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RESUMO 

 

SILVA, Aline Cristina da. Avaliação em idosos: uma investigação sobre instrumentos de 

medida. 2021. 164 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida.  

 

A avaliação em idosos ainda enfrenta muitos desafios, compreender os instrumentos de medida 

que fazem parte deste processo, é parte essencial para avanço, bem como para a própria 

Gerontologia. Portanto, o objetivo desta dissertação foi organizar evidências dos instrumentos 

psicométricos disponíveis para idosos brasileiros, disponibilizando à estudiosos, profissionais, 

pesquisadores e à própria população e familiares, insumos para avaliações cada vez mais 

consistentes, eficientes e eficazes, independente do seu objetivo-fim. No primeiro artigo, por 

meio de uma scoping review, realizou-se um mapeamento dos instrumentos, buscando estudos 

de evidências psicométricas disponíveis na literatura nacional e internacional, que foram 

categorizados de forma sistematizada, oportunizando a apresentação destes de maneira 

organizada, de acordo com sua variável latente e outras características pertinentes. O segundo 

estudo, uma revisão sistemática das propriedades psicométricas dos estudos de evidências de 

validade, identifica e analisa estas evidências. No primeiro estudo, foi possível identificar 192 

instrumentos, nos 237 estudos recuperados. Os dados extraídos foram analisados e dispostos 

em três blocos. O primeiro bloco tratou dos “identificadores da revisão”, o segundo apresentou 

os dados sobre as amostras envolvidas e o terceiro identificou as propriedades psicométricas 

recuperadas. No segundo artigo desta dissertação, identificou-se 25 instrumentos nos 37 estudos 

recuperados. Estes instrumentos se propõem a medir as variáveis: ansiedade, depressão e 

estresse. Os estudos foram analisados e apresentados em três etapas. A primeira etapa refere-se 

à comunicação das evidências recuperadas, caracterização das amostras e dos instrumentos, a 

segunda tratou de verificar a qualidade metodológica dos estudos analisados, por meio de um 

protocolo adaptado do COSMIN, e por fim, a terceira etapa, apresentou critérios e indicadores 

para a análise dos procedimentos percorridos na busca das evidências de validade. As 

áreas/campos da Gerontologia e Geriatria e todas as outras interessadas, contam hoje com um 

arsenal de instrumentos disponíveis e descritos como validados na maioria dos estudos 

disponíveis. Entretanto, a aplicação do estado da arte contemporâneo das evidências de validade 

e estudos mais completos qualitativamente ainda são necessários. Visto que a Gerontologia é 

um campo multidisciplinar crescente e necessita cada vez mais de especialistas com prontidão 

às temáticas que se relacionam com seus desafios, mas também com o que pode ser fonte de 



 
 

 
 

melhorias ao seu objeto de estudo, é eminente o reconhecimento deste cenário e 

aprofundamento destas questões. Especificamente sobre os instrumentos de medida para 

avaliação de ansiedade, depressão e estresse, para idosos brasileiros, nota-se a carência de 

desenvolvimento local/regional, visto as controvérsias de tradução/adaptação transcultural de 

versões estrangeiras. Muito se tem a explorar sobre as determinações amostrais e se atentar as 

diferentes versões encontradas na literatura sobre o mesmo instrumento. Aos pesquisadores 

interessados na ciência psicométrica, fica o convite ao exercício da melhoria contínua em 

relação à atualização constante do conhecimento sobre novas teorias e técnicas 

estatísticas/psicométricas para escolhas mais assertivas, bem como de fato utilizar os novos 

conceitos em estudos ao qual participa, possibilitando estudos mais fidedignos, por meio de 

uma comunicação mais inteligível e inclusiva. A ciência se faz no questionamento diário e isso 

é permanente e comum para qualquer campo/área. 

 

Palavras-chave: Gerontologia. Psicometria. Brasil. Instrumentos. Avaliação. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Aline Cristina da. Evaluation in the elderly: in investigation into measurement 

instruments. 2021. 164 p. Dissertation (Master of Scince) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected Version.  

