

iluminação inadequada, ausência de barras de apoio e corrimãos, móveis instáveis, má 

conservação das vias públicas e comportamentos de risco como subir em escadas ou cadeiras, 

andar com calçados inadequados, não acender a luz ao entrar nos cômodos (Oliveira et al, 2014; 
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Perracini, 2013). Já no ambiente externo/comunitário as calçadas e meios de transporte podem 

apresentar condições físicas inadequadas que provoquem desequilíbrios (Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo, 2010) e barreiras relacionadas ao deslocamento ativo também podem 

ser avaliadas através, dentre outras dimensões, da satisfação com o bairro, de acordo com seus 

acessos, facilidades e segurança (Malavasi et al. 2007, Florindo, 2012). 

 

4.2.12 Violência  

 

Violência contra o idoso pode ser definida como qualquer ato, único ou repetitivo, ou 

ausência de ação apropriada, que ocorre em qualquer relação supostamente de confiança, que 

cause dano ou incômodo a pessoa idosa. Podendo se expressar por: violência física (inflicção 

de dor ou lesão, coação física, ou dominações, induzidas pela força ou por medicamentos), 

violência psicológica (agressões verbais ou gestuais com objetivo de aterroriza, rejeitar, 

humilhar, menosprezar, discriminar), violência financeira ou material (exploração ilegal ou 

imprópria e/ou uso não consentido dos recursos financeiros do idoso), violência sexual (contato 

sexual não consentido de qualquer tipo), negligência (recusa, omissão ou falha ao desempenhar 

a obrigação do cuidado), abandono (ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, 

institucionais ou familiares de prestarem socorro quando a pessoa necessita de proteção e 

assistência) e autonegligência (conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou 

segurança) (Paixão Junior & Rocha, 2013; Minayo, 2014, Secretaria Municipal de Saúde, 

2007).  

A violência contra a população idosa se caracteriza por ser generalizada e habitualmente 

não denunciada, frequentemente praticada pela deterioração e fragilização das relações 

familiares, estresse do cuidador, isolamento social e desequilíbrio de poder entre vítima e 

agressor. Somado a isto também a resistência e dificuldades por parte dos próprios idosos, dos 

profissionais e da sociedade num geral em falar sobre a violência, o que, consequentemente, 

faz com que essa seja silenciada e negada. Mesmo com a falta de instrumentos universalmente 

aceitos para avaliação ou rastreamento da violência em idoso, diante da complexidade do 

problema, há consenso que avaliações apropriadas são cruciais para identificar sinais de risco, 

suspeita ou presença de violência. Sendo assim, é sugerido todos os idosos devem ser, pelo 

menos, indagados pelos profissionais de saúde sobre violência, mesmo na ausência de sintomas 

(Secretaria Municipal de Saúde, 2007; Paixão Junior & Rocha, 2013; Paixão Junior e 

Reichenheim, 2006; Reichenheim et al, 2008).  
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4.2.13 Quedas 

 

Queda pode ser definida como um mudança inesperada e não intencional de posição, 

que leva inadvertidamente o indivíduo ao solo ou a um nível inferior do que o ocupado 

anteriormente. A incidência de quedas, assim como de lesões como consequência, aumenta 

expressivamente em idosos, especialmente a partir dos 75 anos idade. As mulheres apresentam 

maior risco, devida maior fragilidade, prevalência de doenças crônicas, consumo de medicações 

e maior longevidade em comparação com os homens. Devido suas características multifatoriais, 

estabelecer uma única causa para quedas é muitas vezes impossível. As causas podem ser únicas 

e claramente identificáveis ou, mais comumente, múltiplas e de difícil individualização, como 

resultado da interação complexa entre diferentes fatores de risco (Nevitt, 1991; Masud & 

Morris, 2001; Coutinho & Silva, 2002; Macedo et al, 2008; Paixão Júnior & Heckman. 2013).  

Além dos fatores já citados (ou seja, idade avançada e gênero feminino), os fatores de 

risco para quedas mais conhecidos são: história prévia de acidente vascular cerebral; história 

prévia de quedas; história prévia de fraturas; presença de declínio cognitivo; déficit de força 

muscular; instabilidade postural; inatividade; comprometimento da capacidade de realizar as 

atividades de vida diária; uso de dispositivos de auxílio à marcha; depressão; déficit visual; o 

uso de medicações psicotrópicas, em especial os benzodiazepínicos; o uso de várias medicações 

concomitantes; além da presença de fatores de risco ambientais (piso escorregadio, presença de 

tapetes e objetos em áreas de circulação, ausência de barras de apoio e corrimão) (Masud & 

Morris, 2001; Rubenstein et al, 2006; Gill et al.,2000; Gill; Perracini, 2012; Paixão Júnior & 

Heckman. 2013). 

 

4.3. RESULTADOS DA ETAPA 3: ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO 

DA ESCALA 

 

Com o levantamento e definição das bases conceituais e teóricas do construto latente e  

dos domínios que compõem a presente escala, apresentadas a cima, deu-se sequência na análise 

da qualidade do instrumento. A abrangência atingida pelos itens previamente desenvolvidos foi 

analisada e, bem como, cada item foi reavaliado com base nos aspectos e critérios descritos nos 

métodos desta pesquisa: ambiguidade, comprimento, nível de dificuldade da leitura, múltiplas 
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negativas, duplo-caminho, objetividade, simplicidade, clareza, precisão, relevância e 

interpretabilidade (DeVellis, 2012, Coluci et al., 2015).  

Vale ressaltar que a experiência prática e de estudo das pesquisadoras quanto a avaliação 

multidimensional de idosos nos últimos cinco anos e as considerações produzidas pelos estudos 

preliminares do PAGe, citados na introdução desta pesquisa, também agregaram nesta análise. 

Todo o histórico e desenvolvimento da escala foi analisado criticamente a luz do referencial 

teórico-metodológico e com o objetivo de possibilitar um registro fiel do trabalho desenvolvido 

com o PAGe nas versões antecedentes a esta pesquisa, todas as modificações de conteúdo 

realizadas na escala de avaliação de 2010 a 2015, e suas respectivas referências (um total de 64 

pesquisas nacionais e internacionais), foram reunidas de forma estruturada e seguem 

apresentadas ao final deste trabalho (apêndice G).  

Todo este processo proporcionou novos entendimentos e reflexões sobre os domínios, 

sobre cada item e sobre a estrutura da escala como um todo, exigindo adequações coerentes ao 

construto latente e a uma qualidade psicométrica melhor, as quais foram feitas por consenso 

das pesquisadoras envolvidas neste estudo (mestranda e orientadora). Segue no quadro abaixo 

a categorização das principais modificações realizadas.  

No apêndice H. é possível visualizar detalhadamente (item por item) a complicação de 

todas as modificações realizadas nesta etapa.  

 

Quadro 2 – Principais adequações realizadas em consenso pelas pesquisadoras   

Definição das 

dimensões 

Com base na definição delimitada para vulnerabilidade (o construto 

latente do instrumento) foi proposta a estruturação de três dimensões: 

biológica, psicológica e social. 

Ordem dos 

domínios 

Os domínios foram reordenados de forma a estarem acoplados em sua 

dimensão considerada, em hipótese, dominante. 

Nome dos 

domínios 

As nomenclaturas de todos os domínios foi alterada para que as 

mesmas representassem de forma clara o risco de vulnerabilidade que 

cada domínio pretende medir.  

Domínio 

transversal 

Diante da multidimensionalidade predominante do construto quedas, 

este domínio passou a ser proposto como um domínio transversal, ou 

seja, um domínio que perpassa por todas as dimensões do instrumento. 

Exclusão de 

domínios 

Foram excluídos dois domínios (qualidade de vida e fragilidade) que 

não condiziam com riscos de vulnerabilidade biopsicossocial.  

Exclusão de 

informações do 

prontuário 

Foi excluída a área destinada para informações extraídas do prontuário 

do entrevistado. 
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Inclusão de 

variáveis 

Aprimoramento das opções de resposta dos dados de identificação. 

Aumento da abrangência de alguns domínios. 

Exclusão e 

aprimoramento de 

itens 

Variáveis não pertinentes ao construto foram excluídas, e foram feitos 

exclusão ou aprimoramento de alguns itens conforme análise dos 

critérios e aspectos mencionados a cima. 

Layout 

Foram realizadas alterações no layout do módulo I do instrumento a 

fim de otimizar a relação conteúdo x espaço, deixar a visualização dos 

itens mais limpa e compreensível, assim como mais prática para o 

momento da entrevista.  

Numeração dos 

itens 

Com o objetivo de buscar coerência com o princípio da integralidade 

embutida na definição do construto latente, a numeração dos itens foi 

colocada de forma sequencial e não mais fragmentada pelos domínios. 

Padronização das 

opções de resposta 

As opções de resposta de todos os itens foram padronizadas para serem 

dicotômicas (sim/não), considerando este formato mais coerente com 

o objetivo de rastreio de riscos. Itens que possuíam opções de resposta 

Likert necessitaram de alterações na escrita de suas questões. 

Clareza dos itens 

Questões que apresentavam aspectos de incitação de resposta, dupla 

negativa e/ou tratavam de mais de um fenômeno foram alteradas ou 

excluídas.  

Instruções dos itens 

Foram incluídas ou aperfeiçoadas instruções em itens que 

necessitavam melhorar sua clareza quanto a como devem ser 

perguntados ou a como devem ser preenchidas suas respostas. 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  

 

4.4 RESULTADO DA ETAPA 4: VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO PELO COMITÊ DE 

ESPECIALISTAS 

 

Os resultados desta etapa, serão apresentados e discutidos nos seguintes tópicos, nesta 

ordem: 1) caracterização dos especialistas, 2) avaliação da clareza e pertinência dos itens, 3) 

avaliação de abrangência dos domínios e 4) avaliação das características gerais da escala. 

 

4.4.1 Caracterização dos especialistas 

 

Vinte e seis especialistas foram convidados a participar desta pesquisa. Dentre eles, 

quinze eram professores doutores em diferentes universidades brasileiras e foram considerados 

especialistas conteudistas devido a experiência em pesquisa na área de Avaliação 
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Multidimensional de Idosos, de acordo com as informações obtidas na Plataforma Lattes. 

Adicionalmente, um dos especialistas foi escolhido devido sua experiência na área da 

Psicometria. Os demais especialistas (n = 10) foram convidados pois apresentavam 

experiências práticas com aplicação de Avaliação Multidimensional de Idosos, tanto no 

exercício de suas profissões ou em pesquisas acadêmicas, sendo que metade possuía formação 

em gerontologia e a outra metade em outras áreas. 

O convite foi incialmente aceito por quatorze especialistas (53,8%), recusado por um 

(3,8 %) e não respondido por onze (42,3 %). Para os que não responderam, após um período de 

10 dias do primeiro convite foi enviado um e-mail lembrete. Após receberem o material para 

avaliação do conteúdo do instrumento, dois especialistas, um médico e uma enfermeira, ambos 

professores doutores, retiraram-se da pesquisa, por motivos de discordância conceitual-

metodológica e indisponibilidade de agenda diante demais compromisso acadêmicos, 

respectivamente.  

Ao final do prazo determinado para devolutiva das avaliações, outros dois especialistas 

não responderam, um médico (doutor, especialista por pesquisa) e uma enfermeira (mestre, 

especialista por prática), mesmo após segundo e-mail com pedido de retorno e extensão do 

prazo. Sendo assim, o comitê de juízes desta pesquisa foi constituído por dez especialistas 

(38,4% dos convidados). 

Os participantes têm em média aproximadamente 35 anos (mín. 27 – máx. 57),  90% 

são do sexo feminino, todos residentes no estado de São Paulo (80% na cidade de São Paulo e 

20% na cidade de Campinas). O tempo médio de conclusão da graduação é de 12,7 anos (mín. 

5 – máx. 35), sendo formados em gerontologia (50%), enfermagem (10%), fisioterapia (10%), 

terapia ocupacional (10%), nutrição (10%) e educação física (10%). Em relação a pós-

graduação, 60% dos especialistas desta pesquisa possuem mestrado, 20% estão realizando 

doutorado e 20% possuem doutorado e pós-doutorado. O local de desenvolvimento das 

atividades profissionais dos participantes é bem diversificado, incluindo universidade (40%), 

serviço público de saúde especializado para população idosa (30%), hospital (10%), centro-dia 

(10%) e operadora de saúde (10%). Em sumo, este comitê foi constituído por nove especialistas 

no conteúdo (três por experiência em pesquisa, dois por experiência adquirida na prática 

profissional e quatro por experiência mista) e um especialista no método desta pesquisa 

(validação de conteúdo). 

O tempo de experiência com Avaliação Multidimensional de Idosos dos especialistas 

conteudistas foi em média 5,6 anos (mín.4 – máx. 15). Sendo esta constituída através de 
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diferentes atividades, únicas ou em conjunto: prática profissional de pelo menos um ano (60%), 

participação de grupos ou projetos de pesquisa (50%), pesquisa na área (40%), publicação de 

artigos na área (20%), treinamento de equipes (10%) e mestrado com dissertação na área (10%). 

Em relação ao especialista no método, o mesmo possui pós-doutorado em Psicometria e 

experiência nesta área há mais de 6 anos. 

 

4.4.2 Avaliação de clareza e pertinência dos itens  

 

Neste tópico serão apresentados e discutidos os dados referentes aos índices de 

validação de conteúdo (IVC e CVR), sobre clareza e pertinência, de cada item (tabela 5). Como 

mencionado nos métodos desta pesquisa, para as análises destes resultados foi levado em conta 

apenas o valor de corte da CVR (tabela 1), considerando-se o nível de significância de p<0,02 

e o número final de especialistas participantes do presente estudo. Sendo assim, mediante a 

amostra final de 10 especialistas, o valor de corte utilizado para a CVR é de 0,73 (Wilson et al, 

2012). Os resultados relacionados aos domínios (média das CVRs, abrangência do conteúdo, 

sugestões de inclusão de variáveis) e características gerais da escala (título, layout, instruções, 

análise de escore, entre outras) são descritos e analisados nos próximos dois tópicos.   

Além disso, o comitê de especialista forneceu diversas sugestões e comentários, tanto 

específicos a alguns itens quanto gerais de abrangência ou outras características da escala. 

Como orientado por DeVellis (2012), todas as sugestões foram analisadas com muita atenção 

antes das decisões finais serem tomadas pelas pesquisadoras. Assim, todos os apontamentos 

foram analisados e considerados nesta discussão e seguem compilados no apêndice I, no qual é 

indicado quais sugestões foram aceitas, quais não foram e quais foram contempladas em partes.  

Dos 103 itens avaliados, apenas quatro itens (3,9%) obtiveram CVR abaixo do valor 

definido no quesito pertinência (0,73, p > 0.02) para validação de conteúdo. Destes, três foram 

excluídos, dos quais dois itens também apresentaram CVR baixa para clareza, e um foi 

modificado. Outros dezoito itens (17,4%) também apresentaram CVR  baixa no quesito clareza. 

Nestes, mediante altos índices de pertinência, foram feitas modificações nas redações de suas 

perguntas e/ou instruções. Apenas um foi mantido sem modificações e um foi excluído 

considerando sugestões. Um total de 81 itens (78,6%) obtiveram índices de clareza e pertinência 

condizentes para a validação de seus conteúdos. Entretanto, 36 destes itens (34,9%) foram 

modificados e dois (1,9%) foram excluídos/acoplados com base em sugestões importantes 
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apresentadas pelo comitê de especialistas que não refletiram nos índices. Assim, um total de 44 

itens (42,7%) foram validados em suas versões originalmente propostas, 52 itens (50,4%) foram 

modificados, 6 itens (5,8%) foram excluídos, um item (0,9%) foi mantido sem modificações 

mesmo com CVR baixa para clareza (tabela 5). 

De forma geral, os itens do domínio déficit sensorial apresentaram boa avaliação de 

clareza e pertinência. Dos cinco itens inicialmente propostos, os três primeiros, relacionados 

respectivamente a visão, audição e paladar, foram validados com base nas CVRs obtidas. 

Entretanto, considerando as sugestões recebidas quanto aos dois primeiros itens, o item 1 (“O(a) 

senhor(a) tem problemas de visão”) sofreu modificação em sua redação e, em ambos, foram 

incluídas orientações para melhora da clareza. Desta forma, seguem propostos da seguinte 

maneira: 1. O(a) senhor(a) tem dificuldades para enxergar? [Observação: Mesmo se já utilizar 

óculos ou outros métodos corretivos]; 2. O(a) senhor tem dificuldades para ouvir o que as 

pessoas falam? [Observação: Mesmo se já utilizar aparelho auditivo.]. Já o quarto item 

(percepção do funcionamento geral dos sentidos) obteve CVR muito baixas para clareza (-0,20) 

e pertinência (0,20) e, sendo assim, foi excluído. 

O último item (percepção do impacto em atividades: “O(a) senhor(a) considera que o 

funcionamento dos seus sentidos afeta sua capacidade de interagir com outras pessoas?”) 

também apresentou CVR baixa para clareza (0,00), contudo, obteve valor máximo para 

pertinência (1,00). Além disso, o mesmo recebeu sugestões de alterações interessantes: 

explicitar de quais sentidos se trata, simplificar e deixar a questão mais objetiva e alterar para: 

“Por conta dos sentidos o senhor tem dificuldade em realizar suas tarefas?”. Com base nisto, 

este item foi mantido com a seguinte modificação em sua redação: “Por causa dos seus sentidos 

(visão, audição, paladar), o senhor(a) tem dificuldade de realizar suas atividades cotidianas?”. 

Ao final, duas sugestões de alteração em itens não foram contempladas. A primeira 

proposta sugeriu a alteração do item 1 (visão), já mencionado acima, para "o senhor enxerga 

bem para ler jornais/revistas ou assistir televisão?". Esta alternativa é similar à forma que o item 

era abordado antes do processo de melhorias desenvolvido nesta pesquisa, entretanto, neste, foi 

observado que esta forma não permitia padronizar a pontuação do domínio (resposta sim = 0 e 

não = 1) e os exemplos colocados nela podem inferir uma falsa resposta, à medida que o idoso 

pode não realiza-los ou não expressar dificuldades com os mesmos, mas ainda assim, apresentar 

problemas de visão.  Além desta, a sugestão de alteração na escrita da questão de audição (“se 

tem dificuldade de escutar o que as pessoas falam?”) não se enquadra, pois o termo ouvir refere-
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se propriamente ao sentido da audição, já escutar engloba entender o que é captado pela audição, 

ouvir com atenção, compreender e interpretar.  
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Tabela 5 – Validação do conteúdo dos itens 

Domínio Item. Variável 
IVC / CVR  

Clareza 

IVC/ CVR  

Pertinência 
Resultado 

Déficit Sensorial 

1. Visão  0,90 0,80 0,90 0,80 Modificado* 

2. Audição 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 

3. Paladar 1,00 1,00 0,90 0,80 Validado 

4. Percepção do funcionamento geral 0,40 -0,20 0,60 0,20 Excluído 

5. Percepção do impacto em atividades 0,50 0,00 1,00 1,00 Modificado 

Incapacidade 

Funcional 

6. AIVD fazer as compras 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
7. AIVD usar meios de transporte 0,80 0,60 1,00 1,00 Modificado 

8. AIVD preparar comida 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
9.  AIVD usar o telefone 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

10. ABVD vestir-se 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 

11. ABVD tomar banho 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

Desnutrição 

12. Percepção de desnutrição 0,70 0,40 0,70 0,40 Excluído 

13. Saúde bucal 0,60 0,20 1,00 1,00 Modificado 

14. Quantidade de refeições diárias 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

15. Diminuição ingesta alimentar 0,60 0,20 1,00 1,00 Modificado 

16. Perda de peso involuntária 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

17. Presença de estresse 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
18. IMC indicativo de risco de desnutrição 0,80 0,60 1,00 1,00 Modificado 

Doenças 

cardiovasculares 

19. Histórico familiar de DVC 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
20. Hipertensão arterial (HAS) 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
21. Diabetes 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
22. Dislipidemia 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
23. Tabagismo 0,70 0,40 1,00 1,00 Modificado 
24. Prática de exercícios físicos 0,40 -0,20 1,00 1,00 Modificado 
25. Consumo alimentar de risco 0,90 0,80 0,80 0,60 Excluído 

26. Abuso de álcool 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
27. IMC indicativo de obesidade 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 
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Uso inadequado 

de medicamentos 

28. Presença de doenças 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

29. Presença de sinais e sintomas 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

30. Quantidade total de diagnósticos 1,00 1,00 0,90 0,80 Acoplado 

31. Polifarmácia 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 

32. Prescrição em cascata 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
33. Conhecimento sobre os medicamentos utilizados  1,00 1,00 1,00 1,00 Validado  

34. Múltiplos prescritores  0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

35. Adesão ao tratamento 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

36. Negligência no tratamento 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
37. Automedicação 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

38. Uso de medicamentos inapropriados  1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

39. Risco de reações adversas 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 

Atitude negativa 

40. Idade subjetiva 0,80 0,60 0,80 0,60 Modificado 

41. Percepção de perdas e ganhos no processo de 

envelhecimento 
0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 

Depressão 

42. Satisfação com a vida 0,90 0,80 0,90 0,80 Validado 

43. Tristeza 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

44. Abandono de atividades 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

45. Medo 0,80 0,60 1,00 1,00 Modificado 

46. Agitação 0,90 0,80 0,90 0,80 Validado 

47. Dificuldade de concentração 0,90 0,80 0,90 0,80 Excluído 

Déficit Cognitivo 

48. Queixa de memória  0,80 0,60 1,00 1,00 Modificado 

49. Memória imediata 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
50. Linguagem, função executiva e memória semântica 0,80 0,60 1,00 1,00 Modificado 

51. Memória tardia 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

52. Praxia 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

53. Habilidades visuoespaciais, construtivas e função 

executiva 
1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 
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Baixo suporte 

social 

54. Composição familiar 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 
55. Convivência frequente 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
56. Participação em decisões familiares 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
57. Apoio afetivo familiar 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
58. Apoio material 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
59. Apoio informativo 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

60. Interação social positiva 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

61. Envolvimento social 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

62. Acesso a serviços de saúde 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 

Problemas 

ambientais 

63. Estabilidade dos móveis 0,80 0,60 1,00 1,00 Modificado 
64. Obstáculos nas áreas de circulação 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
65. Piso escorregadio 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

66. Apoio nas escadas 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

67. Iluminação nas escadas  0,80 0,60 0.90 0,80 Modificado 

68. Ergonomia dos degraus 0,80 0,60 1,00 1,00 Excluído 

69. Tapetes antiderrapantes no banheiro 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

70. Subir em banquetas ou cadeiras 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

71. Acender luzes à noite 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 
72. Usar calçados adequados 0,80 0,60 1,00 1,00 Mantido 

73. Calçadas bem cuidadas 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
74. Acesso ao transporte público 0,90 0,80 0,90 0,80 Modificado* 
75. Acesso ao comércio 0,90 0,80 0,90 0,80 Modificado* 
76. Facilidade e prazer em andar 0,90 0,80 0,90 0,80 Modificado* 
77. Acesso à diversão  0,80 0,60 0,90 0,80 Modificado 

78. Segurança quanto à criminalidade  0,70 0,40 1,00 1,00 Modificado 

Violência 

79. Medo 0,80 0,60 1,00 1,00 Modificado 

80. Abandono 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
81. Violência psicológica  0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
82. Violência física 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

83. Negligência 0,90 0,80 1,00 1,00 Modificado* 
84. Violência financeira 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

85. Violência sexual 0,90 0,80 0,90 0,80 Validado 

86. Autonegligência  0,80 0,60 0,90 0,80 Modificado 
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Quedas 

87. Histórico de quedas 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

88. Histórico de fratura 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

89. Contextualização da queda 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

90. Força dos MMII 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 

91. Equilíbrio  1,00 1,00 0,90 0,80 Modificado* 

92. Idade avançada 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

93. Gênero 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

94. Alterações cognitivas 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 

95. Comprometimento AVDs 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

96. Déficit visual 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

97. Riscos domésticos  0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

98. Riscos comportamentais  0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

99. Inatividade 0,90 0,80 1,00 1,00 Validado 

100. AVE prévio 1,00 1,00 0,90 0,80 Validado 

101. Uso de dispositivo de auxilio de marcha 1,00 1,00 1,00 1,00 Modificado* 

102. Uso de medicamentos potenciais para quedas 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

103. Doenças predisponentes de quedas 1,00 1,00 1,00 1,00 Validado 

* itens modificados mesmo com valores de CVR de clareza e pertinência compatíveis com validade.  

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018. 
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Os itens do domínio incapacidade funcional apresentaram uma avaliação melhor do 

que os anteriores. Dos seis itens inicialmente propostos, apenas o item 7, quanto a AIVD meios 

de transporte, obteve CVR baixa para clareza (< 0,73). Contudo, diante da boa avaliação de 

pertinência (CVR = 1,00) o item foi mantido com modificação em sua redação. Os itens 6, 8 e 

10, apesar de terem obtidos índices condizentes com resultado de validação, foram modificados 

com base nos apontamentos recebidos, especialmente pelo especialista no método 

(psicometrista), sobre a falta de um objeto bem definido nestes itens, ou seja, a que tipo de 

compras a avaliação se refere, quais meios de transporte, qual forma de preparar a comida. Este 

especialista esclareceu que “esse tipo de configuração tende a gerar viés de resposta, 

aumentando a possibilidade dos itens se correlacionarem, consequentemente, induzindo para 

multicolinearidade”.  

Com base nisto, as alterações feitas foram com objetivo de definir melhor o objeto na 

pergunta, considerando o nível de dificuldade desejado para tal atividade. Compras fora de casa, 

uso de transporte coletivo e cozinhar são atividades mais complexas, e assim envolvem maior 

aptidão do idoso para realizá-las, do que fazer compras pela internet, pegar um táxi ou preparar 

a comida utilizando o micro-ondas. Observa-se que dirigir o próprio carro é uma atividade já 

considerada avançada, nível este de capacidade que não condiz com o objetivo desta avaliação 

(Dias et al, 2011). 

Os itens mencionados foram mantidos da seguinte forma: “O(a) senhor(a) necessita de 

ajuda para: Fazer compras fora de casa?; Usar meios de transporte coletivo (ônibus, metrô e 

trem)?; Cozinhar a própria comida?”. Além destes, diante da dúvida apresentada por um 

especialista se vestir-se inclui também o uso de calçados, acrescentou-se a seguinte orientação: 

“O(a) senhor necessita de ajuda para vestir-se (exceto para colocar as meias e calçados)?”.  

A maioria dos itens do domínio de desnutrição (total de itens do domínio: 7) foram 

avaliados como pertinentes ou muito pertinentes por todos os especialistas, com exceção do 

primeiro item sobre percepção de desnutrição (CVR = 0,40). Já quanto a clareza, mais da metade 

dos itens apresentou baixos índices, são eles: percepção de desnutrição (0,40), saúde bucal 

(0,20), diminuição de ingesta alimentar (0,20) e IMC indicativo risco nutricional (0,60).  

Este domínio também recebeu um total de 19 sugestões/comentários diferentes, sendo, 

em resumo, as principais sugestões relacionadas aos itens com índices inadequados: 1) auto-

percepção de desnutrição: falta de compreensão do idoso para perceber desnutrição e qual a 

relação factual entre a percepção e o estado real de desnutrição; 2) saúde bucal: simplificar e 

reduzir a um fator a questão de saúde bucal, considerando que na forma inicialmente proposta 

são abordados existência de lesões e dificuldade de mastigação; 3) diminuição da ingesta 
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alimentar: simplificar a questão retirando o termo ingestão alimentar; 4) presença de estresses  

reduzir a um fator; e 5) IMC: alterar nota de corte.  

Considerando estes dados, as pesquisadoras consentiram em: excluir o item 12, sobre 

percepção de desnutrição; e modificar a redação dos três itens que apresentaram baixa clareza, 

assim como do item sobre presença de estresse. As alterações foram: de “O(a) senhor(a) tem 

lesões na região bucal ou algum outro problema que provoque dificuldades de mastigação?” 

para “O(a) senhor tem dificuldades para mastigar?”; de “Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a) 

diminuiu sua ingesta alimentar sem motivo” para “Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a) 

percebeu que passou a comer menos sem motivo?”; de “ Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a), 

passou por algum estresse psicológico, doença aguda ou internações? [Sublinhe quais fatores 

foram respondidos]” para “Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a) passou por algum estresse 

psicológico?”; de “Índice de Massa Corporal (peso_____ [kg]/estatura_____ [m2] = 

_______Kg/m2) igual ou menor que 22 Kg/m2?” para “[Instruções: Medir o peso e a altura 

do(a) idoso(a). Caso não seja possível, seguir com os dados que forem auto referidos pelo(a) 

idoso(a)]. Qual o seu peso?____________ E a sua altura? [Instruções: faça o cálculo do índice 

de massa corporal e pontue ao lado se o(a) idoso(a) possui IMC menor ou igual que 22 Kg/m2.]”.  

 Vale observar, que o item de “saúde bucal” não foi apenas simplificado, mas a própria 

variável foi corrigida, considerando que ficou claro que neste domínio não pretende medir saúde 

bucal de forma geral, e sim a dificuldade de mastigação. Sendo que o motivo desta dificuldade, 

lesões na região da boca ou outros problemas, deve ser alvo de maior investigação em outro 

momento conforme ficar definido no plano de gestão do caso.   

Ainda sobre esse domínio, em resposta aos questionamentos feitos pelo psicometrista 

quanto a diminuição da ingesta por algum motivo específico e quanto ao registro da quantidade 

de kilos perdidos nos últimos meses, esclarece-se que 1) ao investigar a diminuição da ingesta 

buscamos tratar de casos que não apresentaram motivo aparente para tal diminuição, 

considerando que a possibilidade de situações que envolvam dieta alimentar ou orientações de 

profissionais da saúde possam interferir na questão; e 2) a quantificação da perda ponderal não 

é contemplada na conta final do escore do domínio, tem apenas o objetivo de servir de 

informação para a gestão, como por exemplo, na definição do prazo para ação em caso de 

identificação do risco.  

Por último, quanto ao índice de massa corporal (IMC), foi sugerido por um especialista 

a alteração das notas de corte indicando referencial mais recente (OPAS, 2011) que recomenda 

os valores “IMC ≤ 23 Kg/m²- desnutrição; IMC 23- 28 Kg/m²- eutrofia; ≥ 28 Kg/m²- 

obesidade”. Foi pontuado pelo especialista que esses valores são mais utilizados nos estudos na 
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população latino-americana e no exercício da pratica ambulatorial. Para analisar a possibilidade 

de contemplar essa sugestão, realizamos maior revisão da literatura sobre essa variável. 

Cervi et al. (2005) realizaram um estudo de análise crítica do uso de IMC para idosos. 

Ao discutir pontos de corte tanto para sobrepeso quanto para baixo peso em idosos, estes 

pesquisadores afirmam que existem poucos padrões de peso corporal específicos para a 

população idosa brasileira e, que assim, não há uma definição clara dos limites de corte de IMC 

para a classificação do estado nutricional do idoso. Entretanto, após discutir as pesquisas 

encontradas, publicadas de 1992 a 2003, estes autores recomendam a utilização dos pontos de 

corte já apresentados nas bases conceituais desta pesquisa, propostos por Lipschitz em 1994: 

baixo peso – IMC < 22kg/m2, eutrofia - IMC entre 22 e 27kg/m2 e sobrepeso – IMC > 27kg/m2.  

Esses mesmos pontos de corte são recomendados por Hagemeyer & Rezende (2013), ao 

abordar o tema nutrição e envelhecimento no Tratado de Geriatria e Gerontologia, assim como 

são utilizados pelo Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – SISVAN na coleta e análise 

de dados antropométricos em serviços de saúde dos idosos da população brasileira, que tem por 

objetivo principal avaliar e monitorar o estado nutricional dos indivíduos de diferentes fases do 

curso da vida e paralelamente uniformizar práticas para fins de vigilância epidemiológica e ter 

dados passiveis de comparação entre todos os municípios (Brasil, 2011). 

Mais recentemente, Martins et al (2015) verificaram, através de uma revisão sistemática 

a existência de quatro classificações dos pontos de corte do IMC na população idosa: 1) a já 

citada Lipschitz; 2) a sugerida pela especialista Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 

2011); e outras duas 3) Nutricional Screening Initiative (1994); e 4) World Health Organization 

(WHO, 1995), sendo esta última a mais utilizada (em 37,5% dos artigos revisado): baixo peso: 

< 18,5, normal: 18,5 - 24,99, sobrepeso: 25 – 29,99, obesidade: ≥ 30 kg/m2.  

Por outro lado, um dos estudos encontrados nesta revisão comparou os pontos de corte 

propostos por WHO e Lipschitz para a classificação de obesidade e sugeriu que o ponto de corte 

mais sensível para a população brasileira é o proposto por Lipschitz: IMC > 27kg/m2 (Silveira 

et al, 2009). Assim, Martins et al (2015) apresentam que apesar de não existir um consenso 

quanto ao ponto de corte especifico para idosos, o mesmo deve ser adotado de acordo com os 

objetivos da pesquisa, sugerindo que se o intuito for correlacionar IMC com morbimortalidade, 

os pontos de corte mais recomendados são os propostos pela OPAS. Entretanto, se o objetivo é 

a classificação do estado nutricional, com enfoque principal em desnutrição, os pontos de corte 

recomendados são os de Lipschitz e Nutrition Screening Initiative, ambos com IMC para baixo 

< 22kg/m2. Diante do exposto, as pesquisadoras consentiram manter o IMC como apresentado 
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inicialmente, tanto neste domínio de desnutrição, quanto no próximo domínio de doenças 

cardiovasculares.     

A grande maioria dos itens do domínio doenças cardiovasculares obteve CVR máxima 

de pertinência e bons índices de clareza (total de itens do domínio: 9). Apenas os itens sobre 

tabagismo e prática de exercícios físicos não atingiram avaliação necessária para sua validação 

no quesito clareza, assim como o item sobre consumo alimentar de risco no quesito pertinência. 

Esse último foi excluído e todos os demais foram modificados, mesmo os itens com boas 

avaliações de clareza e pertinência (com exceção do último item sobre IMC), considerando 

importantes sugestões e comentários recebidos dos juízes (um total de 22), os quais 

contribuíram para a visualização de melhorias nos itens. 

As modificações feitas nos itens incluíram: 1) questão sobre histórico familiar de DCV: 

substituição de “1° grau” por “pais, irmãos e filhos”; 2) questão sobre hipertensão: substituição 

do temo “hipertensão arterial” por “pressão alta”, considerando melhor compreensão do mesmo 

pela população idosa; 3) questão sobre diabetes: substituição do termo “diabetes” por “glicemia 

em jejum”; 4) questões sobre hipertensão e diabetes: substituição do termo “descontrolada”, 

pela indicação dos valores considerados de risco ao final das perguntas e, bem como, ampliação 

das instruções de como pontuar as respostas considerando casos que já façam tratamento 

medicamentoso para tais condições (o mesmo para dislipidemia); 5) inclusão da orientação para 

solicitar exames laboratoriais recentes e na impossibilidade dos mesmos seguir apenas com os 

auto relatos; 6) questão sobre tabagismo: determinação do tempo para casos de ex-fumante, 

considerando que ainda se enquadra risco se o abandono do hábito aconteceu em menos de seis 

meses; 7) questão sobre prática de exercícios: simplificação da pergunta , assim como, inclusão 

de exemplos sobre os mesmos, para evitar confundir com atividades físicas do cotidiano, 

incluindo instruções de como o entrevistador deve pontuar após análise; e 8) questão sobre 

abuso de álcool: alteração da pergunta, passando a questionar sobre ser um hábito e não mais 

diretamente na última semana, pois, como sugerido por um especialista, em casos de semanas 

atípicas, que envolvem comemorações, por exemplo, não exemplificaria exatamente o abuso 

do álcool. As novas versões de todos estas questões poderão ser conferidas no último tópico de 

resultados.  

Vale observar, que nas questões que envolvem valores de pressão arterial, glicemia e 

colesterol é instruído que caso o idoso não os saiba informar, mesmo que por esquecimento 

(situação pontuado pelo comitê de especialistas), a pontuação deve seguir considerando que há 

a presença de risco a ser maior investigado em segundo momento.      
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Também conforme sugerido, foi verificado na literatura o limite da pressão arterial para 

idosos, considerando a chance de ser maior do que 140 x 90 mmHg em idade avançada e 

situação de comorbidades. Recentemente, foram propostos novos valores de referência: 150 x 

90 mmHg, sem discriminação de idade. Entretanto, é recomendado que em casos de idosos com 

histórico de acidade vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, ou com alto risco 

cardiovascular a pressão sistólica alvo seja inferior a 140 mmHg (Qaseem, et al, 2017). Já 

Beckett, et al (2008) verificaram, na testagem de algumas medicações específicas, que para 

idosos com 80 anos ou mais o tratamento de hipertensão com objetivo de atingir uma pressão 

arterial de 150 x 80 mmHg é benéfico e está associado a riscos reduzidos de morte por acidente 

vascular cerebral, morte por qualquer causa e insuficiência cardíaca. Mesmo com a existência 

desses dados, as pesquisadoras consentiram em não alterar os valores de corte deste 

instrumento, considerando que assim o mantêm abrangente, sem distinção de situações 

especificas que podem ser melhor investigadas em um segundo momento, assim como para 

conferir segurança perante a necessidade de maiores estudos sobre as novas referências.  

Ainda sobre o domínio de doenças cardiovasculares, quanto ao item de prática de 

exercício físico, diante das colocações recebidas por mais de um especialista, ressalta-se que 

conceitualmente atividade física refere-se ao movimento do corpo produzido pela contração 

dos músculos esqueléticos que aumentam o gasto energético do indivíduo. Já o exercício físico 

refere-se a movimentos planejados, estruturados e repetitivos para melhorar ou manter um ou 

mais componentes da aptidão física. A recomendação da American College of Sports Medicine 

e da American Heart Association para que os idosos desfrutem dos benefícios do exercício 

físico na saúde é a prática regular de atividades de intensidade moderada, em pelo menos 150 

minutos semanais, com frequência mínima de 2 dias/semana (Chodzko-Zajko et al., 2009). 

Desta forma, a variável em questão trata-se da prática regular de exercícios físicos e, portanto, 

atividades cotidianas que envolvem movimentos físicos como caminhar até o ponto de ônibus 

ou tarefas domésticas não estão inclusas.  

De todos os domínios da dimensão biológica, os itens do domínio uso inadequado de 

medicamentos obtiveram a melhor avaliação, a medida que todos os itens apresentam índices 

para validação do seus conteúdos tanto por clareza quanto por pertinência (CVR > 0,73). 

Conduto, contemplando parte das sugestões recebidas (um total de 20), foram realizadas 

modificações em metade dos itens (total de itens do domínio: 12).  

O item “quantidade total de diagnósticos” foi acoplado ao item “presença de doenças”, 

considerando que estes não são itens pontuados e estão no domínio tanto para obtenção de 

informações para a gestão, quanto para cálculo do risco de reações adversas aos medicamentos. 
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O item que investiga os medicamentos em uso para determinar se há polifarmácia (“[Solicitar 

as bulas dos medicamentos utilizados pelo(a) senhor(a) e fazer registro legível dos respectivos 

nomes e classes terapêuticas:] Utiliza cinco medicamentos ou mais?”) sofreu modificação na 

redação de sua pergunta, assim como, adequação de suas instruções para que fique claro que se 

trata da identificação de polifarmácia com base em todos os medicamentos utilizado pelo(a) 

idoso(a), tanto prescritos, quanto não prescritos. Sua nova versão é:  “Quais os medicamentos 

utilizados pelo(a) senhor(a)? [Instruções: Solicitar as bulas dos medicamentos e fazer registro 

legível dos respectivos nomes e classes terapêuticas.] ___________ [Instrução: Para classificar 

se há presença de polifarmácia, registrar ao lado se o idoso utiliza cinco medicamentos ou 

mais.]” 

O item 32 (prescrição em cascata) foi modificado diante o apontamento de falta de 

clareza da expressão “aumentou muito” na pergunta “Nos últimos 6 meses, a quantidade de 

medicamentos que o senhor toma aumentou muito?”. Nessa redação fica implícita a 

necessidade de parâmetros para quantificação deste aumento. Como o objetivo desse item é 

identificar o risco de um aumento expressivo desnecessário do uso de medicamentos, sem uma 

quantidade padrão especificada pela literatura, ao considerar a possibilidade de uma reação 

adversa ser interpretada erroneamente como uma nova situação clínica e mais um medicamento 

sintomático ser introduzido, e este por sua vez provocar outra reação adversa e assim por diante 

(Passaralli e Jacob Filho, 2007; Cabrera, 2013), optou-se por utilizar o termo “aumento 

progressivo” e alterar a pergunta para: “Nos últimos 6 meses, houve aumento progressivo na 

quantidade de medicamentos prescritos para o(a) senhor(a)?”.  

O item 33 (conhecimento sobre os medicamentos utilizados) foi apenas remanejado, 

passando a estar após a pergunta sobre quais são os medicamentos utilizados pelo(a) idoso(a), 

a fim de deixar claro que a pergunta refere-se a todos estes medicamentos e facilitar, assim, a 

fluidez da avaliação. Já o item 36, referente a negligência no tratamento, foi alterado de “O(a) 

senhor(a) alguma vez já deixou de tomar os medicamentos?” para “O (a) senhor(a) deixa de 

tomar seus medicamentos com frequência?”, a fim de evitar que uma atitude isolada (“alguma 

vez”) seja considerada como negligência no tratamento. A redação desta nova versão é 

semelhante à proposta pelo comitê de especialistas (“O sr esquece de tomar seus medicamentos 

com frequência?”), entretanto, optou-se por não contemplar a condição de esquecimento, pois 

este pode não ser o único motivo para deixar de tomar a medicação, além de inserir um viés 

cognitivo no domínio e invalidar a pergunta como já experienciado em versões anteriores do 

instrumento.  
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Por último, diante da dúvida apresentada por um especialista quanto ao cálculo do risco 

de reações adversas foi realizada nova modificação nas instruções do item 39, a qual pode ser 

verificada no resultado final apresentado no último tópico deste capítulo. Acrescenta-se nesta 

discussão, que as reações adversas a medicamentos (RAM’s) não costumam ser valorizadas e 

com frequência nem são diagnósticas, mesmo correspondendo a uma importante causa de 

hospitalização, de prolongamento do período de internação e seus custos, assim como podendo 

também levar ao óbito. O cálculo proposto possibilita determinar se o idoso apresenta 

probabilidade superior a 50% em desenvolver uma reação adversa a medicamento (Passaralli e 

Jacob Filho, 2007). Segue um exemplo, utilizando a tabela pertencente a esta avaliação:  

 

Tabela 6. Cálculo do risco de reação adversa  

 Uso de medicamento inapropriado 

Nº de diagnósticos Sim Não 

1 9 18 
2 6 15 

3 2 11 

4 0 7 

5 ou mais 0 4 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018. 

 

Se o idoso possui somente um diagnóstico e não usa nenhum medicamento 

inapropriado, só terá risco aumentado de RAM caso lhe seja prescrito número superior a 18 

medicamentos; porém, caso utilize algum medicamento inadequado e tenha quatro ou mais 

diagnósticos, fará parte do grupo de maior risco à RAM, independentemente do número de 

medicamentos que utilizar (tabela 6).  

Dando início aos domínios propostos para a dimensão psicológica, os dois itens do 

domínio atitude negativa em relação ao processo de envelhecimento indicaram necessidade 

de modificações para melhoria da clareza. O item 40, sobre idade subjetiva, obteve avaliação 

de pertinência insuficiente para ser mantido na escala. Entretanto, considerando a importância 

e potencialidade apresentadas sobre esta variável nas bases conceituais e sua proposição 

relativamente recente, optou-se por melhorar as instruções de análise da resposta e pontuação 

ao invés de excluí-la.  

Já o item 41, apesar dos índices obtidos serem condizentes com validação do item, em 

clareza e pertinência, as sugestões e comentários recebidos pertinentes ao mesmo (dividir o 

item em dois: perdas e ganhos; o que exatamente está sendo pontuado; e não estar claro se 

refere-se a própria velhice ou a velhice de forma geral) apontaram a necessidade de análise e 
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modificação. Para tanto, as pesquisadoras consentiram em mudar o item de “ Existem pontos 

positivos e negativos presentes na velhice? Quais? [Registrar ao lado se é perceptível uma visão 

mais negativa da velhice:]” para “O(a) senhor acha que a velhice, de forma geral, tem mais 

pontos negativos do que positivos?”, considerando o objetivo do domínio de identificar o risco 

de uma atitude negativa.  

No domínio depressão, dos seis itens propostos incialmente, cinco apresentaram CVR 

condizente para validação de seus conteúdos, tanto pela clareza, quanto pela pertinência. O item 

45, sobre medo, foi o único com CVR de clareza baixa (0,60), porém, perante sua pertinência 

(CVR 1,00), optou-se por modificar o item, ao invés de excluí-lo, contemplando também as 

sugestões recebidas sobre este item. Assim, o item 45 foi alterado de “ O(a) senhor(a) tem medo 

de que algum mal vá lhe acontecer?” para “O(a) senhor(a) tem medo de que algo ruim lhe 

aconteça?”. Contemplando também o apontamento pelo psicometrista quanto a necessidade de 

atenção aos “cortes temporais diferentes” nas questões, os quais afetam suas respostas. 

O item 47 (dificuldade de concentração) foi excluído considerando o apontamento do 

psicometrista quanto à possibilidade deste sintoma ter relação com cansaço, ou, reação a algum 

medicamento, podendo, consequentemente, não se associar diretamente com depressão. Outra 

alteração importante para todos os itens, feita com base nas sugestões de dois especialistas, foi 

a inclusão da instrução com delimitação do tempo em que se pretende avaliar a presença ou 

ausência dos sentimentos questionados: [Instruções: antes de iniciar diga ao idoso: “Vou lhe 

fazer algumas perguntas para saber como o(a) senhor(a) vem se sentindo na última semana”.].  

No domínio déficit cognitivo, todos os seis itens propostos inicialmente (queixa de 

memória; memória imediata; fluência verbal - linguagem, função executiva e memória 

semântica; memória tardia; praxia; e teste do desenho do relógio - habilidades visuoespaciais, 

construtivas e função executiva) foram considerados de forma unanime como pertinentes ou 

muito pertinentes. Entretanto, os itens 48 (queixa de memória) e 50 (fluência verbal) foram 

modificados por apresentarem CVR baixa para clareza. As sugestões direcionadas para ambos 

os itens foram consideradas e contempladas em partes ou por completo. São elas: no item 48 

(“O(a) senhor(a) considera que a sua memória é tão boa quanto antes?”) a expressão “tão boa 

quanto antes” apresenta-se como uma delimitação vaga do tempo; e no item de fluência verbal 

faltou 1) informar ao entrevistado que o mesmo tem um minuto para falar os nomes dos animais 

que lembrar; 2) corrigir a orientação da pontuação como apenas superior a norte de corte para 

igual ou superior; e 3) retirar a palavra “nomes” considerando que "nomes de animais" pode ser 

entendido por alguns idosos como o nome próprio de animais que conhece e não a espécie. 
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As novas versões propostas dos itens mencionados a cima são: “O(a) senhor(a) 

considera que a sua memória é tão boa quanto a de outras pessoas da sua idade?” e “Agora, eu 

vou marcar um minuto no relógio e durante esse tempo o(a) senhor(a) deve falar o maior 

número de animais de que se lembrar. Quanto mais animais o senhor fala nesse tempo, melhor. 

[Instruções: sem modificações] Pode começar.______ [Instruções: Pontue se o(a) idoso(a) falou 

uma quantidade de animais igual ou superior a nota de corte.]”. 

Além disso, o item 49 (memória imediata), mesmo com CVR de 0,80, foi modificado a 

fim de melhorar sua clareza com base no apontamento de que faltou solicitar ao idoso para 

memorizar as três palavras informando que, em um momento posterior ,uma nova pergunta será 

feita sobre elas, resultando em: “Vou lhe dizer 3 palavras e o(a) senhor(a) irá repeti-las em 

seguida. Peço que memorie essas 3 palavras, pois vou lhe perguntar sobre elas mais tarde 

novamente. [Instruções: sem modificações]”. Os demais três itens, 50% do domínio, foram 

validados em suas versões originalmente propostas.  

Foi sugerido por uma das especialistas que a classificação dos erros nos teste do desenho 

do relógio seja melhor exemplificada e que para isso sejam anexadas ao instrumento as 

orientações utilizadas por Shulman et al (1993). Estes autores propõem uma pontuação que 

varia de 1 a 6, sendo quanto mais alta maior o número de erros e maior comprometimento: 1) 

desenho “perfeito”; 2) desenho com erros visuoespaciais menores, como espaçamento discreto 

dos números, alguns números fora do círculo; 3) organização visuoespacial perfeita ou com 

pequenos desvios, mas representação imprecisa de 10 após 11; 4) desorganização visuoespacial 

moderada dos tempos com total imprecisão de 10 após 11, como omissão de números, repetição 

do círculo, continuação dos números após 12, números desenhados no sentido anti-horário; 5) 

nível severo de desorganização sobre os exemplos citados na classificação 4; 6) nenhuma 

representação razoável de um relógio - excluindo casos de depressão grave ou outros estados 

psicóticos, como nenhuma tentativa de desenho, nenhuma aparência de um relógio, escrita de 

uma palavra ou nome. Os autores observam que esta pontuação é empiricamente derivada da 

prática clínica e mesmo com uma margem de julgamento individual, é simples o suficiente para 

garantir um alto nível de confiabilidade entre avaliadores.  

O método  de pontuação escolhido para uso nessa escala é proposto por Manos & Wu 

(1994) como validado e confiável em uma amostra de idosos hospitalizados e ambulatoriais, 

utilizando uma máscara transporte de um círculo dividido em oito partes para nortear se o 

posicionamento dos números está ou não correto e assim prosseguir com a pontuação. Mesmo 

sem o uso desta máscara, espera-se que as instruções colocadas na questão para análise do 

desenho a substituam. A grande diferença que tornou possível a adaptação deste método para 
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esta escala é o fato de prover uma nota de corte e assim a classificação dicotômica padronizada 

para todo a escala.. Desta forma, mesmo considerando interessante a classificação de erros 

propostas por Shulman et al (1993), as pesquisadoras consentiram em não realizar alterações 

neste item.   

Introduzindo a dimensão social, todos os nove itens do domínio baixo suporte social 

obtiveram CVR para validação de seus conteúdos (> 0,73), tanto no quesito clareza, quanto 

pertinência. Contudo, novamente com base em apontamentos e sugestões feitos pelo comitê de 

especialistas, cinco itens sofreram modificações em suas redações (três destes apresentaram 

CVR clareza de 0,80). Seguem discutidos nos próximos parágrafos. Em outros dois itens foram 

feitas pequenas inclusões conforme sugerido: no item 54 (composição familiar) foi apenas 

incluída a categoria bisnetos e no item 61 (envolvimento social) foi incluída a modalidade de 

eventos ligados à religião.  

 No item 55, sobre convivência frequente, “familiares e/ amigos” foi substituído por 

“pessoas que o(a) senhor(a) gosta”, a fim de evitar a apresentação de construções sociais 

distintas, resultando em: “O(a) senhor encontra pessoas que gosta com frequência?”. No item 

56, sobre participação em decisões familiares, foi retirada da questão a delimitação “decisões 

importantes”, pois é possível questionar para quem exatamente estas são importantes. Assim a 

questão foi alterada de “O(a) senhor(a) participa de decisões importantes da sua família?” para: 

“O(a) senhor(a) participa de decisões tomadas pela sua família?”. O item 57, sobre apoio 

afetivo, também foi simplificado e generalizado alterando de “O(a) senhor(a) se sente 

satisfeito(a) com o relacionamento afetivo que tem com os seus familiares?” para “O(a) 

senhor(a) se sente satisfeito(a) com os seus relacionamentos afetivos?”.  

Além destes, também buscou-se reformular a semântica do item 58, sobre apoio 

material, conforme pontuada necessidade, alterando-o de “O (a) senhor(a) tem ajuda de alguém 

se precisar de dinheiro?” para “O(a) senhor(a) pode contar com alguém se precisar de 

dinheiro?”. E por último, considerando que a questão do item 62, sobre acesso a serviços de 

saúde, pode apresentar ambiguidade, dando margens de entendimento duplo quanto ao termo 

“acompanhado” (pelo serviço ou por alguém até o serviço) na frase “O (a) senhor(a) é 

acompanhado regularmente por serviços de saúde?”, a mesma foi alterada para “O(a) senhor(a) 

é atendido regularmente por serviços de saúde?”.  

O domínio problemas ambientais é um dos mais extensos da escala, com um total de 

17 itens. Destes, todos obtiveram CVR de pertinência indicativa de validade. Conduto, seis itens 

apresentaram problemas de clareza, com CVR de 0,40 a 0,60. Outros seis itens foram 

modificados com base nas sugestões recebidas do comitê de especialista, mesmo com índices 
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que não indicavam necessidade de melhorias. No total, onze itens foram modificados, um item 

foi excluído e outro item foi incluso.  

O item sobre estabilidade dos móveis (“Os móveis são estáveis?”) necessitou que fosse 

esclarecido quais móveis interessavam e o que se considera estabilidade, resultando em: “Os 

móveis próximos as áreas de circulação são estáveis (firmes)?”. O item sobre obstáculos nas 

áreas de circulação (“Há objetos e/ou tapetes soltos na área de circulação?”) apresentava 

múltiplos fatores e assim foi modificado para “Há objetos (chinelos, brinquedos, tapetes, etc) 

soltos nas áreas de circulação?”.  

Anterior aos itens subsequentes deste domínio, foi inserida nova pergunta sobre “Na 

casa do(a) senhor(a) há escadas?”, instruindo que a mesma não possui pontuação e nos casos 

que a resposta for negativa (não há escadas) deve-se pular as duas próximas questões sobre 

apoio e iluminação nas escadas e pontuá-las positivamente, considerando que não haverá risco. 

Por sua vez, o item sobre iluminação nas escadas (“As escadas/degraus são iluminados 

adequadamente”) estava avaliando de forma vaga e desnecessária a adequação da iluminação, 

desta forma foi modificado para “As escadas são iluminadas?”. O item sobre a ergonomia dos 

degraus foi excluído, mesmo sendo considerado pertinente, diante à dificuldade apontada em 

avaliar fidedignamente a adequação dos degraus apenas com a pergunta. E o item sobre tapetes 

antiderrapantes no banheiro foi apenas remanejado (antecipado) para melhorar a fluidez das 

perguntas.  

Já no conjunto de variáveis relacionadas aos comportamentos de risco, foi percebido 

pelas pesquisadoras que a questão do item 71, referente a acender luzes à noite apresentava-se 

mais claro na versão anterior: “O(a) senhor(a) costuma acender as luzes ao levantar-se à noite?” 

do que na atual “O(a) senhor(a) costuma deixar as luzes apagadas quando levanta-se à noite?”., 

sendo assim modificado. Quanto ao item 72 (usar calçados adequados) não foi encontrado outra 

forma de melhorar sua clareza até o momento.  

No conjunto de itens relacionados ao ambiente externo, o item 73, quanto ao cuidado 

das calçadas, foi modificado a fim de substituir “no bairro” por “entorno de sua residência”, 

considerando que o idoso tem maior conhecimento e acesso aos locais mais próximos de sua 

residência, conforme apontado pelo comitê. Além disso, a avaliação subjetiva de satisfação com 

o bairro foi excluída e as questões, de 74 ao 78, foram reformuladas a fim de torná-las objetivas. 

Para isto, levou-se em consideração não apenas a CVR baixa de clareza de alguns itens, mas 

também o apontamento do especialista psicometrista quanto a mistura de questões objetivas 

com subjetivas e o questionamento de suas equivalências. A visualização das novas versões 

pode ser feita no último tópico deste capítulo.  
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A grande maioria dos itens do domínio violência (total de itens = 8) obteve CVR 

indicativa de validade. Todos os itens alcançaram CVR de pertinência igual ou acima de 0,80 e 

apenas dois itens (medo e autonegligência) apresentaram CVRs baixas de clareza (0,60). 

Entretanto, outros três itens (abandono, violência psicológica e negligência) foram modificados 

mediante avaliação de serem pouco claros pelo especialista psicometrista, possivelmente por 

apresentarem múltiplos qualificadores (itens 80: “alguém próximo e/ou do seu convívio”, 81: 

“só e abandonado”, 82: “constrangido ou desrespeitado”, 84: “necessidades de roupas, 

alimentação, medicamentos ou outros” e 86: “saúde e/ou segurança”). 

As novas versões dos itens mencionados acima são: “O(a) senhor(a) tem medo de 

alguém do seu convívio?”, “ O(a) senhor se sente abandonado?”, “Alguém tem falado com o(a) 

senhor(a) de forma que se sinta mal consigo mesmo(a)?”, “O(a) senhor tem passado 

necessidades (de roupas, alimentação, medicamentos ou outras)?”, “O(a) senhor está deixando 

de cuidar de si próprio?”. Os outros três itens, referentes as violências física, financeira e sexual 

foram validados conforme suas versões originalmente propostas.  

Por último, o domínio quedas, o qual é proposto como um domínio transversal, 

multidimensional por si só, por englobar variáveis das três dimensões propostas nesta escala, 

passou por pequenas alterações. Todos os seus dezessete itens obtiveram CVR de clareza e 

pertinência acima do valor de corte para sua validade. Assim, as modificações realizadas 

referem-se a 1) melhorias nas instruções dos itens sobre força dos membros inferiores e 

equilíbrio: orientações sobre o tipo de cadeira a ser utilizada e comando de retornar o pé ao 

chão em caso de perda de equilíbrio; 2) alteração do critério para preenchimento do item sobre 

alteração cognitiva: de fluência verbal para teste do desenho do relógio; e 3) questionamento 

mais especifico quanto ao risco no uso de dispositivos de auxilio de marcha: casos sem 

orientação profissional. As versões completas podem ser visualizadas no último tópico deste 

capítulo.    

 

4.4.3 Avaliação dos domínios   

 

A avaliação da abrangência dos domínios foi proposta ao comitê de especialistas com 

base na seguinte definição: avaliar se cada domínio ou conceito foi adequadamente coberto pelo 

conjunto de itens, classificando-a entre não abrangente, necessita de grande revisão para ser 

abrangente, necessita de pouca revisão para ser abrangente e abrangente (Coluci et al, 2015).  
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Contudo, ao analisar os dados referentes a abrangência dos domínios, boa parte dos 

especialistas que pontuaram que os domínios necessitavam de revisão para serem abrangentes 

não apresentavam sugestões de quais variáveis consideravam estar faltando. Foi possível notar 

também que o nível desta revisão (pouca ou grande) estava explicitamente relacionado com a 

quantidade de apontamentos e sugestões de alteração nos itens propostos, ou seja, para melhora 

de clareza dos mesmos e não da abrangência propriamente dita. Por exemplo, o especialista que 

sugeria alterações em mais da metade dos itens de um determinado domínio também pontuava 

a necessidade de grande revisão do domínio. Logo, quando o mesmo sugeria poucas alterações, 

pontuava a necessidade de pouca revisão do domínio. Assim, aparentemente, não se atentou 

que a referida revisão estava direcionada a abrangência do domínio e não a clareza dos itens. 

Em um segundo comunicado, por e-mail, foi reforçado ao comitê que o critério 

abrangência refere-se a quão adequadamente está o referente domínio (e a escala como um 

todo), levando-se em consideração os itens/questões inicialmente propostos. A fim de 

esclarecer a diferença deste com os critérios de clareza e pertinência. Sendo que, caso seja 

avaliado que variáveis / fenômenos, importantes para o construto latente, não foram 

contemplados, deve-se considerar então que o domínio não está abrangente ou necessita de 

revisão para estar. Já nos casos que se avalie que os itens já propostos necessitam de melhorias, 

as sugestões de modificação devem ser tratadas dentro dos critérios de clareza e/ou pertinência. 

Alguns especialistas corrigiram suas respostas.  

Outra dificuldade enfrentada diz respeito ao armazenamento dos dados e/ou falta de 

preenchimento dos mesmos nos documentos retornados, como já mencionado nos métodos 

desta pesquisa. Ao final, 20% (n = 2) dos especialistas não deram devolutivas quanto a 

avaliação de abrangência de todos os domínios.  

Feitas estas ressalvas, apresenta-se que nenhum domínio foi considerado não abrangente 

e apenas um especialista considerou que o domínio incapacidade funcional necessitava de 

grande revisão para ser abrangente. Desta forma, 98% das respostas apontaram que os domínios 

necessitam de pouca revisão para serem abrangentes ou são abrangentes.  

Dentro da classificação de que são abrangentes, os domínios mais prevalentes foram: 

depressão e violência (87,5%, n = 7), atitude negativa em relação ao processo de 

envelhecimento, problemas ambientais e quedas (75%, n = 6), déficit sensorial e déficit 

cognitivo (62,5 %, n = 5). Já quanto a necessitarem de pouca revisão para serem abrangentes, 

os domínios mais prevalentes foram: desnutrição (87,5%, n = 7) e doenças cardiovasculares 

(62,5 %, n = 5). Os demais domínios (incapacidade funcional, uso inadequado de medicamentos 

e baixo suporte social) foram considerados abrangentes por metade dos especialistas (n = 4).  
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Complementarmente, decidiu-se apresentar as médias de Content Validity Ratio (CVR) 

de clareza e pertinência de cada domínio (Tabela 7). Ao contrapor com os dados mencionados 

a cima, é possível verificar que parte dos domínios que apresentaram as menores médias de 

CVR no quesito clareza, ou seja, entre 0,56 e 0,70 (desnutrição, déficit sensorial, doenças 

cardiovasculares e atitude negativa), também foram os mais indicados para a necessidade de se 

realizar nova revisão, reforçando as observações colocadas nos parágrafos anteriores. Assim 

como, todos os domínios obtiveram médias altas de pertinência, as quais sugerem que sejam 

mantidos na escala, com suas respectivas propostas de melhorias (grande parte delas já descritas 

no tópico anterior).  

 

Tabela 7. Média de Content Validity Ratio (CVR) de cada domínio  

Domínio 
Critério 

Clareza Pertinência 

Déficit Sensorial 0,48 /0,65* 0,76 / 0,90* 

Incapacidade funcional 0,91  1,00 

Desnutrição 0,54 / 0,56* 0,91 / 1,00* 

Doenças cardiovasculares  0,66 / 0,65* 0,91 / 1,00* 

Uso inadequado de medicamentos  0,91 / 0,90* 0,98 / 1,00* 

Atitude negativa 0,70 0,80 

Depressão 0,76 / 0,76* 0,90 / 0,92* 

Déficit Cognitivo 0,83 1,00 

Baixo suporte social 0,91 1,00 

Problemas ambientais 0,76 / 0,77* 0,93 / 0,93* 

Violência 0,80 0,95 

Quedas 0,95 0,97 

Total 0,78 0,95 
* valores corrigidos considerando a exclusão de itens.  

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  

 

Diante estes dados, seguem discutidas a baixo as principais sugestões recebidas para 

inclusão de variáveis nos respectivos domínios, com exceção dos domínios depressão 

(mediante os bons índices de validade de conteúdo obtidos), doenças cardiovasculares, 

problemas ambientais e violência (não receberam sugestões de inclusão de variáveis). Grande 

parte das sugestões não foi contemplada, sendo as justificativas para tal embasadas na literatura 

e nos objetivos do instrumento. Apenas para o domínio atitude negativa em relação ao processo 

de envelhecimento foram construídas novas questões. 

Para o domínio déficit sensorial foi sugerido a inclusão de questões relacionadas a tato 

e olfato. Esta sugestão não foi contemplada pois respeitou-se o objetivo do instrumento em 

realizar um rastreio do que é mais prevalente na população idosa, de acordo com as bases 
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conceituais estudadas, e não contemplar diferentes aspectos de diferentes condições clínicas. 

Também foi sugerida incluir perguntas sobre a falta ou uso inadequado de óculos, aparelho 

auditivo ou próteses dentárias. Apesar destas variáveis terem sido abordadas em versões 

anteriores do instrumento, na revisão feita nesta pesquisa considerou-se que as mesmas devem 

ser contempladas em um segundo momento (avaliação mais detalhada), caso as respostas para 

os itens deste domínio indiquem a possibilidade de risco para tais condições. 

As sugestões de inclusão de novas variáveis no domínio de incapacidade funcional 

também não foram contempladas seguindo a mesma lógica do domínio discutido anteriormente, 

ou seja, se necessário o avaliador deve seguir, em um outro momento, com investigações mais 

detalhadas e/ou aprofundadas através do uso das escalas mencionadas pelos especialistas (Katz, 

Lawton e Pfeffer), por exemplo. Considera-se que as variáveis propostas para inclusão pelos 

especialistas, que englobam tarefas mais complexas (instrumentais e avançadas) também 

devem fazer parte da continuidade de investigação sobre este domínio, uma vez que as variáveis 

já comtempladas nesse domínio teriam o papel de indicar tal necessidade.  

Quanto a sugestão de inclusão de outras ABVDs, discute-se que as capacidades de 

vestir-se e tomar banho foram escolhidas considerando o padrão das perdas funcionais 

apresentado pela literatura específica estudada e apresentada na base conceitual deste domínio, 

a qual afirma que estas ABVDs apresentam maior grau de dificuldade e são perdidas primeiro. 

Já a capacidade de alimentar-se/comer é considerada a ABVD mais fácil e, assim, mantida por 

mais tempo (Katz et al, 1959; Duarte et al, 2007; Lino et al, 2008). Por este motivo, investiga-

la significaria buscar um perfil de idoso já dependente, o qual não é o foco desta avaliação. 

Considerando estas informações, faz-se a observação de que a ordem das questões deste 

domínio é apresentada de forma descendente de dificuldade, ou seja, inicia com AIVDs e segue 

com as ABVDs mais complexas para as menos complexas.  

Para o domínio desnutrição foi sugerida incluir a investigação de casos de desnutrição 

também ligados à obesidade, considerando que a mesma não é apenas relacionada ao baixo 

peso ou diminuição da ingesta alimentar. Entretanto, diante as considerações colocadas a seguir, 

com base em evidências sobre a relação inversa do IMC com mortalidade na população idosa, 

foi de consenso das pesquisadoras não contemplar esta sugestão. Todavia, pontua-se que, na 

análise dos resultados deste rastreio, seja dada a devida atenção para possíveis casos de 

sarcopenia associada à obesidade (Kohara, 2014), conforme sugerido, assim como de síndrome 

de desnutrição e sarcopenia (Vandewoude et al, 2012). Adicionalmente, sugere-se que o uso e 

análise do IMC deva ser feito com parcimônia, para que o mesmo não seja superestimado ou 

subestimado (Bales & Buhr, 2008; Oreopoulos et al, 2009) na busca e/ou construção de futuras 
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investigações nutricionais mais detalhadas quando assim for necessário, sendo complementado, 

por exemplo, com a medida da circunferência da cintura.  

Especificamente quanto ao excesso de peso e a obesidade, é de conhecimento que estas 

condições não trazem o mesmo risco de mortalidade para os idosos como trazem para adultos 

mais jovens, à medida que têm se apresentado como fatores neutros ou protetores para a 

população idosa (Janssen et al, 2005; Bales & Buhr, 2008; Oreopoulos et al, 2009; Veronese et 

al, 2015).  

É claro que a obesidade tem efeitos metabólicos e funcionais prejudiciais para a saúde 

e a qualidade de vida das pessoas idosas, especialmente a obesidade abdominal, estando 

relacionada ao risco aumentado de muitas comorbidades graves que aumentam com o avanço 

da idade (por exemplo, resistência à insulina, doenças cardiovasculares e alguns tipos de 

câncer), bem como com o declínio funcional (Bales & Buhr, 2008; Oreopoulos et al, 2009). Por 

outro lado, em contraste com evidências da população adulta mais jovem, além da obesidade 

não apresentar associação com depressão e não estar fortemente ligada ao risco de câncer, o 

aumento de peso ou um IMC elevado na velhice pode proporcionar benefícios: melhora da 

defesa antioxidante e proteção contra perda óssea e fraturas, declínio cognitivo e contra a 

própria desnutrição protéico-energética. Outro benefício potencial, que ainda necessita ser 

melhor compreendido, é como o excesso de adiposidade no final da vida pode servir como uma 

reserva de energia em momentos de privação de alimentos ou doença. Desta forma, a perda de 

peso intencional em idosos pode apresentar tanto resultados benéficos, como a melhora de 

parâmetros metabólicos e do estado funcional, quanto resultados negativos, como a perda de 

massa mineral óssea e massa magra (Bales & Buhr, 2008; Oreopoulos et al, 2009).  

Vale lembrar que existem maiores evidências quanto a obesidade leve e ressalvas quanto 

obesidade de alto grau (≥ 40 kg/m2). Apesar dessa última ser pouco abordada nos estudos, há 

indícios que altos graus de obesidade não conferem proteção aos idosos e, portanto, não devem 

ser negligenciados. (Veronese et al, 2015). Entretanto, há consenso de que um IMC de baixo 

peso representa uma ameaça muito maior que o excesso de peso ou a obesidade para a 

população idosa (Oreopoulos et al, 2009).  

De maneira geral, recomenda-se que na realização de planos de atenção nutricional para 

idosos, os prós e contras da perda de peso pretendida em idosos obesos devem sempre ser 

pesados cuidadosamente, considerando-se, com especial atenção, o histórico de peso e às 

condições médicas de cada indivíduo (Bales & Buhr, 2008; Veronese et al, 2015). 

Adicionalmente, maior ênfase deve ser dada à prevenção do declínio funcional e da perda 

muscular através do aumento da atividade física e inclusão de treinamento de resistência 
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muscular, uma vez que a manutenção da aptidão física e da independência funcional podem ser 

mais interessantes do que a perda de peso isolada em idosos com obesidade (Oreopoulos et al, 

2009). 

Além disso, ainda quanto ao domínio desnutrição, assim como nos domínios anteriores, 

foram pontuadas sugestões de inclusão de variáveis relacionadas a avaliações e/ou condições 

mais específicas (dificuldade de deglutição, ingestão de líquidos, tipo de alimento ingerido, 

outras medidas antropométricas – não considerados itens de triagem) e uso da junção de outras 

escalas (MAN), as quais, por sua vez, não foram contempladas a fim de manter o objetivo do 

instrumento e buscar sua viabilidade no rastreio de potenciais riscos de vulnerabilidade 

biopsicossocial que guie uma avaliação mais detalhada posteriormente.    

Para o domínio referente a risco de uso inadequado de medicamentos houve apenas 

considerações gerais. Esse domínio foi considerado mais abrangente do que seu construto 

proposto (uso inadequado de medicamentos) e, assim, foi sugerida a alteração de sua 

nomenclatura para “presença de doenças, sinais e sintomas e uso de medicamentos”. Esta 

sugestão não foi contemplada, pois considera-se que as duas primeiras perguntas do domínio, 

que abordam presença de doenças e sintomas não são suficientes para dizer que o domínio (este 

ou a construção de um novo) trata da avaliação de risco para estas condições. Dois motivos 

levaram a inclusão destas variáveis e a alocação das mesmas no referido domínio: considerá-

las importantes para a gestão do caso e por fornecerem informações para o cálculo de risco para 

reações adversas. 

Para o domínio de atitude negativa em relação ao envelhecimento, o único domínio 

com um número muito pequeno de itens (n = 2), sugeriu-se a inclusão de questões mais 

especificas quanto a atitudes em relação à velhice e a avaliação subjetiva (autopercepção) de 

saúde. Estas sugestões foram contempladas.  

Ao ampliar a revisão da literatura brasileira sobre atitudes em relação à velhice foram 

encontradas poucas propostas de como avaliá-las. Todas são trabalhadas especialmente por Neri 

(1991), com base em proposições feitas anteriormente por pesquisadores internacionais; são 

utilizadas em diferentes pesquisas da área, geralmente, mas não só, avaliando pessoas com 

deficiências e correlacionando com bem-estar psicológico/desenvolvimento pessoal (Neri et al, 

2002; Resende & Neri, 2009; Queroz & Neri, 2005; Silvia et al, 2012; Resende & Neri, 2005); 

e não são elaboradas exclusivamente para a avaliação de idosos, mas, também, de como outras 

faixas etárias veem a velhice.  

As propostas encontradas tratam-se do Inventário Sheppard sobre atitudes em relação à 

velhice pessoal (Neri, 1986) e da Escala Diferencial Semântica que pode avaliar os conceitos 
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“O velho é” e “Quando eu ficar velho eu serei” (Neri, 1991). Assim como, para avaliação bem-

estar/ajustamento psicológico, e respectivas correlações como mencionado acima, é frequente 

a utilização da Escala de Desenvolvimento Pessoal (EPED) (Neri, 1999; Queroz & Neri, 2005). 

Recentemente, Todaro (2017) adaptou a escala diferencial semântica, mencionada acima, para 

a avaliação de atitudes de crianças, de 7 a 10 anos, em relação a idosos. 

O Inventário Sheppard avalia as atitudes em relação à velhice por meio de 20 afirmações 

positivas ou negativas - por exemplo, sobre vida sexual satisfatória, medo da velhice pessoal, 

atividade, medo da morte, angústia, lazer e descanso, entre outros -, respondidas em escala tipo 

likert de cinco pontos contínuos, distribuídas em quatro dimensões: “é possível ser feliz na 

velhice”, “a velhice prenuncia dependência, morte e solidão”, “é melhor morrer cedo do que 

sentir a angústia e a solidão da velhice”, e “a velhice pode propiciar sentimentos de integridade”. 

Por sua vez, a Escala Semântica avalia 30 pares de adjetivos com significados opostos, 

pertencentes aos domínios cognição, agência, relacionamento social e persona. Observa-se que 

estes testes foram inicialmente destinado para a avaliação de pessoas não-idosas face à velhice 

(Neri, 1986, 1999; Resende & Neri, 2005), e não coube como objetivo nesta discussão analisar 

a qualidade dos seus indícios de adaptação e validade. 

A respeito do senso de desenvolvimento pessoal, o qual representa o ajustamento 

psicológico do indivíduo através de medidas de autonomia, domínio sobre o ambiente, 

autoaceitação, crescimento pessoal, propósito de vida, relações positivas com os outros e 

geratividade, Resende & Neri (2009) apontam, que quanto maior este senso, mais positiva é a 

perspectiva da própria velhice. Entretanto, optou-se por não inserir estas variáveis neste 

momento da avaliação (rastreio).  

A autopercepção da saúde por parte dos idosos possui associação significativa com 

indicadores de saúde física e mental, com senso de felicidade e com variáveis socioeconômicas, 

compreendendo diversas dimensões da vida. Pesquisam constatam que uma autopercepção 

negativa (ruim/muito ruim) de saúde pode estar relacionada com baixos níveis educacionais e 

de renda; maior prevalência de doenças crônicas, problemas de saúde, especialmente 

descontrolados, e respectivas limitações; polifarmácia; perda de peso; inatividade; presença de 

sintomas de transtornos mentais, como sintomas somáticos e depressivos, estado de ansiedade, 

irritabilidade, insônia, fadiga, dificuldade de memória e de concentração; e com níveis baixos 

de sentimento de felicidade (Borim et al, 2014; Pagotto et al, 2011, 2013). Assim como, o 

inverso de praticamente todos estes aspectos e alguns outras mais (consumo moderado de 

álcool, lazer, uso de internet, redução de dependência e ausência de quedas) também já foram 

correlacionados com a autopercepção de saúde positiva (Confortin et al, 2015).  
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Pagatto et al (2013), ao realizarem uma revisão sistemática sobre a autoavaliação do 

estado de saúde na população idosa brasileira, dentre outras características, levantaram qual a 

pergunta utilizada para esta avaliação e as categorias de resposta. Verificaram uma falta de 

padronização do método avaliativo, com diversificações quanto à elaboração da pergunta e ao 

número de opções e categorias das resposta. Assim como, observaram o uso de agrupamento 

das categorias para análise do desfecho como variável dicotômica, sendo que neste processo, 

ora a categoria “razoável” era agrupada entre as opções de respostas positivas (boa, muito boa), 

ora entre as negativas (ruim, muito ruim). Quanto a forma de perguntar, as seguintes opções 

foram levantadas: “Você diria que sua saúde é”, “De maneira geral você diria que a sua saúde 

é:”, “Em geral, como o(a) senhor(a) avalia a sua saúde atualmente?”, “De um modo geral, em 

comparação com pessoas da sua idade, como o(a) Sr.(a) considera o seu próprio estado de 

saúde?”, “O senhor classifica o seu estado de saúde como”, “Como é a sua saúde de forma 

geral?” e “O que o Sr.(a) acha do seu estado de saúde no último mês?”, sendo que as duas 

primeiras foram as mais prevalentes.  

Desta forma, com base na literatura discutida a cima, foi decidido incluir neste domínio 

seis novas questões: De maneira geral, o(a) senhor(a) diria que a sua saúde é boa?; Ao pensar 

no seu envelhecimento o(a) senhor(a) se sente preocupado(a)?; O(a) senhor(a) acha que é 

possível ter uma vida sexual saudável na velhice?; O(a) senhor(a) acha que há poucas coisas 

que uma pessoa possa realizar na velhice?; O(a) senhor(a) acha que a velhice é sinônimo de 

debilidade física?; O(a) senhor(a) acha que é melhor morrer cedo do que ficar velho(a)?.  

Quanto a abrangência do domínio déficit cognitivo, a única sugestão foi incluir a 

avaliação da atenção, considerando que “um déficit de atenção pode interferir em outras funções 

cognitivas”. Foi proposta a seguinte possibilidade: “Gostaria que o senhor me dissesse os meses 

do ano de trás para frente, começando por dezembro até janeiro (considerar correto se o idoso 

finalizar a tarefa sem erros em até 60 segundos - ele pode se corrigir nesse tempo”. Diante disto, 

recorreu-se a literatura da área para revisar a abrangência do domínio e a pertinência de 

contemplar esta sugestão.  

A atenção é uma habilidade considerada difícil de ser avaliada de uma maneira pura, 

por ser complexa e multidimensional por si só, devido ao fato de possuir componentes que se 

misturam com as outras habilidades, como a memória e as funções executivas. É suposto que 

toda e qualquer tarefa cognitiva explicita e inúmeras tarefas do cotidiano recrutem processos 

atencionais. Alguns testes são propostos para avaliar este sistema de modo mais peculiar, como 

o teste de dígitos em ordem inversa ou o teste de Trilha A e B, mas ainda com poucos estudos 

sobre as suas validades para a população idosa brasileira (Yassuda & Abreu, 2013). Com base 
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nessas considerações, as pesquisadoras consentiram em não incluir um item para a avaliação da 

atenção conforme sugerido, por parecer não ser coerente com um rastreio e também pela 

possibilidade de ser avaliada de forma mais adequada em um segundo momento caso o risco 

“de declínio cognitivo seja observado.  

Além disto, ainda quanto ao domínio déficit cognitivo, foi proposta e contemplada a 

sugestão de que a avaliação do PAGe seja iniciada por este domínio, considerando que “se o 

idoso apresentar algum déficit, o entrevistador saberá que será necessário a presença de um 

informante para responder às demais questões”. Desta forma, o domínio e toda a dimensão 

foram remanejados para o início da avaliação.  

Ao domínio baixo suporte social foram sugeridas inclusões de perguntas sobre possuir 

cuidador, se oferece ajuda e não só recebe, com quem mora, se mora sozinho e/ou permanece 

sozinho a maior parte do tempo, mesmo quando reside com outras pessoas. De modo geral, foi 

consenso entre as pesquisadoras de que nenhuma destas questões está relacionada ou é 

pertinente como as demais para com o risco de baixo suporte social - por exemplo “qual risco 

exatamente morar sozinho ou estar sozinho proporciona?” e,  por vezes, podem dar abertura 

para diversas possibilidades. Ou ainda, de alguma maneira já estão embutidas em outros 

domínios (como permanecer sozinho/abandonado/com necessidades não cuidadas em 

violência).    

Por último, ao domínio sobre o risco de quedas foi sugerida a inclusão da variável 

“medo de cair”. Esta proposta não foi contemplada, pois a relação temporal entre quedas e o 

medo de cair não é clara, contudo estudos demonstram que o medo de cair apresentar-se como 

uma consequência psicológica das quedas, estando uma relação cíclica com restrição de 

atividades, diminuição da capacidade funcional e, assim, maior risco de quedas futuras. Assim 

como, do lado oposto, o medo de cair também pode constituir um fator de prevenção para 

quedas, à medida que o idoso diminui a exposição ao fatores de risco para as mesmas (Friedman 

et al, 2002 e Fletcher & Hirdes, 2004). 

 

4.4.4 Avaliação das características gerais da escala  

 

A escala foi avaliada ainda quanto a algumas características gerais: abrangência e 

clareza da escala como um todo, adequação da estrutura e do conteúdo para o público alvo, 

título, layout e proposição de escores parciais e total (Tabela 8). Os resultados obtidos sobre 

estes aspectos também proporcionaram modificações na escala.   
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Quanto a abrangência da escala inteiro, pouco mais da metade dos especialistas (55,5%, 

n = 5) consideraram que a avaliação proposta necessita de pouca revisão para ser abrangente. 

Além dos dados já mencionados sobre cada domínio, no tópico anterior, foram sugeridas 1) 

inclusões de perguntas sobre quais são as queixas, prioridades e expectativas do idoso em 

relação ao tratamento; 2) investigar de forma mais detalhada as variáveis dor crônica e 

incontinência urinária e fecal; 3) incluir fragilidade e qualidade de vida; 4) inclusão de diversas 

variáveis em dados de identificação. Sobre estes aprontamentos, as pesquisadores consentiram 

apenas incluir as variáveis nome social e informações de acompanhamentos médicos e seus 

respectivos locais em dados de identificação. Considera-se que as demais sugestões não são 

coerentes com o construto da avaliação, ou seja, não são riscos para vulnerabilidade 

biopsicossocial, como por exemplo fragilidade e qualidade de vida, e podem futuramente serem 

contempladas como escalas complementares.  

Além disso, ressalta-se que a primeira sugestão é essencial para o processo de gestão de 

caso que decorrerá da avaliação, como também foi pontuado na literatura sobre avaliação 

multidimensional no início desta dissertação. Nos módulos deste instrumento voltados para a 

gestão de caso, assim como em futuros treinamentos e/ou construção de manual de instruções, 

será instruída a ênfase nas prioridades e expectativas do idoso e da família no planejamento da 

atenção. 

Todos os especialistas consideraram a estrutura e o conteúdo apropriados ou muito 

apropriados. Neste quesito, o único aspecto comentado foi quanto a quantidade total de itens. 

Foi pontuado que caso seja objetivo da escala constituir-se como uma aplicação rápida é 

necessário repensar a quantidade de itens propostos. Outra sugestão dada foi aplicar o 

instrumento em duas etapas, considerando a possibilidade de cansaço, tanto do entrevistado 

quanto do(a) idoso(a) entrevistado(a), assim como dificuldade de aplicação em serviços 

públicos. É mencionada experiência negativa com aplicações de AMIs com tempo total de uma 

hora e meia a duas horas. 

Referente a isto, ressalta-se que um dos objetivos da escala de avaliação 

multidimensional pertencente ao PAGe é constituir uma alternativa intermediária aos tipos de 

avaliações já existentes, muito curtas ou muito longas, sendo um rastreio amplo e não um 

rastreio rápido. Como já apresentado na literatura sobre AMIs no início desta dissertação é 

sabida as deficiências de avaliações extensas, geralmente constituídas por junção de escalas. 

Por outro lado, prioriza-se prover um instrumento que possa avaliar a pessoa idosa de forma 

ampla no que condiz às dimensões biopsicossociais de vulnerabilidade, identificando possíveis 

riscos que conduzam de fato um plano de gestão que promova atenção integral a este indivíduo.  
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Observa-se também que o tempo médio de aplicação da avaliação do PAGe, antes da 

realização desta pesquisa, girava em torno de 45 minutos. Acredita-se que com as adequações 

aqui trabalhadas, que proporcionaram redução dos itens, redução de alternativas de respostas, 

aumento da objetividade, melhora da clareza das questões, entre outros prontos importantes, 

este tempo possivelmente diminua para algo em torno de 30 minutos.  

 

Tabela 8. Avaliação de características gerais do instrumento como um todo  
 N %T %R 

O instrumento é abrangente? Todas as perguntas foram inclusas?    

Abrangente 4 40 44,5 

Necessita pouca revisão para ser abrangente 5 50 55,5 

Necessita grande revisão para ser abrangente  0 0 0 

Não abrangente 0 0 0 

Não respondeu 1 10 0 

O instrumento é claro?    

Muito claro 2 20 20 

Claro 7 70 70 

Pouco claro 1 10 10 

Não claro 0 0 0 

A estrutura e o conteúdo são apropriados para o público alvo?    

Muito apropriados 3 30 37,5 

Apropriados 5 50 62,5 

Pouco apropriados 0 0 0 

Não apropriados 0 0 0 

Não respondeu 2 20 0 

O título do instrumento é adequado?    

Concordo muito 2 20 22,2 

Concordo 5 50 55,5 

Concordo pouco 2 20 22,2 

Não concordo 0 0 0 

Não respondeu 1 10 0 

O formato (layout) do instrumento é compreensível?    

Muito claro 3 30 33,3 

Claro 5 50 55,5 

Pouco claro 1 10 11,1 

Não claro 0 0 0 

Não respondeu 1 10 0 

As instruções colocadas ao longo do instrumento são claras?    

Muito claras 1 10 11,1 

Claras 7 70 77,7 

Pouco claras 1 10 11,1 

Não claras 0 0 0 

Não respondeu 1 10 0 

O cálculo do escore dos domínios está compreensível?    

Muito compreensível 3 30 33,3 

Compreensível 5 50 55,5 

Pouco compreensível 1 10 11,1 

Não compreensível 0 0 0 

Não respondeu 1 10 0 

O cálculo do escore total está compreensível?    

Muito compreensível 5 50 55,5 

Compreensível 3 30 33,3 

Pouco compreensível 1 10 11,1 

Não compreensível 0 0 0 

Não respondeu 1 10 0 



116 

 

 

A classificação baseada no escore total é:    

Muito claras 4 40 44,4 

Claras 3 30 33,3 

Pouco claras 1 10 11,1 

Não claras 1 10 11,1 

Não respondeu 1 10 0 

A classificação baseada no escore total é:    

Muito representativa 4 40 44,4 

Representativa 4 40 44,4 

Pouco representativa 1 10 11,1 

Não representativa 0 0 0 

Não respondeu 1 10 0 

N = Número de especialistas, %T = Porcentagem total, %R = Porcentagem relativa sobre o total de respostas 

obtidas  

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  

 

 O título da avaliação do PAGe incialmente proposto foi bem avaliado pela maioria dos 

especialistas (77%, n = 7), entretanto, duas sugestões de alteração foram recebidas e uma delas 

foi contemplada. Considerando que o risco é um dos tripés da vulnerabilidade (exposição, risco 

e dano) e, portanto, já está embutido neste conceito, as pesquisadoras consentiram em alterar o 

título de “Avaliação de Risco de Vulnerabilidade Biopsicossocial em Idosos” para escala de 

“Vulnerabilidade Biopsicossocial em Idosos” (VBI).  

Em relação ao layout e as instruções, ambos considerados claros ou muito claros por 

88% (n = 8) dos especialistas, foram feitas modificações em todos os domínios, que assim 

necessitavam, com o intuito de melhorar a visualização de dados a serem preenchidos após 

término das perguntas ao idoso (questões que devem ser calculadas ou analisadas com base em 

respostas anteriores) e, assim, facilitar a aplicação ao entrevistador. Além disso, foram inseridos 

espaços para registro de observações pertinentes dos entrevistadores ao final de cada domínio; 

e serão desenvolvidas instruções gerais de uso do teste a serem apresentadas na primeira folha 

do PAGe, que contemplem, por exemplo, os objetivos do instrumento, bem como da escala de 

avaliação (módulo I) indicação do público alvo, tempo médio de aplicação, qualificações 

necessárias ao entrevistador e gestor do caso, entre outros. Para este último aspecto, até o 

momento, considera-se que o PAGe será adequadamente utilizado por profissionais com 

formação em gerontologia, bacharelado ou especialização, e com experiência em avaliação 

multidimensional de idosos ou com treinamento para uso deste instrumento. Também faz parte 

dos planos futuros  a construção de um manual completo que norteie e padronize o uso do 

PAGe.  

O especialista psicometrista contribuiu com colocações importantes quanto a pontuação 

dos itens: 1) o instrumento apresenta cruzamento de questões, “o que pode torná-lo redundante 
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e potencializa o ajustamento do modelo estatístico de forma artificial”; 2) Há inversão 

sistemática de sentido nos itens, ou seja “algumas perguntas devem ser modificadas para que o 

sim seja risco (0)”. Quanto este último, o especialista orienta que existem artigos que apontam 

que essa inversão causa desarranjo nas estruturas do construto, sendo recomendado que se adote 

um sentido positivo e crescente, ou seja, colocar o “não” antes do “sim”, e com um valor menor 

do que o “sim”, sendo então usado: 0 = não, 1 = sim.  

No processo de análise do desenvolvimento do instrumento e realização das adequações 

que fossem necessárias, buscou-se ajustar e padronizar os itens, sem o conhecimento da 

recomendação mencionada a cima, minimante para que no mesmo domínio, por exemplo, a 

resposta positiva (“sim”) sempre representasse a presença de risco. Algumas questões foram 

modificadas com este objetivo, entretanto outras perdiam clareza ou apresentavam dupla 

negativa.  

Além disso, notou-se maior dificuldade de alcançar tal padronização à medida que a 

escala possui itens com significados opostos, ou seja, itens que representam riscos e outros que 

representam recursos, sendo os últimos variáveis imprescindíveis para compreender a 

capacidade do indivíduo em enfrentar ou não os riscos que está exposto e consequentemente 

avaliar se o mesmo encontra-se ou não vulnerável, como apresentado na base conceitual do 

construto latente da escala (Schrödher-Butterfill & Marianti, 2006; Schrödher-Butterfill, 2013). 

É possível visualizar claramente esta questão nos itens do domínio doenças cardiovasculares 

que representam tabagismo (risco: “O(a) senhor(a) fuma ou deixou de fumar nos últimos seis 

meses? □ 0 = sim, □ 1 = não”) e prática de exercícios físicos (recurso: “O(a) senhor(a) pratica 

exercícios físicos regulares (caminhada, natação, dança, ginástica, musculação, entre outros)? 

□ 0 = não, □ 1 = sim”), bem como no domínio baixo suporte social, no qual todos os itens 

representam recursos (ex: participação em decisões familiares, apoio afetivo familiar, apoio 

material, interação social positiva, acesso a serviços de saúde). Desta forma, conseguiu-se 

apenas alinhar que quando a resposta indica presença de risco a pontuação é 0 e quando indica 

ausência de risco/presença de recurso a pontuação é 1, mas a grande maioria dos “sim” 

representam presença de risco e assim são pontuados como 0.  