 

Evaluation in the elderly still faces many challenges, understanding the measurement 

instruments that are part of this process is an essential part for advancement, as well as for 

Gerontology itself. Therefore, the objective of this dissertation was to organize evidence of the 

psychometric instruments available to Brazilian elderly people, making available to scholars, 

professionals, researchers and the population itself and family members, inputs for increasingly 

consistent, efficient and effective assessments, regardless of their end-objective. In the first 

article, through a scoping review, a mapping of the instruments was carried out, looking for 

studies of psychometric evidence available in national and international literature, which were 

categorized in a systematic way, allowing the presentation of these in an organized manner, 

according to their latent variable and other relevant characteristics. The second study, a 

systematic review of the psychometric properties of validity evidence studies, identifies, 

verifies and analyzes this evidence. In the first study, it was possible to identify 192 instruments, 

in the 237 studies retrieved. The extracted data were analyzed and organized in three blocks. 

The first block dealt with the “review identifiers”, the second presented the data on the samples 

involved and the third identified the recovered psychometric properties. In the second article of 

this dissertation, 25 instruments were identified in the 37 studies retrieved. These instruments 

aim to measure the variables: anxiety, depression and stress. The studies were analyzed and 

presented in three stages. The first stage refers to the communication of the recovered evidence, 

characterization of the samples and instruments, the second attempted to verify the 

methodological quality of the studies analyzed, through a protocol adapted from COSMIN, and 

finally, the third stage, presented criteria and indicators for the analysis of the procedures 

followed in the search for evidence of validity. The areas / fields of Gerontology and Geriatrics 

and all other stakeholders today have an arsenal of instruments available and described as 

validated in most of the available studies. However, the application of contemporary state of 

the art evidence of validity and more complete qualitative studies are still needed. Since 

Gerontology is a growing multidisciplinary field and needs more and more specialists with 

readiness for the themes that relate to the challenges, but also with what can be a source of 

improvements to its object of study, the recognition of this scenario is imminent and deepening 



 
 

 
 

these issues. Specifically on the measurement instruments for assessing anxiety, depression and 

stress, for elderly Brazilians, there is a lack of local / regional development, given the 

controversies of translation / cross-cultural adaptation of foreign versions. Much has to be 

explored on sample determinations and the different versions found in the literature on the same 

instrument are taken into account. Researchers interested in psychometric science are invited 

to exercise continuous improvement in relation to constantly updating knowledge about new 

theories and statistical / psychometric techniques for more assertive choices, as well as actually 

using the new concepts in studies in which they participate, enabling more reliable studies, 

through a more intelligible and inclusive communication. Science is done in daily questioning 

and this is permanent and common for any field / area. 

 

Key-words: Gerontology. Psychometry. Brazil. Assessment. Evaluation.
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1 APRESENTAÇÃO 

 O processo de avaliação em idosos, em sua maioria, é relatado de forma segmentada na 

literatura científica, com foco na variável de interesse do pesquisador. Algumas iniciativas, 

buscam um olhar mais integrado, procurando atender aspectos biopsicossociais do indivíduo, 

como o caso da Avaliação Multidimensional do Idoso, também conhecida como Avaliação 

Geriátrica Ampla (AGA), que tem como objetivo o diagnóstico das condições de saúde, agudas 

e crônicas, ou seja, uma avaliação clínico-funcional (PARANÁ, 2018). A avaliação em idosos 

tem se mostrado como prática diversa nas diferentes áreas do conhecimento, principalmente 

nas áreas da saúde, com diferentes finalidades. Alguns instrumentos psicométricos são muito 

difundidos, mas com uso indiscriminado, sem justificativa da escolha ou evidências de validade 

apropriadas para a população específica. O olhar integrado para uma avaliação mais ampla pode 

inclusive favorecer resultados mais robustos e consistentes.    

Instrumentos psicométricos fazem parte do processo de avaliação do idoso, exercendo 

grande influência nas tomadas de decisão, intervenções e criação de programas e políticas 

públicas para esta população. O interesse de pesquisadores e instituições nacionais e 

internacionais pela área é crescente, resultando em uma intensificação no desenvolvimento 

destes instrumentos (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Para que estes instrumentos de fato 

cumpram seu importante papel, é essencial que tenham sido desenvolvidos e validados 

rigorosamente como propõem a literatura científica, considerando principalmente as evidências 

de validade (ALEXANDRE; COLUCI, 2011; KESZEI; NOVAK; STREINER., 2010). O 

pesquisador/profissional precisa se apropriar das técnicas envolvidas para concluir cada etapa 

com êxito (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015).  