Quanto aos escores dos domínios, escore total e a análise dos mesmos, diversos 

apontamentos também foram feitos pelo especialista psicometrista indicando a inviabilidade 

dos métodos propostos. Resumidamente: 1) o fato dos domínios possuírem diferentes 

quantidades de itens, torna-os incomparáveis sem normatização do mesmo no escore, sendo 

que os cálculos de percentual estruturados no mapa de demanda não servem para esta 

normatização. “Para que se configure a normatização e tenha um escore de 0 a 100, o resultado 
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terá de ser convertido em T Score”. 2) O corte nas faixas de risco também não pode ser feito de 

forma arbitrária. A adoção de critérios e técnicas é necessária. Diante destas considerações, o 

mapa de demandas e os escores totais propostos inicialmente foram excluídos do instrumento 

até futuras análises.  

 

4.5 PAGE 3.0 – NOVA VERSÃO DO INSTRUMENTO  

  

A escala de Vulnerabilidade Biopsicossocial do Idoso (VBI) pertencente primeiro 

módulo do PAGe - versão 3.0 é uma escala dicotômica, constituída por 104 itens, que pretende 

mensurar em três dimensões (biológica, psicológica e socioambiental), constituídas por doze 

domínios (onze paralelos e um transversal) e suas respectivas variáveis, se o idoso apresenta 

risco de: 1) déficit cognitivo, 2) atitude negativa em relação ao processo de envelhecimento, 3) 

depressão, 4) déficit sensorial, 5) incapacidade funcional, 6) desnutrição, 7) doenças 

cardiovasculares, 8) uso inadequado de medicamentos, 9) baixo suporte social, 10) violência, 

11) problemas ambientes e 12) quedas.      

 A tabela 9 apresenta o resultado final desta pesquisa sobre o conteúdo de cada item da 

VBI. Dos 104 itens, 42,3% (n=44) estão validados no aspecto conteúdo. Os 57,7% restantes, 

constituídos por itens modificados (n=52), mantidos sem alteração (n = 1, apesar da CVR de 

clareza igual a 0,60) e incluídos (n=7), precisam de reavaliação por parte do comitê de 

especialistas para real confirmação ou conclusão de sua validade. Desta forma, ressalta-se a 

pretensão de que esta necessidade seja suprida em breve e seus dados completos sejam 

apresentados em artigo científico sobre a validação do conteúdo da VBI do PAGe.   

 

Tabela 9. Versão final dos itens da VBI do PAGe 3.0 
Déficit cognitivo  

(Total de itens = 6, três modificados e três validados) 
R 

1. O(a) senhor(a) considera que a sua memória é tão boa quanto a de outras pessoas da sua idade? M 

2. Vou lhe dizer 3 palavras e o(a) senhor(a) irá repeti-las em seguida. Peço que memorie essas 3 

palavras, pois vou lhe perguntar sobre elas mais tarde novamente. [Instruções: Falar as 3 

palavras em sequência pausadamente. Caso o(a) idoso(a) não consiga, repita no máximo 3 

vezes para aprendizado. Pontuar ao lado se o(a) idoso(a) repetiu corretamente as três palavras 

na primeira tentativa]. CARRO – VASO - TIJOLO 

M 

3. Agora, eu vou marcar um minuto no relógio e durante esse tempo o(a) senhor(a) deve falar o 

maior número de animais de que se lembrar. Quanto mais animais o senhor fala nesse tempo, 

melhor. [Instruções: Anote os nomes de animais falados pelo(a) idoso(a) a cada 15 segundos. 

Registrar, mas não contar animais repetidos]. Pode começar.  

M 
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[Instruções: Pontue se o(a) idoso(a) falou uma quantidade de animais igual ou superior a nota 

de corte. Nota de corte de acordo com escolaridade: analfabetos = 9 animais; 1-7 anos = 12 

animais e 8 anos ou mais = 13 animais.] 

4. O(a) senhor(a) consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que repetisse agora há pouco? 

[Atenção: o entrevistador não deve dizer as palavras. Pontue se o(a) idoso(a) lembrou e repetiu 

corretamente as 3 palavras]. 

V 

5. [Instruções: Esteja com uma folha em mãos e fale todos os comandos de uma vez só] 

Senhor(a), vou lhe pedir para realizar uma tarefa agora com este papel. Pegue-o com a mão 

direita, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa. [Instruções: Pontue se o(a) idoso(a) realizou 

os 3 comandos corretamente] 

V 

6. [Teste do Relógio – Aplique apenas se o (a) idoso tiver escolaridade igual ou superior a 5 anos. 

Caso não, pontue ao lado de forma negativa. Esteja com uma folha com um desenho de um 

círculo de 11 cm de diâmetro e dê as instruções para a tarefa] Senhor(a), nesta folha temos um 

mostrador de um relógio. Gostaria que o senhor(a) colocasse os números dentro dele. 

[Aguardar]. Por favor, agora indique o horário 11h10 (onze horas e 10 minutos).  

[Pontue ao lado se o(a) idoso(a) atingiu a nota de corte esperada.  

Nota de corte: Atribua um ponto para cada posicionamento correto dos números 

1,2,4,5,7,8,10 e 11, mais um ponto para cada ponteiro correto (pontuação máxima = 10). 

Ponto de corte = 7]. 

V 

Atitude negativa em relação ao processo de envelhecimento 

(Total de itens = 8, dois modificados e seis incluídos) 
 

7. De maneira geral, o(a) senhor(a) diria que a sua saúde é boa? I 

8. Que idade o (a) senhor(a) sente ter________? Por quê?   

[Instruções: Com base na resposta dada, analisar e registrar ao lado se o(a) idoso(a) sente-se 

mais velho do que realmente é:] 

M 

9. Ao pensar no seu envelhecimento o(a) senhor(a) se sente preocupado(a)? I 

10. O(a) senhor(a) acha que a velhice, de forma geral, tem mais pontos negativos do que positivos?  M 

11. O(a) senhor(a) acha que é possível ter uma vida sexual saudável na velhice? I 

12. O(a) senhor(a) acha que há poucas coisas que uma pessoa possa realizar na velhice? I 

13. O(a) senhor(a) acha que a velhice é sinônimo de debilidade física? I 

14. O(a) senhor(a) acha que é melhor morrer cedo do que ficar velho(a)? I 

Depressão 

(Total de itens = 5, um modificado e quatro validados) 
 

[Instruções: antes de iniciar diga ao idoso: “Vou lhe fazer algumas perguntas para saber como o(a) 

senhor(a) vem se sentindo na última semana”.]  
I 

15. De modo geral o(a) senhor(a) está satisfeito com a vida?  V 

16. O(a) senhor (a) se sente triste com frequência?  V 

17. O(a) senhor(a) abandonou muitas das coisas que fazia ou gostava de fazer?  V 

18. O(a) senhor(a) tem medo de que algo ruim lhe aconteça? M 

19. O(a) Sr.(a) se sente impaciente e agitado(a) com frequência? V 

Déficit sensorial 

(Total de itens = 4, três modificados e um validado) 
 

20. O(a) senhor(a) tem dificuldades para enxergar? [Observação: Mesmo se já utilizar óculos ou 

outros métodos corretivos].  
M 

21. O(a) senhor tem dificuldades para ouvir o que as pessoas falam? [Observação: Mesmo se já 

utilizar aparelho auditivo.] 
M 

22. O(a) senhor(a) tem dificuldade para sentir o sabor dos alimentos? V 

23. Por causa dos seus sentidos (visão, audição, paladar), o senhor(a) tem dificuldade de realizar 

suas atividades cotidianas? 
M 
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Incapacidade funcional 

(Total de itens = 6, quatro modificados e dois validados) 
 

O(a) senhor(a) necessita de ajuda para:   

24. Fazer compras fora de casa? M 

25. Usar meios de transporte coletivo (ônibus, metrô e trem)? M 

26. Cozinhar a própria comida? M 

27. Usar o telefone? V 

28. Vestir-se (exceto para colocar as meias e calçados)? M 

29. Tomar banho? V 

Desnutrição 

(Total de itens = 6, quatro modificados e dois validados) 
 

30. O(a) senhor tem dificuldades para mastigar?  M 

31. O(a) senhor(a) faz menos do que três refeições por dia? V 

32. Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a) percebeu que passou a comer menos sem motivo? M 

33. Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a), perdeu peso sem motivo aparente? 

Se sim, quantos kilos?   > 3kg   de 1 a 3kg   não sabe informar 
V 

34. Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a) passou por algum estresse psicológico? M 

35. [Instruções: Medir o peso e a altura do(a) idoso(a). Caso não seja possível, seguir com os dados 

que forem auto referidos pelo(a) idoso(a)].  

Qual o seu peso?____________ E a sua altura? 

[Instruções: faça o cálculo do índice de massa corporal e pontue ao lado se o(a) idoso(a) possui 

IMC menor ou igual que 22 Kg/m2.] 

M 

Doenças cardiovasculares 

(Total de itens = 8, sete modificados e um validado) 
 

36. O(a) senhor(a) tem histórico familiar (pais, irmãos ou filhos) de DCV (infarto, derrame, 

angina)? 
M 

37. O(a) senhor(a) tem pressão alta (superior a 140 x 90 mmHg)? [Instruções: Pontuar como sim 

quando PA auto referida for superior ao valor indicado, mesmo com o uso de anti-

hipertensivos, ou caso o(a) idoso(a) não saiba informar.] 

M 

[Instruções: Solicitar exames laboratoriais recentes (últimos 6 meses). Caso não tenha, 

prosseguir com as perguntas 38 e 39, considerando apenas os auto relatos.] 
I 

38. O(a) senhor(a) tem glicemia de jejum superior a 100 mg/dL? [Instruções: Pontuar como sim 

quando a resposta for positiva mesmo com o uso de antidiabéticos ou caso o(a) idoso(a) não 

saiba informar.] 

M 

39. O(a) senhor(a) tem colesterol alterado? [Instruções: Pontuar como sim quando 1) verificar no 

exame valores de CT e HDL superior a 200 mg/dL e inferior 60 mg/dL, respectivamente, 

mesmo com uso de hipolipemiantes; 2) auto relato de colesterol alterado; ou 3) caso o(a) 

idoso(a) não saiba informar.] 

M 

40. O(a) senhor(a) fuma ou deixou de fumar nos últimos seis meses? M 

41. O(a) senhor(a) tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas? Se sim, qual o tipo da bebida? 

_________ E quantas doses, taças ou latas em uma semana? __________. [Instruções: Depois 

assinale ao lado a resposta equivalente, considerando as seguintes referências: Homens: Mais 

do que 14 doses de destilado (350 ml), 7 taças de vinho (2 litros) ou 14 latas de cerveja (5 

litros); Mulheres: Mais do que 7 doses de destilado (175 ml), 3 e ½  taças de vinho (1 litro) ou 

7 latas de cerveja (2,5 litros)] 

M 

42. O(a) senhor(a) pratica exercícios físicos regulares (caminhada, natação, dança, ginástica, 

musculação, entre outros)? Se sim, qual a frequência? ________________ E por quanto 

tempo?______________. [Instruções: Depois assinale ao lado a resposta equivalente (sim ou 

não) considerando prática regular de exercícios como: frequência igual ou superior a 2 

dias/semana com tempo total igual ou superior a 150 minutos/semana]. 

M 

43. IMC para obesidade: ≥27 Kg/m2 [verificar na questão 35] V 
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Uso inadequado de medicamentos 

(Total de itens = 11, quatro modificados e sete validados) 
 

44. Nos últimos 5 anos, algum médico ou outro profissional de saúde já disse que o(a) senhor(a) 

tem: a) Doença do coração (angina, infarto ou ataque cardíaco)?; b) Pressão alta / hipertensão?; 

c) Derrame / AVC / Isquemia?; d) Diabetes Mellitus?; e) Tumor maligno / Câncer?; f) Asma / 

Bronquite / Enfisema?; g) Osteoporose; h) Reumatismo; i) Tendinite. [Instruções: registre a 

quantidade total de diagnósticos:] 

V 

45. O(a) senhor(a) tem algum dos seguintes problemas de saúde: a) Dor de cabeça?; b) Dor nas 

costas ou em outra parte do corpo?; c) Alergia?; d) Problema emocional?; e) Tontura?; f) 

Dificuldades para dormir?; g) Incontinência urinária / perda de urina; h) Outro? _________ 

V 

46. Quais os medicamentos utilizados pelo(a) senhor(a)? [Instruções: Solicitar as bulas dos 

medicamentos e fazer registro legível dos respectivos nomes e classes terapêuticas.] 

___________ [Instrução: Para classificar se há presença de polifarmácia, registrar ao lado se o 

idoso utiliza cinco medicamentos ou mais.]” 

M 

47. O(a) senhor(a) sabe para que servem todos estes medicamentos? V 

48. Nos últimos 6 meses, houve aumento progressivo na quantidade de medicamentos prescritos 

para o(a) senhor(a)? 
M 

49. Os medicamentos que o(a) senhor(a) faz uso foram prescritos por médicos diferentes? V 

50. O(a) senhor(a) toma os medicamentos de acordo com as orientações médicas? V 

51. O (a) senhor(a) deixa de tomar seus medicamentos com frequência? M 

52. O(a) senhor(a) tem o costume de tomar remédios por conta própria? V 

53. Verificar na lista de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos brasileiros 

(anexada ao PAGe) se o(a) idoso(a) toma algum dos medicamentos citados na mesma. [Caso 

sim, pontue ao lado e os deixe destacados na lista.] 

V 

54. Cálculo do risco para reações adversas. [Instruções: Para utilizar esta tabela e saber se o idoso 

se enquadra em um grupo de risco para reações adversas, verifique na questão 44 o número de 

diagnósticos e na questão 53 se o idoso faz uso de medicamento inapropriado. Circule estas 

informações nas respectivas coluna e linha em destaque na tabela e, em seguida, as cruze para 

saber o número máximo de medicamentos que o idoso poderia tomar. Por último, verifique na 

questão 46 se (o) idoso(a) utiliza uma quantidade de medicamentos superior ao valor indicado 

na tabela. Assinale ao lado a respectiva resposta.] 

M 

Baixo suporte social 

(Total de itens = 9, cinco modificados e quatro validados) 
 

55. O(a) senhor(a) tem: cônjuge____, pais____, irmãos (nª)____, filhos(nª)___, netos (no)___ e 

bisnetos (n°)____[Fazer registro dos familiares vivos].  
V 

56. O(a) senhor encontra pessoas que gosta com frequência? M 

57. O(a) senhor(a) participa de decisões tomadas pela sua família? M 

58. O(a) senhor(a) se sente satisfeito(a) com os seus relacionamentos afetivos? M 

59. O(a) senhor(a) pode contar com alguém se precisar de dinheiro? M 

60. O(a) senhor(a) pode contar com alguém para ajudá-lo(a) a resolver problemas?  V 

61. O(a) senhor(a) tem pessoas com quem possa se divertir e relaxar? V 

62. O (a) senhor(a) participa de eventos socioculturais, tais como: peças de teatro, cinema, 

universidade aberta a terceira idade, centro de convivência, festas, ligados à religião, etc). 
V 

63. O(a) senhor(a) é atendido regularmente por serviços de saúde?  M 

Violência 

(Total de itens = 8, cinco modificados e três validados) 
 

64. O(a) senhor(a) tem medo de alguém do seu convívio? M 

65. O(a) senhor se sente abandonado? M 

66. Alguém tem falado com o(a) senhor(a) de forma que se sinta mal consigo mesmo(a)?  M 

67. Alguém tem agredido o(a) senhor(a) fisicamente? V 

68. O(a) senhor tem passado necessidades (de roupas, alimentação, medicamentos ou outras)? M 

69. Alguém tem usado o dinheiro do(a) senhor(a) sem a sua autorização? V 
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70. Alguém do seu convívio já tocou o corpo do(a) senhor(a) sem o seu consentimento? V 

71. O(a) senhor está deixando de cuidar de si próprio? M 

Problemas ambientais 

(Total de itens = 16, dez modificados, cinco validados e um incluído) 
 

Ambiente interno - Na casa do(a) senhor(a):  

72. Os móveis próximos as áreas de circulação são estáveis (firmes)? M 

73. Há objetos (chinelos, brinquedos, tapetes, etc) soltos nas áreas de circulação?  M 

74. O piso é escorregadio (ex. encerado, molhado)?  V 

75. Há tapetes antiderrapantes (fora e dentro do box)? V 

76. Há escadas? [Instruções: item sem pontuação. Se não houver escadas, pular as próximas duas 

questões e pontuá-las positivamente.] 
I 

77. As escadas são iluminadas? M 

78. As escadas possuem corrimãos em ambos os lados? V 

Comportamento de risco - O(a) senhor(a) costuma:  

79. Subir em banquetas ou cadeiras para alcançar objetos altos? V 

80. Acender as luzes ao levantar-se à noite? M 

81. Utilizar calçados seguros e adequados (solado antiderrapante, bem ajustados e firmes no pé, 

sem saltos etc)? 
M* 

Ambiente Externo  

82. As calçadas próximas à sua residência são bem cuidadas (pavimentadas, lisas e sem buracos)? M 

83. No seu bairro, o transporte público é acessível? M 

84. No seu bairro, o comércio é acessível? M 

85. No seu bairro, há facilidade e prazer em andar (a pé/com cadeiras de rodas/bengala/ andador)? M 

86. No seu bairro, a diversão (restaurantes, cinema, clubes, etc) é acessível? M 

87. O seu bairro é seguro? M 

Quedas 

(Total de itens = 17, quatro modificados e treze validados) 
 

88. O(a) senhor(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 meses? Se sim, quantas?________  

[Se não, pule as próximas duas questões.] 
V 

89. O(a) senhor(a) sofreu alguma fratura decorrente destas quedas? Se sim, quais? ___________ V 

90. O que o (a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu essa(s) queda(s)? [Investigar atividade 

realizada, local, horário do dia, tipo de calçado, riscos ambientais etc.] 
V 

91. [Instruções: Utilizando uma cadeira de assento e encosto firmes, sem braços, peça ao(a) 

idoso(a) para levantar-se de uma cadeira sem ajuda. Assinale ao lado se o(a) idoso(a) conseguiu 

realizar a tarefa.] 

M 

92. [Instruções: Peça ao(a) idoso(a) para permanecer em pé em uma única perna, sem apoio dos 

membros superiores, durante 5 segundos. Oriente retornar o pé no chão em caso de perda de 

equilíbrio. Assinale ao lado se o(a) idoso(a) conseguiu realizar a tarefa.] 

M 

93. O(a) senhor(a) faz uso de dispositivo de auxílio à marcha (bengala, andador) sem orientação 

profissional? 
M 

Baseado nas respostas de itens anteriores, identifique se o idoso apresenta/utiliza:  

94. Idade > 75 anos [Ver em dados de identificação] V 

95. Gênero feminino [Ver em dados de identificação] V 

96. Alterações cognitivas [Pontuação negativa em Teste do Desenho do Relógio] M 

97. Comprometimento AVDs [Pontuação > 4 em Capacidade Funcional] V 

98. Déficit visual [Ver questão 1] V 

99. Riscos domésticos [Ver questões 63 a 69] V 

100. Riscos comportamentais [Ver questões 70 a 72] V 

101. Inatividade [Ver questão 24] V 

102. Acidente Vascular Encefálico prévio [Ver questão 29] V 

103. Faz uso de medicações psicotrópicas, em especial benzodiazepínicos, OU uso contínuo de 5 

ou mais medicações (polifarmácia) [Ver questão 31] 
V 
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104. Apresenta alguma das doenças a seguir: hipertensão, tontura/ vertigem, Parkinson, amputação 

de membros inferiores, convulsões, artrite, osteoporose, incontinência, diabetes, neuropatia, 

hipotensão postural [Ver questões 28 e 29] 

V 

R = Resultado, M = Item modificado, M* = Mantido, V = Item validado (conteúdo), I = Item incluído. 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar 
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5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

  

Esta pesquisa apresenta algumas limitações. Primeiramente, é importante apontar que o 

desenvolvimento da avaliação multidimensional do PAGe, aqui estudada, decorreu de modo 

inverso. O processo de desenvolvimento de uma escala/instrumento deve idealmente iniciar 

com o estudo e a definição de quais serão suas bases conceituais, a fim de se definir claramente 

o que se quer medir, para em seguida gerar um grande pool (conjunto) de itens propensos para 

eventual inclusão na escala. Depois de definir o formato de respostas dos itens e padronizar as 

questões, a escala deve ser enviada para o comitê de especialistas para validação do conteúdo 

(DeVellis, 2012). A VBI do PAGe passou por um processo inverso à medida que a construção 

dos seus itens se deu antes da definição de suas bases conceituais e teóricas, como apresentado 

na introdução deste trabalho. A fim de minimizar esta questão, buscou-se no presente estudo 

analisar todo o desenvolvimento do conteúdo desta Avaliação, suas respectivas qualidades e 

pertinência ao construto latente identificado, para em seguida realizar todas as adequações / 

modificações que fossem necessárias nos itens.  

 No tocante aos participantes deste estudo, o comitê de especialistas, também se 

construíram algumas limitações. Diante o caráter inovador do instrumento, especialmente pelo 

seu construto e intrínseca integralidade, não foi possível selecionar profissionais especialistas 

na temática central da escala (ou seja, vulnerabilidade biopsicossocial), mas sim em avaliação 

multidimensional para idosos, cada qual com seus focos de formação, atuação, habilidades e 

experiência. Entretanto, buscou-se constituir um grupo variado e o mais completo possível 

quanto a estas características.  

 A Psicometria constitui um campo complexo e, apesar da busca por disciplinas 

especificas sobre o tema e do esforço para compreender melhor essa ciência e seus métodos ao 

longo desta pós-graduação, fica notável a necessidade de maior tempo de dedicação, o qual 

extrapola o tempo regular de um mestrado. Vale lembrar que algumas referências 

psicométricas, pouco ou nada exploradas nesta pesquisa, já foram identificadas como 

importantes para melhor embasar estudos futuros (Messick, 1989; Zumbo, 2014; Newton, 

2016; Furr & Bacharach, 2014). 

Como consequência da limitação posta a cima, dois critérios importantes para a 

validação do conteúdo da escala proposta não foram contemplados no presente estudo: 

relevância e dimensionalidade. Assim como foram avaliados clareza e pertinência, o comitê de 

especialistas deveria ter avaliado também estes critérios, para que a relevância conceitual de 
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cada variável em relação ao construto latente da escala (DeVellis, 2012), bem como a qual 

dimensão (biológica, psicológica ou socioambiental) e a qual domínio cada item pertence 

pudessem então ser definidos.  

Outras limitações identificadas estão relacionadas às colocações feitas pelo especialistas 

psicometrista, as quais foram mencionadas na discussão dos resultados, mas não foram 

contempladas até o momento. Sendo assim, mesmo após todas as adequações feitas nos itens, 

a escala VBI do PAGe ainda apresenta multicolinearidade, questões inversas e cruzamento de 

questões que podem interferir negativamente em futuros trabalhos psicométricos, 

especialmente de validade de construto.  

Diante o exposto neste tópico, vale ressaltar o caráter inovador da VBI, tanto pelo seu 

construto, quanto na tentativa de constituir-se como uma proposta intermediária e mais ampla 

aos instrumentos de rastreio multidimensional já existentes. Características essas que podem 

dificultar o processo total de validação desta escala. Contudo, acredita-se que mesmo que sejam 

necessárias modificações no conteúdo em próximos trabalhos, conseguiu-se confirmar a 

pertinência do construto proposto e suas respectivas variáveis para avaliação de rastreio de 

vulnerabilidade na população idosa.   
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6. CONCLUSÕES 

  

O Plano de Atenção Gerontológica (PAGe) é uma proposta essencialmente 

gerontológica (holística e interdisciplinar) que possibilita, em um mesmo instrumento, realizar 

o rastreio de potenciais riscos biopsicossociais do idoso e dar sequência, sistematicamente, à 

gestão do caso (planejamento das ações, execução, monitoramento e acompanhamento), de 

forma a contribuir com a otimização do atendimento prestado à população idosa.  

Desenvolver um instrumento é uma tarefa complexa, que requer empenho em 

compreender todo o construto teórico que o sustenta e todo seu processo de construção e 

validação. Apesar das limitações mencionadas no tópico anterior, esta pesquisa proporcionou a 

definição do construto latente medido pela escala de avaliação multidimensional do idoso 

pertencente ao PAGe, agora então denominada escala de Vulnerabilidade Biopsicossocial em 

Idosos (VBI), bem como os doze domínios conceitualmente relacionados e suas bases teóricas.  

Vale observar que uma das finalidades em constituir um grupo de especialistas para 

revisar o conjunto de itens é poder confirmar ou invalidar a definição do construto/fenômeno 

proposto. Em essência, as ideias sobre o que a escala e cada item/domínio medem são as 

hipóteses, e as respostas dos especialistas são os dados que as confirmam ou não. Desta forma, 

a estrutura conceitual definida neste trabalho constitui-se como uma proposta que necessita ser 

confirmada com a conclusão do processo de validação da escala.  

Com o presente trabalho, foi possível analisar, melhorar e proporcionar um registro fiel 

do desenvolvimento do PAGe e, especificamente, do seu módulo de Avaliação 

Multidimensional do Idoso. Além disso, todas as variáveis que constituem a escala são 

consideradas pertinentes ou muito pertinentes e seus itens foram melhorados quanto a clareza, 

simplicidade, objetividade e outras características desejáveis.  

Entretanto, a VBI do PAGe ainda não tem sua validade de conteúdo concluída e 

confirmada, à medida que é necessário esgotar as considerações conteudistas e psicométricas 

do comitê de especialistas sobre as modificações realizadas, os critérios de relevância e 

dimensionalidade, bem como sobre as adequações que não foram possíveis de serem feitas 

dentro do tempo deste trabalho. Para finalizar a validação de conteúdo, planeja-se dar 

continuidade com as reavaliações necessárias junto ao comitê de especialistas e publicar os 

respectivos dados em artigo científico. Por hora, diante o trabalho sistemático, embasado e 

minucioso realizado sobre cada item, considera-se que a relevância e dimensionalidade 

propostas serão confirmadas pelo comitê de especialistas e que os itens que foram modificados 

e incluídos apresentam grande possibilidade de validade de conteúdo.  
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Por fim, a partir da revisão sistemática realizada para o presente estudo, conclui-se que 

o universo dos instrumentos multidimensionais validados internacionalmente para a população 

idosa possui construtos relacionados principalmente com a área da saúde. Apesar de algumas 

limitações nos processos de validação, as escalas encontradas na revisão constituem um arsenal 

interessante para a atuação de profissionais ligados à gerontologia. Já no contexto nacional, 

ficou notável a escassez de instrumentos de avaliação multidimensional de idosos originados 

em nosso país ou apropriados para os idosos brasileiros, reforçando a importância de trabalhos 

como este. Neste panorama, espera-se que a VBI do PAGe venha contribuir para o campo de 

instrumentos avaliativos da população idosa brasileira e que este trabalho, de maneira geral, 

contribua para um maior interesse em estudos de avaliação psicométrica e uso crítico de 

instrumentos.  
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APÊNDICE A 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DE CONSISTÊNCIA INTERNA E FATORIAL OBTIDOS NOS ESTUDOS 

PRELIMINARES 
 

Domínios 

Versão 2.1 
Versão 2.2. 2.1. vs 2.2 

Versão 

2.3. 
Análise preliminar Pós-reestruturação 

nº α F nº α F nº α F α nº 

Atitudes  --- --- --- 2 --- --- 2 --- --- --- 2 

Qualidade de Vida  --- --- --- 9 0,69 2 9 0,63 2  11 

Sentidos 6 0,15 2 3 0,45 1 5 0,71 2  5 

Desnutrição 5 0,29 2 4 0,31 2 4 0,47 1  6 

Capacidade Funcional 6 0,54 2 4 0,59 1 6 0,83 1  6 

Depressão  6 0,55 2 4 0,56 1 5 0,46 2  6 

Cognição 7 0,70 2 7 --- --- 7 0,40 3  5 

Fatores Cardiovasculares 8 0,20 4 8 0,25 3 8 -0,43 3  8 

Administração de Medicamentos 3 -0,33 1 10 --- --- 10 0,40 3  10 

Ambiente 12 0,54 4 21 --- --- 21 0,56 8  18 

Quedas 6 -0,02 2 11 --- --- 19 0,72 6  19 

Violência  3 0,64 1 3 --- --- 3 0,49 2  7 

Vulnerabilidade Social 5 0,62 1 5 --- --- 5 0,64 2  11 

Fragilidade 10 0,57 5 10 --- --- 10 0,61 4  10 

no = número de questões  no domínio, abertas e fechadas; α = α  de Cronbach; e F = número de fatores evidenciados na análise fatorial. 

Fonte: Adaptado de Cezar (2012) e Zomparelli (2016).
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APÊNDICE B – PAGE VERSÃO 3.0 – PARA AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE 

ESPECIALISTAS 

 

Serviço/Instituição: ______________________________________________________ 

Entrada no Serviço: ______/______/______   Entrevistado:  idoso    outro_______ 

Entrevistador: _________________________  Data Avaliação: ______/______/______ 

                                                                       Horário - Início_______Término:________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome:  

2. Endereço: 

3. Telefones:  

4. Data de Nascimento: _____/______/_____ 5. Idade: _______ 6. Gênero:  Feminino    Masculino 

7
. 

E
st

ad
o

 c
iv

il
: 

 solteiro(a) 

 casado(a)/união estável 

 separado(a)/divorciado(a) 

 viúvo(a) 

8
. 

E
sc

o
la

ri
d

ad
e:

 

 analfabeto 

 ensino fundamental (incompleto) 

 ensino fundamental (completo) 

 ensino médio (incompleto) 

 ensino médio (completo) 

 ensino superior (incompleto) 

 ensino superior (completo) 

9. De acordo com sua escolaridade, o(a) senhor(a) estudou, formalmente, durante _____ anos. 

10. O(a) Sr(a) é aposentado(a)?  sim      não, qual é a profissão atual? _____________________________ 

11. Caso seja aposentado ou pensionista, qual a profissão que exerceu por mais tempo?__________________ 

12. Exerce atualmente algum tipo de trabalho remunerado? Se sim, qual?______________________________ 

1
3

. 
R

en
d

im
en

to
 m

en
sa

l 

in
d

iv
id

u
al

 (
I)

 e
 f

am
il

ia
r 

(F
):

 

 Não possui renda 

 BPC - Benefício de Prestação Continuada 

 até um salário mínimo  

 mais de 1 a 2 salários mínimos  

 mais de 2 a 3 salários mínimos  

 mais de 3 a 4 salários mínimos  

 mais de 4 a 5 salários mínimos  

 mais de 5 a 10 salários mínimos  

 mais de 10 salários mínimos 

1
4

. 
C

o
m

 q
u

em
 m

o
ra

: 

 sozinho(a) 

 somente com o cônjuge 

 com o cônjuge e o(s) filho(s) 

 com o cônjuge, filho(s) e neto(s) 

 com o cônjuge e neto(s) 

 com filho(s) 

 com filho(s) e neto(s) 

 com neto(s) 

 

outros______________________________ 

15. Religião:  sim  não Qual?:  católico   evangélico  espírita  outro: __ 
 

I. AVALIAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE BIOPSICOSSOACIAL EM IDOSOS 
 

RELACIONADOS A ASPECTOS BIOLÓGICOS  
 

D
É

F
IC

IT
 S

E
N

S
O

R
IA

L
 1. O(a) senhor(a) tem problemas de visão?  0=sim  1=não 

P
o

n
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a
ç
ã
o

 (
m
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x
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a

=
5

):
  

N
e
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e
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e 
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o
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 s

im
  


 n
ão

 

2. O(a) senhor(a) tem dificuldade para ouvir o que as pessoas 
falam?  

 0=sim  1=não 

3. O(a) senhor(a) tem dificuldade para sentir o sabor dos 
alimentos? 

 0=sim  1=não 

4. O(a) senhor(a) considera ruim o funcionamento dos seus 
sentidos? 

 0=sim  1=não 

5. O(a) senhor(a) considera que o funcionamento dos seus 
sentidos afeta sua capacidade de interagir com outras pessoas?  0=sim  1=não 
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IN
C
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P
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A

D
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U
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C
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N
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O(a) senhor(a) 

necessita de ajuda 

para: 

6. Fazer compras?  0=sim  1=não 

P
o

n
tu

a
ç
ã
o

 (
m

á
x

.6
):

  

N
e
c
e
ss

id
a
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e
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e 
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v

e
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a

çã
o
?
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m
 

 n
ão

 

7. Usar meios de transporte?  0=sim  1=não 

8. Preparar a própria comida?  0=sim  1=não 

9. Usar o telefone?  0=sim  1=não 

10. Vestir-se?  0=sim  1=não 

11. Tomar banho? 
 0=sim  1=não 

 

D
E

S
N

U
T

R
IÇ

Ã
O

 

12. O(a) senhor(a) acha que está desnutrido(a)?  0=sim  1=não 

P
o

n
tu

a
ç
ã
o

 (
m

á
x

im
a
 =

 7
) 

: 

N
e
c
e
ss

id
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d
e
 d

e 
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v
e
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a
ç
ã
o
?

 
 s

im
 

 n
ão

  
 

13. O(a) senhor(a) tem lesões na região bucal ou algum outro 
problema que provoque dificuldades de mastigação? 

 0=sim  1=não 

14. O(a) senhor(a) faz menos do que três refeições por dia?  0=sim  1=não 

Nos últimos 

3 meses, o(a) 

senhor(a): 

15. Diminuiu sua ingestão alimentar sem motivo?  0=sim  1=não 

16. Perdeu peso sem motivo aparente? 
Se sim, quantos kilos?   

 > 3kg   de 1 a 3kg   não sabe informar 

 0=sim  1=não 

17. Passou por algum estresse psicológico, doença 
aguda ou internações? 
[Sublinhe quais fatores foram respondidos] 

 0=sim  1=não 

18. Índice de Massa Corporal (peso_____ [kg]/estatura_____ [m2] 
= _______Kg/m2) igual ou menor que 22 Kg/m2? 

 0=sim  1=não 
DC 

D
O
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N

Ç
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S
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L

A
R
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 (
D

C
V

) 

19. O(a) senhor(a) tem histórico familiar (1o grau) de DCV (infarto, 
derrame, angina)? 

 0=sim  1=não 

P
o

n
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a
ç
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 (
m

á
x
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a
 =
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) 

: 

  
N

e
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o

?
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20. O(a) senhor(a) tem hipertensão arterial descontrolada?  
[Pontuar como sim quando PA auto referida for superior a 
140/90 mmHg ou caso o(a) idoso(a) não saiba informar.] 

 0=sim  1=não 

 0 = sim, desconhece 

os valores de PA 

21. O(a) senhor(a) tem diabetes descontrolada?  
[Pontuar como sim quando glicemia jejum verificada em último 
exame for superior a 100 mg/dL ou caso o(a) idoso(a) não saiba 
informar.] 

 0=sim  1=não 

 0 = sim, desconhece 

os valores de glicemia 

22. O(a) senhor(a) tem colesterol alterado?  
[Pontuar como sim quando CT e HDL forem verificados em último 
exame como superior a 200 mg/dL e 60 mg/dL, respectivamente, 
ou caso o(a) idoso(a) não saiba informar.] 

 0=sim  1=não 

 0 = sim, desconhece 

os valores de CT e 

HDL 

23. O(a) senhor(a) fuma ou é ex-fumante?  0= sim  1= 

não 

24. O(a) senhor(a) pratica mais de 150 minutos de exercícios físicos 
por semana? 

 1= sim  0= 

não 

25. O(a) senhor(a) considera que sua alimentação é saudável?  1= sim  0= 

não 

26. Na última semana, o(a) senhor(a) ingeriu bebidas alcoólicas? 
Se sim, registre tipo: ________________ quantidade: 
________________. [Depois assinale ao lado a resposta 
equivalente, considerando as seguintes referências:] 

 0= sim          1= 

não 

 

 
Homens: Mais do que 14 
doses de destilado (350 ml), 
7 taças de vinho (2 litros) ou 
14 latas de cerveja (5 litros) 

Mulheres: Mais do que 7 doses 
de destilado (175 ml), 3 e 
½  taças de vinho (1 litro) ou 7 
latas de cerveja (2,5 litros) 

27. IMC para obesidade: ≥27 Kg/m2 [verificar na questão 18]  0= sim          1= 

não 
 

U
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O
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E

D
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A

M
E

N
T

O
S

  28. Nos últimos 5 anos, algum médico ou outro profissional de saúde já disse que o(a) 
senhor(a) tem:  

  

a. Doença do coração (angina, infarto ou ataque 

cardíaco)?  sim  não 

b. Pressão alta / hipertensão?   sim  não 
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c. Derrame / AVC / Isquemia?  sim  não 

d. Diabetes Mellitus?   sim  não 

e. Tumor maligno / Câncer?  sim  não 

f. Asma / Bronquite / Enfisema?  sim  não 

g. Osteoporose  sim  não 

h. Reumatismo  sim  não 

i. Tendinite  sim  não 

j. Problemas de circulação  sim  não 

k. Depressão?  sim  não 

l. Outra?_____________________________________

_  sim  não 
 

U
S

O
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N
A

D
E
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U
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O
 D
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E
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M
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N
T

O
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29. O(a) senhor(a) tem algum dos seguintes problemas de saúde:   

P
o

n
tu

a
ç
ã
o

 (
m

á
x

im
a
 =

 9
) 

: 

N
e
c
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d
e
 d

e 
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ç
ã
o
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 n
ão

  
 

a. Dor de cabeça?  sim  não 

b. Dor nas costas ou em outra parte do corpo?  sim  não 

c. Alergia?  sim  não 

d. Problema emocional?  sim  não 

e. Tontura?  sim  não 

f. Dificuldades para dormir?  sim  não 

g. Incontinência urinária / perda de urina  sim  não 

h. Outro? _____________________________  sim  não 

30. Quantidade de diagnósticos (doenças): _________________________ 

31. [Solicitar as bulas dos medicamentos utilizados pelo(a) senhor(a) e fazer registro legível 

dos respectivos nomes e classes terapêuticas:] 

  

  

  

  

  

  

  

Utiliza cinco medicamentos ou mais?  0= sim  1=não 

32. Nos últimos 6 meses, a quantidade de medicamentos que o(a) 

senhor(a) toma aumentou muito? 
 0= sim  1=não 

33. O(a) senhor(a) sabe para que serve todos os seus 

medicamentos?  
 1= sim  0=não 

34. Os medicamentos que o(a) senhor(a) faz uso foram prescritos 

por médicos diferentes? 
 0= sim  1=não 

35. O(a) senhor(a) toma os medicamentos de acordo com as 

orientações médicas? 
 1= sim  0=não 

36. O(a) senhor(a) alguma vez já deixou de tomar os 

medicamentos?  
 0= sim  1=não 

37. O(a) senhor(a) tem o costume de tomar remédios por conta 

própria? 
 0= sim  1=não 

38. Verificar na lista de medicamentos potencialmente 

inapropriados para idosos brasileiros (anexada ao PAGe) se 

o(a) idoso(a) toma algum dos medicamentos citados na 

 0= sim  1=não 
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mesma. [Caso sim, pontue ao lado e os deixe destacados na 

lista.] 

39. Cálculo do risco para reações adversas. [Verifique as respostas 

das questões 30 e 38. Circule e cruze as informações na tabela 

abaixo. Em seguida, verifique os registros da questão 31 e 

assinale ao lado se o(a) idoso(a) utiliza uma quantidade de 

medicamentos superior ao valor indicado na tabela.] 

 0= sim  1= não 

 Uso de medicamento inapropriado 

Nº de diagnósticos Sim Não 

1 9 18 

2 6 15 

3 2 11 

4 0 7 

5 0 4 
 

RELACIONADOS A ASPECTOS PSICOLÓGICOS  
 

A
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40. Que idade o (a) senhor(a) sente ter________? Por quê?   

 0= sim  1= não 

P
o

n
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ã
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[Registrar ao lado se o(a) idoso(a) sente-se mais velho do que 
realmente é:] 

41. Existem pontos positivos e negativos presentes na velhice? 

Quais? 

 0= sim  1= não 

 

 

 

 

 

[Registrar ao lado se é perceptível uma visão mais negativa da 
velhice:] 

 

D
E

P
R

E
S

S
Ã
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42. De modo geral o(a) senhor(a) está satisfeito com a vida?   1=sim  0=não 

P
o

n
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a
ç
ã
o

 (
m
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) 

: 
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43. O(a) senhor (a) se sente triste com frequência?   0=sim  1=não 

44. O(a) senhor(a) abandonou muitas das coisas que fazia ou 

gostava de fazer?  
 0=sim   1=não 

45. O(a) senhor(a) tem medo de que algum mal vá lhe acontecer?  0=sim  1=não 

46. O(a) Sr.(a) se sente impaciente e agitado(a) com frequência?  0=sim  1=não 

47. O O(a) Sr.(a) tem dificuldades em concentrar-se?  0=sim  1=não 
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48. O(a) senhor(a) considera que a sua memória é tão boa quanto 

antes? 

 1=sim  0=não 

 

49. Vou dizer 3 palavras, e o(a) senhor(a) irá repeti-las a seguir 

[Falar as 3 palavras em sequência pausadamente. Caso o(a) 

idoso(a) não consiga, repita no máximo 3 vezes para 

aprendizado. Pontuar ao lado se o(a) idoso(a) repetiu 

corretamente as três palavras na primeira tentativa]. CARRO 

– VASO - TIJOLO 

 1=sim  0=não 

50. O(a) senhor(a) deve falar todos os nomes de animais de que se lembrar, o mais rápido 

possível. Quantos mais falar, melhor. [Anote os nomes de animais falados pelo(a) 

idoso(a) a cada 15 segundos. Registrar, mas não contar animais repetidos] Pode 

começar. 
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[Pontue se o(a) idoso(a) falou uma quantidade de animais 

superior a nota de corte.  

Nota de corte de acordo com escolaridade: analfabetos = 9 

animais; 1-7 anos = 12 animais e 8 anos ou mais = 13 animais.] 

 1=sim  0=não 
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51. O(a) senhor(a) consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi 

que repetisse agora há pouco? [Atenção: o entrevistador não 

deve dizer as palavras. Pontue se o(a) idoso(a) lembrou e 

repetiu corretamente as 3 palavras]. 

 1=sim  0=não 

52. [Esteja com uma folha em mãos e fale todos os comandos de 

uma vez só] Senhor(a), vou lhe pedir para realizar uma tarefa 

agora com este papel. Pegue-o com a mão direita, dobre-o ao 

meio e coloque-o sobre a mesa. [Pontue se o(a) idoso(a) 

realizou os 3 comandos corretamente] 

 1=sim  0=não 

53. [Teste do Relógio – Aplique apenas se o (a) idoso tiver 

escolaridade igual ou superior a 5 anos. Caso não, pontue ao 

lado de forma negativa. Esteja com uma folha com um 

desenho de um círculo de 11 cm de diâmetro e dê as 

instruções para a tarefa] Senhor(a), nesta folha temos um 

mostrador de um relógio. Gostaria que o senhor(a) colocasse 

os números dentro dele. [Aguardar]. Por favor, agora indique 

o horário 11h10 (onze horas e 10 minutos).  

[Pontue ao lado se o(a) idoso(a) atingiu a nota de corte esperada.  

Nota de corte: Atribua um ponto para cada posicionamento 

correto dos números 1,2,4,5,7,8,10 e 11, mais um ponto para 

cada ponteiro correto (pontuação máxima = 10). Ponto de corte 

= 7].  

 1=sim  0=não 
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RELACIONADOS A ASPECTOS SOCIAIS  
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54. O(a) senhor(a) tem: cônjuge________, pais________, irmãos (nª)________, 

filhos(nª)________ e netos (no)_________[Fazer registro dos familiares vivos].  
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55. O(a) senhor(a) encontra familiares e/ou amigos com 

frequência? 
 1=sim  0=não 

56. O(a) senhor(a) participa de decisões importantes da sua 

família? 
 1=sim  0=não 

57. O(a) senhor(a) se sente satisfeito(a) com o relacionamento 

afetivo que tem com os seus familiares? 
 1=sim  0=não 

58. O (a) senhor(a) tem ajuda de alguém se precisar de dinheiro?  1=sim  0=não 

59. O(a) senhor(a) pode contar com alguém para ajudá-lo(a) a 

resolver problemas?  
 1=sim  0=não 

60. O(a) senhor(a) tem pessoas com quem possa se divertir e 

relaxar? 
 1=sim  0=não 

61. O (a) senhor(a) participa de eventos sócio-culturais, tais como: 

peças de teatro, cinema, universidade aberta a terceira idade, 

centro de convivência, festas, ligados à religião, etc). 

 1=sim  0=não 

62. O (a) senhor(a) é acompanhado regularmente por serviços de 

saúde? 
 1=sim  0=não 
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Na casa 

do(a) 

Senhor(

a) 

 

 

[Ambient

e Interno] 

63. Os móveis são estáveis?   
1=sim 

 0=não 

 

64. Há objetos e/ou tapetes soltos nas áreas de 

circulação?  

 
0=sim 

 1=não 

65. O piso é escorregadio (ex. encerado, molhado)?   
0=sim 

 1=não 

66. As escadas possuem corrimãos em ambos os 

lados?  

 
1=sim 

 0=não 

67. As escadas/degraus são iluminados 

adequadamente?  

 
1=sim 

 0=não 

68. Os degraus são adequados (tamanho, rebordos, 

largura e padronagem, etc)?  

 
1=sim 

 0=não 

69. Há tapetes antiderrapantes (fora e dentro do 

box)? 

 
1=sim 

 0=não 
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O(a) 

senhor(a

) 

costuma

: 

 

[Compor-

tamento 

de risco] 

70. Subir em banquetas ou cadeiras para alcançar 

objetos altos? 
 
0=sim 

 1=não 
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71. Deixar as luzes apagadas quando levanta-se à 

noite? 
 
0=sim 

 1=não 

72. Utilizar calçados seguros e adequados (solado 

antiderrapante, bem ajustados e firmes no pé, 

sem saltos etc)? 

 
1=sim 

 0=não 

[Ambiente Externo] 

73. As calçadas do seu bairro são bem cuidadas (pavimentadas, 

lisas e sem buracos)? 
 

1=sim 
 0=não 

 74. O acesso ao transporte público no seu bairro?  
1=sim 

 0=não 
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O(a) 

senhor(a

) está 

satisfeito 

com 

75. O acesso ao comércio no seu bairro?  
1=sim 

 0=não 

76. A facilidade e prazer em andar (a pé/com cadeira 

de rodas/bengala/andador) no seu bairro? 
 

1=sim 
 0=não 

77. O acesso à diversão no seu bairro (restaurantes, 

cinema, clubes etc.)? 
 

1=sim 
 0=não 

78. A segurança quanto à ameaça da criminalidade no 

seu bairro? 
 

1=sim 
 0=não 
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79. O(a) senhor (a) tem medo de alguém próximo/do seu 

convívio? 
 0=sim  1=não 
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80. O(a) senhor(a) se sente só ou abandonado?  0=sim  1=não 

81. Alguém tem falado com o(a) senhor(a) de forma que se sinta 

constrangido(a) ou desrespeitado(a)? 
 0=sim  1=não 

82. Alguém tem agredido o(a) senhor(a) fisicamente?  0=sim  1=não 

83. O(a) senhor(a) tem passado necessidade de roupas, 

alimentação, medicamentos ou outras? 
 0=sim  1=não 

84. Alguém tem usado o dinheiro do(a) senhor(a) sem a sua 

autorização? 
 0=sim  1=não 

85. Alguém do seu convívio já tocou o corpo do(a) senhor(a) sem 

o seu consentimento? 
 0=sim  1=não 

86.  O(a) senhor(a) está deixando de cuidar da sua própria saúde 

e/ou segurança? 
 0=sim  1=não 

 

DOMÍNIO MULTIDIMENSIONAL   
 

Q
U

E
D

A
S

 

87. O(a) senhor(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 meses? Se 

sim, quantas?________  

[Se não, pontue também a resposta “não” na próxima 

questão e vá para a questão 90] [Se não, pule as próximas 

duas questões.] 

 0=sim  1=não 
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88. O(a) senhor(a) sofreu alguma fratura decorrente destas 

quedas? Se sim, 

quais?____________________________________________

__ 

 0=sim  1=não 

89. O que o (a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu essa(s) queda(s)? [Investigar 

atividade realizada, local, horário do dia, tipo de calçado, riscos ambientais etc.] 

 

 

 

 

 

 

 

90. [Avaliação de força de MMII - Peça ao(a) idoso(a) para 

levantar-se de uma cadeira sem ajuda. Assinale ao lado se o(a) 

idoso(a) conseguiu realizar a tarefa.] 

 1=sim  0=não 
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91. [Avaliação de equilíbrio - Peça ao(a) idoso(a) para 

permanecer em pé em uma única perna, sem apoio dos 

membros superiores, durante 5 segundos. Assinale ao lado se 

o(a) idoso(a) conseguiu realizar a tarefa.] 

 1=sim  0=não 

Baseado nas respostas de itens anteriores, identifique se o idoso apresenta/utiliza: 

92. Idade > 75 anos [Ver em dados de identificação]  0=sim  1=não 

93. Gênero feminino [Ver em dados de identificação]  0=sim  1=não 

94. Alterações cognitivas [Pontuação negativa em 

Fluência Verbal em Funções Cognitivas] 
 0=sim  1=não 

95. Comprometimento AVDs [Pontuação > 4 em 

Capacidade Funcional] 
 0=sim  1=não 

96. Déficit visual [Ver questão 1]  0=sim  1=não 

97. Riscos domésticos [Ver questões 63 a 69]  0=sim  1=não 

98. Riscos comportamentais [Ver questões 70 a 72]  0=sim  1=não 

99. Inatividade [Ver questão 24]  0=sim  1=não 

100. Acidente Vascular Encefálico prévio [Ver questão 29]  0=sim  1=não 

101. Faz uso de medicações psicotrópicas, em especial 

benzodiazepínicos, OU uso contínuo de 5 ou mais 

medicações (polifarmácia) [Ver questão 31] 

 0=sim  1=não 

102. Apresenta alguma das doenças a seguir: hipertensão, 

tontura/ vertigem, Parkinson, amputação de 

membros inferiores, convulsões, artrite, 

osteoporose, incontinência, diabetes, neuropatia, 

hipotensão postural [Ver questões 28 e 29] 

 0=sim  1=não 

 

 
 
 
 

ESCORES 

 

PONTUAÇÃO POR 

DIMENSÃO 

ASPECTOS BIOLÓGICOS (MÁXIMA = 36 

PONTOS):________________ 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS (MÁXIMA = 14 

PONTOS):______________ 

ASPECTOS SOCIAIS (MÁXIMA = 32 

PONTOS):_____________________ 

QUEDAS (MÁXIMA = 16 

PONTOS):________________________________ 

PONTUAÇÃO TOTAL (MÁXIMA = 98 PONTOS): ____________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE BIOPSICOSSOCIAL  

 

 ≥ 70 PONTOS = RISCO 

BAIXO 

 69 A 40 PONTOS = RISCO 

MODERADO 

 ≤ 39 PONTOS = RISCO 

ALTO 
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MAPAS DAS DEMANDAS  

1. Calcule a contribuição (em %) de cada dimensão para o caso em questão. Após registrar os valores no mapa, circule 

a dimensão prioritária. 

 

2. Calcule a contribuição (em %) de cada domínio para o caso em questão. Após registrar os valores no mapa, circule 

as demandas prioritárias. 
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2. O(a) idoso(a) apresenta outras demandas não contempladas no mapa? Se sim, especificar: 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO GERONTÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Entrevistador ______________________________________________ 

 

II. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

1. Identificação das Demandas/Problemas (listes as demandas/problemas identificadas na avaliação de 

acordo com a ordem de prioridade. Lembre-se de verificar se as prioridades da equipe são compatíveis 

com as prioridades do idoso/família).  
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2. Estabelecimento das Metas (estipule as metas a curto, médio e longo prazos para cada problema ou demanda 

identificada no item anterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organização das Ações e dos Serviços (especifique as características das ações e dos serviços necessários 

para que a pessoa idosa alcance as metas estipuladas no item anterior – exemplo: número de visitas 

domiciliares, agendamento de consultas, intervenções, tratamentos, encaminhamentos, etc.).  
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III. COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

A coordenação e a implementação das ações corresponde à fase de execução do plano de gestão. Lembre-se que tanto 

o custo como a efetividade das ações devem ser sempre levados em consideração. A implementação das ações, sempre 

que possível, deve respeitar os desejos e possibilidades do idoso e de sua família. A gestão do caso deve incluir, de 

forma organizada e coordenada, todos os serviços/ações/profissionais envolvidos na atenção à pessoa idosa. Certifique-

se que a instituição/equipamento, quando for o caso, tem estrutura suficiente para o desenvolvimento das ações.  

Data Ação Profissionais/Serviços 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Após a implementação das ações, planeje o cronograma de monitoramento e reavaliação do caso. Caso seja necessário, 

utilize a ficha integradora para auxiliar no acompanhamento das ações/serviços dos diferentes profissionais envolvidos 

no caso 

 

IV. CONTROLE E REAVALIAÇÃO 

Para garantir a execução e a implementação das ações, é importante monitorar o andamento do plano de atenção. 

O monitoramento contínuo permite a identificação de novas demandas e, consequentemente, a realização de 

ajustes/modificações necessários para o sucesso do plano de atenção. Sendo assim, avaliar o resultado da 

implementação de cada ação permite que o Gerontólogo realize a adequação do planejamento e estabeleça novas 

metas/objetivos. 

Data Ação/Resultado Adequação/Metas/Ações 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

MEMBROS DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

Prezado(a):  

Este é um convite para participar da pesquisa: “Análise de confiabilidade e validação de conteúdo 

e de construto da Avaliação Multidimensional do Idoso do Plano de Atenção Gerontológica (PAGe)”, 

coordenada e desenvolvida pela Profa. Dra. Ruth Caldeira de Melo, da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo, juntamente com a gerontóloga e mestranda Alexandra 

Lindy Silva Cezar do Curso de Pós-Graduação em Gerontologia.  

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a confiabilidade e validades de conteúdo e de construto 

(requesitos essenciais para um instrumento de qualidade) da Avaliação Multidimensional do Idoso, 

pertencente ao PAGe (instrumento novo direcionado para avaliação de questões biopsicossociais da vida 

do idoso, identificação de demandas e necessidades e posterior gestão de caso). Essa avaliação reúne 

informações de quatorze domínios (como sentidos, desnutrição, capacidade funcional, cognição, fatores 

cardiovasculares, administração de medicamentos, quedas, rede de suporte social) com intuito de 

constituir um rastreio multidimensional, averiguando possíveis riscos, para apontar encaminhamentos 

necessários e/ou avaliações mais profundas.  

Você está sendo convidado a participar da etapa de validação de conteúdo, como membro do 

comitê de juízes desta pesquisa, por ser um especialista na área e/ ou no método em questão. Sua 

colaboração consistirá na apreciação e julgamento da qualidade do instrumento, da abrangência das 

áreas do conteúdo, assim como da clareza e pertinência de cada item, a fim de concluir a versão que 

dará sequência à análise de confiabilidade e validação de construto. 

Para tanto, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: responderá a um formulário 

sobre alguns dados sócio demográficos e acadêmicos/profissionais e avaliará o conteúdo da Avaliação 

Multidimensional do Idoso do PAGe, cada área/domínio e cada item a partir de critérios psicométricos. 

Você receberá uma carta explicativa contendo as bases conceituais e teóricas do instrumento, assim 

como orientações e métodos sistematizados para a avaliação do conteúdo.  

Sua participação é voluntária, o que significa que não receberá nenhum pagamento ao consentir 

com a mesma, havendo total liberdade em recusar ou retirar-se a qualquer momento, sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Além disto, esta pesquisa está comprometida a seguir a Resolução CNS 466/2012, relacionada à 

Pesquisa com Seres Humanos, respeitando a garantia de: 

1. manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes na pesquisa durante todas as fases do 

estudo; 

2. receber informações e esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados durante as 

avaliações. Além disto, os dados que coletarmos não serão identificados com o seu nome e servirão 

apenas para trabalhos científicos que pretendem colaborar com os estudos sobre o envelhecimento. 

Os riscos envolvidos com a sua participação são mínimos, uma vez que haverá ocupação do seu 

tempo para preenchimento dos instrumentos e possível desconforto psicológico diante à sua 

complexidade e abrangência do conteúdo.  

Seus benefícios em participar deste estudo são indiretos, cooperando para a obtenção de um 

instrumento válido para rastreio de risco de vulnerabilidade biopsicossocial na velhice e, consequente, 

busca do aperfeiçoamento do atendimento da população idosa. Considera-se também, que se os 

resultados esperados forem confirmados, a avaliação multidimensional do PAGe ajudará idosos e suas 

famílias, assim como os serviços e políticas públicas que os atendem, a melhor compreender a condição 

biopsicossocial dos idosos, além de auxiliar os profissionais envolvidos com a atenção da pessoa idosa 

na gestão de um cuidado integral, que favoreça a prevenção e minimização de riscos. 
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Caso aceite participar desta pesquisa, solicitamos sua colaboração para que nos envie o material 

analisado de volta em um período máximo de 30 dias. 

Você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, ou realizar outros contatos que se 

façam necessários, agora ou em qualquer momento, através dos seguintes dados: Profa. Dra. Ruth Melo, 

tel. (11) 3091-8136, e-mail: ruth.melo@usp.br; pesquisadora Alexandra, tel. (11) 97282-1087, e-mail: 

alexandra.ls.cezar@gmail.com.  

Esse estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EACH-USP. Se 

julgar conveniente, outro contato poderá ser feito com este Comitê (dados de contato no rodapé deste 

impresso). Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em poder 

do pesquisador e outra em seu poder.  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinaturas das pesquisadoras responsáveis 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 

Eu, , 

declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, consinto 

em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

Local , Data  / /  

 
______________________________________________________________ 

Assinatura do especialista 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:ruth.melo@usp.br
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APÊNDICE D – FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECILISTAS 
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APÊNDICE E 

CARTA EXPLICATIVA AO COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

Apresentação do PAGe, objetivo da pesquisa e orientações para validação do conteúdo 

1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATENÇÃO GERONTOLÓGICA (PAGe) 

Esta apresentação visa propiciar adequada compreensão do instrumento, de sua criação, dos 

procedimentos realizados antes desta pesquisa e dos rumos decididos para a mesma. 

O instrumento objeto de estudo desta pesquisa, o Plano de Atenção Gerontológica (PAGe), teve 

sua construção iniciada em 2006, pelos docentes e discentes do curso de Bacharelado em Gerontologia 

da Universidade de São Paulo, com objetivo de constituir uma ferramenta norteadora para a prática do 

profissional gerontólogo quanto a avaliação multidimensional do idoso e gestão de caso. Antes disto, os 

professores e graduandos faziam uso da junção de diversos instrumentos, comumente utilizados por 

outras disciplinas, válidos e consagrados na literatura Gerontológica e Geriátrica. Os instrumentos eram 

escolhidos de acordo com uma entrevista, na qual o idoso era questionado sobre aspectos 

biopsicossociais de forma aberta e não estruturada. Neste contexto, foi constatado que algumas 

demandas importantes não eram identificadas, enquanto, ao mesmo tempo, perdia-se muito tempo 

aplicando diversos instrumentos. Limitações estas já documentadas na literatura em relação à Avaliação 

Multidimensional do Idoso (Osterweil, 2003).  

Assim, com o tempo, o PAGe foi sofrendo diversas modificações baseadas nas experiências 

práticas dos estágios obrigatórios do curso, quando, finalmente, em 2010, no primeiro oferecimento da 

disciplina de Avaliação Gerontológica Ampla, recebeu maior atenção e foi totalmente reestruturado e 

aprimorado através das discussões e considerações de diversos docentes e alunos participantes da 

referida turma sobre os aspectos/itens/variáveis essenciais de cada área/domínio. A docente responsável 

pela disciplina, Profa Dra Ruth Caldeira de Melo, orientadora deste mestrado, reuniu e organizou os 

resultados deste trabalho, originando-se o denominado PAGe versão 2.1, dividido em quatro grandes 

módulos: I) Avaliação Multidimensional do Idoso; II) Planejamento das ações; III) Coordenação e 

Implementação das ações; IV) Controle e Reavaliação.  

Todo aprimoramento feito neste instrumento foi conduzido pela busca de uma avaliação que 

fosse destinada para um rastreio de risco nos diferentes aspectos/domínios biopsicossociais, definindo-

se quais eram os principais aspectos de cada área para identificar determinado risco, e não para uma 

avaliação aprofundada.  
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Desta forma, o módulo de Avaliação foi norteado pela ideia e propósito de uma Avaliação 

Multidimensional Rápida (Ministério da Saúde, 2006; Moore & Siu, 1996), a qual precede a aplicação 

de instrumentos de rastreio específicos. Com o intuito de garantir ou facilitar uma futura validação, 

mediante os conhecimentos e orientações sobre validade de instrumentos adquiridos e recebidos na 

época, a maioria das perguntas de cada domínio foi extraída das escalas e instrumentos específicos e 

amplamente utilizados na prática gerontológica (Cezar, 2012). Já para a construção dos módulos 

voltados para o desenvolvimento do plano de gestão, os quais não serão objetos de estudo neste 

mestrado, o Projeto Terapêutico Singular do Caderno nº 19 de Atenção Básica (Ministério da Saúde, 

2006) serviu como norte. 

Em 2011 e 2015, o módulo de avaliação multidimensional da versão 2.1. passou por dois estudos 

preliminares, que exploraram dentro de trabalhos de conclusão de curso análises de confiabilidade 

(consistência interna por alfa de Cronbach e correlações), validade de construto por análise fatorial, e 

validades de face e conteúdo pela revisão da literatura e discussão com estudiosos da própria graduação 

em Gerontologia (Cezar, 2012; Zomparelli., 2016). 

Desde então, a Avaliação Multidimensional do Idoso do PAGe é definida como uma ferramenta 

que permite reunir informações dos mais diversos aspectos relacionados ao indivíduo, com o objetivo 

de constituir um rastreio multidimensional, biopsicossocial, averiguando possíveis riscos psicossociais 

e de saúde, para apontar encaminhamentos necessários e/ou avaliações mais profundas (Cezar, 2012). 

Até o início desta pesquisa, esta Avaliação era constituída por 124 questões, em sua maioria, fechadas, 

dos tipos Likert e dicotômicas, distribuídas em 14 domínios. Assim como, estabeleceu-se que ao final 

da avaliação, as pontuações devem ser normalizadas (em porcentagem) e apresentadas em um gráfico 

de radar com escala de 0 a 100, que permite a visualização dos domínios com maior e menor pontuações; 

contendo também a descrição da avaliação do profissional, indicando se há ou não a necessidade de 

maior investigação e/ou intervenção em algum domínio, além de uma breve descrição do caso (Cezar, 

2012; Zomparelli, 2016). 

Diante do exposto, considerou-se a importância em dar continuidade ao processo de validação 

da Avaliação Multidimensional do Idoso do PAGe. Sendo o PAGe uma proposta essencialmente 

Gerontológica (interdisciplinar) que possibilita, em um mesmo instrumento, realizar a triagem e/ou 

identificação de riscos e potencialidades do idoso e dar sequência, sistematicamente, a gestão do caso 

(planejamento das ações, execução, monitoramento e acompanhamento de todos os procedimentos), de 

forma a otimizar o atendimento prestado ao idoso, tanto na gestão do caso, quanto na gestão de serviços. 

 

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA PESQUISA - VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

Esta pesquisa concretizou-se após maior estudo do referencial teórico-metodológico relacionado 

a Psicometria (Hair et al., 2005; 2009; Sampieri et al., 2006, Martins, 2006; Pasquali, 2009; Sartes & 

Souza-Formigoni, 2013; Alexandre & Coluci, 2011), a partiu do qual foi constatado que até o momento 
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não foram seguidos sistematicamente todos os procedimentos preconizados para a análise e validação 

das características psicométricas de um instrumento. Assim, têm-se como objetivo registrar o 

desenvolvimento e realizar a validação de conteúdo da Avaliação Multidimensional do Idoso 

pertencente ao PAGe.  

A validade de conteúdo refere-se ao grau que um instrumento evidencia o que se pretende medir, 

ou seja, o nível que cada elemento é relevante e representativo para determinado construto e, 

consequentemente, seu propósito particular de avaliação. Para tanto, recomenda-se a análise sistemática 

da área do conteúdo a ser testada, a fim de assegurar que todos os aspectos fundamentais estejam 

adequadamente, e em proporções corretas, contemplados pelos itens do teste (Alexandre & Coluci, 

2011; Martins, 2006; Sampieri et al, 2006).  

As abordagens escolhidas para realização da validade de conteúdo nesta pesquisa foram: 1) 

revisão do desenvolvimento do instrumento, com o estudo de como cada variável foi medida por outros 

pesquisadores, com a elaboração exata da estrutura conceitual (ou definição operacional do conceito e 

suas dimensionalidades); 2) análise da qualidade de cada item e revisão da abrangência das dimensões; 

e 3) avaliação de especialistas sobre o conteúdo do instrumento. Para esta última, constitui-se este grupo 

de juízes selecionados pelas características do instrumento e suas formações, qualificações, experiências 

e disponibilidades, para realizar a avaliação e seleção dos itens a partir de critérios e métodos 

padronizados (Sampieri et al, 2006; Alexandre & Coluci, 2011, Coluci et al, 2015). 

Até o momento, como parte deste mestrado, foi dada continuidade aos procedimentos das duas 

primeiras abordagens mencionadas acima. Vale mencionar, que todas as modificações realizadas no 

conteúdo do PAGe desde a versão 2.1 contemplam um total de 87 pesquisas nacionais e internacionais 

e encontram-se registradas de forma estruturada e sistemática em apêndices desenvolvidos nesta 

pesquisa.  

A elaboração da estrutura conceitual é responsável por definir o contexto do instrumento e 

sustentar o desenvolvimento dos domínios e itens. Recomenda-se que quanto melhor e mais completa 

for a especificação do construto, maior será a garantia que o instrumento seja útil e válido. Assim, 

orienta-se que as definições operacionais do construto sejam colocadas de forma detalhada (Coluci et 

al, 2015). Diante isso, no processo de revisão e maior estudo das variáveis/itens, a primeira necessidade 

foi definir qual é o construto latente (geral) do instrumento. Como mencionado no início desta carta, 

desde a criação do PAGe, a avaliação apresenta caráter multidimensional e enfoque no rastreio de riscos. 

A partir disso, através da ampliação da revisão da literatura, buscamos analisar e identificar o construto 

latente do presente instrumento. Como resultado, definiu-se que a Avaliação do PAGe trata de um 

rastreio de potenciais riscos de vulnerabilidade biopsicossocial em idosos, sugerindo a modificação 

da nomenclatura da mesma para Avaliação de Risco de Vulnerabilidade Biopsicossocial em Idosos. 

Para a revisão da qualidade dos itens do instrumento, os seguintes aspectos, propostos por 

DeVellis (2012), foram considerados: 1) Ambiguidade – o item deve ser claro e sem ambiguidades, ou 
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seja, questões que deixam o entrevistado com algum dilema devem ser eliminadas; 2) Comprimento – 

deve-se evitar itens excepcionalmente longos e prolixos, pois o comprimento geralmente aumenta a 

complexidade e diminui a clareza; por outro lado, não é desejável sacrificar o significado de um item no 

interesse da sua brevidade; 3) Nível de dificuldade da leitura - considera-se adequado frases que 

contenham de 14-18 palavras e 18-24 sílabas por sentença; além disso, os fatores semânticos e sintáticos 

também devem ser considerados para avaliar a dificuldade de leitura, sabendo que as palavras curtas 

tendem a ser mais comuns e as frases curtas tendem a ser sintaticamente mais simples, por outro lado, 

também se atentando de que é preciso usar o senso comum na aplicação de métodos de nível de leitura, 

pois algumas frases breves contendo apenas palavras curtas podem apresentar-se de forma confusa e 

nada simples; 4) Múltiplas negativas – itens com múltiplas negativas são potencialmente confusos e 

devem ser evitados; 5) Duplo-caminho – itens que transmitem duas ou mais ideias devem ser evitados.  

Outros critérios utilizados para selecionar itens adequados na construção de um instrumento são: 

comportamental, objetividade, simplicidade, clareza, precisão, validade, relevância e interpretabilidade. 

O uso destes critérios tem por objetivo eliminar qualquer item que seja ambíguo, incompreensível, com 

termos vagos, com duplas perguntas, com jargões e/ou que remetam juízos de valores, dentre outros 

(Coluci et al, 2015).  

Nesta etapa, avaliação do comitê de juízes, cada especialista deve avaliar a abrangência de cada 

domínio e de todo o instrumento, assim como a clareza, pertinência e relevância de cada item, registrar 

as sugestões de inclusão, eliminação ou melhoria de itens e redigir demais comentários. A concordância 

entre os especialistas será analisada de forma quantitativa com índice de validade de conteúdo (IVC), 

utilizando-se de escala Likert para avaliação da relevância (1=irrelevante a 4=extremamente relevante) 

e clareza (1=não claro a 4 = muito claro), sendo considerado representativa uma taxa de concordância 

de 90% ou mais. Itens de pontuação “1” e “2“ serão revisados ou excluídos (Alexandre & Coluci, 2011). 

 

3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS DOMÍNIOS E DOS ITENS 

A avaliação do instrumento, envolve: 1) avaliação dos domínios, 2) avaliação dos itens e 3) 

avaliação do instrumento como um todo. Para tanto, considere os seguintes critérios (Coluci et al, 2015): 

 

Avaliação dos domínios  

Abrangência – Avaliar se cada domínio ou conceito foi adequadamente coberto pelo conjunto de itens 

e se todas as dimensões foram incluídas.  

Perguntas norteadoras: Quão adequadamente coberto está cada domínio pelo seu 

conjunto de itens? Algum fenômeno foi esquecido? 
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Avaliação dos itens 

Clareza – Avaliar a redação dos itens, ou seja, se os itens estão redigidos de forma que o conceito esteja 

compreensível e se expressa adequadamente o que se espera medir.  

Pertinência – Avaliar se os itens realmente refletem os conceitos envolvidos, se são relevantes e 

adequados para atingir os objetivos propostos. Observação importante: O item pode ser relevante dentro 

do conceito/da temática, mas não pertinente especificamente dentro da avaliação proposta. 

Perguntas norteadoras: Quão claro está cada item? Quão pertinente é cada item para 

a variável latente que se deseja medir? Ou seja, quão pertinente é cada item para a 

avaliação de risco de vulnerabilidade biopsicossocial em idosos? 

Avaliação do instrumento como um todo 

Avaliar a abrangência e clareza do instrumento inteiro. Verificar se todas as dimensões foram 

inclusas e se a estrutura e conteúdo estão apropriados ao público alvo, corretos e são representativos. 

Avaliar o formato, o título, as instruções, os domínios, os escores dos domínios e suas análises, 

considerando clareza e pertinência de cada aspecto avaliado. 

 

Para realização destas avaliações, segue no documento “Bases conceituais e Avaliação de 

Conteúdo do PAGe” a descrição das bases conceituais e teóricas envolvidas neste estudo, juntamente 

das escalas Likert estruturadas para preenchimento da avaliação de cada um destes critérios dentro de 

cada domínio, com espaços para os registros de comentários e/ou sugestões de melhoria, inclusão ou 

exclusão de itens.  

 

Bom trabalho!  
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DO PAGe 

 

Plano de Atenção Gerontológica (PAGe): Ferramenta para gestão da atenção à pessoa idosa, dividida em quatro módulos: I) Avaliação 

Multidimensional do Idoso; II) Planejamento das ações; III) Coordenação e Implementação das ações; IV) Controle e Reavaliação. Proposta 

essencialmente gerontológica (interdisciplinar) que possibilita, em um mesmo instrumento, realizar a triagem e/ou identificação de riscos 

do idoso e dar sequência, sistematicamente, a gestão do caso (planejamento das ações, execução, monitoramento e acompanhamento de 

todos os procedimentos), buscando otimizar o atendimento prestado ao idoso, tanto na micro gestão, quanto na gestão de serviços (Cezar, 

2012; Zomparelli, 2016). 

Avaliações Multidimensionais de Idosos: Permitem levantar informações do estado biopsicossocial da pessoa idosa e, consequentemente, identificar 

possíveis riscos, demandas e potencialidades para o planejamento da atenção gerontológica (Luk, Or & Woo, 2000; Perracini & Gazzola, 2009; Aprahamian, 

2010; Osterweil, 2003; Welsh, Gordon, & Gladman, 2014). Para ser adequada, esse tipo de avaliação precisa ser ampla, sistemática e individualizada e deve 

incluir aspectos relacionados a diversos domínios: saúde mental, saúde física, funcionalidade, condições socioeconômicas, culturais e ambientais, além das 

preferências e expectativas do idoso e sua família (National Institutes of Health, 1987; Ministério da Saúde, 2006; Osterweil, 2003; Welsh, Gordon & 

Gladman, 2014). Desde a década de 1980, recomenda-se que este tipo de avaliação comece com uma abordagem de case-finding (termo advindo da área 

clínica/medicina) que se utiliza de instrumentos e técnicas de rastreio que produzem resultados iniciais e que, com frequência, conduzem uma avaliação mais 

detalhada (National Institutes of Health, 1987).  

Rastreio de Riscos: Processo de identificação de indivíduos aparentemente saudáveis que potencialmente podem apresentar risco mais elevado de 

desenvolver uma determinada patologia ou condição, de tal modo que justifique uma maior investigação ou intervenção (UK National Screening Committee, 

2014). Testes de rastreio têm como finalidade implícita a redução de risco ou a informação para a intervenção (Pires & Almeida, 2009). A aplicação de 

instrumentos de rastreio, além de ser mais rápida, pode aumentar a quantidade de problemas identificados, reduzir o número de instrumentos utilizados e 

potencializar o tempo de trabalho da equipe (Moore and Siu, 1996; Osterweil, 2003). 
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AVALIAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE BIOPSICOSSOACIAL EM IDOSOS 

DIMENSÕES: SUBDIMENSÕES (DOMÍNIOS): 

Relacionados aos aspectos 

biológicos 
Déficits sensoriais 

Incapacidade 

funcional 
Desnutrição 

Doenças 

Cardiovasculares 

Uso inadequado de 

medicamentos 

Relacionados aos aspectos 

psicológicos 

Atitudes negativas em relação ao 

processo de envelhecimento 
Depressão Déficit cognitivo 

Relacionados aos aspectos 

socioambientais 
Baixo suporte social Problemas ambientais Violência 

Multidimensional Quedas 

 

 

AVALIAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE BIOPSICOSSOACIAL EM IDOSOS 

CONSTRUTO / VARIÁVEL LATENTE: Potenciais riscos de vulnerabilidade biopsicossocial em idosos 

A Vulnerabilidade de uma pessoa é o resultado de um conjunto de riscos distintos e relacionados, que inclui o risco de estar exposto a uma ameaça, o 

risco de materialização de uma ameaça e o risco de falta de defesa/recursos para lidar com uma ameaça. Destaca-se que enfrentar um risco não é o mesmo 

que ser vulnerável; a vulnerabilidade surge quando pessoas ou grupos de pessoas são incapazes de gerenciar os riscos que enfrentam. Desta forma, é 

impossível distinguir aqueles idosos que são vulneráveis examinando apenas fatores de exposição ou ameaças comuns, porque a vulnerabilidade surge das 

interações entre vantagens e desvantagens acumuladas ao longo do tempo de vida e a experiência de ameaças na vida adulta. Se essa interação resulta em 

um resultado melhor ou pior depende da adequação dos recursos de enfrentamento da pessoa. O estudo da vulnerabilidade, portanto, requer atenção não 
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apenas sobre as formas em que os fatores de exposição são criados e distribuídos ao longo do tempo, mas também sobre as maneiras pelas quais os 

indivíduos gerenciam ou são incapazes de mobilizar recursos sociais, materiais e públicos para se proteger de resultados ruins. Em outras palavras, a 

vulnerabilidade é explicitamente conceituada como sendo um produto não apenas de fatores de risco e ameaças, mas também de recursos ou resiliência de 

uma pessoa ou grupo. Portanto, uma consideração de fatores que têm a capacidade de prevenir a progressão para resultados negativos diante de uma ameaça 

é essencial para entender vulnerabilidade (Schrödher-Butterfill & Marianti, 2006; Schrödher-Butterfill, 2013). 

Ademais, a vulnerabilidade é um conceito prospectivamente orientado, ou seja, que busca antecipar desfechos de forma orientada, pois em vez de limitar-

se a determinar se uma pessoa encontrou ou não um resultado ruim, está interessado em avaliar antecipadamente a proximidade de um assunto prejudicial, 

muitas vezes com o objetivo de intervenções preventivas. Desta maneira, a vulnerabilidade captura um estado de risco e, assim, ajuda a identificar indivíduos 

mais suscetíveis a danos para fins de intervenção e proteção, reconhecendo que essa susceptibilidade é irredutível a um único fator, mas requer 

reconhecimento e compreensão da interação complexa de diferentes riscos. Os pontos específicos nos quais as intervenções podem ser direcionadas são: 

antes de ocorrer uma ameaça, reduzindo a suscetibilidade das pessoas ou a probabilidade e a magnitude da ameaça, ou depois, reforçando as defesas das 

pessoas e impedindo a progressão para um resultado sério (Schrödher-Butterfill & Mariantti, 2006; Schrödher-Butterfill, 2013).  

O envelhecimento implica em aumento do risco para o desenvolvimento de vulnerabilidades de natureza biológica, socioeconômica e psicossocial, em 

virtude do declínio biológico típico da senescência, o qual interage com processos socioculturais, com os efeitos acumulativos de condições deficitárias de 

educação, renda e saúde ao longo da vida e com as condições do estilo de vida atual. Em maior ou menor grau, aspectos individuais, coletivos, contextuais 

e históricos das experiências de desenvolvimento e de envelhecimento, geram possibilidades de adoecimento e dificuldades de acesso aos recursos de 

proteção disponíveis na sociedade (Rodrigues & Neri, 2012).  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome. Endereço. Telefones. Data de Nascimento. Idade. Gênero. Estado civil. Escolaridade. Profissão. Aposentadoria. 

Renda mensal familiar e individual. Com quem mora. Religião. 
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RELACIONADOS A ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

DÉFICIT SENSORIAL - Conceitos ou pressupostos teóricos 

As habilidades sensoriais humanas nos permitem interagir com o ambiente, de forma a receber, interpretar e reagir aos seus estímulos. Os cinco sentidos 

físicos comumente conhecidos são: visão, audição, paladar, olfato e tato. O processo de envelhecimento provoca alterações principalmente nos órgãos dos 

quatro primeiros, sendo que cada um deles interfere em uma série de outras capacidades humanas. Nesse sentido, a perda sensorial é um fator de importante 

impacto na vida diária do idoso, na sua participação em atividades e capacidade de interagir (Pedrão, 2013; Fleck, 2006). Cabe ao profissional de saúde 

estimular o idoso e sua família a relatarem quaisquer anormalidades nos órgãos dos sentidos, sem considerarem que são doenças incuráveis ou inerentes ao 

envelhecimento normal. A redução da acuidade visual pode ocorrer devido as alterações fisiológicos das lestes oculares, ao déficit do campo visual e as 

doenças de retina. Sua avaliação deve buscar a distinção entre as alterações decorrentes do envelhecimento normal e as causadas por doenças tratáveis. Avalia-

se as dificuldades para leitura, escrita, realização de tarefas domésticas, assistir televisão e entender os sinais de vias públicas. No campo da audição, a perda 

progressiva da capacidade de diferenciar os sons de alta frequência (presbiacusia) é uma das causas mais comuns do declínio da capacidade auditiva, situação 

esta que pode muitas vezes não ser percebida pelo próprio idoso. Indica-se que a avaliação mais conveniente é a subjetiva – perguntando ao idoso se há 

qualquer dificuldade de audição (Ministério da Saúde, 2006; Pedrão, 2013). Com o envelhecimento, gostos e odores são sentidos com menor intensidade, 

ocorrendo redução dos limiares dos mesmos, diminuição da capacidade discriminatória e sensações distorcidas. A sensibilidade ao sabor salgado reduz-se, 

enquanto ao sabor doce é percebido normalmente. As dificuldades na percepção do gosto podem decorrer de problemas bucais, doenças sistêmicas, alterações 

do sistema olfatório (rinites), lesões no sistema nervoso (AVE), fármacos, deficiência de zinco ou fatores não esclarecidos. As queixas de boca seca são muito 

comuns, principalmente em mulheres que usam medicamentos antidepressivos, anti-hipertensivos, digitálicos e anti-histamínicos. (Pedrão, 2013).  
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Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

1.  O(a) senhor(a) tem problemas de visão? Visão 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

2.  O(a) senhor(a) tem dificuldade para ouvir o que as pessoas falam? Audição 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

3.  O(a) senhor(a) tem dificuldade para sentir o sabor dos alimentos?  Paladar 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

4.  O(a) senhor(a) considera ruim o funcionamento dos seus sentidos? 
Percepção do 

funcionamento geral 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

5.  
O(a) senhor(a) considera que o funcionamento dos seus sentidos afeta sua 

capacidade de interagir com outras pessoas? 
Percepção do impacto 

em atividades 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 

 

INCAPACIDADE FUNCIONAL - Conceitos ou pressupostos teóricos 
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A capacidade funcional é definida como a aptidão do idoso para realizar determinada tarefa que lhe permita cuidar de si mesmo e ter uma vida independente. 

É determinada, então, pelo grau de independência do idoso em atividades de vida diária. As atividades básicas (ABVDs) são as consideradas fundamentais 

pertinentes ao auto-cuidado: tomar banho, vestir-se, promover higiene, transferir-se da cama para a cadeira e vice-versa, ter continência e capacidade de 

alimentar-se. Além dessas, as atividades mais complexas consideradas instrumentais (AIVDs), desenvolvidas com os recursos disponíveis no meio ambiente 

para uma vida ativa na comunidade, são: arrumar a casa, telefonar, viajar, fazer compras, preparar os alimentos, controlar e tomar os remédios e administrar 

as finanças (Freitas & Miranda, 2013). As AIVDs são as que os idosos mais necessitam de ajuda e, assim, as que primeiro comprometem a independência do 

idoso. Em sua avaliação, devem ser evitadas questões reconhecidamente relacionadas à realidade cultural, com forte componente de gênero, como preparar 

refeições e lavar roupa (Santos & Virtuoso Junior, 2008; Ramos et al, 2013). Somado a isto, as perdas funcionais associadas ao avançar da idade seguem 

padrão inverso de complexidade, ou seja, atividades mais básicas de vida diária são mantidas por mais tempo. Desta forma, sabe-se que primeiro se perde a 

capacidade de tomar banho, seguida das capacidades de vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, manter continência, e por último perda da capacidade de 

alimentar-se sem auxílio (Katz et al, 1959; Duarte et al, 2007; Lino et al, 2008).  

Também vale ressaltar, que ser independente é ser capaz de desempenhar atividade/função sem supervisão. Na presença de fatores ambientais (como pegar 

uma roupa em uma prateleira alta) ou comportamentais (como tomar banho apenas na presença de alguém por insegurança), a caracterização do estado 

funcional é baseada no estado real e não na habilidade de realizar a tarefa sem auxílio de terceiros. Por outro lado, o idoso que realiza uma atividade mesmo 

com auxílio de algum dispositivo (por exemplo, manusear e limpar fraldas) é considerado independente (Lino et al, 2008). 

Questão 
Variável 

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS O(a) senhor(a) necessita de ajuda para: 

6.   Fazer compras? AIVD fazer as compras  
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

7.  Usar meios de transporte? 
AIVD usar meios de 

transporte 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

8.  Preparar a própria comida?  AIVD preparar comida 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 
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9.  Usar o telefone?  AIVD Usar o telefone 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

10.  Vestir-se?  ABVD Vestir-se 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

11.  Tomar banho? ABVD Tomar banho 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 
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DESNUTRIÇÃO - Conceitos ou pressupostos teóricos 

A nutrição e a desnutrição constituem grandes preocupações na população idosa. O termo desnutrição pode ser associado a uma variedade de alterações 

nutricionais, desde excesso, deficiência e irregularidades alimentares. Clinicamente, a desnutrição é referida como uma condição em que ocorre um 

desiquilíbrio entre a ingesta e a necessidade nutricional, resultando na perda exagerada de nutrientes. O preditor mais consistente do declínio nutricional e 

mau prognóstico é a perda ponderal não intencional (Hagemeyer & Alves de Rezende, 2013).  

A identificação precoce dos fatores que predispõem o idoso ao risco de desnutrição e/ou complicações associadas a ela pode ser feita avaliando-se, a exemplo 

da MAN - Mini Avaliação Nutricional: perda de peso, mobilidade, presença de estresse psicológico ou doença aguda, problemas neuropsicológicos, índice 

de massa muscular, medidas antropométricas, modo de vida, medicação, presença de ulcerações na pele, número de refeições, ingestão de alimento e líquidos, 

autonomia na alimentação e subjetivamente pela autopercepção do estado nutricional e de saúde (Hagemeyer & Alves de Rezende, 2013; Najas et al, 2013; 

Rubenstein et al, 2001; Loureiro, 2008; Najas &Yamatto, s.d.). Os pontos de corte recomendados para IMC de idosos são diferenciados devido as 

particularidades desta população. Sendo recomendado pela OMS e adotados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, os seguintes valores: ≤ a 22 

= baixo peso / desnutrição, > 22 e < 27 = adequado / eutrofia, ≥ 27 = sobrepeso / obesidade (Hagemeyer & Alves de Rezende, 2013; Najas et al, 2013).   

Além disto, o envelhecimento pode provocar declínios no prazer ao se alimentar, na capacidade de reconhecimento alimentar e na sua função sensorial da 

cavidade oral, proporcionado, assim, maior risco potencial de desnutrição. Estas mudanças podem interagir com fatores sociais e psicológicos na redução da 

ingesta alimentar. Portanto, faz-se necessária avaliar sintomas na cavidade oral, dificuldades de mastigação e adaptação às próteses dentárias, em busca por 

lesões (Pedrão, 2013). 

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

12.  O(a) senhor(a) acha que está desnutrido(a)?  
Percepção de 

desnutrição 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

13.  
O(a) senhor(a) tem lesões na região bucal ou algum outro problema que 

provoque dificuldades de mastigação? 
Saúde bucal 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

14.  O(a) senhor(a) faz menos do que três refeições por dia?  [C]  1  2  3  4 
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Quantidade de refeições 

diárias 
[P]  1  2  3  4 

Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a):       

15.  Diminuiu sua ingestão alimentar sem motivo?  
Diminuição ingesta 

alimentar 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

16.  
Perdeu peso sem motivo aparente? Se sim, quantos kilos?  

 > 3kg   de 1 a 3kg  não sabe informar 

Perda de peso 

involuntária  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

17.  
Passou por algum estresse psicológico, doença aguda ou internações? 

[Sublinhe quais fatores foram respondidos] 
Presença de estresse  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

18.  
Índice de Massa Corporal (peso __[kg]/estatura__[m2] = __Kg/m2) igual 

ou menor que 22 Kg/m2? 

IMC indicativo de risco 

de desnutrição  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES - Conceitos ou pressupostos teóricos 

Doenças cardiovasculares (DCV) incluem doenças do coração, doenças vasculares do cérebro e dos vasos sanguíneos. As DCV podem ser separadas em dois 

grupos: 1) as relacionadas a aterosclerose e 2) as demais. O primeiro grupo constitui-se das seguintes doenças: doença cardíaca isquêmica ou doença arterial 

coronariana, doença cerebrovascular (ex: acidente vascular cerebral) e doenças da aorta e das artérias (ex: hipertensão e doença vascular periférica); já o 

segundo: doença cardíaca congênita, doença cardíaca reumática, cardiomiopatias e arritmias cardíacas. Estas doenças constituem as principais causas de morte 

no mundo, sendo os mais prevalentes os ataques cardíacos, seguidos dos AVCs. (WHO, 2011). Os principais fatores de risco das DCV (que promovem o 

processo de aterosclerose incluem 1) fatores comportamentais: uso do tabaco, inatividade física, dieta pouco saudável (rica em sal, gorduras e calorias), uso 

prejudicial ao álcool; e 2) fatores de risco metabólicos: hipertensão, diabetes, colesterol, sobrepeso e obesidade (WHO, 2011). Evidências mundiais apontam 

que a mortalidade por DVC vem diminuindo devido às intervenções de prevenção e tratamento, com redução dos fatores de risco, especialmente dos 

comportamentais, que, por sua vez, levam aos fatores metabólicos (considerados condições intermediárias). Estes fatores geralmente coexistem na mesma 

pessoa e atuam de forma sinérgica e multiplicativa, interagem e se potencializam, para aumentar o risco total do indivíduo. Assim, sabe-se que para prevenir 

DCV’s, o risco cardiovascular total deve ser reduzido ao se diminuir todos os fatores de risco modificáveis. Desta forma, o objetivo da avaliação do risco 

cardiovascular é identificar grupos de indivíduos que devem ser aconselhados e tratados com o intuito de prevenir a doença cardiovascular, bem como 

estabelecer o nível de agressividade da terapêutica a ser instituída (WHO, 2011; Mafra & Oliveira, 2008).   

O risco de DCV em idosos tem sido estudado no Brasil de diferentes formas: 1) histórico familiar de DCV; 2) HAS, Diabetes e Colesterol alto, de acordo 

com a) os respectivos valores de referência (PA > 140 /90 mmHg, glicemia em jejum ≥ 100mg/dL e razão de colesterol total / HDL acima da média ≥5%) 

aferidos com método padrão, obtidos por testes laboratoriais ou auto-referidos; ou b) relato ou verificação do uso de tratamento medicamentoso respectivo; 

ou ainda c) relato ou identificação prévia de algum médico; 3) obesidade de acordo com o índice de massa corporal (IMC) para idosos (≥27 Kg/m2) ou pela 

circunferência da cintura (> 80 cm para mulheres e > 94 cm para homens); 4) tabagismo, através da análise do histórico de tabagismo do indivíduo e não 

somente sua situação atual, considerando a) hábito atual ou abandono em < 6 meses; b) consumo de 100 cigarros ao longo da vida e permanência do hábito; 

c) distinguindo fumantes, ex-fumantes e não fumantes; ou d) hábito auto-referido; 5) abuso de álcool considerando tipo de bebida, quantidade de álcool 

ingerida e gênero, sendo os valores de referência diário de 30 g de etanol para homens, de preferência não-habitualmente; sendo a metade dessa quantidade a 

tolerada para as mulheres; e 6) prática de atividade física, considerando-se que para que os idosos desfrutem de seus benefícios é recomendado a realização 
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regular de atividades de intensidade moderada, com duração de 30 minutos e frequência de 5 vezes por semana, acumulando-se, assim, uma quantidade de 

exercícios superior a 150 minutos semanais (Caetano et al, 2008; Ferreira et al, 2010; Freitas, 2011; Pereira et al, 2007; Diniz & Tavares, 2013; Sociedade 

Brasileira de Hipertensão, 2010; Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014; Campbell et al., 2008; Chodzko-Zajko et al., 2009; Cervi et al, 2005).  

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

19.  
O(a) senhor(a) tem histórico familiar (1o grau) de DCV (infarto, derrame, 

angina)?  

Histórico familiar de 

DVC 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

20.  

O(a) senhor(a) tem hipertensão arterial descontrolada? [Pontuar como 

sim quando PA auto referida for superior a 140/90 mmHg ou caso 

o(a) idoso(a) não saiba informar.] 

Hipertensão arterial 

(HAS) 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

21.  

O(a) senhor(a) tem diabetes descontrolada? [Pontuar como sim quando 

glicemia jejum verificada em último exame for superior a 100 mg/dL 

ou caso o(a) idoso(a) não saiba informar.] 