 A dissertação apresentada desdobra-se em dois artigos sendo, uma scoping review e uma 

revisão sistemática das evidências de validade dos instrumentos. O primeiro artigo apresenta 

um mapeamento e categorização dos instrumentos de medida, com evidências disponíveis, que 

se propõem avaliar variáveis psicossociais em idosos brasileiros. O segundo artigo, apresenta 

uma revisão sistemática das propriedades de medida dos instrumentos identificados nos estudos 

recuperados que se propõem avaliar ansiedade, depressão e estresse. As evidências disponíveis 

recuperadas foram analisadas e apresentadas segundo as recomendações da literatura 

psicométrica contemporânea.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Teorias sobre Envelhecimento 

O envelhecimento é um processo natural, progressivo e multifatorial, sendo resultado 

de diferentes aspectos: mudança biológica e comportamental, sua história no contexto social, 

lazer, religiosidade, vivências e adaptação a um novo estilo de vida, por isso, experimentado de 

forma heterogênea por cada ser humano. O envelhecimento tem sido observado 

sistematicamente e relatado sobre diferentes perspectivas, seja biológica ou filosoficamente. As 

diferentes lentes o relacionam com a sabedoria, respeito, poder, ou aspectos sociais como a 

aposentadoria, a moda, entre outros tantos temas que vão se integrando a vida humana de 

diferentes formas, da concepção à finitude (CAMPOS, 2011; CAMPOS; PÉCORA, 2015; 

FRIES; PEREIRA, 2011; PATHATH, 2017). Existem diversas teorias, a partir dos modelos 

supracitados, sendo que cada um deles, busca explicar o envelhecimento e seus paradigmas sob 

sua perspectiva. 

Do ponto de vista biológico, destacam-se as teorias genéticas, as teorias dos danos e as 

teorias do desequilíbrio progressivo (CAMPISI, 2013; MARTINS, 2017), estas referem-se a 

um conjunto de mecanismos que atuariam isoladamente no processo de envelhecimento. Ran, 

Hou-Zao e De-Pei (2015) propõem um olhar conectando as teorias biológicas e discutem o 

envelhecimento em quatro camadas, sendo: disfunção imune metabólica e endócrina sistêmica, 

mau funcionamento celular e falha na manutenção de biomoléculas, buscando explicar o 

envelhecimento pelo viés biológico, como um processo integrado. Pathath (2017) retrata 

diferentes propostas sobre as causas do envelhecimento como, as teorias estocásticas, teorias 

da programação celular, teoria neuroendócrina, teoria da membrana do envelhecimento, teoria 

do limite Hayflick, teoria do declínio mitocondrial e teoria da ligação cruzada, onde diferentes 

perspectivas a níveis biológicos, químicos e fisiológicos são explorados, buscando as causas do 

envelhecimento. Entretanto, reconhece que mesmo neste âmbito, o envelhecimento é resultado 

de uma interação complexa ambiental e genética.  

As teorias psicológicas do envelhecimento buscam explicar as mudanças de 

comportamentos associadas à idade, identificando aquelas que são típicas da velhice, daquelas 

que são compartilhadas por outras fases da vida, avaliando o equilíbrio entre as limitações e as 

potencialidades. Estes comportamentos de natureza psicológicas referem-se às emoções, 

personalidade, percepção, aprendizagem, memória, cognição, entre outros, que estão sujeitos a 

alterações mediante a idade cronológica, mas também à fatores patológicos, genéticos, 
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ambientais e socioculturais (ALVES, 2017; SILVA, 2019). A perspectiva de Baltes (1987), 

chamada de lifespan, oferece uma lente em relação às mudanças e transições que ocorrem ao 

longo de toda a vida, aonde o sistema compensatório entre ganhos e perdas é afetado 

principalmente pelo contexto sociocultural. Já a perspectiva de Marshall (2009), nomeada life 

course, se preocupa em descrever os status que os indivíduos ocupam durante todo o 

envelhecimento na sociedade, pois acredita que as estruturas e instituições sociais moldam estes 

status, de acordo com cada época. 