Diabetes 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

22.  

O(a) senhor(a) tem colesterol alterado? [Pontuar como sim quando CT 

e HDL forem verificados em último exame como superior a 200 

mg/dL e 60 mg/dL, respectivamente, ou caso o(a) idoso(a) não saiba 

informar.] 

Dislipidemia 

[C]  1  2  3  4 

[P] 
 1  2  3  4 

23.  O(a) senhor(a) fuma ou é ex-fumante? Tabagismo 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

24.  
O(a) senhor(a) pratica mais de 150 minutos de exercícios físicos por 

semana? 

Prática de exercícios 

físicos 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

25.  O(a) senhor(a) considera que sua alimentação é saudável? 
Consumo alimentar de 

risco 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

26.  

Na última semana, o(a) senhor(a) ingeriu bebidas alcoólicas? Se sim, 

registre tipo e quantidade: ____. [Depois assinale ao lado a resposta Abuso de álcool [C]  1  2  3  4 
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equivalente, considerando as seguintes referências: Homens: Mais do 

que 14 doses de destilado (350ml), 7 taças de vinho (2 litros) ou 14 latas 

de cerveja (5 litros) Mulheres: Mais do que 7 doses de destilado (175ml), 

3 e ½  taças de vinho (1 litro) ou 7 latas de cerveja (2,5 litros).]  

[P]  1  2  3  4 

27.  IMC para obesidade: ≥27 Kg/m2 [verificar na questão 18] IMC obesidade 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 

 

USO INADEQUADO DE MEDICMENTOS - Conceitos ou pressupostos teóricos 

A população idosa constitui o grupo com maior número de diagnósticos e uso de medicamentos. Como consequência, os idosos têm maior possibilidade de 

sofrer problemas relacionados ao uso de medicamentos que podem causar hospitalização, prolongamento do período de internação e até mesmo óbito. 

Entretanto, muitas vezes, estes problemas não são valorizados e identificados. Diante disto, faz-se necessário o conhecimento sobre o uso de medicamentos 

feito pelos idosos, a fim de avaliar a terapia prescrita e, quando necessário, sugerir ações para otimização do tratamento. Vários fatores podem influenciar na 
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segurança, efetividade e sucesso da administração de medicamentos: as alterações anatômicas e funcionais naturais do envelhecimento, as afecções que 

acometem o indivíduo idoso, a presença de múltiplas doenças, a polifarmácia, aumento da suscetibilidade a reações adversas a medicamentos (RAM’s), as 

mudanças na farmacologia e problemas na adesão ao tratamento (Quinalha & Correr, 2010). Polifarmácia é considerada a utilização de pelo menos cinco 

medicamentos de uso contínuo (Secoli, 2010, Cabrera, 2013).  O risco de RAM´s em idosos pode ser avaliado através da relação entre o número de 

diagnósticos, o uso ou não de medicamentos inapropriados e a quantidade de medicamentos em uso, determinando se o idoso apresenta probabilidade superior 

a 50% em desenvolver uma reação adversa a medicamento. Medicamentos inapropriados para idosos são os medicamentos que não deveriam ser prescritos 

para este grupo por três motivos: 1) apresentarem risco elevado de reações adversas graves, 2) possuírem evidência insuficiente de benefícios e 3) pela 

existência de opções terapêuticas tão ou mais efetivas e com menor risco (Passaralli e Jacob Filho, 2007). Existem algumas listas de quais são os medicamentos 

inapropriados para uso de idosos que podem ser consideradas para este tipo de avaliação (Fick et. al, 2003, Quinalha & Correr, 2010, Gorzoni et al, 2012). 

Recentemente, foi apresentado o primeiro consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) para idosos, no qual foram definidos 

118 critérios, sendo 43 critérios de medicamentos que devem ser evitados independentemente da condição clínica e 75 critérios a depender da condição clínica 

dos idosos (Oliveira et. al, 2016).  Além disso, uma reação adversa pode ser interpretada, erroneamente, como uma nova situação clínica e mais um 

medicamento sintomático pode ser introduzido, e por sua vez provocar outra RAM, e assim por diante, constituindo para fenômeno denominado como 

prescrição de cascata que provoca um expressivo aumento desnecessário no uso de medicamentos (Passaralli e Jacob Filho, 2007; Cabrera, 2013). Outros 

fatores que já se apresentaram importantes ao longo de experiências práticas vivenciadas em avaliação de idosos dizem respeito à automedicação, 

conhecimento sobre os medicamentos utilizados e origem da prescrição (múltiplos prescritos).  

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

28.  

Nos últimos 5 anos, algum médico ou outro profissional de saúde já disse 

que o(a) senhor(a) tem: a) Doença do coração (angina, infarto ou ataque 

cardíaco), b) Pressão alta / hipertensão, c) Derrame / AVC / Isquemia, 

d) Diabetes Mellitus, e) Tumor maligno / Câncer, f) Asma /Bronquite/ 

Enfisema, g) Osteoporose, h) Reumatismo, i) Tendinite, j) problemas de 

circulação, k) Depressão, l) Outra?_______- Resposta dicotômica para 

cada opção sem pontuação.  

Presença de doenças  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 
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29.  

O(a) senhor(a) tem algum dos seguintes problemas de saúde: a) dor de 

cabeça, b) dor nas costas ou em outra parte do corpo, c) alergia, d) 

problema emocional, e) tontura, f) dificuldades para dormir, g) 

incontinência urinária / perda de urina?, h) Outro?_____- Resposta 

dicotômica para cada opção sem pontuação. 

Presença de sinais e 

sintomas  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

30.  Quantidade total de diagnósticos (doenças): ___. Sem pontuação.  
Quantidade total de 

diagnósticos  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

31.  

[Solicitar as bulas dos medicamentos utilizados pelo(a) senhor(a) e 

fazer registro legível dos respectivos nomes e classes terapêuticas:] 

Utiliza cinco medicamentos ou mais? 

Polifarmácia 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

32.  
Nos últimos 6 meses, a quantidade de medicamentos que o(a) 

senhor(a) toma aumentou muito? 
Prescrição em cascata 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

33.  O(a) senhor(a) sabe para que serve todos os seus medicamentos? 

Conhecimento sobre os 

medicamentos 

utilizados  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

34.  
Os medicamentos que o(a) senhor(a) faz uso foram prescritos por 

médicos diferentes?  
Múltiplos prescritores  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

35.  
O(a) senhor(a) toma os medicamentos de acordo com as orientações 

médicas? 
Adesão ao tratamento 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

36.  O(a) senhor(a) alguma vez já deixou de tomar seus medicamentos?  
Negligência no 

tratamento 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

37.  O(a) senhor(a) tem o costume de tomar remédios por conta própria?  Automedicação 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

38.  

Verificar na lista de medicamentos potencialmente inapropriados para 

idosos brasileiros (anexada ao PAGe) se o(a) idoso(a) toma algum dos 

medicamentos citados na mesma. [Caso sim, pontue ao lado e os deixe 

destacados na lista.] 

Uso de medicamentos 

potencialmente 

inapropriados  

[C]  1  2  3  4 

[P] 
 1  2  3  4 
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39.  

Cálculo do risco para reações adversas. [Verifique as respostas das 

questões 30 e 38. Circule e cruze as informações na tabela abaixo. 

Em seguida, verifique os registros da questão 31 e assinale ao lado 

se o(a) idoso(a) utiliza uma quantidade de medicamentos superior 

ao valor indicado na tabela]. VER TABELA NO INSTRUMENTO 

Risco de reações 

adversas 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

Sugestões e Comentários 

 

RELACIONADOS A ASPECTOS PSICOLÓGICOS  
 

ATITUDE NEGATIVA EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO - Conceitos ou pressupostos teóricos 

O envelhecimento é um processo natural, contínuo, individual e heterogêneo, que implica em um conjunto de transformações biopsicossociais que ocorre 

com o passar do tempo em todos os seres humanos. Sendo a velhice uma fase desse processo (Netto, 2013). Atitudes podem ser definidas como predisposições 

aprendidas e relativamente estáveis para responder ante um objeto. Envolvem três componentes: cognitivo, emocional e a tendência à ação. Em outras palavras, 
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as atitudes envolvem as crenças avaliativas, os sentimentos experimentados e disposição de entrar em interação com o determinado objeto. Atitudes 

preconceituosas sobre a velhice e o processo de envelhecimento são reflexos de supergeneralizações ou supersimplificações, que por sua vez, impactam em 

estereótipos positivos e negativos. Em nossa sociedade constata-se a antiga trajetória da atribuição de características indesejáveis que são utilizadas para 

tomadas de decisões em como lidar com a velhice e a pessoa idosa (Neri, 2005).  

Indivíduos percebem perdas e ganhos em seus processos de envelhecimento pessoal. Percepções negativas de envelhecimento dizem respeito, sobretudo, a 

declínio físico (vulnerabilidade, perda de vitalidade e queixas sobre perdas funcionais específicas atribuídas ao envelhecimento normal) e a perdas sociais 

(morte de entes queridos, perda da independência e perda de respeito na sociedade). Percepções positivas do próprio processo de envelhecimento são 

relacionadas principalmente ao funcionamento social e psicológico (como aumento da liberdade e autonomia, nascimento de netos, maior experiência de vida, 

sabedoria e tranquilidade). Uma visão mais negativa da velhice pode estar associada a presença de doenças, incapacidades e depressão, além de refletir atitudes 

estereotipadas frente ao processo de envelhecimento. A idade psicológica tem relação com o senso subjetivo de idade que depende de como cada indivíduo 

avalia a presença ou a ausência de marcadores biológicos, sociais e psicológicos do envelhecimento em comparação com outras pessoas de sua idade. 

Especificamente, refere-se às experiências internas da pessoa a respeito da sua idade e de seu processo de envelhecimento. Desta forma, idade subjetiva é 

interpretada como o resultado do processo em que o indivíduo se identifica ou se distancia de diferentes aspectos ligados ao envelhecimento. Trabalhar com 

esta variável possibilita compreender a adaptação individual ao processo de envelhecimento. (Batistoni & Namba, 2010; Veloz et al, 1999; Guedea et al, 

2006; Fortes-Burgos et al, 2007; Almeida & Lourenço, 2009).  

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

40.  
Que idade o (a) senhor(a) sente ter_____? Por quê?   

[Registrar ao lado se o idoso sente-se mais velho do que realmente é:]  Idade subjetiva 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

41.  

Existem pontos positivos e negativos na velhice? Quais?  

[Registrar ao lado se é perceptível uma visão mais negativa da velhice:]  

Percepção de perdas 

e ganhos no processo 

de envelhecimento 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 
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ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

Sugestões e Comentários 

 

DEPRESSÃO - Conceitos ou pressupostos teóricos 

Os transtornos de humor estão entre as desordens psiquiátricas mais comuns em idosos, sendo responsáveis por perda de autonomia e agravamento de quadros 

patológicos preexistentes. Dentre eles, a depressão é a mais frequente. Ainda é comum a atribuição errônea dos sintomas depressivos como fatores comuns 

do processo de envelhecimento, ou como secundários de outra patologia clínica, por parte do próprio idoso, dos familiares e de alguns profissionais de saúde, 

gerando sofrimento desnecessário ao idoso, carga para a família e custos para a sociedade (Paradela et al, 2005; Almeida & Almeida, 1999; Frank & Rodrigues, 

2013). A síndrome depressiva é caracterizada pela presença de humor predominantemente depressivo e/ou irritável e anedonia (diminuição da capacidade de 

sentir prazer ou alegria). Existe uma sensação subjetiva de diminuição de energia (cansaço, fadiga), desinteresse, lentificação, pensamentos pessimistas e 

ideias de ruína. (Paradela, 2011). Os instrumentos de avaliação da depressão buscam realizar um rastreio dos sintomas ou verificar a gravidade dos mesmos, 

contribuindo para investigação diagnóstica (nunca usados como critério isolado para diagnóstico), reduzindo a possibilidade do subdiagnóstico ao expor 

objetivamente a sintomatologia (Frank & Rodrigues, 2013). 

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

42.  De modo geral o(a) senhor(a) está satisfeito com a vida? Satisfação com a vida 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

43.  O(a) senhor (a) se sente triste com frequência?  Tristeza 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 
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44.  
O(a) senhor(a) abandonou muitas das coisas que fazia ou gostava de 

fazer?  
Abandono de atividades 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

45.  O(a) senhor(a) tem medo de que algum mal vá lhe acontecer? Medo 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

46.  O(a) Sr.(a) se sente impaciente e agitado(a) com frequência? Agitação 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

47.  O O(a) Sr.(a) tem dificuldades em concentrar-se? 
Dificuldade de 

concentração 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 
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DÉFICIT COGNITIVO - Conceitos ou pressupostos teóricos 

A cognição envolve todo o funcionamento mental como as habilidades de pensar, de perceber, de lembrar, de sentir, de raciocinar e de responder aos estímulos 

externos. As principais funções cognitivas são: memória, atenção, funções executivas, linguagem e habilidades visuoespaciais (Rabelo, 2009; Yassuda & 

Abreu, 2013). O envelhecimento normal engloba um declínio gradual nas funções cognitivas e o início e a progressão desse declínio são extremamente 

variáveis. Os idosos tendem a apresentar grande probabilidade de incapacidade cognitiva moderada ou severa. Mesmo indivíduos não acometidos por doenças 

podem ter declínios significativos em funções como memória, atenção e função executiva (Yassuda & Abreu, 2013; Canineu et al, 2013; Andrade et al, 2017). 

Um dos principais objetivos do rastreio cognitivo é identificar indivíduos com potencial risco de desenvolver demência, sendo fundamental distinguir déficits 

relacionados ao envelhecimento normal do comprometimento cognitivo leve e da demência. Para tanto, verifica-se se os desempenhos nas tarefas cognitivas 

estão de acordo com parâmetros de normalidade para idade e escolaridade ou se indicam declínio além do esperado apontando sinais de comprometimento 

(Amaral Carvalho & Caramelli, 2007; Yassuda & Abreu, 2013; Rabelo, 2009. Vitiello et al 2007; Caramelli et al, 2003). Além disso, a percepção do 

funcionamento da própria memória é um fator importante e as queixas sobre as falhas da memória podem sinalizar o início de um quadro patológico. Para 

tanto, ao investigar a queixa de memória convém pedir comparação do estado atual com o desempenho da memória no passado, ou ao estado da mesma em 

comparação com amigos contemporâneos (Rabelo, 2007; Canineu & Stella, 2013).  

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

48.  O(a) senhor(a) considera que a sua memória é tão boa quanto antes? Queixa de memória  
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

49.  

Vou dizer 3 palavras, e o(a) senhor(a) irá repeti-las a seguir [Falar as 3 

palavras em sequência pausadamente. Caso o(a) idoso(a) não 

consiga, repita no máximo 3 vezes para aprendizado. Pontuar ao lado 

se o(a) idoso(a) repetiu corretamente as três palavras na primeira 

tentativa]. CARRO – VASO - TIJOLO 

 

Memória imediata 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 
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50.  

O(a) senhor(a) deve falar todos os nomes de animais de que se lembrar, o 

mais rápido possível. Quantos mais falar, melhor. [Anote os nomes de 

animais falados pelo(a) idoso(a) a cada 15 segundos. Registrar, mas 

não contar animais repetidos]. Pode começar. [Pontue se o(a) idoso(a) 

falou uma quantidade de animais superior a note de corte.  

Nota de corte de acordo com escolaridade: analfabetos = 9 animais; 

1-7 anos = 12 animais e 8 anos ou mais = 13 animais.] 

Linguagem, função 

executiva e memória 

semântica 

[C] 

 
 1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

51.  

O(a) senhor(a) consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que 

repetisse agora há pouco? [Atenção: o entrevistador não deve dizer as 

palavras. Pontue se o(a) idoso(a) lembrou e repetiu corretamente as 

3 palavras]. 

Memória tardia 

[C]  1  2  3  4 

[P] 
 1  2  3  4 

52.  

[Esteja com uma folha em mãos e fale todos os comandos de uma vez 

só] Senhor(a), vou lhe pedir para realizar uma tarefa agora com este papel. 

Pegue-o com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa. 

[Pontue se o(a) idoso(a) realizou os 3 comandos corretamente] 

Praxia 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

53.  

[Teste do Relógio – Aplique apenas se o (a) idoso tiver escolaridade 

igual ou superior a 5 anos. Caso não, pontue ao lado de forma 

negativa. Esteja com uma folha com um desenho de um círculo de 11 

cm de diâmetro e dê as instruções para a tarefa] Senhor(a), nesta folha 

temos um mostrador de um relógio. Gostaria que o senhor(a) colocasse 

os números dentro dele. [Aguardar]. Por favor, agora indique o horário 

11h10 (onze horas e 10 minutos).  

[Pontue ao lado se o(a) idoso(a) atingiu a nota de corte esperada.  

Nota de corte: Atribua um ponto para cada posicionamento correto 

dos números 1,2,4,5,7,8,10 e 11, mais um ponto para cada ponteiro 

correto (pontuação máxima = 10). Ponto de corte = 7]. 

Habilidades 

visuoespaciais, 

construtivas e função 

executiva  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 
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ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 

 

RELACIONADOS A ASPECTOS SOCIAIS  

 

BAIXO SUPORTE SOCIAL - Conceitos ou pressupostos teóricos 

Redes de suporte social são conjuntos hierarquizados de pessoas que mantém entre si laços típicos de dar e receber, sendo o suporte em si o produto da 

atuação dessas relações. Define-se que os familiares, amigos, vizinhos e a comunidade em geral formam a rede de suporte informal dos idosos, à medida 

que a organização formal engloba uma série de serviços (como atendimentos domiciliares, universidades públicas, programas governamentais de saúde, 

entre outros). Idosos passam por eventos negativos de natureza múltipla como restrição em papéis sociais e afastamento social, assim como, têm chances 

aumentadas de declínio da capacidade funcional que exige maior auxílio de terceiros para suas atividades de vida diária. Por outro lado, o apoio familiar ao 

idoso tem diminuído de forma acentuada, reforçando a necessidade de se estimular o apoio comunitário para identificação de potenciais recursos de apoio 

social, o qual também ainda é precário em nossa realidade (Neri, 2005; Lemos & Medeiros, 2013; Domingues et al, 2012; Neri & Vieira, 2013).  

Para mobilizar as relações de apoio e proporcionar uma atenção integral à pessoa idosa, a avaliação da rede de suporte social segundo a visão do idoso faz-

se necessária, objetivando identificar não só sua composição, mas também sua função, qualidade, frequência e adequação. A avaliação subjetiva do suporte 

social explica de forma mais satisfatória desfechos em saúde, atividade e bem-estar subjetivo do que explicações baseadas em medicada objetivas (tamanho 

das redes de relações, frequência de contatos ou proximidade geográfica de seus membros) (Domingues et al, 2013; Neri & Vieira, 2013). Medir a estrutura 

desta rede permite avaliar o grau de conexão do indivíduo com os outros, seu nível de isolamento ou de integração social. A detecção precoce de disfunções 
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familiares é fundamental para o planejamento e manutenção do idoso na participação de seus processos para que usufrua de sua autonomia e independência, 

assim como da atuação da rede como viabilizadora dessa participação (Lemos & Medeiros,2013). Para tanto, o suporte social pode ser estudado, além das 

variáveis já mencionadas acima, através de: apoio afetivo (expressões de amor, afeição, encorajamento), apoio material (ajuda financeira), apoio instrumental 

(auxílios em atividades domiciliares e transportes), apoio informativo (aconselhamentos, sugestões, orientações sobre saúde, legislação ou na tomada de 

decisões), interação social positiva (disponibilidade de pessoas com quem se divertir e relaxar), envolvimento social definido pela participação em atividades 

avançadas de vida diária (AAVD) e acesso aos seus serviços de saúde (Rosa et al, 2007; Neri & Vieira, 2013; Rodrigues & Neri, 2012).  

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

54.  
O(a) senhor(a) tem: cônjuge___, pais___, irmãos (nª)___, filhos(nª)_____ 

e netos (no)____[Fazer registro dos familiares vivos].  
Composição familiar 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

55.  O(a) senhor(a) encontra familiares e/ou amigos com frequência? Convivência frequente 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

56.  O(a) senhor(a) participa de decisões importantes da sua família?  
Participação em 

decisões familiares  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

57.  
O(a) senhor(a) se sente satisfeito(a) com o relacionamento afetivo que 

tem com os seus familiares?  
Apoio afetivo familiar 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

58.  O (a) senhor(a) tem ajuda de alguém se precisar de dinheiro? Apoio material 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

59.  
O(a) senhor(a) pode contar com alguém para ajudá-lo(a) a resolver 

problemas?  
Apoio informativo 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

60.  O(a) senhor(a) tem pessoas com quem possa se divertir e relaxar? Interação social positiva 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 

61.  Envolvimento social [C]  1  2  3  4 
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O (a) senhor(a) participa de eventos sócio-culturais, tais como: peças de 

teatro, cinema, universidade aberta a terceira idade, centro de 

convivência, festas, ligados à religião, etc)? 

[P] 
 1  2  3  4 

62.  O (a) senhor(a) é acompanhado regularmente por serviços de saúde? 
Acesso a serviços de 

saúde 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 
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PROBLEMAS AMBIENTAIS - Conceitos ou pressupostos teóricos 

O ambiente pode ser definido como um conjunto de atributos físicos, sensoriais, cognitivos, afetivos, espirituais, climáticos e funcionais que nos circundam 

no dia a dia e do qual fazemos parte. Os aspectos básicos relacionados ao desenvolvimento ambiental são: acessibilidade e uso, facilidade de circulação, 

conservação de energia, comunicação, segurança, proteção e privacidade. Diante disso, os problemas relacionados ao ambiente incluem qualquer fator que 

provoque insegurança e ofereça risco, restrinja o acesso e a escolha de preferências, limite o desempenho ou cause desconforto. Desta forma, o ambiente pode 

se constituir de forma a ser um facilitador, apenas uma barreira ou ainda provocador de condições desfavoráveis que alteram a saúde e funcionalidade dos 

idosos. Para ser saudável o ambiente deve possibilitar que todas as pessoas possam utilizá-lo plenamente, de forma a promover independência, autonomia e 

boa qualidade de vida. Entretanto, os ambientes são de forma geral projetados para adultos jovens com altura mediana e sem limitações. Sendo assim, urgente 

o planejamento e adequação dos mesmos para a população idosa. Somado a isto, também existe a resistência de alguns idosos em adaptar seus espaços por 

menosprezarem riscos, se preocuparem com a aparência estética ou desconhecerem como as adaptações ambientais podem tornar suas vidas mais fáceis 

(Perracini, 2013).   

A avaliação do ambiente é extensa e não dá conta de todas as dimensões que o compõem. Em geral, a dimensão física relacionada ao risco de quedas é 

privilegiada. Os fatores de risco ambientais estão presentes em aproximadamente 40% dos episódios de quedas. Idosos saudáveis, com uma rotina de vida 

mais ativa, caem mais em ambientes externos. Por outro lado, idosos com algum comprometimento funcional tendem a sofrer a queda no próprio domicílio. 

Os fatores ambientais (extrínsecos) mais prevalentes relacionados a quedas são: superfícies irregulares, superfícies molhadas/escorregadias, objetos/tapetes 

soltos e desníveis no chão/problemas com degraus. Outros fatores ambientais também já encontrados são: iluminação inadequada, ausência de barras de apoio 

e corrimãos, móveis instáveis, má conservação das vias públicas e comportamentos de risco como subir em escadas ou cadeiras, andar com calçados 

inadequados, não acender a luz ao entrar nos cômodos (Oliveira et al, 2014; Perracini, 2013). Já no ambiente externo/comunitário as calçadas e meios de 

transporte podem apresentar condições físicas inadequadas que provoquem desequilíbrios (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2010) e barreiras 

relacionadas ao deslocamento ativo também podem ser avaliadas através, dentre outras dimensões, da satisfação com o bairro, de acordo com seus acessos, 

facilidades e segurança (Malavasi et al. 2007, Florindo, 2012).  
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Questão Variável AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS Na casa do(a) Senhor(a): Ambiente doméstico 

63.  Os móveis são estáveis?  Estabilidade dos móveis 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

64.  Há objetos e/ou tapetes soltos nas áreas de circulação? 
Obstáculos nas áreas de 

circulação 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

65.  O piso é escorregadio (ex. encerado, molhado)?  Piso escorregadio 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

66.  As escadas possuem corrimãos em ambos os lados?  Apoio nas escadas 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

67.  As escadas/degraus são iluminados adequadamente?  Iluminação nas escadas  
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

68.  
Os degraus são adequados (tamanho, rebordos, largura e padronagem 

etc)?  
Ergonomia dos degraus 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

69.  Há tapetes antiderrapantes fora e dentro do box?  
Tapetes antiderrapantes 

no banheiro 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

O(a) senhor(a) costuma: 
Comportamentos de 

risco 
 

    

70.  Subir em banquetas ou cadeiras para alcançar objetos altos? 
Subir em banquetas ou 

cadeiras 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

71.  Deixar as luzes apagadas quando levanta-se à noite? Acender luzes à noite 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 
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72.  
Utilizar calçados seguros e adequados (solado antiderrapante, bem 

ajustados e firmes no pé, sem saltos etc)? 

Usar calçados 

adequados 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 Ambiente externo      

73.  
As calçadas do seu bairro são bem cuidadas (pavimentadas, lisas e sem 

buracos)? 
Calçadas bem cuidadas  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

O(a) senhor(a) está satisfeito com: Satisfação com o bairro      

74.  O acesso ao transporte público no seu bairro? 
Acesso ao transporte 

público 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

75.  O acesso ao comércio no seu bairro?  Acesso ao comércio 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

76.  
A facilidade e prazer em andar (a pé / com cadeira de rodas / bengala / 

andador) no seu bairro?  

Facilidade e prazer em 

andar 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

77.  O acesso à diversão no seu bairro (restaurantes, cinema, clubes etc.)? Acesso à diversão  
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

78.  A segurança quanto à ameaça da criminalidade no seu bairro? 
Segurança quanto â 

criminalidade  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

[C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 

 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
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Sugestões e Comentários 

 

VIOLÊNCIA - Conceitos ou pressupostos teóricos 

Violência contra o idoso pode ser definida como qualquer ato, único ou repetitivo, ou ausência de ação apropriada, que ocorre em qualquer relação 

supostamente de confiança, que cause dano ou incômodo a pessoa idosa. Podendo se expressar por: violência física (inflicção de dor ou lesão, coação física, 

ou dominações, induzidas pela força ou por medicamentos), violência psicológica (agressões verbais ou gestuais com objetivo de aterroriza, rejeitar, humilhar, 

menosprezar, discriminar), violência financeira ou material (exploração ilegal ou imprópria e/ou uso não consentido dos recursos financeiros do idoso), 

violência sexual (contato sexual não consentido de qualquer tipo), negligência (recusa, omissão ou falha ao desempenhar a obrigação do cuidado), abandono 

(ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro quando a pessoa necessita de proteção e assistência) 

e autonegligência (conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança) (Paixão Junior & Rocha, 2013; Minayo, 2014, Secretaria Municipal 

de Saúde, 2007). A violência contra a população idosa se caracteriza por ser generalizada e habitualmente não denunciada, frequentemente praticada pela 

deteriorização e fragilização das relações familiares, estresse do cuidador, isolamento social e desequilíbrio de poder entre vítima e agressor. Somado a isto 

também a resistência e dificuldades por parte dos próprios idosos, dos profissionais e da sociedade num geral em falar sobre a violência, o que, 

consequentemente, faz com que seja silenciada e negada. Mesmo com a falta de instrumentos universalmente aceitos para avaliação ou rastreamento da 

violência em idoso, diante a complexidade do problema, há consenso que avaliações apropriadas são cruciais para identificar sinais de risco, suspeita ou 
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presença de violência. Sendo assim, é sugerido todos os idosos devem ser, pelo menos, indagados pelos profissionais de saúde sobre violência, mesmo na 

ausência de sintomas (Secretaria Municipal de Saúde, 2007; Paixão Junior & Rocha, 2013; Paixão Junior e Reichenheim, 2006; Reichenheim et al, 2008).  

Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

79.  O(a) senhor (a) tem medo de alguém próximo/do seu convívio?  Medo 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

80.  O(a) senhor(a) se sente só ou abandonado?  Abandono 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

81.  
Alguém tem falado com o(a) senhor(a) de forma que se sinta 

constrangido(a) ou desrespeitado(a)? 
Violência psicológica  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

82.  Alguém tem agredido o(a) senhor(a) fisicamente?  Violência física 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

83.  
O(a) senhor(a) tem passado necessidade de roupas, alimentação, 

medicamentos ou outras?  
Negligência  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

84.  Alguém tem usado o dinheiro do(a) senhor(a) sem a sua autorização?  Violência financeira 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

85.  
Alguém do seu convívio já tocou o corpo do(a) senhor(a) sem o seu 

consentimento?  
Violência sexual 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

86.  

 

O(a) senhor(a) está deixando de cuidar da sua própria saúde e/ou 

segurança? 

 

Autonegligência  

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 
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ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
  

 

 

Sugestões e Comentários 

 

 

 

QUEDAS - Conceitos ou pressupostos teóricos 

Queda pode ser definida como um mudança inesperada e não intencional de posição, que leva inadvertidamente o indivíduo ao solo ou a um nível inferior do 

que o ocupado anteriormente. A incidência de quedas, assim como de lesões como consequência, aumenta expressivamente em idosos, especialmente a partir 

dos 75 anos idade. As mulheres apresentam maior risco, devida maior fragilidade, prevalência de doenças crônicas, consumo de medicações e maior 

longevidade em comparação com os homens. Devido suas características multifatoriais, estabelecer uma única causa para quedas é muitas vezes impossível. 

As causas podem ser únicas e claramente identificáveis ou, mais comumente, múltiplas e de difícil individualização, como resultado da interação complexa 

entre diferentes fatores de risco (Nevitt, 1991; Masud & Morris, 2001; Coutinho & Silva, 2002; Macedo et al, 2008; Paixão Júnior & Heckman. 2013).  

Além dos fatores já citados, idade avançada e gênero feminino, os demais fatores de risco para quedas conhecidos são: história prévia de acidente vascular 

cerebral; história prévia de quedas; história prévia de fraturas; presença de declínio cognitivo; déficit de força muscular; instabilidade postural; inatividade; 

comprometimento da capacidade de realizar as atividades de vida diária; uso de dispositivos de auxílio à marcha; depressão; déficit visual; o uso de medicações 

psicotrópicas, em especial os benzodiazepínicos; o uso de várias medicações concomitantes; além da presença de fatores de risco ambientais (piso 

escorregadio, presença de tapetes e objetos em áreas de circulação, ausência de barras de apoio e corrimão) (Masud & Morris, 2001; Rubenstein et al, 2006; 

Gill et al.,2000; Gill; Perracini, 2012; Paixão Júnior & Heckman. 2013).  
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Questão Variável 
AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 

DOS ITENS 

87.  

O(a) senhor(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 meses? Se, sim, 

quantas? [Se não, pontue também a resposta “não” na próxima 

questão e vá para a questão 90] 

Histórico de quedas 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

88.  
O(a) senhor(a) sofreu alguma fratura decorrente destas quedas? Se sim, 

quais?  
Histórico de fratura 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

89.  

O que o (a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu essa(s) queda(s)? 

[Investigar atividade realizada, local, horário do dia, tipo de calçado, 

riscos ambientais etc.] – Pergunta aberta 

Contextualização da 

queda 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

90.  

[Avaliação de força de MMII - Peça ao(a) idoso(a) para levantar-se de 

uma cadeira sem ajuda. Assinale ao lado se o(a) idoso(a) conseguiu 

realizar a tarefa.] 

Força dos MMII 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

91.  

[Avaliação de equilíbrio - Peça ao(a) idoso(a) para permanecer em pé em 

uma única perna, sem apoio dos membros superiores, durante 5 segundos. 

Assinale ao lado se o(a) idoso(a) conseguiu realizar a tarefa.] 

Equilíbrio  
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

Baseado nas respostas de itens anteriores, identifique se o idoso apresenta/utiliza:      

92.  Idade > 75 anos [Ver em dados de identificação] Idade avançada 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

93.  Gênero feminino [Ver em dados de identificação] Gênero 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

94.  
Alterações cognitivas [Pontuação negativa em Fluência Verbal em 

Funções Cognitivas] 

Alterações cognitivas 

 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

95.  Comprometimento AVDs [Pontuação > 4 em Capacidade Funcional] 
Comprometimento 

AVDs 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

96.  Déficit visual [Ver questão 1] Déficit visual [C]  1  2  3  4 
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[P]  1  2  3  4 

97.  Riscos domésticos [Ver questões 63 a 69] Riscos domésticos  
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

98.  Riscos comportamentais [Ver questões 70 a 72]  Riscos comportamentais  
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

99.  Inatividade [Ver questão 24] Inatividade 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

100.  Acidente Vascular Encefálico prévio [Ver questão 29] AVE prévio 
[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

101.  Uso de dispositivo de auxílio de marcha  
Uso de dispositivo de 

auxilio de marcha 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

102.  
Faz uso de medicações psicotrópicas, em especial benzodiazepínicos, OU 

uso contínuo de 5 ou mais medicações (polifarmácia) [Ver questão 31] 

Uso de medicamentos 

potenciais para quedas 

[C]  1  2  3  4 

[P]  1  2  3  4 

103.  

Apresenta alguma das doenças a seguir: hipertensão, tontura/ vertigem, 

Parkinson, amputação de membros inferiores, convulsões, artrite, 

osteoporose, incontinência, diabetes, neuropatia, hipotensão postural [Ver 

questões 28 e 29]  

Doenças predisponentes 

de quedas 

[C]  1  2  3  4 

[P] 
 1  2  3  4 

 [C] = CLAREZA -  1= Não claro  2 = Pouco claro  3 = Claro  4 = Muito claro 

[P] = PERNITÊNCIA -  1= Não pertinente  2 = Pouco pertinente  3 = Pertinente  4 = Muito pertinente 
 

ABRANGÊNCIA 

DO DOMÍNIO  
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Sugestões e Comentários 

 

AVALIAÇÃO DO INTRUMENTO COMO UM TODO 

ABRANGÊNCIA O instrumento é abrangente? Todas as 

dimensões foram inclusas?  

  

 

COMENTÁRIOS: 

 

 

CLAREZA O instrumento é claro?  
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COMENTÁRIOS: 

 

PERTINÊNCIA 
A estrutura e o conteúdo são 

apropriados ao público alvo?     

COMENTÁRIOS: 
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TÍTULO 

AVALIAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE BIOPSICOSSOACIAL EM IDOSOS 

O título do instrumento é adequado? 
    

COMENTÁRIOS: 

 

 

FORMATO 

Avalie o formato (lay-out) quanto à clareza (verificar se o formato é compreensível). 

O formato do instrumento é 

compreensível?     

COMENTÁRIOS: 
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INSTRUÇÕES 

Todas as instruções estão colocadas entre [ ] nas respectivas questões.  

As instruções colocadas ao longo do 

instrumento são claras?     

COMENTÁRIOS: 

 
  

Avalie o cálculo do escore de cada domínio do instrumento e o cálculo do escore total quanto à clareza (verificar se é compreensível). 

ESCORE 

DOMÍNIOS 

O escore de cada domínio deve ser calculado através da soma dos valores respectivos a cada questão, estabelecidos conforme 

presença (0) ou ausência (1) de risco.  

O cálculo do escore dos domínios está 

compreensível? 
  

 
 

COMENTÁRIOS: 

 

ESCORE TOTAL 
Ao final do instrumento calcula-se os escores das dimensões através da soma dos escores de cada domínio. Em seguida, com 

a soma das dimensões se estabelece o escore total.  
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O cálculo do escore total está 

compreensível? 
  

 
 

COMENTÁRIOS: 

 
 

Avalie a classificação desenvolvida para a análise do escore quanto à clareza (verificar se está compreensível e se expressa adequadamente o que se 

espera medir) e à representatividade (notar se há relação com os conceitos envolvidos, se é relevante e se atinge os objetivos propostos).  

ANÁLISE DOS 

ESCORES 

A classificação sugerida para cada domínio se baseia no julgamento da necessidade de maior investigação e/ou intervenção 

no mesmo com base nos riscos identificados. Propõe-se utilizar os resultados dos gráficos de radar como norteadores para 

definir o planejamento das ações. Nestes gráficos as pontuações devem ser normalizadas (em porcentagem) e apresentadas 

com escala de 0 a 100, permitindo a visualização dos domínios com maior e menor pontuações. 

Já para a análise do escore total sugere-se a classificação entre risco baixo, risco moderado e risco alto, com as respectivas 

notas de corte: ≥ 70 pontos, 69 a 40 pontos, ≤ 39 pontos.  

A classificação baseada no escore total é: 
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COMENTÁRIOS: 

 
 

 

 

Agradecemos muitíssimo a sua dedicação e colaboração! 

 

 

Material pertencente e exclusivo à pesquisa de mestrado intitulada Desenvolvimento e Validação de conteúdo da Avaliação Multidimensional do Idoso do Plano de Atenção Gerontológica (PAGe), da aluna, gerontóloga, 
Alexandra Lindy Silva Cezar, sob orientação da Profa. Dra. Ruth Caldeira de Melo. 
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APÊNDICE G 

QUADRO 3 – REGISTRO DA EVOLUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES E REFERÊNCIAS DO CONTEÚDO DA AMI DO PAGE DE 

2010 A 2015 

PAGe VERSÃO 2.1. PAGe VERSÃO 2.2. PAGe VERSÃO 2.3. REFERÊNCIAS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome; data de nascimento; idade; sexo 
(feminino/masculino); estado civil, escolaridade 
(em anos); ocupação; com quem mora; renda 
individual/familiar; BPC (sim/não); religião 
(sim/não, católica/envangélica/espírita/outra) 

Incluso endereço e telefones.  1. Nome; 2. Endereço; 3. Telefones; 4. Data de 
nascimento; 5. Idade; 6. Sexo (feminino/masculino); 7. 
Estado civil:  solteiro(a)  casado(a)/união 
estável  

 separado(a)/ divorciado(a)  viúvo(a) 

8. escolaridade:   analfabeto  EFI   EFC  EMI 
 EMC  ESI  ESC;  9. De acordo com sua 
escolaridade, o(a) senhor(a) estudou, 
formalmente, durante _____ anos. (em anos);  10. 
Caso seja aposentado ou pensionista, qual a 
profissão que exercia? 

11. Exerce atualmente algum tipo de trabalho 
remunerado, qual?; 12. Rendimento mensal 
familiar:  BCP  até um SM   mais de 1 a 2 SM 
 mais de 2 a 3 SM  mais de 3 a 4 SM  mais de 
4 a 5 SM  mais de 5 a 10 SM  mais de 10 SM  
12. Com quem mora:  sozinho(a)  somente 
com o cônjuge  com os filhos  com o cônjuge 
e o(s) filho(s)  com o cônjuge, filho(s) e neto(s) 
 os filhos moram com o(a) senhor(a)  os filhos 
e os netos moram com o(a) senhor(a)   apenas 
os netos moram com o(a) senhor(a)   outra 
pessoa mora com o(a) senhor(a) 

15. Religião (sim/não, 
católica/envangélica/espírita/outra) 

 

INFORMAÇÕES DO PRONTUÁRIO 
/CADERNETA DO IDOSO 

INFORMAÇÕES DO PRONTUÁRIO 
/CADERNETA DO IDOSO 

INFORMAÇÕES DO PRONTUÁRIO 
/CADERNETA DO IDOSO  

 

Destinado para anotação de informações 
contidas no prontuário ou demais registros do 
idoso. Vacinação: 

Destinado para anotação de informações 
contidas no prontuário ou demais registros do 
idoso. Vacinação: 

Destinado para anotação de informações contidas 
no prontuário ou demais registros do idoso. 
Vacinação: 
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I. AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO 

A. PERCEPÇÃO DO IDOSO 

(Pontuação máxima =18) 

A. ATITUDES EM RELAÇÃO A VELHICE 
E ENVELHECIMENTO (Sem pontuação) 

A. ATITUDES EM RELAÇÃO A VELHICE 
E ENVELHECIMENTO (Sem pontuação) 

 

1. Como é essa fase de vida para o (a) senhor 
(a)? [Investigar o que significa envelhecimento 
e velhice]. 

1. Que idade o (a) senhor(a) sente ter? Por 
quê? 
 

Sem alteração. 
Batistoni & Namba 

(2010) 

2. Cite 3 aspectos positivos e negativos 
presentes nessa fase da sua vida.  

2. Existem pontos positivos e negativos 
presentes nessa fase da vida? Quais? 

Sem alteração. Batistoni & Namba 
(2010) 

 B. QUALIDADE DE VIDA  

(Pontuação máxima = 22) 

B. QUALIDADE DE VIDA 

(Pontuação máxima = 26) 
 

3. Em geral, o (a) senhor (a) diria que sua 
saúde é:  

( ) ruim ( ) regular ( ) boa ( ) muito boa ( ) 
excelente  Por que? 

1. Em geral, o (a) senhor (a) diria que sua 

saúde é:  

( ) muito ruim ( ) ruim ( ) boa ( ) muito boa  ( ) 

excelente  Por quê?  

 Sem alteração. 

SF-36 / Ciconelli et al 
(1999) 

4. Como o (a) senhor (a) avalia a sua vida?  
( ) ruim ( ) regular ( ) boa ( ) muito boa ( ) 
excelente 

Por que? 

2. Como o (a) senhor (a) avalia a sua 
qualidade de vida?  ( ) muito ruim ( ) ruim ( ) 
nem ruim, nem boa ( ) boa ( ) muito boa  

Por quê? 

Sem alteração. 

WHOQOL- BREVE / 
Fleck et al (2000) 

5. O (a) senhor(a) se sente capaz de fazer 
coisas/ atividades tão bem quanto a maioria 
das outras pessoas? 
( ) nunca ( ) raramente ( ) as vezes ( ) a 
maioria das vezes ( ) sempre 

3. O (a) senhor(a) se sente capaz de fazer 

coisas/ atividades tão bem quanto a maioria 
das outras pessoas?  
( ) nunca ( ) raramente ( ) as vezes ( ) a 
maioria das vezes ( ) sempre  

Sem alteração. 
Escala de Auto- 

Estima Rosemberg / 
Dini et al (2004) 

6 . Quanta dor no corpo o (a) senhor(a) sentiu 
nas últimas semanas? ( ) forte ( ) moderada ( ) 
leve ( ) muito leve ( ) nenhuma Onde? 

4. Quanta dor no corpo o (a) senhor(a) sentiu 
nas últimas 4 semanas? ( ) intensa( 

)moderada ( ) leve ( ) muito leve ( ) nenhuma    
Onde? 

Sem alteração. 
SF-36/ Ciconelli et al 

(1999) 

7. O (a) senhor (a) tem vivenciado problemas 
pessoais nas últimas semanas? ( ) sim ( ) não 

Item excluído.  ____ 
 

8. O(a) senhor(a) tem planos ou desejos para 
o futuro?  

Item excluído. ____ 
 

C. HÁBITOS DE VIDA 

(Pontuação máxima = 11) 

   

1. Que horas o(a) senhor(a) dorme (__:__) e 
acorda (__:__) geralmente? Total de horas de 
sono: ( ) <8hr ( ) >8hrs 

Item excluído. 

  

____  
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2. Como o(a) senhor(a) classifica o seu sono? 
( ) ruim ( ) regular ( ) bom ( ) muito bom   ( ) 
excelente 

5. Durante o último mês, como você 
classificaria a qualidade do seu sono de 
uma maneira geral? ( ) muito boa ( ) boa ( ) 
ruim ( ) muito ruim 

Sem alteração. Índice de Qualidade 
de Sono de Pittsburg 
(PSQI-BR) / Bertolazi 

(2008) 

Escala de Sonolência 
de Epworth (ESS-

BR)/ Bertolazi (2008) 

3. O(a) senhor(a) acorda durante a noite? ( ) 
sim –Qtas. Vezes? ___ ( ) não  

Item excluído. ____ 

4.O(a) senhor(a) cochila durante o dia?  

( ) frequentemente ( ) as vezes ( ) nunca 

Item excluído.  ____ 

5. O(a) senhor(a) é sexualmente ativo?  

( ) não ( ) sim 

6. Quão satisfeito(a) o senhor(a) está com 
seu relacionamento íntimo? ( ) muito 
satisfeito ( ) satisfeito ( ) nem satisfeito nem 
insatisfeito ( ) muito insatisfeito ( ) 
insatisfeito   O(a) senhor(a) é sexualmente 
ativo? ( ) não  ( ) sim - Item sem pontuação 

Sem alteração.  

Fleck et al. (2003) 

 

Gradim et al. (2007) 

 

Paschoal (2004) 

 

WHOQOL-OLD/ 
Fleck et al (2006) 

 

 

Minayo et al. (2000) 

 

 

6. Como o(a) senhor(a) ocupa o seu tempo? 
[investigar sobre a rotina] 

7. Como o(a) senhor(a) ocupa o seu tempo? 

[investigar sobre a rotina] 
Sem alteração. 

7. O(a) senhor(a) está satisfeito com a forma 
que o ocupa seu tempo/rotina? 

( ) não ( ) sim 

8. O(a) senhor(a) está satisfeito com a forma 
que o ocupa seu tempo/rotina? ( ) muito 
satisfeito ( ) satisfeito ( ) nem satisfeito nem 
insatisfeito ( ) muito insatisfeito ( ) 
insatisfeito 

Sem alteração. 

8. O(a) senhor(a) realiza atividade prazerosa 
e/ou de lazer? ( ) não ( ) sim 
Quais/Frequência: ___________ 

9. O(a) senhor(a) realiza atividade prazerosa 

e/ou de lazer? ( ) não ( ) sim 
Quais/Frequência: ___________ 

Sem alteração. 

B. FATORES DE RISCO 

CARDIOVASCULAR  

(Pontuação máxima = 8) 

C. FATORES DE RISCO 

CARDIOVASCULAR 

(Pontuação máxima = 8) 

H. FATORES CARDIOVASCULARES 

(Pontuação máxima = 14) 

 

1. O senhor(a) tem histórico familiar de DCV? 

( ) não ( ) sim 

Sem alteração. Sem alteração. 
Souza et al. (2006) 

 

Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (2010) 

 

 

 

Sociedade Brasileira 
de Diabetes (2014) 

2. O senhor(a) tem hipertensão arterial?  

( ) não ( ) sim       P.A. ___/____ mmHg 

Sem alteração. 2. O senhor(a) tem hipertensão arterial?  não 
 sim, mas controlada (PA<140/90 mmHg) 
 sim, mas não controlada (PA>140/90 
mmHg)   sim, mas desconhece os valores 
de PA (pontuação respectiva 2, 1, 0, 0) 

3. O senhor(a) tem diabetes?  

( ) não ( ) sim       Se sim, usa insulina? ____ 

Sem alteração. 3. O senhor(a) tem diabetes?  não   sim, 
mas controlada (glicemia jejum < 100 
mg/dL)  sim e não controlada (glicemia 
jejum > 100 mg/dL)  sim, mas desconhece 
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os valores de glicemia (pontuação 
respectiva 2, 1, 0, 0) 

 

Santos et al. (2013) 

Cervi et al. (2005) 

 

Wilson et al. (1998; 
2002) 

 

Campbell et al. (2008) 

 

Mafra & Oliveira 
(2008) 

 

 

 

Nelson et al. (2007) 

 

Chodzko-Zajko et al. 
(2009) 

4. O senhor(a) tem perfil lipídico alterado 
[colesterol]? 

( ) não ( ) sim 

4. O senhor(a) tem colesterol alterado? 

( ) não ( ) sim  É preciso avaliar 
compreensão do idoso quanto a essa 
pergunta.  

4. O senhor(a) tem colesterol alterado?  não  
 sim, mas controlado (CT<200 e/ou 
HDL>60 mg/dL)  sim, mas não controlado 
(CT>200 e/ou HDL<60 mg/dL)   sim, mas 
desconhece os valores de CT e HDL 
(pontuação respectiva 2, 1, 0, 0)    

5. O(a) idoso(a) é obeso? ( ) não ( ) sim   

IMC: _____ Kg/m² 

5. IMC Obesidade: ( ) < 30 ( ) ≥ 30 5. Índice de Massa Corporal:  < 27  ≥ 27 

6. O(a) senhor(a) é fumante? ( ) não ( ) sim  

Cigarros/dia: _____  

Item sem correlação com o escore total e 
demais itens. Modificar para validação. 

6. O(a) senhor(a) é fumante?  não  não, 
mas já fumou antes   sim - cigarros/dia: __  

7. O(a) senhor(a) ingere bebidas alcoólicas?  

( ) não ( ) sim Freq/semana:_________ 

Sem alteração. 7 O(a) senhor(a) ingere bebidas alcoólicas? * 
 não   sim (<30g/etanol dia para homens 
e <15g/etanol dia para mulheres)  sim 
(>30g/etanol dia para homens e >15g/etanol 
dia para mulheres) 

* (rodapé no final do domínio dose vs. tipo - 
valores de até 30g/etanol dia para homens e 
15g/etanol dia para mulheres: 1) destilados: 
2/doses para homens e 1/dose para 
mulheres, 2) vinho: 1 taça para homens e ½ 
taça para mulheres, 3) cerveja: 2 latas para 
homens e 1 lata para mulheres.) 

8. O(a) senhor(a) prática exercícios físicos? ( ) 
não ( ) sim Qual: __Freq.__Intensidade:___ 

Sem alteração. 8. O(a) senhor(a) prática exercícios físicos?    
 sim (>150min/semana)  sim (<150min/ 
semana)  não 

D. VISÃO, AUDIÇÃO E SAÚDE BUCAL 

(Pontuação máxima = 6) 

D. SENTIDOS  

(Pontuação máxima = 11) 

C. SENTIDOS  

(Pontuação máxima = 11) 

 

1. O(a) senhor(a) usa óculos?  ( ) sim ( ) não Item excluído. -------  

2. O(a) senhor(a) tem dificuldade para ver TV, 
ler jornal ou fazer qualquer outra atividade 
devido a problemas visuais?  ( ) sim ( ) não 

1.. O(a) senhor(a) tem dificuldade para ver TV, 

ler jornal ou fazer qualquer outra atividade 
devido a problemas visuais?   ( ) sim ( ) não  

Se sim, por quê? (investigar se necessita de 
óculos ou cirurgia de catarata) 

Sem alteração Avaliação 
Multidimensional  

Rápida / Ministério da 
Saúde(2006) 
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3. O(a) senhor(a) usa aparelho auditivo? 
( ) sim ( ) não 

Item excluído. ____  

4. O(a) senhor(a) tem dificuldade para escutar 
o que as pessoas falam?  ( ) sim ( ) não 

2.. O(a) senhor(a) tem dificuldade para ouvir o 

que as pessoas falam?  ( ) sim ( ) não 
Se sim, por quê? (investigar a necessidade 
de aparelho auditivo) 

Sem alteração Avaliação 
Multidimensional  

Rápida / Ministério da 
Saúde(2006) 

5. O(a) senhor(a) usa prótese dentária?  
( ) sim ( ) não 

Item excluído. ____  

6. O(a) senhor(a) tem feridas ou lesões na 
boca/língua?  ( ) sim ( ) não 

3.. O(a) senhor(a) tem feridas ou lesões na 
língua, bochecha, céu da boca ou lábios, 
presentes há mais de 1 mês? ( ) sim ( ) não 

Se sim, por quê?  

3.. O(a) senhor(a) tem feridas ou lesões na 

língua, bochecha, céu da boca ou lábios, 
presentes há mais de 1 mês? ( ) sim ( ) não 

Se sim, por quê (investigar a presença de 
prótese e se a mesma encontra-se 
ajustada)? 

 

 4. Como o Sr(a) avaliaria o funcionamento 
dos seus sentidos (por exemplo, audição, 
visão, paladar, olfato, tato)?  

( ) muito ruim ( ) ruim ( ) nem ruim, nem bom 
( ) bom ( ) muito bom 

Sem alteração.  

 

 

WHOQOL-OLD  

Fleck et al (2006) 

  5.. Até que ponto o funcionamento dos seus 
sentidos (por exemplo, audição, visão, 
paladar, olfato, tato) afeta a sua capacidade 
de participar em atividade e de interagir 
com outras pessoas?   ( ) completamente ( ) 
muito ( ) médio   ( ) muito pouco ( ) nada 

Sem alteração. 

E. ESTADO NUTRICIONAL 

(Pontuação máxima = 5) 

E. ESTADO NUTRICIONAL 

(Pontuação máxima = 6/4) 

D. DESNUTRIÇÃO  

(Pontuação máxima =14/12) 

 

  1. O(a) senhor(a) acredita ter algum problema 
nutricional?  não tenho problemas   não 
sei dizer  sim,  estou desnutrido   

 

 

 

 

 

MAN 

1. Quantas vezes por dia o(a) senhor(a) come 
alguma coisa? ( )< ou =3 ( ) > ou = 4  

Sem alteração. 2. Quantas vezes por dia o(a) senhor(a) come 
alguma coisa?  três ou mais refeições  
duas refeições  uma refeição  

2. O(a) senhor(a) perdeu peso nos últimos 3 
meses? ( ) sim ( ) não  Se sim, qual motivo? 

2. O(a) senhor(a) perdeu peso, sem nenhum 
motivo aparente, nos últimos 3 meses?  ( ) 

sim ( ) não        Se sim, qual motivo? 

4. O(a) senhor(a) perdeu peso nos últimos 3 
meses?  não  sim, pois está de dieta  
não sabe informar  entre 1 a 3 kg  >3 kg   
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3. Nos últimos 3 meses houve diminuição da 
ingestão alimentar (qtde alimentos)?         

( ) sim ( ) não Se sim, qual motivo? 

Sem alteração.  3. Nos últimos 3 meses houve diminuição da 
ingestão alimentar devido à perda de apetite, 
problemas digestivos, dificuldade de 
mastigar ou deglutir?  sem diminuição   
leve   moderada   grave   

Najas & Yamatto 
(s.d.) 

 

 

Loureiro (2008) 
  5. O(a) Sr(a) passou por algum estresse 

psicológico,doença aguda e/ou internações 
nos últimos 3 meses?     sim     não 

4. Índice de Massa Corporal (IMC = peso 
_____[kg]/ estatura _____[m²]) 
( )< 23 ( ) = 23 < 30 ( ) = ou > 30 

4. Índice de Massa Corporal (IMC = peso 
_____[kg]/ estatura _____[m²]) ( ) <19   

( ) 19≤ IMC < 21  ( )21 ≤ IMC < 23 ( ) ≥ 23 

Caso não seja possível aferir a estatura e o 
peso do idoso,substitua a questão 4 pela 
5. 

6. Índice de Massa Corporal (IMC = peso 

_____[kg]/ estatura _____[m²]) ( ) <19   

( ) 19≤ IMC < 21  ( )21 ≤ IMC < 23 ( ) ≥ 23 

Caso não seja possível aferir a estatura e o 
peso do idoso, substitua a questão 6 pela 7. 

5. Perímetro da Perna (PP) em cm: ( )<31( 
)>31 

Sem alteração. 7. Perímetro da Perna (PP) em cm: ( )<31( )>31 

F. CAPACIDADE FUNCIONAL 

(Pontuação máxima = 6) 

F. CAPACIDADE FUNCIONAL 

(Pontuação máxima = 6) 

E. CAPACIDADE FUNCIONAL 

(Pontuação máxima = 6) 

 

1. O(a) senhor(a) necessita de ajuda para:  

a. para comer ( ) sim ( ) não 

b. ir o banheiro ( ) sim ( ) não 

c. tomar banho? ( ) sim ( ) não  

1. O(a) senhor(a) necessita de ajuda para:  

Item será excluído. 

a. vestir-se ( ) sim ( ) não 

b. tomar banho? ( ) sim ( ) não 

Sem alteração. Katz et al. (1959) 

Índice de Katz / Lino et 
al. (2008) 

2. O(a) senhor(a) consegue:  

a. usar o telefone ( ) sim ( ) não 

b. preparar a própria refeição ( ) sim ( ) não 

c. usar meios de transporte ( ) sim ( ) não 

2. O(a) senhor(a) consegue:  

a. usar o telefone ( ) sim ( ) não 

b. preparar a própria refeição ( ) sim ( ) não 

c. fazer compras ( ) sim ( ) não 

d. usar meios de transporte ( ) sim ( ) não 

Sem alteração.   

Escala de Lawton e 
Brody / Santos & Júnior 

(2008) 

G. COGNIÇÃO 

(Pontuação máxima = 7) 

G. COGNIÇÃO 

(Pontuação máxima = 7) 

G. COGNIÇÃO 

(Pontuação máxima = 29) 

 

Vou dizer 3 palavras, e o(a) senhor(a) irá 
repeti-las a seguir:  (Instruções). 

1.  CARRO ( ) errado ( ) certo 

2. VASO ( ) errado ( ) certo 

3. TIJOLO ( ) errado ( ) certo 

Sem  alteração. 1. Memória. Eu vou lhe dar um nome e um 
endereço e eu gostaria que você os 
repetisse depois de mim. Nós vamos fazer 
isso três vezes, assim você terá a 
possibilidade de aprendê-los. Eu vou lhe 
perguntar mais tarde. Pontuar apenas a 

 

ACE-R  

Amaral Carvalho & 
Caramelli (2007)  
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terceira tentativa Renato Moreira,  Rua Bela 
Vista, 73, Santarém, Pará Tentativa 
1____Tentativa 2___Tentativa 3___ 

Avaliação Cognitiva 
Breve / Vitiello et al. 

(2007) 

 

 

ACE-R  

Amaral Carvalho & 
Caramelli (2007)  

 

 

MEEM 

Brucki et al. (2003) 

 

 

ACE-R  

Amaral Carvalho & 
Caramelli (2007)  

 

4. Fluência Verbal  Resultado:  

( ) < note de corte ( ) > note de corte  

Sem  alteração. 2. Fluência Verbal. Linguagem, função 
executiva e atenção. Sem alterações. 

O (a) senhor(a) consegue se lembrar das 3 
palavras que lhe pedi que repetisse agora há 
pouco? (Instruções)  

5.  CARRO ( ) errado ( ) certo 

6. VASO ( ) errado ( ) certo 

7. TIJOLO ( ) errado ( ) certo 

Sem  alteração. 3. Habilidade visuoespacial: Peça ao 
indivíduo para contar os pontos sem 
apontá-los  

      

       

  4. Praxia: (Esteja com uma folha em mãos) 
“Pegue este papel com a mão direita. 
Dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa” 
(Falar todos os comandos de uma só vez).   

  5. Memória: Agora você vai me dizer o que 
você se lembra daquele nome e endereço 
que nós repetimos no começo. 

Renato Moreira,  Rua Bela Vista, 73, 
Santarém, Pará  

  6. Memória: Este teste deve ser realizado 
caso o indivíduo não consiga se recordar 
de um ou mais itens. Se todos os itens 
forem recordados, salte este teste e pontue 
5. Se apenas parte for recordada , assinale 
os itens lembrados na coluna sombreada 
do lado direito. A seguir, teste os itens que 
não foram recordados dizendo “Bom, eu 
vou lhe dar algumas dicas: O nome / 
endereço era X, Y ou Z?” e assim por 
diante. Cada item reconhecido vale um 
ponto que é adicionado aos pontos obtidos 
pela recordação. 
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H. DEPRESSÃO E ANSIEDADE 

(Pontuação máxima = 6) 

H. DEPRESSÃO E ANSIEDADE  

(Pontuação máxima = 5) 

F. DEPRESSÃO  

(Pontuação máxima = 6) 

 

 1. De modo geral, o(a) senhor(a) está 
satisfeito com a vida? ( ) sim ( ) não Se não, 
por quê? 

Sem alteração Almeida & Almeida 
(1999) 

GDS – 30/ Yesavage et 
al. (1983) 

 

BAI / Beck et al. (1988) 

 

 

GDS – 15 / Paradela et 
al. (2005)  

1. O(a) senhor(a) se sente triste com 
frequência?  ( ) sim ( ) não.  Se sim, por quê? 

2. O(a) senhor(a) se sente triste com 

frequência? ( ) sim ( ) não. Se sim, por quê? 
Sem alteração 

2. O(a) senhor(a) abandonou ultimamente 
atividades que gosta de fazer?  ( ) sim ( ) não.  
Se sim, por quê? 

3. O(a) senhor(a) abandonou muitas das 
coisas que fazia ou gostava de fazer?  ( ) sim 

( ) não. Se sim, por quê? 

Sem alteração 

3. O(a) senhor(a) sente gosto pelas coisas 
como antes? ( ) sim ( ) não.  Se sim, por quê? 

Item excluído. ____ 

4. O(a) senhor(a) se sente frequentemente 
incapaz de relaxar? ( ) sim ( ) não.  Se sim, 
por quê? 

Item excluído. ____ 

5. O(a) senhor(a) sente medo, como se 
alguma coisa ruim fosse acontecer?  ( ) sim     
( ) não.  Se sim, por quê? 

4. O(a) senhor(a) sente medo, como se alguma 

coisa ruim fosse acontecer?  ( ) sim    ( ) não.  
Se sim, por quê? 

Sem alteração. 

6. O(a) senhor(a) fica nervoso com 
frequência? ( ) sim ( ) não.  Se sim, por quê? 

5. O(a) senhor(a) fica nervoso com frequência?  

( ) sim ( ) não.  Se sim, por quê? 

5. O(a) Sr.(a) se sente com freuência 
impaciente e agitado(a)?  sim  não  

Se sim, por quê? 

  6. O O(a) Sr.(a) tem dificuldades em 
concentrar-se?  sim  não 

Se sim, por quê? 

I. RISCO DE QUEDAS 

(Pontuação máxima = 6/5) 

I. RISCO DE QUEDAS 

(Pontuação máxima = 21) 

K. QUEDAS 

(Pontuação máxima = 17) 

 

1. O(a) senhor(a) sofreu alguma queda nos 
últimos 12 meses? (se não, vá para a 
questão 4). Quantas?  

1. Histórico de quedas: Item mantido, mas 
sem pontuação  

Sem alteração.  

2. O que o(a) senhor(a) estava fazendo 
quando sofreu a queda? Identifique as 
possíveis causas envolvidas na queda: 
( ) déficit de equilíbrio ( ) diminuição de força 
muscular ( ) comportamento de risco ( ) 
fatores ambientais ( ) outros 

2. O que o(a) senhor(a) estava fazendo quando 
sofreu a queda (investigar atividade 
realizada, local, horário do dia, tipo de 
calçado, risco ambientais, etc)? 

 

Sem alteração.  
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3. O(a) senhor(a) sofreu alguma fratura 
decorrente das quedas? ( ) sim ( ) não 

Item excluído ____  

4. O(a) senhor(a) tem medo de cair? (se não, 
vá para a questão 6) ( ) sim ( ) não 

Item excluído ____  

5. O(a) senhor(a) deixou de fazer alguma 
atividade devido ao medo de cair?( )sim ( 
)não 

Item excluído ____  

6. Avalie se o(a) idoso(a) consegue levantar-
se de uma cadeira sem ajuda. ( ) sim ( ) não 

3. Força (MMII): Item mantido, sem 
pontuação 

Sem alteração.  

TUG e POMA (Tinneti) 

Gomes (2003) 

Steffen et al. (2002) 

Figueiredo et al. (2007) 

7. Avalie se o(a) idoso(a) consegue 
permanecer em 1 perna sem apoio.  

( ) sim ( ) não  

4. Equílibrio: Avalie se o(a) idoso(a) consegue 
permanecer em 1 perna sem apoio dos 
membros superiores, durante 5 segundos. 
Item sem ponutação 

Sem alteração. 

 5. Baseado nos itens anteriores, 
preenchidos neste e em todos os outros 
blocos, identifique se o idoso 
apresenta/utiliza: 

a. Idade > 80 anos: ( )sim ( ) não; b. Sexo 
feminino: ( ) sim ( ) não; c. Histórico de 
quedas: ( ) sim ( ) não; d. ↓ equilíbrio: ( ) sim  
( ) não; e. ↓força (MMII e MMSS): ( ) sim ( ) 
não; f. Comprometimento AVDs:( )sim( )não; 
g. Alterações cognitivas: ( ) sim ( ) não;        
h. Polifármacia: ( ) sim ( ) não ; i. Riscos 
domésticos: ( ) sim ( ) não; j. AVE prévio: ( ) 
sim ( ) não ;k. Déficit visual:  ( ) sim ( ) não;   
l. Inatividade :( ) sim ( ) não; m. Dispositivo 
de auxilio de marcha: ( ) sim ( )não 

n. Medicamentos em uso: anestésicos, anti-
histamínicos, catárticos, diuréticos, anti-
hipertensivos, anticonvulsivantes, 
benzodiazepínicos, hipoglicemiantes, 
psicotrópicos, sedativos/hipóticos:              

( ) nenhum ( ) de 1 a 2 ( ) ≥ 3 

o. Outras doenças predisponentes: HAS, 
tontura/vertigem, Parkinson, amputação de 
membros inferiores, convulsões, artrite, 
osteoporose, incontinência, diabetes, 
neuropatia, hipotensão postural:                      

( ) nenhum ( ) de 1 a 2 ( ) ≥ 3 

5. Baseado nos itens anteriores, preenchidos 
neste e em todos os outros blocos, identifique 
se o idoso apresenta/utiliza: 

a. Idade > 80 anos: sim  não; b. Sexo 
feminino:  sim  não; c. Histórico de 
quedas:  sim  não; d. Histórico de 
fraturas  sim  não; e. ↓ equilíbrio:  sim 
 não; f. ↓força (MMII):  sim  não ; g. 

Comprome timento AVDs:  sim  não; h. 
Alterações cognitivas:  sim  não; i. Riscos 
domésticos:  sim  não;  j. AVE prévio:  
sim  não; k. Déficit visual:   sim  não ; l. 
Inatividade :  sim  não;  m. Dispositivo de 
Auxilio de marcha:  sim   não          

n. Medicamentos em uso: anestésicos, anti-
histamínicos, catárticos, diuréticos, anti-
hipertensivos, anticonvulsivantes, 
benzodiazepínicos, hipoglicemiantes, 
psicotrópicos, sedativos/hipóticos:    

 nenhum    de 1 a 2     ≥ 3 

o. Outras doenças predisponentes: HAS, 
tontura/vertigem, Parkinson, amputação de 
membros inferiores, convulsões, artrite, 
osteoporose, incontinência, diabetes, 
neuropatia, hipotensão postural:    

 nenhum    de 1 a 2     ≥ 3 

 

 

 

Ministério da Saúde 
(2006) 

 

Perracini (2006) 

 

Rubenstein (2006) 

 

Gill et al. (2000) 

 

Fall Risk Assessment 
Form / Nandy et al. 

(2004)  

 

Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 

(2010)  
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J. INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

(Pontuação máxima = 2) 

J. INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

(Pontuação máxima = 2) 

Domínio excluído.   

1. O(a) senhor(a) tem sofrido perdas de 
urina?  

( ) sim ( ) não Se sim, com qual 
frequência/situação?_______________ 

Sem alteração. Excluído. Avaliação 
Multidimensional  

Rápida / Ministério da 
Saúde (2006)  

 

KQH / Fonseca et 
al.(2005) 

2. Esse problema afeta de alguma forma a 
sua vida? ( ) sim ( ) não 

Se sim, como?  

2. Quanto o(a) senhor(a) acha que seu 
problema de bexiga atrapalha sua vida?        

( )Nada ( ) Um pouco ( ) Mais ou menos           
( ) Muito  

Excluído. 

Para homens: Quando fez o último exame de 
próstata?  

Sem alterações.  Excluído.  

K. AMBIENTE  

(Pontuação máxima = 12/9) 

K. AMBIENTE 

(Pontuação máxima = 22/19) 

J. AMBIENTE 

(Pontuação máxima = 18) 

 

1. No cômodo/ambiente onde o(a) senhor(a) 
passa a maior parte do tempo: 

a. As cadeiras possuem altura adequada 
(questionar se são baixas ou altas)? 

b. Há móveis/objetos/fios/ tapetes/animais nas 
áreas de circulação? 

c. Apresenta iluminação natural adequada? 

1. No cômodo/ambiente onde o(a) senhor(a) 
passa a maior parte do tempo: 

a. As cadeiras/camas possuem altura 

adequada (questionar se são baixas ou 
altas)? 

b. As cadeiras possuem braços? 

c. Há móveis/objetos/fios/ tapetes/animais nas 

áreas de circulação? 

d. Apresenta iluminação natural adequada? 

e. Os móveis são estáveis?  

f. O piso é escorregadio (ex. encerado)?  

1. Ambiente Interno: Na casa do(a) 
Senhor(a) 

a. Os móveis são estáveis?; b. Há móveis/ 
objetos/fios/tapetes/animais nas áreas de 
circulação?; c. O piso é escorregadio (ex. 
encerado)?; d. A casa do(a) senhor(a) 
possui escadas/degraus? (Pontue 1, caso 
não tenha escadas/degraus na casa). Se 
sim, há corrimãos em ambos os lados da 
escada?; e. As escadas /degraus são 
iluminados adequadamente durante a 
noite?; f. Os degraus são adequados 
(tamanho, rebordos, largura e padronagem 
etc)?; g. Há tapetes antiderrapantes (fora e 
dentro do box)? 

 

 

Ministério da Saúde 
(2006) 

 

 

Perracini (2006.2011) 

 

 

Perracini & Gazzola 
(2009) 

 

 

Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo 

(2010) 

 

 

Rodriguez et al. (1995) 

2. A casa do(a) senhor(a) possui 
escadas/degraus? (Se não, vá para questão 
3) 

a. Há corrimãos em ambos os lados da escada?; 

b. As escadas/degraus são iluminadas 
adequadamente durante a noite?; c. Os 
degraus são adequados (tamanho, piso, 
rebordos, contraste)?  

2. A casa do(a) senhor(a) possui 
escadas/degraus? (Se não, vá para questão 
3) 

Sub-itens a e b sem alterações. 

c. Os degraus são adequados (tamanho, piso, 
rebordos, contraste, largura e padronagem)? 

 Itens incorporados na questão 1.  

3. Banheiro: a. Há barras de apoio instaladas? 3. Banheiro: Itens a e b sem alterações. Itens a e c excluídos e item b incorporado 
na questão 1. 
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b. Há tapetes antiderrapantes (fora e dentro 
do box)? 

c. O vaso sanitário possui altura adequada 
e barras de apoio? 

4. Comportamento de risco: 
a. O(a) senhor(a) costuma subir em 
banquetas para alcançar objetos altos? 
b. O(a) senhor(a) costuma levantar-se a 
noite? 
c. O(a) senhor(a) acende as luzes quando 
levanta-se a noite? 
d. Qual o calçado normalmente utilizado 
quando o(a) senhor(a) está em casa? 
(Investigar a qualidade do calçado e as 
condições do solado).   

4. Comportamento de risco: 
Itens a.b e c sem alterações 
d. Sobre o calçado normalmente utilizado:  
- tipo: chinela/sandália; sapato/tênis 
- características: sem salto; salto pequeno; 
salto alto; sem cadarço, com cadarço, 
solado escorregadio, solado 
antiderrapante, ajustado, mal ajustado 
e. O(a) senhor(a) utiliza roupas compridas 
que arrastam no chão oucom bocas 
largas? 

2. Comportamento de risco: 
a. O(a) senhor(a) costuma subir em 
banquetas para alcançar objetos altos? 
b. O(a) senhor(a) acende as luzes quando 
levanta-se a noite? 
c. O(a) senhor(a) utiliza calçados seguros e 
adequados (solado antiderrapante, bem 
ajustados e firmes no pé, sem saltos etc) 
 
Itens b e e excluídos 

 

 

 

Rubenstein (2006) 

 

Gill et al. (2000) 

 

  3. Ambiente externo: O(a) senhor (a) está 
satisfeito com: 
a. O acesso ao transporte público no seu 
bairro?; b. O tempo de transporte entre 
casa/trabalho/escola/hospital?;  
c. O acesso ao comércio no seu bairro?; 
d. A facilidade e prazer em andar a pé 
nele/com cadeira de rodas/ bengala/ 
andador?; e. O acesso à diversão no seu 
bairro (restaurantes, cinema, clubes etc.)?;  
f. A segurança quanto à ameaça da 
criminalidade no seu bairro?; g. O barulho 
do tráfego no seu bairro?; h. Ser um bom 
lugar para se viver? 

 
 
 
 
 
 
Malavasi et al., (2007) 

L. ADM DE MEDICAMENTOS 

(Potuação máxima = 3) 

L. ADM DE MEDICAMENTOS 

(Potuação máxima = 7) 

I. ADM DE MEDICAMENTOS 

(Potuação máxima = 8) 

 

  1. Nos últimos 5 anos, algum médico já 
disse que o(a) senhor(a) tem as seguintes 
doenças?  a. Doença do coração (angina, 
infarto ou ataque cardíaco); b. Pressão alta 
/ hipertensão (ver RCV); c. Derrame / AVC / 
Isquemia; d. Diabetes Mellitus (ver RCV);    
e. Tumor maligno / Câncer; f. Doenças do 
pulmão, como bronquite e enfisem;            
g. Depressão; h. Outras? ___ 

Quantidade de doenças: 
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1. Quais são os medicamentos de uso contínuo 
utilizados pelo(a) senhor(a)? Para que servem? 
(Encerre as questões se o(a) idoso(a) estiver 
institucionalizado). 

1. Quais são os medicamentos utilizados 
pelo(a) senhor(a)? Para que servem? 

Não encerrar as questões se o idoso for 
institucionalizado. 

2. Quais são os medicamentos utilizados 
pelo(a) senhor(a)? (Solicitar bula e registrar 
com letra legível)  

Quantidade de medicamentos: () não se aplica 
() inferior a 4 () superior ou = a 4 

2. Quantidade de medicamentos: () não se 
aplica () ≥ 5 () < 5 

3. Sem alteração.  

 

 

 

Secoli (2010) 

 

 

 

Fick et al. (2003) 

 

 

 

Passaralli & Jacob 
Filho 

(2007) 

 

 

 

Quinalha & Correr 
(2010) 

 

 

 

Kusano (2009) 

 

 

 

 3. Verificar na lista dos critérios de Beers 
(anexada ao PAGe) se o(a) idoso(a) toma 
algum medicamento 
inapropriado()sim()não 

9. Sem alteração. 

 4. Número de diagnósticos? ______        Item incorporado na questão 1. 

 5. O(a) idoso(a) apresenta maior risco para 
reações adversas: Circule e cruze as 
informações acima na seguinte tabela 

 Uso de medicamento 
inapropriado 

no de 

diagnó

sticos 

NÃO SIM 

1 18 9 
2 15 6 
3 11 2 
4 7 0 
5 4 0 

O número de medicamentos utilizado 
pelo(a) senhor(a) é maior do que o número 
indicado/circulado na tabela? ( ) sim ( ) não 

Para calcular o risco para reações 
adversas, circule e cruze as informações 
acima na seguinte tabela: 

 Uso de 
medicamento 
inapropriado 

no de 

diagnóstico

s 

NÃO SIM 

1 18 9 
2 15 6 
3 11 2 
4 7 0 
5 4 0 

10. O(a) idoso(a) utiliza uma quantidade de 
medicamentos superior ao valor 

indicado/circulado na tabela?  sim não 

 6. O(a) senhor(a) tem o costume de tomar 
remédios por conta própria 
(automedicação)? ( )sim ( )não 

8. Sem alteração. 

 7. O(a) senhor(a) sabe para que serve 
todos os medicamentos que utiliza? ( )sim 
()não 

4. Sem alteração. 

 8. Todos os medicamentos foram 
prescritos pelo mesmo médico? ( )sim ( 
)não 

5. Sem alteração. 
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2. O(a) senhor(a) recebe auxilio na 
administração dos medicamentos? ( ) sim ( ) 
não Se sim, quem o(a) auxilia? Como? 

9. O(a) senhor(a) recebe auxilio na 

administração dos medicamentos? ( ) sim ( ) 
não Se sim, quem o(a) auxilia? Como? 

6. Em relação ao uso de medicamentos, o a 

Sr(a):  faz uso sem assistência  necessita 

de lembretes na assistência  não consegue 

controlar o uso sozinho 

  6. O(a) senhor(a) toma os medicamentos de 

acordo com as orientações médicas?  
sim não Se não, por quê? 

3. O(a) senhor(a) alguma vez já deixou de 
tomar os medicamentos? ( )sim( )não Por 
quê? 

10. O(a) senhor(a) alguma vez já deixou de 

tomar os medicamentos? ( )sim( )não Por 
quê? 

7. Sem alteração. 

M. VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS 

(Pontuação máxima = 3) 

M. VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS 

(Pontuação máxima = 3) 

L. VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS 

(Pontuação máxima = 6) 

 

1. O(a) senhor (a) tem medo de alguém 
próximo/seu convívio? ( ) sim ( ) não  

Sem alteração. Item excluído.  

Reichenheim et al. 
(2009) 

 

Yesavage et al. (1983) 

 

Secretaria da Saúde 
(2007) 

 

Paixao Júnior & Rocha 
(2011) 

Minayo (2014) 

 

Ministério da Saúde 
(2006) 

  1. O(a) senhor(a) muitas vezes se sente só 
ou abandonado?  sim  não 

  2. Alguém já obrigou o(a) senhor(a) a fazer 
coisas que o(a) senhor(a) não queria fazer? 
 sim não 

2. O(a) senhor (a) tem sofrido agressões 
físicas e/ou psicológicas? ( ) sim ( ) não 

Sem alteração. 3. Alguém tem gritado com o(a) senhor(a) 
de forma que se sinta constrangido(a) ou 
mal consigo mesmo(a)?  sim não 

  4. Alguém tem batido ou agredido o(a) 
senhor(a) fisicamente?  sim não 

3. Alguém tem usado o dinheiro do(a) 
senhor(a) sem a sua autorização? ( )sim ( 
)não 

Sem alteração. 

 

5.. Sem alteração. 

  6. O(a) senhor(a) tem passado necessidade 
de roupas, alimentação, medicamentos 
etc?  sim não 

N. CONDIÇÕES FAMILIARES E 
SOCIAIS (Pontuação máxima = 9) 

N. CONDIÇÕES FAMILIARES E 
SOCIAIS (Pontuação máxima = 9) 

M. CONDIÇÕES FAMILIARES E 
SOCIAIS (Pontuação máxima = 9) 

 

1. O(a) senhor(a) tem:( )irmãos(  )filhos( )netos Sem alterações. Sem alterações.  

Ministério da Saúde 

(2006)  

2. Com que frequência o(a) senhor(a) recebe 
visita dos seus familiares? ( )nunca ( 
)raramen-te( )algumas vezes( )frequentemente 
( )sempre 

Sem alterações. Sem alterações. 
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3. O(a) senhor(a) pode contar com algum 
familiar e/ou amigo para resolver eventuais 
problemas? ( ) Sim ( ) não  Quem? 

Sem alterações. Sem alterações. Domingues et al. 

(2005) 

WHOQOL- BREVE 

Fleck et al (2000) 

Rodrigues & Neri 

(2012) 

4. O(a) senhor(a) se sente satisfeito(a) com o 
relacionamento entre os seus familiares?          
( ) muito insatisfeito ( ) insatisfeito ( ) satisfeito  
( ) muito satisfeito 

Sem alterações. Sem alterações. 

5. O dinheiro que o(a) senhor(a) recebe (salário, 
aposentadoria, pensão, etc) é suficiente para 
suprir suas necessidades?    ( ) sim ( ) não 

Sem alterações. 5. O (a) senhor(a) tem dinheiro suficiente 
para satisfazer suas necessidades?  sim 

não                   

O. FRAGILIDADE 

(Pontuação máxima = 10) 

O. FRAGILIDADE 

(Pontuação máxima = 10) 

N. FRAGILIDADE 

(Pontuação máxima = 10) 

 

Baseado nos itens anteriores, identifique se o 
idoso apresenta (sinais ou risco): 

 idade avançada (>80 anos)  

capacidade funcional     instabilidade 

postural ouforça    suporte social e 
familiar      > 2 doenças crônico-
degenerativas     déficit cognitivo     
incontinência    desnutrição   depressão 
 polifármacia 

Pontuação (numero de riscos/10)                     
 ≤ 0,08 = não frágil    0,08 a <0,25 = frágil 
 ≥ 0,25 = frágil 

Forma de pontuação alterada.  

 sim  não,  para cada item.  

Baseado nos itens anteriores, identifique se o 
idoso apresenta (sinais ou risco): 

1. idade avançada (>80 anos)  sim  não   2. 
desnutrição (score total < 7 ou pontuar 0 na 
questão 4 do domínio)  sim  não       

3.capacidade funcional(score total ≤ 4)sim 
 não 4. incontinência (relatar perda)  sim  
não 5. depressão (score total < 4 ou 
diagnóstico médico)  sim  não  6. déficit 
cognitivo (score total ≤ 11)  sim  não 7. >2 
doenças crônicas   sim  não  8. polifarmácia 
(no medicamentos ≥ 5)  sim  não  9. 

instabilidade postural ou força (pontuar “não” 
no item 4 ou 5 domínio quedas)  sim  não  

10. suporte social e familiar (morar sozinho, 
pontuar não no item 4 do domínio ou score 
total  ≤ 3)  sim  não 

 

 

Rockwood et al. (1994) 

Rolfson et al. (2006) 

Fabrício-Wehbe (2008) 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  
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APÊNDICE H 

 

COMPILAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES FEITAS PELAS PESQUISADORAS EM DECORRÊNCIA DA ANÁLISE DO 

DESENVOLVIMENTO DA ESCALA  

 

Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

C. SENTIDOS  DÉFICIT SENSORIAL 

1.  

O(a) senhor(a) tem dificuldade para ver TV, ler jornal ou 

fazer qualquer outra atividade devido a problemas visuais?  

 0 = sim  1 = não Se sim, por quê? (Investigar se 

necessita de óculos ou cirurgia de catarata) 

O(a) senhor(a) tem problemas de visão? 

 0 = sim  1 = não 
Visão 

2.  

O(a) senhor(a) tem dificuldade para ouvir o que as pessoas 

falam?  0 = sim  1 = não Se sim, por quê? (Investigar 

a necessidade de aparelho auditivo)   

O(a) senhor(a) tem dificuldade para ouvir o que as pessoas 

falam?  0 = sim  1 = não 
Audição 

3.  

O(a) senhor(a) tem feridas ou lesões na língua, bochecha, 

céu da boca ou lábios, presentes há mais de 1 mês?  

 0 = sim  1 = não Se sim, por quê? (Investigar a 

presença de prótese e se a mesma encontra-se ajustada)  

Item alterado e remanejado para o domínio de desnutrição. Saúde bucal 

 ------- 
O(a) senhor(a) tem dificuldade para sentir o sabor dos 

alimentos?  0 = sim  1 = não 
Paladar 

4.  

Como o(a) senhor(a) avaliaria o funcionamento dos seus 

sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, 

tato)?  0 = Muito Ruim  1 = Ruim  2 = Nem ruim, 

nem bom  3= Boa  4 = Muito boa 

O(a) senhor(a) considera ruim o funcionamento dos seus 

sentidos?  0 = sim  1 = não 

Percepção do 

funcionamento 

geral 

5.  

Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por 

exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato) afeta a sua 

capacidade de participar em atividade e de interagir com 

outras pessoas?  0 = Completamente  1 = Muito  2 

= Médio  3 = Muito pouco  4 = Nada 

O(a) senhor(a) considera que o funcionamento dos seus 

sentidos afeta sua capacidade de interagir com outras 

pessoas?  0 = sim  1 = não 
Percepção do 

impacto em 

atividades 
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Item na versão 2.3 

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0 

(consenso pesquisadores) Variável 

E. CAPACIDADE FUNCIONAL INCAPACIDADE FUNCIONAL 

 O(a) senhor(a) necessita de ajuda para: O(a) senhor(a) necessita de ajuda para:  

 

Usar o banheiro? * Se não, pergunte se tem sofrido 

perdas de urina.  sim   não. Usar a informação 

sobre perdas de urina para gestão do caso. Importante 

também questionar os homens sobre a realização de 

exame de próstata. 

Item excluído.  
ABVD usar o 

banheiro 

6.  Tomar banho?  0 = sim  1 = não 
Item mantido, apenas alterada ordem devido grau de 

complexidade da tarefa (decrescente). Torna-se a questão 11. 

ABVD Tomar 

banho 

 O(a) senhor(a) consegue: Excluído.   

7.  Usar o telefone?  0 = sim  1 = não 
Item mantido, apenas alterada ordem devido grau de 

complexidade da tarefa (decrescente). Torna-se a questão 9. 

AIVD Usar o 

telefone 

8.  Preparar a própria comida?  0 = sim  1 = não 
Item mantido, apenas alterada ordem devido grau de 

complexidade da tarefa (decrescente). Torna-se a questão 8. 

AIVD preparar 

comida 

9.  Fazer compras?  0 = sim  1 = não 
Item mantido, apenas alterada ordem devido grau de 

complexidade da tarefa (decrescente). Torna-se a questão 6.  

AIVD fazer as 

compras 

10.  ----- Vestir-se? 
ABVD Vestir-

se 

11.  Usar meios de transporte?  0 = sim  1 = não 
Item mantido, apenas alterada ordem devido grau de 

complexidade da tarefa (decrescente). Torna-se a questão 7. 

AIVD usar 

meios de 

transporte 

Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

D. DESNUTRIÇÃO  DESNUTRIÇÃO 

12.  
O(a) senhor(a) acredita ter algum problema nutricional?  

2 = não tenho problemas  1 = não sei dizer   0 = sim, 

estou desnutrido   

O(a) senhor(a) acha que está desnutrido(a)?  

 0 = sim  1 = não 

Percepção de 

desnutrição 

13.  Item alterado e remanejado do domínio “sentidos”. 

O(a) senhor(a) tem lesões na região bucal ou algum outro 

problema que provoque dificuldades de mastigação? 

 0 = sim  1 = não 

Saúde bucal 
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14.  
Quantas vezes por dia o(a) senhor(a) come alguma coisa? 

 2 = três ou mais refeições  1 = duas refeições  0 = 

uma refeição 

O(a) senhor(a) faz menos do que três refeições por dia? 

 0 = sim  1 = não 

Quantidade de 

refeições diárias 

  Nos últimos 3 meses, o(a) senhor(a):  

15.  

Nos últimos 3 meses houve diminuição da ingesta 

alimentar devido a perda de apetite, problemas digestivos, 

dificuldade para mastigar ou deglutir?  3 = sem 

diminuição  2 = leve  1 = moderada  0 = grave 

Diminuiu sua ingestão alimentar sem motivo? 

 0 = sim  1 = não 

Diminuição 

ingesta 

alimentar 

16.  
O(a) senhor(a) perdeu peso nos últimos 3 meses?  3 = 

não  3 = sim, pois está de dieta  2 = não sabe informar 

 1 = entre 1 e 3kg    

Perdeu peso sem motivo aparente?  0 = sim  1 = não  

Se sim, quantos kilos?  > 3kg   de 1 a 3kg  não sabe 

informar 

Perda de peso 

involuntária 

17.  
O(a) Sr(a) passou por algum estresse psicológico, doença 

aguda e/ou internações nos últimos 3 meses? 

 0 = sim  1 = não 

Passou por algum estresse psicológico, doença aguda ou 

internações? [Sublinhe quais fatores foram 

respondidos]  0 = sim  1 = não 

Presença de 

estresse 

18.  
Índice de Massa Corporal (IMC = peso ______ [kg] / 

estatura ______ [m2] )  0 = IMC < 19  1 = 19 ≤ IMC 

< 21  2 = 21 ≤ IMC < 23  3 = IMC ≥ 23 

Índice de Massa Corporal (peso __[kg]/estatura__[m2] = 

__Kg/m2) igual ou menor que 22 Kg/m2?  0 = sim  1 

= não 

IMC indicativo 

de risco de 

desnutrição 

 

Caso não seja possível aferir a estatura e o peso do 

idoso, substitua a questão 6 pela questão 7. 

Perímetro da Perna (PP) em cm:  0=PP < 31  1=PP ≥ 

31  

Item excluído.  

Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

H. FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES   DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

19.  O(a) senhor(a) tem histórico familiar de DCV? 
O(a) senhor(a) tem histórico familiar (1o grau) de DCV 

(infarto, derrame, angina)?  0 = sim  1 = não 

Histórico 

familiar de 

DVC 

20.  

O senhor(a) tem hipertensão arterial?  2 = não  1 = 

sim, mas controlada (PA<140/90 mmHg)  0 = sim, mas 

não controlada (PA>140/90 mmHg)   0 = sim, mas 

desconhece os valores de PA 

O(a) senhor(a) tem hipertensão arterial descontrolada? 

[Pontuar como sim quando PA auto referida for 

superior a 140/90 mmHg ou caso o(a) idoso(a) não 

saiba informar.]  0 = sim  1 = não 

Hipertensão 

arterial (HAS) 
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21.  

O senhor(a) tem diabetes?  2 = não   1 = sim, mas 

controlada (glicemia jejum < 100 mg/dL)  0 = sim e não 

controlada (glicemia jejum > 100 mg/dL)  0 = sim, mas 

desconhece os valores de glicemia  

O(a) senhor(a) tem diabetes descontrolada? [Pontuar 

como sim quando glicemia jejum verificada em último 

exame for superior a 100 mg/dL ou caso o(a) idoso(a) 

não saiba informar.]  0 = sim  1 = não 

Diabetes 

22.  

O senhor(a) tem colesterol alterado?  2 = não   1 = 

sim, mas controlado (CT<200 e/ou HDL>60 mg/dL)  0 

= sim, mas não controlado (CT>200 e/ou HDL<60 mg/dL)  

 0 = sim, mas desconhece os valores de CT e HDL  

O(a) senhor(a) tem colesterol alterado? [Pontuar como 

sim quando CT e HDL forem verificados em último 

exame como superior a 200 mg/dL e 60 mg/dL, 

respectivamente, ou caso o(a) idoso(a) não saiba 

informar.]  0 = sim  1 = não 

Dislipidemia 

23.  
O(a) senhor(a) é fumante?  2= não  1 = não, mas já 

fumou antes   0 = sim - cigarros/dia: __  

O(a) senhor(a) fuma ou é ex-fumante?  0 = sim  1 = 

não 
Tabagismo 

24.  
O(a) senhor(a) prática exercícios físicos?  2 = sim 

(>150min/semana)  1 = sim (<150min/ semana)  0 = 

não 

O(a) senhor(a) pratica mais de 150 minutos de exercícios 

físicos por semana?  1 = sim  0 = não 

Prática de 

exercícios 

físicos 

25.  ------- 
O(a) senhor(a) considera que sua alimentação é saudável? 

 1 = sim  0 = não 

Consumo 

alimentar de 

risco 

26.  

O(a) senhor(a) ingere bebidas alcoólicas? *  2 =  não   

1 = sim (<30g/etanol dia para homens e <15g/etanol dia 

para mulheres)  0 = sim (>30g/etanol dia para homens e 

>15g/etanol dia para mulheres) 

* (rodapé no final do domínio dose vs. tipo - valores de até 

30g/etanol dia para homens e 15g/etanol dia para 

mulheres: 1) destilados: 2/doses para homens e 1/dose 

para mulheres, 2) vinho: 1 taça para homens e ½ taça para 

mulheres, 3) cerveja: 2 latas para homens e 1 lata para 

mulheres.) 

Na última semana, o(a) senhor(a) ingeriu bebidas 

alcoólicas? Se sim, registre tipo e quantidade: ____. 

[Depois assinale ao lado a resposta equivalente, 

considerando as seguintes referências: Homens: Mais 

do que 14 doses de destilado (350ml), 7 taças de vinho (2 

litros) ou 14 latas de cerveja (5 litros) Mulheres: Mais do 

que 7 doses de destilado (175ml), 3 e ½  taças de vinho (1 

litro) ou 7 latas de cerveja (2,5 litros).]  0 = sim  1 = 

não 

Abuso de álcool 

27.  
Índice de Massa Corporal:  1 = < 27  0 = ≥ 27 IMC para obesidade: ≥27 Kg/m2 [verificar na questão 

18]  0 = sim  1 = não 
IMC obesidade 
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Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

I. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS USO INADEQUADO DE MEDICAMENTOS 

28.  

Nos últimos 5 anos, algum médico já disse que o(a) 

senhor(a) tem as seguintes doenças?  a. Doença do 

coração (angina, infarto ou ataque cardíaco); b. Pressão 

alta / hipertensão (ver RCV); c. Derrame / AVC / 

Isquemia; d. Diabetes Mellitus (ver RCV);    e. Tumor 

maligno / Câncer; f. Doenças do pulmão, como bronquite 

e enfisem; g. Depressão; h. Outras? ___ Quantidade de 

doenças: 

Nos últimos 5 anos, algum médico ou outro profissional 

de saúde já disse que o(a) senhor(a) tem: a) Doença do 

coração (angina, infarto ou ataque cardíaco), b) Pressão 

alta / hipertensão, c) Derrame / AVC / Isquemia, d) 

Diabetes Mellitus, e) Tumor maligno / Câncer, f) Asma 

/Bronquite/ Enfisema, g) Osteoporose, h) Reumatismo, i) 

Tendinite, j) problemas de circulação, k) Depressão, l) 

Outra?_______- Resposta dicotômica para cada opção 

sem pontuação.  

Presença de 

doenças 

29.  ------ 

O(a) senhor(a) tem algum dos seguintes problemas de 

saúde: a) dor de cabeça, b) dor nas costas ou em outra 

parte do corpo, c) alergia, d) problema emocional, e) 

tontura, f) dificuldades para dormir, g) incontinência 

urinária / perda de urina?, h) Outro?_____- Resposta 

dicotômica para cada opção sem pontuação. 

Presença de 

sinais e sintomas 

30.  ------ 
Quantidade total de diagnósticos (doenças): ___. Sem 

pontuação.  

Quantidade total 

de diagnósticos 

31.  

Quais são os medicamentos utilizados pelo(a) senhor(a)? 

(Solicitar bula e registrar com letra legível) 
[Solicitar as bulas dos medicamentos utilizados pelo(a) 

senhor(a) e fazer registro legível dos respectivos nomes 

e classes terapêuticas:] Utiliza cinco medicamentos ou 

mais?  0 = sim  1 = não 

Polifarmácia 

32.  ------ 

Nos últimos 6 meses, a quantidade de medicamentos que 

o(a) senhor(a) toma aumentou muito?  0 = sim  1 = 

não 

Prescrição em 

cascata 

33.  

O(a) senhor(a) sabe para que serve todos os medicamentos 

que utiliza?  1 = sim  0 = não O(a) senhor(a) sabe para que serve todos os seus 

medicamentos?  1 = sim  0 = não 

Conhecimento 

sobre os 

medicamentos 

utilizados  



223 

 

 223 

34.  
Todos os medicamentos foram prescritos pelo mesmo 

médico?  1 = sim  0 = não 

Os medicamentos que o(a) senhor(a) faz uso foram 

prescritos por médicos diferentes?  0 = sim  1 = não 

Múltiplos 

prescritores  

 

Em relação ao uso de medicamentos, o(a) Sr(a):  2 = faz 

uso sem assistência  1 = necessita de lembretes ou 

assistência  0 = não consegue controlar o uso sozinho 

Item excluído.  ----- 

35.  ------ 
O(a) senhor(a) toma os medicamentos de acordo com as 

orientações médicas?  1 = sim  0 = não 

Adesão ao 

tratamento 

36.  
O(a) senhor(a) alguma vez já deixou de tomar os 

medicamentos?  

Por quê?  0 = sim  1 = não 

O(a) senhor(a) alguma vez já deixou de tomar seus 

medicamentos?  0 = sim  1 = não 

Negligência no 

tratamento 

37.  
O(a) senhor(a) tem o costume de tomar remédios por 

conta própria (automedicação)?  0 = sim  1 = não 

O(a) senhor(a) tem o costume de tomar remédios por 

conta própria?  0 = sim  1 = não 
Automedicação 

38.  

Verificar na lista dos critérios de Beers (anexada ao 

PAGe) se o(a) idoso(a) toma algum medicamento 

inapropriado. Sem pontuação.  

Verificar na lista de medicamentos potencialmente 

inapropriados para idosos brasileiros (anexada ao PAGe) 

se o(a) idoso(a) toma algum dos medicamentos citados na 

mesma. [Caso sim, pontue ao lado e os deixe destacados 

na lista.]  0 = sim  1 = não 

Uso de 

medicamentos 

potencialmente 

inapropriados  

39.  

Para calcular o risco para reações adversas, circule e 

cruze as informações acima na seguinte tabela:  

 

 Uso de medicamento 

inapropriado 

no de 

diagnósticos 

NÃO SIM 

1 18 9 

2 15 6 

3 11 2 

4 7 0 

5 4 0 

O(a) idoso(a) utiliza uma quantidade de medicamentos 

superior ao valor indicado/circulado na tabela acima? 

Cálculo do risco para reações adversas. [Verifique as 

respostas das questões 30 e 38. Circule e cruze as 

informações na tabela abaixo. Em seguida, verifique os 

registros da questão 31 e assinale ao lado se o(a) 

idoso(a) utiliza uma quantidade de medicamentos 

superior ao valor indicado na tabela]. 0=sim 1=não 

 Uso de medicamento 

inapropriado 

no de 

diagnósticos 

NÃO SIM 

1 18 9 

2 15 6 

3 11 2 

4 7 0 

5 4 0 
 

Risco de reações 

adversas 
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Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) 
Variável 

A. ATITUDES EM RELAÇÃO Â VELHICE E 

ENVELHECIMENTO 

 ATITUDE NEGATIVA EM RELAÇÃO AO 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

40.  
Que idade o (a) senhor(a) sente ter ? Por quê?   

 

Que idade o (a) senhor(a) sente ter_____? Por quê?   

[Registrar ao lado se o idoso sente-se mais velho do que 

realmente é:]  0 = sim  1 = não 

Idade subjetiva 

41.  
Existem pontos positivos e negativos presentes nessa 

fase da vida? Quais? 

 

Existem pontos positivos e negativos na velhice? Quais?  

[Registrar ao lado se é perceptível uma visão mais 

negativa da velhice:]  0 = sim  1 = não 

Percepção de 

perdas e ganhos 

no processo de 

envelhecimento 

Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

F. DEPRESSÃO E ANSIEDADE DEPRESSÃO 

42.  
De modo geral o(a) senhor(a) está satisfeito com a vida? 

 1 = sim  0 = não Se não, por quê? 

De modo geral o(a) senhor(a) está satisfeito com a 

vida?  1 = sim  0 = não 

Satisfação com a 

vida 

43.  
O(a) senhor (a) se sente triste com frequência?  0 = 

sim  1 = não Se sim, por quê? 

O(a) senhor (a) se sente triste com frequência?  0 = 

sim  1 = não 
Tristeza 

44.  
O(a) senhor(a) abandonou muitas das coisas que fazia 

ou gostava de fazer?  0 = sim  1 = não Se sim, por 

quê? 

O(a) senhor(a) abandonou muitas das coisas que fazia 

ou gostava de fazer?  0 = sim  1 = não 

Abandono de 

atividades 

45.  
O(a) senhor(a) sente medo, como se alguma coisa ruim 

fosse acontecer?  0 = sim  1 = não Se sim, por quê? 

O(a) senhor(a) tem medo de que algum mal vá lhe 

acontecer?  0 = sim  1 = não 
Medo 

46.  
O(a) Sr.(a) sente-se com frequência impaciente e 

agitado(a)?  0 = sim  1 = não Se sim, por quê? 

O(a) Sr.(a) se sente impaciente e agitado(a) com 

frequência?  0 = sim  1 = não 
Agitação 

47.  
O O(a) Sr.(a) tem dificuldades em concentrar-se?  0 = 

sim  1 = não Se sim, por quê? 

O O(a) Sr.(a) tem dificuldades em concentrar-se?  0 

= sim  1 = não 

Dificuldade de 

concentração 

Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

G. COGNIÇÃO  DÉFICIT COGNITIVO  

48.  ------- 
O(a) senhor(a) considera que a sua memória é tão boa 

quanto antes?  1 = sim  0 = não 

Queixa de 

memória  
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49.  

Eu vou lhe dar um nome e um endereço e eu gostaria que 

você os repetisse depois de mim. Nós vamos fazer isso 

três vezes, assim você terá a possibilidade de aprendê-

los. Eu vou lhe perguntar mais tarde. Pontuar apenas a 

terceira tentativa.  

Renato Moreira,  Rua Bela Vista, 73, Santarém, Pará 

Tentativa 1____Tentativa 2___Tentativa 3___ 

Vou dizer 3 palavras, e o(a) senhor(a) irá repeti-las a 

seguir [Falar as 3 palavras em sequência 

pausadamente. Caso o(a) idoso(a) não consiga, 

repita no máximo 3 vezes para aprendizado. 

Pontuar ao lado se o(a) idoso(a) repetiu 

corretamente as três palavras na primeira 

tentativa]. CARRO – VASO  1 = sim  0 = não 

 

Memória imediata 

50.  

O(a) senhor(a) deve falar todos os nomes de animais de 

que se lembrar, o mais rápido possível. Quantos mais 

falar, melhor. Pode começar”. Anote os nomes de 

animais falados pelo(a) idoso(a) a cada 15 segundos. 

Pontuação de acordo com escolaridade: 1) analfabetos = 

9 animais; 2) 1-7 anos = 12 animais e 3) 8 anos ou mais 

= 13 animais.  

Resultado da FV:  1 = superior ou igual à  nota de corte 

 0 = inferior à nota de corte 

  

O(a) senhor(a) deve falar todos os nomes de animais de 

que se lembrar, o mais rápido possível. Quantos mais 

falar, melhor. [Anote os nomes de animais falados 

pelo(a) idoso(a) a cada 15 segundos. Registrar, mas 

não contar animais repetidos]. Pode começar. 

[Pontue se o(a) idoso(a) falou uma quantidade de 

animais superior a note de corte. Nota de corte de 

acordo com escolaridade: analfabetos = 9 animais; 

1-7 anos = 12 animais e 8 anos ou mais = 13 animais.] 

 1 = sim  0 = não 

Linguagem, 

função executiva e 

memória 

semântica 

51.  

Agora você vai me dizer o que você se lembra daquele 

nome e endereço que nós repetimos no começo. Renato 

Moreira,  Rua Bela Vista, 73, Santarém, Pará 

O(a) senhor(a) consegue se lembrar das 3 

palavras que lhe pedi que repetisse agora há 

pouco? [Atenção: o entrevistador não deve 

dizer as palavras. Pontue se o(a) idoso(a) 

lembrou e repetiu corretamente as 3 palavras]. 

 1 = sim  0 = não 

Memória tardia 

 

Este teste deve ser realizado caso o indivíduo não consiga 

se recordar de um ou mais itens. Se todos os itens forem 

recordados, salte este teste e pontue 5. Se apenas parte for 

recordada , assinale os itens lembrados na coluna 

sombreada do lado direito. A seguir, teste os itens que 

não foram recordados dizendo “Bom, eu vou lhe dar 

algumas dicas: O nome / endereço era X, Y ou Z?” e 

assim por diante. Cada item reconhecido vale um ponto 

que é adicionado aos pontos obtidos pela recordação. 

Excluída.  Memória tardia 
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Peça ao indivíduo para contar os pontos sem apontá-los  

                  

Excluída.  
Habilidades 

perceptivas  

52.  

(Esteja com uma folha em mãos) “Pegue este papel com 

a mão direita. Dobre-o ao meio e coloque-o sobre a 

mesa” (Falar todos os comandos de uma só vez).  

[Esteja com uma folha em mãos e fale todos os 

comandos de uma vez só] Senhor(a), vou lhe pedir 

para realizar uma tarefa agora com este papel. Pegue-

o com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o 

sobre a mesa. [Pontue se o(a) idoso(a) realizou os 3 

comandos corretamente]  1 = sim  0 = não 

Praxia 

53.  

-------- [Teste do Relógio – Aplique apenas se o (a) idoso 

tiver escolaridade igual ou superior a 5 anos. Caso 

não, pontue ao lado de forma negativa. Esteja com 

uma folha com um desenho de um círculo de 11 cm 

de diâmetro e dê as instruções para a tarefa] 

Senhor(a), nesta folha temos um mostrador de um 

relógio. Gostaria que o senhor(a) colocasse os 

números dentro dele. [Aguardar]. Por favor, agora 

indique o horário 11h10 (onze horas e 10 minutos).  

[Pontue ao lado se o(a) idoso(a) atingiu a nota de corte 

esperada. Nota de corte: Atribua um ponto para cada 

posicionamento correto dos números 1,2,4,5,7,8,10 e 

11, mais um ponto para cada ponteiro correto 

(pontuação máxima = 10). Ponto de corte = 7].  1 = 

sim  0 = não 

Habilidades 

visuoespaciais, 

construtivas e 

função executiva  

Item na versão 2.3  

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

M. CONDIÇÕES FAMILIARS E SOCIAIS  BAIXO SUPORTE SOCIAL  

54.  
O(a) senhor(a) tem:  irmãos (no: _________)  filhos 

(no: _________)   netos (no: _________) 

O(a) senhor(a) tem: cônjuge___, pais___, irmãos 

(nª)___, filhos(nª)_____ e netos (no)____[Fazer 

registro dos familiares vivos].  

Composição 

familiar 
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55.  
Com que frequência o(a) senhor(a) recebe visita dos seus 

familiares?  0 = nunca  1 = raramente  2 = algumas 

vezes  3 = frequentemente  4 = sempre 

O(a) senhor(a) encontra familiares e/ou amigos com 

frequência?  1 = sim  0 = não 
Convivência 

frequente 

56.  ------ 

O(a) senhor(a) participa de decisões importantes da sua 

família?  1 = sim  0 = não 

Participação em 

decisões 

familiares 

57.  

O(a) senhor(a) se sente satisfeito(a) com o 

relacionamento entre os seus familiares?  0 = muito 

insatisfeito  1 = insatisfeito  2 = satisfeito  3 = 

muito satisfeito 

(Se o(a) idoso(a) pontuou 0 ou 1 nesta questão, investigar 

o porquê.) 

O(a) senhor(a) se sente satisfeito(a) com o 

relacionamento afetivo que tem com os seus 

familiares?   1 = sim  0 = não Apoio afetivo 

familiar 

58.  
O (a) senhor(a) tem dinheiro suficiente para satisfazer 

suas necessidades?  1 = sim  0 = não 

O (a) senhor(a) tem ajuda de alguém se precisar de 

dinheiro?  1 = sim  0 = não 
Apoio material 

59.  
O(a) senhor(a) pode contar com algum familiar e/ou 

amigo para resolver eventuais problemas?  

 1 = sim  0 = não Quem? 

O(a) senhor(a) pode contar com alguém para ajudá-

lo(a) a resolver problemas?   1 = sim  0 = não Apoio informativo 

60.  ------ 
O(a) senhor(a) tem pessoas com quem possa se divertir 

e relaxar?  1 = sim  0 = não 

Interação social 

positiva 

61.  ------ 

O (a) senhor(a) participa de eventos sócio-culturais, 

tais como: peças de teatro, cinema, universidade aberta 

a terceira idade, centro de convivência, festas, ligados 

à religião, etc)?  1 = sim  0 = não 

Envolvimento 

social 

62.  ------ 
O (a) senhor(a) é acompanhado regularmente por 

serviços de saúde?  1 = sim  0 = não 

Acesso a serviços 

de saúde 

Item na versão 2.3  

  (consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

J. AMBIENTE PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 1. Na casa do(a) Senhor(a): 
Na casa do(a) Senhor(a): Ambiente 

doméstico 

63.  a. Os móveis são estáveis?  1 = sim  0 = não 
Os móveis são estáveis?  1 = sim  0 = não Estabilidade dos 

móveis 
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64.  
b. Há móveis/objetos/fios/tapetes/animais nas áreas de 

circulação?  0 = sim  1 = não 

Há objetos e/ou tapetes soltos nas áreas de circulação? 

 0 = sim  1 = não 

Obstáculos nas 

áreas de 

circulação 

65.  
c. O piso é escorregadio (ex. encerado)?  

 0 = sim  1 = não 

O piso é escorregadio (ex. encerado, molhado)?  

 0 = sim  1 = não 
Piso escorregadio 

66.  

d. A casa do(a) senhor(a) possui escadas/degraus? Se 

sim, há corrimãos em ambos os lados da escada? (Pontue 

1, caso não tenha escadas/degraus na casa). 

 1 = sim  0 = não 

As escadas possuem corrimãos em ambos os lados?  

 1 = sim  0 = não 
Apoio nas escadas 

67.  
e. As escadas/degraus são iluminadas adequadamente 

durante a noite? (idem)  1 = sim  0 = não 

As escadas/degraus são iluminados adequadamente?  

 1 = sim  0 = não 

Iluminação nas 

escadas  

68.  
f. Os degraus são adequados (tamanho, rebordos, largura 

e padronagem etc)? (Idem)  1 = sim  0 = não 

Os degraus são adequados (tamanho, rebordos, largura 

e padronagem etc)?   1 = sim  0 = não 

Ergonomia dos 

degraus 

69.  
g. Há tapetes antiderrapantes (fora e dentro do box)? 

 1 = sim  0 = não 

Há tapetes antiderrapantes fora e dentro do box?  

 1 = sim  0 = não 

Tapetes 

antiderrapantes no 

banheiro 

 2. Comportamento de risco 
O(a) senhor(a) costuma: Comportamentos 

de risco 

70.  
a. O(a) senhor(a) costuma subir em banquetas para 

alcançar objetos altos?  0 = sim  1 = não 

Subir em banquetas ou cadeiras para alcançar objetos 

altos?  0 = sim  1 = não 

Subir em 

banquetas ou 

cadeiras 

71.  
b. O(a) senhor(a) acende as luzes quando levanta-se à 

noite?  1 = sim  0 = não 

Deixar as luzes apagadas quando levanta-se à noite? 

 0 = sim  1 = não 

Acender luzes à 

noite 

72.  
c. O(a) senhor(a) utiliza calçados seguros e adequados 

(solado antiderramente, bem ajustados e firmes no pé, 

sem saltos, etc)?  1 = sim  0 = não 

Utilizar calçados seguros e adequados (solado 

antiderrapante, bem ajustados e firmes no pé, sem 

saltos etc)?  1 = sim  0 = não 

Usar calçados 

adequados 

  
 

  
Ambiente externo 

73.  ------- 

As calçadas do seu bairro são bem cuidadas 

(pavimentadas, lisas e sem buracos)? 1=sim  

0=não 

Calçadas bem 

cuidadas  
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74.  3. O(a) senhor (a) está satisfeito com: O(a) senhor (a) está satisfeito com: 
Satisfação com o 

bairro 

75.  
a. O acesso ao transporte público no seu bairro? 

 1 = sim  0 = não 

O acesso ao transporte público no seu bairro? 

 1 = sim  0 = não 

Acesso ao 

transporte público 

 
b. O tempo de transporte entre 

casa/trabalho/escola/hospital?  1 = sim  0 = não 

Excluída.  Tempo de 

transporte 

76.  
c. O acesso ao comércio no seu bairro?  

 1 = sim  0 = não 

O acesso ao comércio no seu bairro?  

 1 = sim  0 = não 

Acesso ao 

comércio 

77.  
d. A facilidade e prazer em andar a pé nele/com cadeira 

de rodas/bengala/andador?  1 = sim  0 = não 

A facilidade e prazer em andar (a pé / com cadeira de 

rodas / bengala / andador) no seu bairro?   

 1 = sim  0 = não 

Facilidade e 

prazer em andar 

78.  
e. O acesso à diversão no seu bairro (restaurantes, 

cinema, clubes, etc.)?  1 = sim  0 = não 

O acesso à diversão no seu bairro (restaurantes, 

cinema, clubes etc.)?  1 = sim  0 = não 
Acesso à diversão  

79.  
f. A segurança quanto à ameaça da criminalidade no seu 

bairro?  1 = sim  0 = não 

A segurança quanto à ameaça da criminalidade no seu 

bairro?  1 = sim  0 = não 

Segurança quanto 

à criminalidade  

 
g. O barulho do tráfego no seu bairro?  

 1 = sim  0 = não 

Excluída.  
Barulho do trafego  

 h. Ser um bom lugar para se viver?  1 = sim  0 = não Excluída.  

  Item na versão 2.3   

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

L. VIOLÊNCIA  VIOLÊNCIA 

80.  ------ 
O(a) senhor (a) tem medo de alguém próximo/do seu 

convívio? 
Medo 

81.  O(a) senhor(a) muitas vezes se sente só ou abandonado? O(a) senhor(a) se sente só ou abandonado? Abandono 

82.  
Alguém tem gritado com o(a) Senhor(a) de forma que se 

sinta constrangido ou mal consigo mesmo(a)? 

Alguém tem falado com o(a) senhor(a) de forma que se 

sinta constrangido(a) ou desrespeitado(a)? 

Violência 

psicológica  

83.  
Alguém tem batido ou agredido o(a) senhor(a) 

fisicamente? 
Alguém tem agredido o(a) senhor(a) fisicamente? Violência física 

84.  
O(a) senhor(a) tem passado necessidade de roupas, 

alimentação, medicamentos, etc? 

O(a) senhor(a) tem passado necessidade de roupas, 

alimentação, medicamentos ou outras? 
Negligência 

85.  
Alguém tem usado o dinheiro do(a) senhor(a) sem a sua 

autorização? 

Alguém tem usado o dinheiro do(a) senhor(a) sem a sua 

autorização? 

Violência 

financeira 
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86.  
Alguém já obrigou o(a) senhor(a) a fazer coisas que o(a) 

senhor(a) não queria fazer? 

Alguém do seu convívio já tocou o corpo do(a) 

senhor(a) sem o seu consentimento? 
Violência sexual 

87.  ------ 
O(a) senhor(a) está deixando de cuidar da sua própria 

saúde e/ou segurança? 
Autonegligência  

  Item na versão 2.3   

(consenso estudos preliminares) 

Item na versão 3.0  

(consenso pesquisadores) Variável 

K. RISCO DE QUEDAS QUEDAS 

88.  
Histórico de quedas: O(a) senhor(a) sofreu alguma queda 

nos últimos 12 meses? (se não, vá para a questão 3).  

sim  não  Quantas? – Sem pontuação.  

O(a) senhor(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 

meses? Se, sim, quantas? [Se não, pontue também a 

resposta “não” na próxima questão e vá para a 

questão 90]  0 = sim  1 = não 

Histórico de 

quedas 

89.  ----- 
O(a) senhor(a) sofreu alguma fratura decorrente destas 

quedas? Se sim, quais?   0 = sim  1 = não 

Histórico de 

fratura 

90.  
O que o (a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu a 

queda (investigar atividade realizada, local, horário do 

dia, tipo de calçado, risco ambientais, etc)? 

O que o (a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu 

essa(s) queda(s)? [Investigar atividade realizada, 

local, horário do dia, tipo de calçado, riscos 

ambientais etc.] – Pergunta aberta 

Contextualização 

da queda 

91.  
Avalie se o(a) idoso(a) consegue levantar-se de uma 

cadeira sem ajuda.  sim  não – Sem pontuação. 

[Avaliação de força de MMII - Peça ao(a) idoso(a) 

para levantar-se de uma cadeira sem ajuda. Assinale ao 

lado se o(a) idoso(a) conseguiu realizar a tarefa.]  

 1 = sim  0 = não 

Força dos MMII 

92.  
Avalie se o(a) idoso(a) consegue permanecer em 1 perna, 

sem apoio dos membros superiores, durante 5 segundos. 

 sim  não – Sem pontuação. 

[Avaliação de equilíbrio - Peça ao(a) idoso(a) para 

permanecer em pé em uma única perna, sem apoio dos 

membros superiores, durante 5 segundos. Assinale ao 

lado se o(a) idoso(a) conseguiu realizar a tarefa.] 

 1 = sim  0 = não 

Equilíbrio  

 

5. Baseado nos itens anteriores preenchidos neste e em 

todos os outros blocos, identifique se o idoso 

apresenta/utiliza: 

Baseado nas respostas de itens anteriores, 

identifique se o idoso apresenta/utiliza: 
------ 

93.  a. Idade > 80 anos  0 = sim  1 = não 
Idade > 75 anos [Ver em dados de identificação] 

 0 = sim  1 = não 
Idade avançada 

94.  b. Sexo feminino  0 = sim  1 = não Gênero feminino [Ver em dados de identificação Gênero 
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 c. Histórico de quedas  0 = sim  1 = não Inserida na questão 87. 
Histórico de 

quedas 

 d. Histórico de fraturas  0 = sim  1 = não Inserida na questão 88. 
Histórico de 

fratura 

 e. ↓ equilíbrio   0 = sim  1 = não Inserida na questão 91. Equilíbrio 

 f. ↓ força (MMII)  0 = sim  1 = não Inserida na questão 90. Força dos MMII 

95.  h. Alterações cognitivas  0 = sim  1 = não 

Alterações cognitivas [Pontuação negativa em 

Fluência Verbal em Funções Cognitivas]  

 0 = sim  1 = não 

Alterações 

cognitivas 

96.  g. Comprometimento AVDs   0 = sim  1 = não 
Comprometimento AVDs [Pontuação > 4 em 

Capacidade Funcional]  0 = sim  1 = não 

Comprometimento 

AVDs 

97.  k. Déficit visual  0 = sim  1 = não Déficit visual [Ver questão 1]  0 = sim  1 = não Déficit visual 

98.  i. Riscos domésticos   0 = sim  1 = não 
Riscos domésticos [Ver questões 63 a 69] 

 0 = sim  1 = não 
Riscos domésticos  

99.  ----- 
Riscos comportamentais [Ver questões 70 a 72]  

 0 = sim  1 = não 

Riscos 

comportamentais  

100.  l. Inatividade  0 = sim  1 = não Inatividade [Ver questão 24]  0 = sim  1 = não Inatividade 

101.  j. AVE prévio  0 = sim  1 = não 
Acidente Vascular Encefálico prévio [Ver questão 29] 

 0 = sim  1 = não 
AVE prévio 

102.  
m. Dispositivo de auxílio de marcha  

 0 = sim  1 = não 

Uso de dispositivo de auxílio de marcha  

 0 = sim  1 = não 
Uso de dispositivo  

103.  

n. Medicamentos em uso: anestésicos, anti-histamínicos, 

catárticos, diuréticos, anti-hipertensivos, 

anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, 

hipoglicemiantes, psicotrópicos, sedativos/hipóticos   

 2 = nenhum  1 = de 1 a 2  0 = ≥ 3 

Faz uso de medicações psicotrópicas, em especial 

benzodiazepínicos, OU uso contínuo de 5 ou mais 

medicações (polifarmácia) [Ver questão 31] 

 0 = sim  1 = não 

Uso de 

medicamentos 

potenciais para 

quedas 

104.  

o. Outras doenças predisponentes: hipertensão, 

tontura/vertigem, Parkinson, amputação de membros 

inferiores, convulsões, artrite, osteoporose, 

incontinência, diabetes, neuropatia, hipotensão postural 

 2 = nenhum  1 = de 1 a 2  0 = ≥ 3 

Apresenta alguma das doenças a seguir: hipertensão, 

tontura/ vertigem, Parkinson, amputação de membros 

inferiores, convulsões, artrite, osteoporose, 

incontinência, diabetes, neuropatia, hipotensão postural 

[Ver questões 28 e 29]  0 = sim  1 = não 

Doenças 

predisponentes de 

quedas 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  
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APÊNDICE I 

COMPILAÇÃO DAS SUGESTÕES E/OU COMENTÁRIOS FEITOS PELO COMITÊ DE ESPECIALISTAS 

 

DOMÍNIO: DÉFICIT SENSORIAL 

Variável Sugestões R 

Visão 

Colocar dificuldade em enxergar, seguindo padrão das demais perguntas. Fica pouco claro ter problemas de visão, 

especialmente no plural. (Sugerido por 2 especialistas) 
C 

Alterar para "o senhor enxerga bem para ler jornais/revistas ou assistir televisão?" NC 

Complementar a questão, incluindo “o Senhor tem problemas de visão que não podem ser corrigidos com o uso de 

óculos?”, considerando que “o fato do idoso apresentar problema visual pode não ser uma vulnerabilidade quando 

este problema encontra-se devidamente acompanhado e/ou controlado.” 

EP 

Audição Alterar para “se tem dificuldade de escutar o que as pessoas falam?” NC 

Paladar “O paladar é limitado há alimentos?  Está limitado a estes sentidos?” (Psicometrista) - 

Percepção do 

funcionamento 

geral 

Excluir ou colocar em 1°. Ao responder as demais já dirá se considera ruim o funcionamento dos seus sentidos.   C 

“A palavra 'ruim' pode ser subjetiva, podendo ser relativizada. O idoso pode não admitir, inferindo as expressões 

"às vezes", "de vez em quando", ou pode tomar como absoluto para todos os sentidos, mesmo não o sendo”.  
- 

Percepção do 

impacto em 

atividades 

Explicitar de quais sentidos se trata (visão, audição, tato, olfato, paladar) para tornar a sentença mais clara e 

compreensível (sugerido por 4 especialistas) – o mesmo foi pontuado para a questão 4. 
C 

Simplificar e deixar mais objetiva, para evitar que o entrevistador tenha que explicar e arriscar induzir.  C 

Alterar para: “Por conta dos sentidos o senhor tem dificuldade em realizar suas tarefas?” C 

Sugestões e comentários gerais R 

Incluir variáveis tato e olfato, considerando que “o primeiro impacta negativamente a funcionalidade, como por exemplo na 

Polineuropatia periférica e o segundo prejudicaria a alimentação por exemplo.” 
NC 

Incluir perguntas sobre utilização de óculos, aparelho auditivo e prótese dentária, considerando que “muitas vezes há a necessidade de 

utilizá-los, mas o idoso não foi orientado quanto a isso; ou o idoso utiliza, mas estão mal adaptados.” 
NC 

Incluir campo para resposta do cuidador ou acompanhante, considerando que “o idoso pode ter dificuldades em responder às questões, 

justamente por conta de déficit auditivo ou pode afirmar que não tem déficit, mas ao mesmo tempo apresentar limitações perceptíveis 

pelo avaliador.” 

EP 

Pontua-se que evidentemente o domínio não cobre todos os sentidos, porém para o tipo de avaliação pretendida é abrangente. - 
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DOMÍNIO: INCAPACIDADE FUNCIONAL  

Variável Sugestões R 

AIVD fazer as 

compras 
“Que tipo de compras? Eu tenho meios digitais, hoje” (Psicometrista) C 

AIVD usar 

meios de 

transporte 

Especificar qual é o meio de transporte, considerando que muitos idosos possuem carro próprio e são motoristas, e 

também a fim de deixar mais claro para o idoso (sugerido por 2 especialistas). 
C 

“Há meios de transporte que geram maior ou menor dificuldade. qual a referência? A não ser que considere um 

ônibus tão acessível quanto um taxi (uber)” (Psicometrista) 
C 

AIVD preparar 

comida 
“Interessa apenas o preparo ou a ajuda para se?” NC 

AIVD usar o 

telefone 
Sem sugestões ou comentários.   

ABVD vestir-se “Vestir-se inclui também o uso de calçados?” C 

ABVD tomar 

banho 
Sem sugestões ou comentários.   

Sugestões e comentários gerais R 

Ampliar as questões para avaliação ficar mais abrangente/completa, incluindo questões sobre transferências, higiene pessoal, higiene 

oral, alimentar-se, cuidar das finanças, ir ao banco, lembrar de compromissos, organizar e tomar as medicações, limpeza e organização 

da casa, utilizando, por exemplo, itens das escalas Katz e Lawton ou Pfeffer (sugerido por 3 especialistas). 

NC 

Contemplar atividades mais básicas que indicam um perfil de idoso mais comprometido, como comer. NC 

Incluir nas ABVDs uma questão sobre deambulação. Ex.: "Consegue caminhar 50 metros sem ajuda ou supervisão (dispositivo de 

auxílio é permitido)?" 
C 

Dividir o domínio em ABVDs e AIVDs, considerando que os grupos indicam níveis de limitação funcional diferentes e sugerem 

necessidades diferentes. 
NC 

Incluir ajuda para usar o banheiro e para levantar ou sentar ou deambular. C 

“Na maioria das questões não há objeto definido. Esse tipo de configuração tende a gerar viés de resposta, aumentando a possibilidade 

dos itens se correlacionarem, consequentemente, induzindo para multicolinearidade. Assim, em razão das questões ocorre ajustamento 

do modelo "artificialmente" Preparar comida: cozinhar ou colocar no micro-ondas? por exemplo.” (Psicometrista)  

C 

 DOMÍNIO: DESNUTRIÇÃO  

Variável Sugestões R 

Percepção de 

desnutrição 

Excluir questão, considerando que o idoso “não terá compreensão adequada do conceito”. “...utilizar a MAN (Mini 

avaliação nutricional) para chegar ao resultado.” 
EP 
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“Por vezes, o idoso pode achar que não está desnutrido, mas os testes podem apontar risco para tal condição” - 

“A desnutrição é um dado objetivo? qual a relação factual entre a percepção e o real estado de desnutrição?” 

(Psicometrista)  
- 

Saúde bucal 

Incluir questionamento sobre uso e adaptação de prótese dentária (sugerido por 2 especialistas). NC 

Simplificar substituindo região bucal por boca. Duas alternativas: “alguma lesão na boca ou outro problema que 

atrapalhe sua mastigação?” ou " o senhor tem feridas, lesões ou outros problemas na boca que dificultam sua 

mastigação?" - (sugerido por 3 especialistas). 

EP 

“Estão em investigação dois aspectos: existência de lesões e dificuldades de mastigação. Sugiro que os aspectos 

sejam investigados em perguntas separadas, pois dificuldades para mastigação podem estar relacionadas com outros 

fatores além de lesões na boca.” 

EP 

Há mais de um fator sendo medido, gerará superestimação da questão "ou qualquer outro problema". 

(Psicometrista) 
C 

Quantidade de 

refeições diárias 
Sem sugestões ou comentários.   

Diminuição 

ingesta 

alimentar 

“E se houve outro motivo?” (Psicometrista) - 

Simplificar a questão. Três alternativas: 1) “Está se alimentando menos sem motivo aparente?”; 2) "Nos últimos 

três meses o senhor diminuiu a quantidade de alimentos que costumava comer, sem motivo?", considerando 

experiência de melhor entendimento geral do público idoso com a questão escrita dessa forma; 3) "Nos últimos três 

meses o (a) Sr.(a) percebeu que passou a comer menos sem motivo?", considerando experiência com protocolo 

FIBRA e boa compreensão dos idosos - (sugerido por 3 especialistas). 

C 

Perda de peso 

involuntária 

Simplificar a questão alterando-a para “Houve perda de peso recente?”.  NC 

“Tem 3 pontos na escala como você vai lidar em relação ao sistema dicotômico? o sistema é 0 e 1, quando ele 

colocar "não sabe informar", o que será feito?” (Psicometrista) 
- 

Presença de 

estresse 
Múltiplos fatores gerará superestimação. (Psicometrista) C 

IMC indicativo 

de risco de 

desnutrição 

“Não é perguntado ao idoso. É mensurado.” - 

Alterar para “seguir o padrão das demais perguntas: Seu índice de massa corporal é igual ou menor que 22 Kg/m2? 

(ou seja peso ____[kg]/estatura ___[m2]= ___Kg/m2 )” 
NC 

Alterar nota de corte, considerando que “essa proposta de IMC é do NSI (1994), alguns conhecem como Lipischtz. 

Mas na população Latino-americana, em especial, boa parte dos estudos, e em prática Ambulatorial, utiliza-se 

OPAS(2001), que é mais recente e com público semelhante ao nosso”. IMC ≤ 23 Kg/m²- desnutrição.    

NC 
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Sugestões e comentários gerais R 

Incluir investigação de casos de desnutrição relacionados com obesidade. “...destacar para o profissional a questão da sarcopenia 

associada à obesidade. Lembrando que, em idosos obesos, o IMC não é uma medida adequar para indicar desnutrição.”; “...Visto que 

a desnutrição não está apenas relacionada ao baixo peso.” (sugerido por 2 especialistas).  

NC 

Incluir dificuldade de deglutição, considerando “ter presenciado muitos casos com esse quesito.”  NC 

Incluir ingestão de líquidos e tipo de alimento ingerido.  NC 

Incluir perímetro da perna e o perímetro do braquial “como medidas mais concretas para a avaliação nutricional”. NC 

DOMÍNIO: DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

Variável Sugestões R 

Histórico 

familiar de DVC 
Substituir “histórico familiar (1 grau)” por pais, irmãos ou filhos.  C 

Hipertensão 

arterial (HAS) 

Alterar para “Sua pressão atinge 140x90 mmhg ou mais?” NC 

Utilizar o termo pressão alta, considerando que melhor compreensão pelos idosos (sugerido por 2 especialistas).  C 

Alterar para “Sua pressão é superior a....:?, considerando o termo descontrolada não claro.  C 

Verificar na literatura o valor limite de PA para idosos, considerando a chance de ser maior do que 140/90 em idade 

avançada e comorbidades. 
C 

Diabetes 

Alterar para “sua diabetes atinge 100 mgdL ou mais?” ou “Quanto chega sua glicemia quando você acorda pela 

manhã?”, considerando que “A pergunta quando respondida pode não indicar glicemia maior que 100.” 
EP 

Alterar para “Sua glicemia é superior a....:?”, considerando o termo descontrolada não claro. C 

Dislipidemia 
Alterar para “Tem alteração de colesterol?”, considerando a possibilidade de não ter exames e ser difícil dos idosos 

recordarem os valores.   
NC 

Tabagismo 

Marcar qual foi a resposta (fuma ou é ex-fumante) ou separar as opções.   NC 

“Ser fumante ou ex-fumante tem o mesmo efeito na saúde?” – (Psicometrista) C 

Incluir a informação de tempo, considerando que o idoso pode não compreender bem o que é ser ex-fumante.  C 

Prática de 

exercícios 

físicos 

Dar exemplos do que seria 150 minutos por semana (sugerido por 2 especialistas).  C 

Investigar o tempo total de atividade por dia, para ter melhor compreensão dos idosos. C 

Transformar o tempo de minutos por horas, para facilitar a compreensão do entrevistado.  C 

Perguntar se o idoso pratica alguma atividade física regularmente e qual, considerando que ele pode não 

compreender o que são exercícios físicos e o tempo de prática 
C 

Verificar a pertinência do termo exercício físico ou se seria melhor atividade física. “Caminhar até o ponto de 

ônibus será considerado exercício físico?”, “Atividades domésticas também são consideradas?”   
C 
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Consumo 

alimentar de 

risco 

“A compreensão da pergunta pode estar comprometida, pois o idoso pode não ter conhecimento do que é uma 

alimentação saudável.” 
- 

Reformular, questionando a “ingesta de alimentos gordurosos e processados (como frituras, linguiça, salsichas, 

presuntos, salames, queijos, etc.)”.  
- 

Abuso de álcool 

Perguntar com que frequência (todo dia ou uma vez por semana, etc). C 

Substituir “na última semana” por “em uma semana comum”, considerando que a última pode ter sido atípica para 

o idoso, como de comemorações ou viagens, não exemplificando bem o abuso de álcool.   
C 

IMC indicativo 

de obesidade 

Rever a referência quanto as notas de corte de IMC para idosos. NC 

Excluir, considerando que “o avaliador já terá a informação nutricional. Por ser um profissional da saúde, poderá 

analisar como um todo e agregar sozinho o dado da questão 18.” 
NC 

DOMÍNIO: USO INADEQUADO DE MEDICAMETOS  

Variável Sugestões R 

Presença de 

doenças 
Há múltiplos fatores num mesmo item. (Psicometrista) NC 

Presença de 

sinais e sintomas 

Há múltiplos fatores num mesmo item. (Psicometrista) NC 

Especificar de qual alergia se trata. NC 

Quantidade total 

de diagnósticos 
Sem sugestões ou comentários.   

Polifarmácia 
Considerar tanto os medicamentos prescritos quanto os não prescritos. C 

“Caso não tenha as bulas? Como eleger as 5 principais?” NC 

Prescrição em 

cascata 

Esclarecer um parâmetro para “aumentou muito”. “Não ficou claro o que será considerado como "aumentou muito"? 

Dobrar o número de medicamentos, aumento em um terço?”  
C 

Retirar a palavra “muito”. C 

Conhecimento 

sobre os 

medicamentos 

utilizados  

“São questões bem abertas, fica a dúvida se são as prescritas ou tomadas por conta, como fará esse registro?” – o 

mesmo foi comentado quanto a de polifarmácia.  
C 

A questão faz uso de adjetivos poucos claros. NC 

“Se ele responde que ele sabe de uns e não de outros o que o entrevistador deverá assinalar?” NC 

Múltiplos 

prescritores  
Sem sugestões ou comentários.  

Adesão ao 

tratamento 
Sem sugestões ou comentários.  
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Negligência no 

tratamento 

Alterar para “O sr esquece de tomar seus medicamentos com frequência?” NC 

Registrar o porquê, caso responda que sim.  NC 

“Apesar de o item propor a investigação de negligência no tratamento é também complementar ao item que 

investiga adesão ao tratamento.” 
- 

Automedicação Sem sugestões ou comentários.  

Uso MPI  Sem sugestões ou comentários.  

Risco de reações 

adversas 

“Ver e modificar na tabela do instrumento a ordem do número de diagnóstico e o uso de medicamentos, pois o 

correto seria quanto menos diagnósticos, consequentemente, menor o uso de medicamentos. Caso não seja essa a 

interpretação, sugiro reformular ou esclarecer melhor.” 

C 

Sugestões e comentários gerais R 

Alterar layout a fim de diferenciar questões que devem ser calculadas ou analisadas com base em respostas anteriores para facilitar a 

aplicação ao entrevistador.  
C 

Incluir perguntas sobre “medicações que devem ser tomadas em jejum ou para Parkinson, sono, etc” NC 

“Talvez as perguntas não sejam sensíveis para saber se estão sendo tomadas conforme prescrição médicas.” - 

“Nem sempre o idoso se lembra de quantos e quais medicamentos toma.” - 

Incluir campo de observações para relatos relevantes, como “dificuldade em conseguir o medicamento ou dificuldade no uso, devido 

limitações funcionais ou efeitos colaterais.” 
C 

“O conteúdo deste item é mais abrangente do que apenas o uso inadequado de medicamentos. Talvez fosse interessante um título 

incluindo presença de doenças, sinais e sintomas e uso de medicamentos.”  
NC 

DOMÍNIO: ATITUDE NEGATIVA EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO  

Variável Sugestões R 

Idade subjetiva “O “por que” será utilizado para o instrumento?” (Psicometrista) - 

Percepção de 

perdas e ganhos 

no processo de 

envelhecimento 

Dividir o item em duas questões: “O sr acha que tem ponto positivos da velhice? Quais?; O sr acha que tem pontos 

negativos na velhice? Quais?” (sugerido por 2 especialistas). 
NC 

“Positivos e negativos”, pontua-se o quê? - (Psicometrista) C 

“Não fica claro se os pontos positivos ou negativos referem-se a própria velhice do entrevistado ou a velhice de 

forma geral.” 
C 

Sugestões e comentários gerais R 

Incluir como o idoso avalia a sua vida e/ou a sua saúde.  C 

Incluir questões mais especificas quanto a atitude em relação à velhice.  C 
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DOMÍNIO: DEPRESSÃO  

Variável Sugestões R 

Satisfação com a 

vida 
Sem sugestões ou comentários.  

Tristeza Sem sugestões ou comentários.  

Abandono de 

atividades 
Sem sugestões ou comentários.  

Medo 

Alterar para "o senhor tem medo de que algum mal lhe aconteça" ou "o senhor tem medo de que algo ruim lhe 

aconteça?”.  
C 

Esclarecer ou reformular a pergunta, pois está muito aberta e sem foco no domínio investigado. C 

Agitação Sem sugestões ou comentários.  

Dificuldade de 

concentração 

“Concentrar-se pode ser cansaço? efeito de medicamento? não se pode associar diretamente com a depressão.” 

(Psicometrista).  
C 

Sugestões e comentários gerais R 

Incluir o tempo. Questionar se estes sentimentos se apresentam na última semana (sugerido por 2 especialistas).  C 

Incluir questões sobre ansiedade, considerando que em sua experiência os sintomas de ansiedade são mais comuns do que os sintomas 

de depressão. Exemplos: “Nas duas últimas semanas, o senhor se sentiu nervoso, ansioso ou muito tenso?" e "Nas duas últimas 

semanas, o senhor teve dificuldades em controlar as suas preocupações?". (Referência: escala PHQ-4.) 

 

Alterar o nome do domínio para “sintomas psiquiátricos, sintomas psicológicos ou alterações de humor”.   

“Só se avalia partes negativas?” (Psicometrista)  NC 

“Há cortes temporais diferentes em algumas questões, isso afeta as respostas.” (Psicometrista)  C 

DOMÍNIO: DÉFICIT COGNITIVO  

Variável Sugestões R 

Queixa de 

memória  

Incluir a resposta de cuidador ou acompanhante. O idoso pode não ter percepção do próprio déficit.  EP 

Alterar "tão boa quanto antes" para "quando era mais jovem". "Antes" é uma delimitação de tempo vaga.  

“Antes quanto? 1 mês, 1 ano, uma década?” (psicometrista)  
EP 

Memória 

imediata 

“Solicitar ao idoso para memorizar as três palavras e informar que o entrevistador irá perguntá-las novamente em 

um momento posterior da entrevista.” 
C 

Incluir anotação do número de tentativas.  NC 
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Linguagem, 

função executiva e 

memória 

semântica 

Corrigir o “superior” a nota de corte.  C 

Informar que o idoso tem um minuto para falar os nomes dos animais. Exemplo: “Eu vou marcar um minuto no 

relógio e durante esse tempo o senhor deve falar o maior número de nomes de animais que se lembrar. Quanto 

mais animais o senhor falar nesse tempo, melhor..." 

C 

Excluir a palavra "nomes”, considerando que "nomes de animais" pode ser entendido por alguns idosos como o 

nome próprio de animais que conhece e não a espécie. 
C 

Memória tardia Sem sugestões ou comentários.  

Praxia Sem sugestões ou comentários.  

Habilidades 

visuoespaciais, 

construtivas e 

função executiva  

Anexar ao instrumento a exemplificação da classificação dos erros, conforme apresentado por Shulman et al, 

Clock-drawing and dementia in the community: a longitudinal study. Int J Geriatr Psych 1993; 8: 487-96. 
NC 

Sugestões e comentários gerais R 

Iniciar a aplicação do módulo I com a avaliação cognitiva, considerando que “se o idoso apresentar algum déficit, o entrevistador saberá 

que será necessário a presença de um informante para responder às demais questões.” 
C 

Incluir avaliação da atenção, considerando que “um déficit de atenção pode interferir em outras funções cognitivas. Uma possibilidade 

seria: Gostaria que o senhor me dissesse os meses do ano de trás para frente, começando por dezembro até janeiro (considerar correto 

se o idoso finalizar a tarefa sem erros em até 60 segundos - ele pode se corrigir nesse tempo”.  

NC 

“Incluir campo de observação, pois defécits sensoriais ou analfabetismo podem dificultar a realização das perguntas.” C 

“Lembrar de treinar bem o pesquisador, pois são testes que devem ser controlados ao máximo, para evitar erros na aplicação e 

interpretação.” 
- 

DOMÍNIO: BAIXO SUPORTE SOCIAL  

Variável Sugestões R 

Composição 

familiar 
Incluir bisnetos.  C 

Convivência 

frequente 

Descrever o que seria "frequência" - uma, duas, três vezes por semana. NC 

Familiares e/ou amigos são construções sociais distintas. (Psicometrista) C 

Participação em 

decisões 

familiares 

“Só vale decisões importantes? importante para quem?” (Psicometrista) C 

Apoio afetivo 

familiar 

Frase longa. Alteração sugerida: “O sr tem boa relação afetiva (amor, afeição, encorajamento) com seus 

familiares?” 
NC 
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Apoio material Reformular semântica. Sem sugestão.  C 

Apoio informativo Sem sugestões ou comentários.  

Interação social 

positiva 
Sem sugestões ou comentários.  

Envolvimento 

social 
Incluir eventos ligados à religião. C 

Acesso a serviços 

de saúde 

Questão ambígua. Dá margens de entendimento para se vai com alguém (acompanhado) ao serviço de saúde.  C 

Alterar para “O sr vai em consultas com frequência a algum serviço de saúde?”. NC 

Sugestões e comentários gerais R 

Investigar se o idoso possui cuidador. NC 

Incluir pergunta sobre com quem o idoso mora.  NC 

Investigar se o idoso permanece sozinho a maior parte do tempo, mesmo quando reside com outras pessoas, considerando que “residir 

com outras pessoas não elimina” a possibilidade de não ter suas demandas satisfeitas. 
NC 

Incluir se ele o idoso oferece ajuda, considerando que há estudos mostrando que oferecer ajuda diminui as chances de morbidade e óbito 

em idosos.  
NC 

DOMÍNIO: PROBLEMAS AMBIENTAIS  

Variável Sugestões R 

Estabilidade dos 

móveis 

Melhorar a frase para que fique claro se móveis estáveis se referem exemplo armários, camas, cadeiras, sofás 

firmes e fixos? 
C 

Rever questão, pois está genérica.  C 

Obstáculos nas 

áreas de 

circulação 

“Há múltiplos fatores num mesmo item. Potencializa a resposta. Um vaso na estante conta?” (Psicometrista) C 

Piso escorregadio Sem sugestões ou comentários.  

Apoio nas escadas Sem sugestões ou comentários.  

Iluminação nas 

escadas  

O termo adequado é “muito abrangente, pois para cada pessoa pode ser adequado de uma forma” - o mesmo é 

pontuado para a próxima questão de número 68. 
C 

Ergonomia dos 

degraus 
“Como saberá se os degraus são adequados.”  C 

Tapetes 

antiderrapantes no 

banheiro 

Remanejar para que fique próxima das questões de objetos nas áreas de circulação ou piso escorregadio. C 
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Subir em 

banquetas ou 

cadeiras 

Sem sugestões ou comentários.  

Acender luzes à 

noite 
Sem sugestões ou comentários.  

Usar calçados 

adequados 
Mostrar fotos de calçados adequados.  NC 

Calçadas bem 

cuidadas 

Substituir “no bairro” por “entorno de sua residência”, considerando “que o idoso tem maior conhecimento e 

acesso aos locais mais próximos de sua residência.”  
C 

Acesso ao 

transporte público 
Sem sugestões ou comentários.  

Acesso ao 

comércio 
Sem sugestões ou comentários.  

Facilidade e 

prazer em andar 

Corrigir “A” para “Há” considerando que o questionamento seja sobre haver ou não facilidade e segurança - O 

mesmo é pontuado para a questão 78.  
NC 

Acesso à diversão  Sem sugestões ou comentários.  

Segurança quanto 

à criminalidade  
A questão pode confundir o idoso por estar ambígua. Sem sugestões de alteração. C 

Sugestões e comentários gerais R 

Remanejar o domínio para que esteja antes do domínio de quedas, mediante a “proximidade e coerências dos assuntos”.  C 

As palavras 'estáveis', 'adequado', 'adequadamente' são relativas e podem depender da percepção e da subjetividade do idoso. C 

A palavra 'acesso' poderia ser substituída por ida ou outra palavra para o sentido da frase ficar mais claro. C 

Há questões objetivas misturadas com subjetivas. Eles são equivalentes? – (Psicometrista) C 

“Incluir uma questão se há presença ou não de escada e a partir daí se tem corrimão, é iluminada, etc.”  C 

DOMÍNIO: VIOLÊNCIA  

Variável Sugestões R 

Medo Sem sugestões ou comentários.   

Abandono “Só é uma coisa e abandonado outra.” (Psicometrista)  C 

Violência 

psicológica  
Sem sugestões ou comentários.  

Violência física Sem sugestões ou comentários.  

Negligência Sem sugestões ou comentários.  
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Violência 

financeira 
Sem sugestões ou comentários.  

Violência sexual Sem sugestões ou comentários.  

Autonegligência  Sem sugestões ou comentários.  

Sugestões e comentários gerais R 

Remanejar o domínio para que esteja após “Baixo Suporte Social, pela proximidade e coerência dos assuntos.  C 

O profissional de saúde precisa ter a expertise para também saber distinguir se é violência ou um quadro de depressão ou outros quadros 

psiquiátricos. 
- 

DOMÍNIO: QUEDAS  

Variável Sugestões R 

Histórico de 

quedas 
Sem sugestões ou comentários.  

Histórico de 

fratura 
Sem sugestões ou comentários.  

Contextualização 

da queda 
Sem sugestões ou comentários.  

Força dos MMII 
Especificar qual o tipo de cadeira adequada para realização da tarefa.  C 

Melhorar instruções, orientando se o idoso pode ou não apoiar os braços na cadeira. C 

Equilíbrio  
“Este teste pode colocar em risco o idoso e sugere-se a substituição por outro menos arriscado como caminhar ou 

algum outro movimento.” 
NC 

Idade avançada Sem sugestões ou comentários.  

Gênero Sem sugestões ou comentários.  

Alterações 

cognitivas 
“Fluência verbal é indicativo de declínio cognitivo?”  C 

Comprometimento 

AVDs 
Sem sugestões ou comentários.  

Déficit visual Sem sugestões ou comentários.  

Riscos domésticos  Sem sugestões ou comentários.  

Riscos 

comportamentais  
Sem sugestões ou comentários.  

Inatividade Sem sugestões ou comentários.  

AVE prévio Sem sugestões ou comentários.  
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Uso de dispositivo 

de auxilio de 

marcha 

Perguntar se o uso foi orientado, considerando que muitos idosos usam por conta própria, mesmo sem receber 

orientação ou treino. 
C 

Uso de 

medicamentos 

potenciais para 

quedas 

Questiona-se se a equipe será treinada ou se haverá uma lista com as medicações aceitáveis e/ou padrão.  - 

Doenças 

predisponentes de 

quedas 

Sem sugestões ou comentários.  

Sugestões e comentários gerais R 

Incluir variável medo de cair.  NC 

Pontuado a importância de treinamento para não ocorrer indução em caso de dúvidas pelo entrevistado.  - 

Questiona-se porque alguns itens precisam estar repetidos aqui, se não pode-se inverter “a ordem do questionário colocando junto e 

enxugando.”  
- 

“Até a questão 103 pontua novamente?” (Psicometrista) - 

AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO UM TODO 

ABRANGÊNCIA – SUGESTÕES R 

Incluir perguntas sobre quais são as queixas, prioridades e expectativas do idoso em relação ao tratamento.  NC 

Investigar de forma mais detalhada as variáveis dor crônica e incontinência urinária e fecal  EP 

Incluir fragilidade e qualidade de vida. NC 

Considera-se o instrumento que contemplou todas as dimensões necessárias para o rastreio de riscos. - 

Incluir em dados de identificação questões sobre: nome social; número de filhos; se necessita de cuidador; como chega (transporte) ao 

serviço/local da entrevista; acompanhamentos médicos (clínico e especialidades) e local dos mesmos; uso de serviços de saúde 

(convênio, público, particular), pois esse dado pode indicar que tipo de acesso o idosos possui quando necessita; autopercepção da saúde 

(excelente, muito boa, boa, regular, ruim), pois a autoavaliação regular ou ruim é preditora de desfechos negativos, como hospitalização 

e morte; uso recente de serviços de saúde (no último ano, quantas vezes o senhor precisou ir para o pronto-socorro?; quantas internações 

no último ano?), pois procuras recorrentes ao pronto-socorro e reinternações recorrentes podem ser indicativas de que as ações não estão 

sendo resolutivas e que, portanto, o idoso necessita de um acompanhamento mais próximo ou de outro tipo de abordagem (por exemplo, 

atendimento domiciliar), além de terem desfechos negativos sobre a saúde física e emocional.  

EP 

CLAREZA R 

Sem comentários.   
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PERTINÊNCIA  R 

Repensar a quantidade de questões se o objetivo for que o instrumento seja de aplicação rápida. Como está, há a possibilidade do idoso 

se cansar ou ser difícil a aplicação em serviços públicos. 
NC 

Aplicar o instrumento em duas etapas, diante sua extensão e um possível cansaço para o idoso e o profissional. Considera-se a 

experiência obtida com aplicação de avaliação multidimensional que levaram de 1h30 mim a 2h00 para serem finalizadas, provocando 

esgotamento que interferem nas respostas e deixa o idoso incomodado/desconfortável. 

NC 

TÍTULO R 

Alterar para “Avaliação para gestão de risco de vulnerabilidade biopsicossocial em idosos.” NC 

Título considerado extenso, mas sem sugestão de outra alternativa.  C 

Alterar para “Avaliação de Vulnerabilidade em Idosos.”, considerando que “o risco é um dos tripés da vulnerabilidade: exposição, risco 

e dano. Portanto, o risco está contido em vulnerabilidade.” (Psicometrista)  
C 

FORMATO – LAYOUT R 

Pode ser melhorado alternado a cor ou o layout de perguntas que serão testes ou tem respostas para extrair de questões anteriores.  C 

“Há cruzamento de questões o que pode torná-lo redundante e potencializa o ajustamento do modelo estatístico de forma artificial.” 

(Psicometrista)  
C 

INSTRIÇÕES R 

Alguns pontos podem ser amenizados com treinamento do entrevistador.  - 

Dúvida se o instrumento é especifico para uso do gerontólogo ou se qualquer profissional pode aplicá-lo. Sugestão de que se deixe claro 

isso no início do instrumento.  
C 

Inserir instruções iniciais em cada domínio a fim de facilitar a compreensão e uniformizar a interpretação das questões, considerando 

“que o instrumento poderá ser utilizado por diversos profissionais de saúde, com diferentes formações e níveis de educação formal.”  
EP 

ESCORE DOS DOMÍNIOS  R 

Incluir “a categorização em alguns domínios para os idosos que tiverem pontuação intermediária, ou seja, para idosos que não 

apresentam risco imediato naquele domínio, mas que haverá chance de algo ocorrer se não houver plano de ação.” 
NC 

“Algumas perguntas devem ser modificadas para que o sim seja risco (0).” (Psicometrista)  C 

Há questões inversas. (Psicometrista) C 

ESCORE TOTAL R 

“Há diferenças no número de questões dos domínios, tornando-os incomparável sem normatização do domínio no escore.” 

(Psicometrista) 
C 

R – Resultado: C – Sugestão contemplada │NC – Sugestão não contemplada │EP – Sugestão contemplada em partes 

Fonte: Alexandra Lindy Silva Cezar, 2018.  
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ANEXO A - PAGE VERSÃO INICIAL 

PLANO DE ATENÇÃO GERONTOLÓGICA (PAGe) 

INÍCIAL 

Data:  

Dados de Identificação 

Nome: 

Sexo:           Idade:     Sabe ler:  

Número de Registro:  

I - Percepções do idoso(a)   

1. Como é essa fase da vida para o (a) senhor (a)? (investigar o que significa 

envelhecimento e velhice) 

 

 

2. O que o (a) motiva buscar serviços que atendam idosos (as)? (investigar o 

que significa atenção à pessoa idosa) 

 

 

3. Como o (a) senhor (a) avalia sua saúde? 

(   ) Muito ruim      (   ) Ruim      (   ) Nem ruim, nem boa     (  ) Boa      (   ) Muito boa 

 

4. O senhor está satisfeito com sua saúde?   

(   ) Muito insatisfeito      (   ) Insatisfeito          (   ) Nem satisfeito, nem insatisfeito    

(   ) Satisfeito         (   ) Muito satisfeito  

 

  5.  O que o (a) senhor (a) espera deste serviço/atendimento? 
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II – Condições físicas 

 

 

III – Condições psicológicas 

 

 

IV – Condições sociais e econômicas 

 

 

V – Condições familiares 

 

 

VI – Avaliação do gerontólogo 

 

 

 

 

VII - Proposta de Ações 

(prioridades) 

VIII - Posicionamento do(a) 

idoso(a)/cuidador (a) (verificar a viabilidade 

e a aceitação das propostas 

    

   

 

IX – Plano de ação compartilhado 

 

 

X – Proposta do cronograma da atenção 

  

Data Ação *Profissionais ou serviços 

   

   

   

 

*Se necessário consultar outros instrumentos ou propostas  
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ANEXO B – PAGE VERSÃO HOSPITALAR 

 
Plano de Atenção Gerontológica – Abordagem ao paciente 

 

 

 

Instituição:____________________________  data: ___/___/______ 
 

 

Dados de identificação 

Nome: 

Idade: Estado civil: Sexo  Feminino  Masculino 

Grau de escolaridade:  Ocupação:  

Nº. De registro: Leito/Quarto: 

Data da internação:      /       /   Local da internação: 

Data da entrada no(a)                                                                 :      /      / 

Motivo da internação: 
 

 

Informações do prontuário 

 

 

 

 

 

 

 

Informações gerais 

a. Hábitos 

1) O(a) Sr.(a) é fumante?  Sim  Não Média de cigarros/dia: 

2) O(a) Sr.(a) ingere bebidas alcoólicas?  Sim  Não Freqüência: 

3) Realiza atividade física?  Sim  Não Qual?  Freqüência: 

b. Nutrição (fora do hospital) 

1) Quantas refeições faz diariamente? 

2) O(a) Sr.(a) se alimenta em horários regulares?   Sim  Não 

3) a) O(a) Sr.(a) come frutas?  Sim  Não Quais? 

    b) O(a) Sr.(a) come legumes?   Sim  Não Quais? 

    c) O(a) Sr.(a) come verduras?  Sim  Não  Quais? 

c. Autonomia funcional 

1) dentro da casa o(a) Sr.(a): 

    a) Prepara a comida?  Sim  Não 

    b) Realiza serviços domésticos?  Sim  Não 

    c) Lava e cuida do vestuário?  Sim  Não 

2) Fora de casa o(a) Sr.(a): 

    a) Faz compras? (ir ao shopping, farmácia, mercado, etc.)  Sim  Não 

    b) Usa meio de transporte?  Sim  Não 

3) O(a) Sr.(a) necessita de ajuda para: 

    a) Para comer?  Sim  Não 

    b) Se vestir?  Sim  Não 

    c) Tomar banho?  Sim  Não 

    d) Ir ao banheiro?  Sim  Não 

d. Sono 

1) Quantas horas dorme diariamente? 
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2) Acorda a noite?   Sim  Não Para que? 

3) Costuma acordar cansado?   Sim  Não 

4) Como o(a) Sr.(a) classifica seu sono?  Ruim  Regular  Bom  Ótimo 

    Por quê? 
 

e. Espiritualidade 

1) Possui religião/crença?  Sim  Não Qual? 

2) O quanto ela é importante na sua vida? 
 

f. Quedas 

1) O(a) Sr.(a) sofreu alguma queda nos últimos três anos?  Sim  Não 

SE SIM: 

    a) Qual a freqüência? 

    b) Onde caiu? 

    c) Período do dia:  Manhã  Tarde  Noite  Madrugada 

2) Tipo de calçado usado no momento da queda? (descalço, chinelo, sapato de salto alto, etc.) 
 

3) Ocorreu alguma fratura?   Sim  Não 

g. depressão 

1) O(a) Sr.(a) se sente frequentemente triste ou deprimido(a)?  Sim  Não 

    Por quê? 

2) O(a) Sr.(a) abandonou ultimamente atividades que gosta de fazer?  Sim  Não 

   Por quê? 

h. condições  sociais e familiares 

1) Tem filhos?  Sim  Não Quantos? 

2) Tem netos?  Sim  Não Quantos? 

3) Tem algum outro familiar próximo?  Sim  não Quem? 

4) quando está com algum problema, quem procura para conversar? Por quê? 
 

5) Pode contar com algum familiar e/ou 
amigo para resolver eventuais problemas? 

 Sim  Não Quem? 

6)  a) Participa da vida familiar (opina, conversa, etc.)?    Sim  Não 

     b) Sua opinião é acatada/ respeitada pela família?  Sim  Não 

     c) Sente-se aceito na família?  Sim  Não 

7) Com quem mora? 

8) Como é sua relação com: 

Filhos Netos Familiares próximos 

9) Se sente satisfeito com a relação: 

    a) Com os filhos?   Sim  Não Por quê? 

    b) Com os netos  Sim  Não Por quê? 

    c) Com outro familiar próximo?  Sim  Não Por quê? 

10) Sente-se protegido junto à sua família (sem perder sua autonomia)?   Sim  Não 

11) O dinheiro que recebe (salário, aposentadoria, pensão, 
etc.) é o suficiente para suprir suas necessidades? 

 Sim  Não 

i. Rastreio de Riscos 

1) Em geral, o(a) Sr.(a) 
diria que sua saúde é: 

 Excelente  Muito boa  Boa  Regular  Ruim 

Por quê? 

2) Nos últimos 12 meses, quantas vezes o(a) Sr.(a) 
procurou um médico ou uma clínica para tratamento? 

 
 
 

0  1  2 à 3  Mais que 3 

3) Nos últimos 12 meses, teve diabetes?  Sim  Não  Não sabe  

4) Nos últimos 12 meses, teve alteração de pressão?  Sim  Não  Não sabe  

5) O (a) Sr.(a) já teve alguma doença coronariana?  Sim  Não  Não sabe 

    a) Angina  Sim  Não 

    b) Infarto do miocárdio  Sim  Não 

    c) Ataque do coração  Sim  Não 
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6) Nos últimos 4 anos esteve internado mais de 2 vezes?   Sim  Não  Não lembra 

j. Consultar o prontuário e/ou caderneta do idoso para preencher as questões 

1) Condições físicas: 
 
 
 

2) Condições Psicológicas 
 
 
 
 

3) Condições sócio econômicas 
 
 
 
 

4) Condições Familiares 
 
 
 
 

A doença 

1) O (a) Sr.(a) sabe o que tem? Por que está aqui no hospital? O que sentiu? 
 
 

2) Como o (a) Sr.(a) está lidando com a sua doença? 
 
 

3) E sua família? 
 
 

4) Como era a sua vida antes da doença? 
 
 

5) O (a) Sr.(a) está se sentindo amparado na atual situação: 

    a) Pela sua família?  Sim  Não Por quê? 

    b) Pela comunidade?  Sim  Não Por quê? 

    c) Pelo hospital?  Sim  Não Por quê? 

6) Cite 3 aspectos positivos e negativos presentes nessa fase da sua vida: 

Positivos    

Negativos     

7) Gostaria de falar mais alguma coisa ou tem alguma dúvida? 
 

Instrumentos aplicados 

 AVDs e AIVDs 
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Observação do Gerontólogo: 
 
 
  
 
 
 

Avaliação do Gerontólogo: 
 
 
 
 
 

 

Proposta de Ação 

Proposta de Ações (prioridades) 
Posicionamento do(a) idoso(a)/cuidador (a) 

(verificar a viabilidade e a aceitação das 
propostas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Cronograma de Atenção 

Data Ação Profissionais/serviços 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
____________________________________________ 
Assinatura do Entrevistador 
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ANEXO C – PAGE VERSÃO 2.3  

 

Serviço/Instituição: ___________________________________________________________ 

Entrada no Serviço: ______/______/______   Entrevistado:  idoso    outro____________ 

Entrevistador:______________________________  Data Avaliação: ______/______/______ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome:  

2. Endereço: 

3. Telefones:  

4. Data de Nascimento: _____/______/______ 

5. Idade: 

_________ 6. Sexo:        Feminino    Masculino 

7
. 

E
st

ad
o

 c
iv

il
: 

 solteiro(a) 

 casado(a)/união estável 

 separado(a)/divorciado(a) 

 viúvo(a) 

8
. 

E
sc

o
la

ri
d

ad
e:

 

 analfabeto 

 ensino fundamental (incompleto) 

 ensino fundamental (completo) 

 ensino médio (incompleto) 

 ensino médio (completo) 

 ensino superior (incompleto) 

 ensino superior (completo) 

9. De acordo com sua escolaridade você estudou, formalmente, durante _____ anos. 

10. Caso seja aposentado ou pensionista, qual a profissão que exercia? 

11. Exerce atualmente algum tipo de trabalho remunerado, qual? 

1
2

. 
R

en
d

im
en

to
 m

en
sa

l 

fa
m

il
ia

r:
 

 BCP 

 até um salário mínimo  

 mais de 1 a 2 salários mínimos  

 mais de 2 a 3 salários mínimos  

 mais de 3 a 4 salários mínimos  

 mais de 4 a 5 salários mínimos  

 mais de 5 a 10 salários mínimos  

 mais de 10 salários mínimos. 

 

1
3

. 
C

o
m

 q
u

em
 m

o
ra

::
 

 sozinho(a) 

 somente com o cônjuge 

 com os filhos 

 com o cônjuge e o(s) filho(s)  

 com o cônjuge, filho(s) e neto(s) 

 os filhos moram com o(a) senhor(a) 

 os filhos e os netos moram  com o(a) senhor(a) 

 apenas os netos moram com o(a) senhor(a) 

 outra pessoa mora com o(a) senhor(a) 

14. Religião:  sim    não Qual?:  católico   evangélico  espírita  outro: _____ 

 

INFORMAÇÕES DO PRONTUÁRIO/CADERNETA DO IDOSO 

 

 

Vacinação:  

 

I. AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO 

A. ATITUDES EM RELAÇÃO A VELHICE E ENVELHECIMENTO  

1. Que idade o (a) senhor(a) sente ter ? Por quê?   
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2. Existem pontos positivos e negativos presentes nessa fase da vida? Quais? 

 

B. QUALIDADE DE VIDA 

1. Em geral, o (a) senhor (a) diria que sua saúde é: 

 0= Muito ruim   1=Ruim  2=Boa   3=Muito Boa  4=Excelente 

Por quê?  

2. Como o(a) senhor(a) avalia a sua qualidade de vida? 

 0=Muito 

Ruim 

 1=Ruim  2=Nem ruim, nem bom  3=Boa  4=Muito boa 

Por quê?  

3. O(a) senhor(a) se sente capaz de fazer coisas/atividades tão bem quanto a maioria das outras pessoas? 

 0=Nunca  1=Raramente  2=As vezes   3=A maioria das 

vezes 

 4=Sempre 

4. Quanta dor no corpo o(a) senhor(a) sentiu nas últimas 4 semanas? 

 0=Intensa  1=Moderada  2=Leve   3=Muito Leve  4=Nenhuma 

Onde?  

5. Durante o último mês, como o(a) senhor(a) classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira 

geral?  

 0=Muito ruim  1=Ruim   2=Boa  3=Muito Boa 

6. O(a) senhor(a) é sexualmente ativo (a)?   não     sim 

Quão satisfeito o(a) senhor(a) está com a sua vida sexual/relacionamento afetivo? 

 0=Muito 

insatisfeito 

 
1=Insatisfeito 

 2=Nem 

insatisfeito, nem 

satisfeito  

 
3=Satisfeito 

 4=Muito 

satisfeito  

7. Como o(a) senhor(a) ocupa o seu tempo (investigar sobre a rotina)? 

 

 

8. O(a) senhor(a) está satisfeito com a forma que ocupa o seu 

tempo/rotina? 

0=não  1=sim 

9. O(a) senhor(a) realiza alguma atividade prazerosa e/ou de lazer?  0=não  1=sim 

Quais/Frequência?  

Pontuação (máxima = 26) :   Necessidade de Investigação?  sim  não 

C. SENTIDOS 

1. O(a) senhor(a) tem dificuldade para ver TV, ler jornal ou fazer qualquer 

outra atividade devido a problemas visuais? Se sim, por quê? (investigar se 

necessita de óculos ou cirurgia de catarata). 

 0=sim  1=não 

2. O(a) senhor(a) tem dificuldade para ouvir o que as pessoas falam? Se sim, 

por quê? (investigar a necessidade de aparelho auditivo) 
 0=sim  1=não 

3. O(a) senhor(a) tem feridas ou lesões na língua, bochecha, céu da boca ou 

lábios, presentes há mais de 1 mês? Se sim, por quê (investigar a presença 

de prótese e se a mesma encontra-se ajustada)? 

 0=sim  1=não 
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4. Como o(a) senhor(a) avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 

paladar, olfato, tato)? 

 0=Muito Ruim  1=Ruim  2=Nem ruim, nem bom  3=Boa  4=Muito boa 

5. Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato) 

afeta a sua capacidade de participar em atividade e de interagir com outras pessoas? 

 0=Completamente  1=Muito  2=Médio   3=Muito pouco  4=Nada 

Pontuação (máxima = 11) :   Necessidade de Investigação?  sim  não 

D. DESNUTRIÇÃO 

1. O(a) senhor(a) acredita ter algum problema nutricional?   

 2= não tenho problemas  1= não sei dizer    0= sim, estou desnutrido   

2. Quantas vezes por dia o(a) senhor(a) come alguma coisa? 

 2= três ou mais refeições  1= duas refeições   0= uma refeição  

3. Nos últimos 3 meses houve diminuição da ingesta alimentar devido a perda de apetite, problemas 

digestivos, dificuldade para mastigar ou deglutir? 

 3= sem diminuição  2= leve  1= moderada  0= grave 

4. O(a) senhor(a) perdeu peso nos últimos 3 meses?    

 3= 

não    

 3= sim, pois está de 

dieta 

 2= não sabe 

informar    
 1= entre 1 e 3kg     0= > 3kg 

5. O(a) Sr(a) passou por algum estresse psicológico, doença aguda e/ou internações nos últimos 3 meses? 

 1= não     0= sim  

6. Índice de Massa Corporal (IMC = peso ______ [kg] / estatura ______ [m2] ) 

 0= IMC < 19  1=19 ≤ IMC < 21   2=21 ≤ IMC < 23  3= IMC ≥ 23 

Caso não seja possível aferir a estatura e o peso do idoso, substitua a questão 4 pela questão 5.  

7. Perímetro da Perna (PP) em cm:  0=PP < 31  1=PP ≥ 31 

Pontuação (máxima = 14/12) :  Necessidade de Investigação?  sim  não 

E. CAPACIDADE FUNCIONAL 

1. O(a) senhor(a) necessita de ajuda 

para:? 

a. Usar o telefone?  
1=não 

 
0=sim 

 b. Usar o banheiro?*  
1=não 

 
0=sim 

 c. Tomar banho?  
1=não 

 
0=sim 

2. O(a) Sr.(a) consegue: d. Usar o telefone?  
1=sim 

 
0=não 

 e. Preparar a própria comida?  
1=sim 

 
0=não 

 f. Fazer compras?   
1=sim 

 
0=não 

 g. Usar meios de transporte?  
1=sim 

 
0=não 

Pontuação (máxima = 7) :  Necessidade de Investigação?  sim  não 

* Se não, pergunte se tem sofrido perdas de urina.  sim   não. Usar a informação sobre perdas de 

urina para gestão do caso. Importante também questionar os homens sobre a realização de exame de 

próstata. 

F. DEPRESSÃO E ANSIEDADE 

1. De modo geral o(a) senhor(a) está satisfeito com a vida?   1=sim  0=não 
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Se não, por quê? 

2. O(a) senhor (a) se sente triste com frequência?  

Se sim, por quê? 

 0=sim  1=não 

3. O(a) senhor(a) abandonou muitas das coisas que fazia ou gostava de fazer?  

Se sim, por quê? 

 0=sim   1=não 

4. O(a) senhor(a) sente medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer? 

Se sim, por quê? 

 0=sim  1=não 

5. O(a) Sr.(a) sente-se com frequência impaciente e agitado(a)? 

Se sim, por quê? 

 0=sim  1=não 

6. O O(a) Sr.(a) tem dificuldades em concentrar-se? 

Se sim, por quê? 

 0=sim  1=não 

Pontuação (máxima = 6) :  Necessidade de Investigação?  sim  não 

G. COGNIÇÃO  

1. Memória. Eu vou lhe dar um nome e um endereço e eu gostaria que você repetisse depois de mim. Nós 

vamos fazer isso três vezes, assim você terá a possibilidade de aprendê-los. Eu vou lhe perguntar mais 

tarde. Pontuar apenas a terceira tentative. Pontuação (0-7): ________ 

 

Renato Moreira,  

Rua Bela Vista 73 

Santarém 

Pará 

Tentativa 1 

_____________________

____ 

Tetantiva 2 

___________________

______ 

Tentativa 3 

____________________

_____ 

2. Linguagem, função executiva e atenção: O(a) senhor(a) deve falar todos os nomes de animais de que 

se lembrar, o mais rápido possível. Quantos mais falar, melhor. Pode começar”. Anote os nomes de animais 

falados pelo(a) idoso(a) a cada 15 segundos. Pontuação de acordo com escolaridade: 1) analfabetos = 9 

animais; 2) 1-7 anos = 12 animais e 3) 8 anos ou mais = 13 animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado da FV:   0=inferior à nota de corte  1=superior ou = à nota de corte 

3. Habilidade visuoespacial: Peça ao indivíduo para contar os pontos sem 254olifa-los. Pontuação (0-

4):______ 
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4. Praxia: (Esteja com uma folha em mãos) “Pegue este papel com a mão direita. Dobre-o ao meio e 

coloque-o sobre a mesa” (Falar todos os comandos de uma só vez).     

 Pontuação (0-3): _______ 

5. Memória: Agora você vai me dizer o que você se lembra daquele nome e endereço que nós repetimos 

no começo.          Pontuação (0-

7): _______ 

Renato Moreira,  

Rua Bela Vista 73 

Santarém 

Pará 

 

_____________________

____ 

  

6. Memória: Este teste deve ser realizado caso o indivíduo não consiga se recordar de um ou mais itens. 

Se todos os itens forem recordados, salte este teste e pontue 5. Se apenas parte for recordada , assinale os 

itens lembrados na coluna sombreada do lado direito. A seguir, teste os itens que não foram recordados 

dizendo “Bom, eu vou lhe dar algumas dicas: O nome / endereço era X, Y ou Z?” e assim por diante. Cada 

item reconhecido vale um ponto que é adicionado aos pontos obtidos pela recordação.    Pontuação (0-

7): _______ 

Ricardo Moreira Renato Moreira Renato Nogueira  Recordação 

Bela Vida Boa Vista Bela Vista  Recordação 

37 73 76  Recordação 

Santana Santarém Belém  Recordação 

Pará Ceará Paraíba  Recordação 

Pontuação (máxima = 29) :  Necessidade de Investigação?  sim  não 

H. FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES 

1. O(a) senhor(a) tem histórico familiar de DCV?  
1=não 

 0=sim 

2. O(a) senhor(a) tem hipertensão arterial?   

 2= 

não 

 1= sim, mas controlada 

(PA<140/90 mmHg) 

 0= sim, mas não 

controlada (PA>140/90 

mmHg) 

  0= sim, mas desconhece 

os valores de PA 

3. O(a) senhor(a) tem diabetes?   

 2= não    1= sim, mas controlada 

(glicemia jejum < 100 

mg/dL)  

0= sim e não controlada 

(glicemia jejum > 100 

mg/dL)  

 0= sim, mas desconhece 

os valores de glicemia 

4. O(a) senhor(a) tem colesterol alterado?    
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 2= 

não  

 1= sim, mas controlado 

(CT<200 e/ou HDL>60 

mg/dL),  

 0= sim, mas não 

controlado (CT>200 e/ou 

HDL<60 mg/dL)  

 0= sim, mas 

desconhece os valores de 

CT e HDL. 

5. Índice de Massa Corporal:  _______________ Kg/m2  1= <27  0= ≥ 

27 

6. O(a) senhor(a) é fumante?  2= não  1= não, mas já fumou 

antes 

 0= sim – cigarros/dia:        

7. O(a) senhor(a) ingere bebidas alcoólicas?*   

 2= 

não 

 1= sim (<30g/etanol dia para homens e 

<15g/etanol dia para mulheres 

 0= sim (>30g/etanol dia para homens e 

>15g/etanol dia para mulheres). 

8. O(a) senhor(a) pratica exercícios físicos?   

 2=sim (>150min/semana)  1=sim (<150min/semana)  0=não 

Pontuação (máxima = 14):   Necessidade de Investigação?  sim  não 

* dose vs. Tipo – valores de até 30g/etanol dia para homens e 15g/etanol dia para mulheres: 1) destilados: 

2/doses para homens e 1/dose para mulheres, 2) vinho: 1 taça para homens e ½ taça para mulheres, 3) 

cerveja: 2 latas para homens e 1 lata para mulheres. 

I. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

1. Nos últimos 5 anos, algum médico já disse que o(a) senhor(a) tem as seguintes doenças?     No 

doenças:______ 

a. Doença do coração (angina, infarto, ou ataque cardíaco)   1=sim  0=não 

b. Pressão alta / hipertensão (ver RCV)  1=sim  0=não 

c. Derrame / AVC / Isquemia  1=sim  0=não 

d. Diabetes Mellitus (ver RCV)  1=sim  0=não 

e. Tumor maligno / Câncer  1=sim  0=não 

f. Doenças do pulmão, como por exemplo, bronquite e enfisema  1=sim  0=não 

g. Depressão  1=sim  0=não 

h. Outras?  1=sim  0=não 

6. Quais são os medicamentos utilizados pelo(a) senhor(a)? (Solicitar bulas e registrar com letra 

legível) 

_______________________________________        _______________________________________       

_______________________________________ 

_______________________________________        _______________________________________       

_______________________________________ 

_______________________________________        _______________________________________       

_______________________________________ 

_______________________________________        _______________________________________       

_______________________________________ 

3. Quantidade de 

medicamentos?:__________ 

 0= ≥ 5  1= < 5  1= não se aplica 

4. O(a) senhor(a) sabe para que serve todos os medicamentos que utiliza? 
 1=sim 

 
0=não 

5. Todos os medicamentos foram prescritos pelo mesmo médico? 
 1=sim 

 
0=não 

6. Em relação ao uso de medicamentos, o(a) Sr(a): 

 2= faz uso sem assistência  1= necessita de lembretes ou 

assistência 

 0= não consegue controlar o 

uso sozinho 
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7. O(a) senhor(a) alguma vez já deixou de tomar os medicamentos?  

Por quê? 
 0=sim 

 
1=não 

8. O(a) senhor(a) tem o costume de tomar remédios por conta própria 

(automedicação)? 
 0=sim 

 
1=não 

9. Verificar na lista dos critérios de Beers (anexada ao PAGe) se o(a) idoso(a) 

toma algum medicamento inapropriado 
 sim  não 

Para calcular o risco para reações adversas, circule e cruze as informações acima na seguinte 

tabela: 

 
USO DE MEDICAMENTO 

INAPROPRIADO 

Nº de diagnósticos Não Sim 

1 18 9 

2 15 6 

3 11 2 

4 7 0 

5 4 0 
 

10. O(a) idoso(a) utiliza uma quantidade de medicamentos superior ao valor 

indicado/circulado na tabela acima? 
 0=sim  1=não 

Pontuação (máxima = 8) : __________   Necessidade de Investigação?  sim  não 

J. AMBIENTE 

1. Ambiente Interno: Na casa do(a) Senhor(a) 

a. Os móveis são estáveis?   
1=sim 

 
0=não 

b. Há móveis/objetos/fios/tapetes/animais nas áreas de circulação?   
0=sim 

 
1=não 

c. O piso é escorregadio (ex. encerado)?   
0=sim 

 
1=não 

d. A casa do(a) senhor(a) possui escadas/degraus? Se sim, há corrimãos em 

ambos os lados da escada? (Pontue 1, caso não tenha escadas/degraus na 

casa). 

 
1=sim 

 
0=não 

e. As escadas/degraus são iluminadas adequadamente durante a noite? (idem)  
1=sim 

 
0=não 

f. Os degraus são adequados (tamanho, rebordos, largura e padronagem etc)? 

(Idem) 

 
1=sim 

 
0=não 

g. O Há tapetes antiderrapantes (fora e dentro do box)?  
1=sim 

 
0=não 

2. Comportamento de Risco 

a. O(a) senhor(a) costuma subir em banquetas para alcançar objetos altos?   
0=sim 

 
1=não 

a. O(a) senhor(a) acende as luzes quando levanta-se à noite?  
1=sim 

 
0=não 

b. O(a) senhor(a) utiliza calçados seguros e adequados (solado 

antiderramente, bem ajustados e firmes no pé, sem saltos, etc) 

 
1=sim 

 
0=não 

3. Ambiente Externo: O(a) senhor (a) está satisfeito com: 

a. O acesso ao transporte público no seu bairro?  
1=sim 

 
0=não 

b. O tempo de transporte entre casa/trabalho/escola/hospital? (adaptada)?  
1=sim 

 
0=não 
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c. O acesso ao comércio no seu bairro?  
1=sim 

 
0=não 

d. A facilidade e prazer em andar a pé nele/com cadeira de 

rodas/bengala/andador? 

 
1=sim 

 
0=não 

e. O acesso à diversão no seu bairro (restaurantes, cinema, clubes, etc.)?  
1=sim 

 
0=não 

f. A segurança quanto à ameaça da criminalidade no seu bairro?  
1=sim 

 
0=não 

g. O barulho do tráfego no seu bairro?  
1=sim 

 
0=não 

h. Ser um bom lugar para se viver?  
1=sim 

 
0=não 

Pontuação (máxima = 18) : __________   Necessidade de Investigação?  sim  não 

K. RISCO DE QUEDAS 

1.  Histórico de quedas: O(a) senhor(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 

meses? (se não, vá para a questão 3). Quantas? 
 sim  não 

2. O que o (a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu a queda (investigar atividade realizada, local, 

horário do dia, tipo de calçado, risco ambientais, etc)?  

 

 

 

3. Força (MMII): Avalie se o(a) idoso(a) consegue levantar-se de uma cadeira 

sem ajuda. 
 sim  não 

4. Equilíbrio: Avalie se o(a) idoso(a) consegue permanecer em 1 perna, sem 

apoio dos membros superiores, durante 5 segundos. 
 sim  não 

5. Baseado nos itens anteriores preenchidos neste e em todos os outros blocos, identifique se o idoso 

apresenta/utiliza: 

a. Idade > 80 anos   0 = sim  1 = não 

b. Sexo feminino   0 = sim  1 = não 

c. Histórico de quedas   0 = sim  1 = não 

d. Histórico de fraturas  0 = sim  1 = não 

e. ↓ equilíbrio   0 = sim  1 = não 

f. ↓ força (MMII)   0 = sim  1 = não 

g. Comprometimento AVDs    0 = sim  1 = não 

h. Alterações cognitivas   0 = sim  1 = não 

i. Riscos domésticos    0 = sim  1 = não 

j. AVE prévio   0 = sim  1 = não 

k. Déficit visual  0 = sim  1 = não 

l. Inatividade  0 = sim  1 = não 

m. Dispositivo de auxílio de marcha  0 = sim  1 = não 

n. Medicamentos em uso: anestésicos, anti-histamínicos, catárticos, 

diuréticos, anti-hipertensivos, anticonvulsivantes, 

benzodiazepínicos, hipoglicemiantes, psicotrópicos, 

sedativos/hipóticos  

 2 = nenhum 

 1 = de 1 a 2 

 0 = ≥ 3 

o. Outras doenças predisponentes: hipertensão, tontura/vertigem, 

Parkinson, amputação de membros inferiores, convulsões, artrite, 

osteoporose, incontinência, diabetes, neuropatia, hipotensão 

postural 

 2 = nenhum 

 1 = de 1 a 2 

 0 = ≥ 3  
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Pontuação (máxima = 17) : 

__________   

Necessidade de Investigação?  sim  não 

L. VIOLÊNCIA 

1. O(a) senhor(a) muitas vezes se sente só ou abandonado?  0=sim  1=não 

2. Alguém já obrigou o(a) senhor(a) a fazer coisas que o(a) senhor(a) não 

queria fazer? 

 0=sim  1=não 

3. Alguém tem gritado com o(a) Senhor(a) de forma que se sinta constrangido 

ou mal consigo mesmo(a)? 

 0=sim  1=não 

4. Alguém tem batido ou agredido o(a) senhor(a) fisicamente?  0=sim  1=não 

5. Alguém tem usado o dinheiro do(a) senhor(a) sem a sua autorização?  0=sim  1=não 

6. O(a) senhor(a) tem passado necessidade de roupas, alimentação, 

medicamentos, etc? 

 0=sim  1=não 

Pontuação (máxima = 6) : __________   Necessidade de Investigação?  sim  não 

M. CONDIÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS 

1. O(a) senhor(a) tem: 

 irmãos (no: _________)  filhos (no: _________)   netos (no: _________) 

2. Com que frequência o(a) senhor(a) recebe visita dos seus familiares?  

 0=nunca  1=raramente  2=algumas vezes  3=frequentemente  4=sempre 

3. O(a) senhor(a) pode contar com algum familiar e/ou amigo para resolver eventuais problemas? 

 1= sim  0=não Quem?  

4. O(a) senhor(a) se sente satisfeito(a) com o relacionamento entre os seus familiares? 

 0=muito insatisfeito  1=insatisfeito  2=satisfeito  3=muito satisfeito 

Se o(a) idoso(a) pontuou 0 ou 1 na questão 4, investigar o porquê. (Encerre as questões se o(a) idoso(a) 

estiver institucionalizado). 

5. O (a) senhor(a) tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?   1=sim  0=não 

Pontuação (máxima = 9) : __________   Necessidade de Investigação?  sim  não 

N. FRAGILIDADE 

Baseado nos itens anteriores identifique se o idoso apresenta (sinais ou risco): 

1. idade avançada (>80 anos)   0=sim  1=não 

2. desnutrição (score total < 7 ou pontuar 0 na questão 4 do domínio)  0=sim  1=não 

3. capacidade funcional (score total ≤ 4)  0=sim  1=não 

4. incontinência (relatar perda de urina frequente)  0=sim  1=não 

5. depressão (score total ≤ 4 ou diagnóstico médico)  0=sim  1=não 

6. déficit cognitivo (score total ≤ 4)  0=sim  1=não 

7. >2 doenças crônicas   0=sim  1=não 

8. Polifarmácia (no de medicamentos ≥ 5)  0=sim  1=não 

9. instabilidade postural ou força (pontuar “não” no item 4 ou 5 domínio 

quedas)  

 0=sim  1=não 

10. suporte social e familiar (morar sozinho/pontuar não no item 4 do 

domínio ou score total  ≤ 3) 

 0=sim  1=não 

Pontuação (máxima = 10) : ______   Necessidade de Investigação?  sim  não 
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MAPA DAS DEMANAS  

1. Calcule a contribuição (em %) de cada domínio para o caso em questão. Após registrar os 

valores no mapa, circule as demandas prioritárias. 

 

 

2. O(a) idoso(a) apresenta outras demandas não contempladas no mapa? Se sim, especificar: 

 

 

AVALIAÇÃO DO GERONTÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Entrevistador ______________________________________________ 
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ANEXO D -  PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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