As teorias sociológicas do envelhecimento, se apresentam em pelo menos três ondas, partindo 

de 1961 com a teoria do desengajamento de Cumming e Henry (DOLL et al., 2007; SOUZA; 

SALES, 2016). Martins (2017) destaca a teoria da atividade que, relata que as pessoas se 

ajustam às mudanças de acordo com a idade, sendo que as pessoas mais ativas são as mais 

felizes, paralelamente, explica que os papeis perdidos por conta da idade são substituídos por 

novos papeis, assim o indivíduo mantem seu lugar em sociedade. Zacher e Rudolph (2017) dão 

um olhar diferente às teorias, reunindo em seu estudo sobre envelhecimento bem-sucedido no 

trabalho, uma revisão crítica sobre teorias que chamou de “teorias gerontológicas do 

envelhecimento bem-sucedido”, agregando informações de mais de 10 teorias, percorrendo os 

anos de 1950 a 1980. Foram citadas as seguintes teorias: teoria da atividade (HAVIGHURST, 

1961), teoria do desengajamento (CUMMING; HENRY, 1961), teoria da continuidade 

(ATCHLEY, 1971), modelo de Rowe e Kahn’s (ROWE; KAHN, 1987), abordagem de recursos 

(NEUGARTEN, 1972), teoria de seleção, otimização e compensação-SOC (BALTES; 

BALTES, 1990), teoria motivacional de vida em desenvolvimento-MTLD (HECKHAUSEN; 

SHULZ, 1995), modelo de assimilação e acomodação por coping-AAC (BRANDSTADTER; 

RENNER, 1990), teoria da seletividade socioemocional-SST (CARSTENSEN, 1987; 1991), 

modelo de integração de força e vulnerabilidade-SAVI (CHARLES, 2010), critérios e 

estratégias para envelhecimento bem-sucedido no trabalho (ROBSON et al., 2006; ROBSON; 

HANSSON, 2007), definição de trabalho e ferramentas teóricas do envelhecimento bem-

sucedido no trabalho (ZACHER, 2015), o papel ativo dos empregados frente ao envelhecimento 

bem-sucedido no trabalho (KOOIJ; TIMS; KANFER, 2015). Este compilado relata também os 

mecanismos, princípios fundamentais e críticas de cada perspectiva. Apesar da lente para o 

trabalho, as teorias são independentes deste contexto, atravessam o tema, narrando uma linha 

do tempo da ascensão do envelhecimento pelo então olhar desenvolvimentista que atribuía a 

velhice apenas perdas e danos. Algumas teorias retratam o desenvolvimento psicossocial da 

velhice e envelhecimento com ênfase em um envelhecimento ativo (teorias da atividade, 
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desengajamento e continuidade), outras foram marcadas por novos conceitos, como a 

diferenciação do envelhecimento normal e bem-sucedido (modelo de envelhecimento bem-

sucedido), outras ainda, fazem parte da perspectiva lifespan (abordagem de recursos, SOC, 

ACC, MTLD, SST e SAVI). Um estudo de Neri (2006), relatou a obra de Baltes (1939-2006), 

psicólogo alemão que tanto contribuiu para pesquisas do desenvolvimento e envelhecimento, 

reafirmando a importância do paradigma/perspectiva lifespan, que nas últimas décadas foi 

consolidada por pesquisas empíricas consideráveis, mediante as possibilidades da época, mas 

avança com novos pressupostos, correspondendo as necessidades atuais, implicando inclusive 

na perspectiva da psicologia do desenvolvimento. A partir de então, o envelhecimento 

extrapolou a visão do declínio e a partir da teoria SOC, oferece um modelo para pesquisas e 

intervenções em todo espectro do desenvolvimento/envelhecimento. 

Para Alkema e Alley (2006), Ferraro (2006) e Palmore (1977, 1981) a gerontologia 

ainda precisa de teorias, métodos e instrumentos próprios, que fortaleçam o campo rumo à 

consolidação à uma disciplina. Sendo um grande desafio para a gerontologia, ressignificar o 

processo de envelhecimento, desvinculando preconceitos e combatendo o ageísmo. 

Compreender o novo perfil populacional, ofertar soluções multiprofissionais e prover um 

envelhecimento mais positivo e produtivo (SILVA, 2019). Em gerontologia, uma compreensão 

sólida da natureza do envelhecimento ainda está em construção, sendo que uma boa teoria, deve 

conceder maior coerência lógica para o campo/disciplina. Alguns autores afirmam que a 

gerontologia poderia ter se tornado rica em dados e pobre em teorias, muitas justificativas 

poderiam ser apresentadas para esta afirmação, entretanto, cabe uma reflexão de como a 

gerontologia está se desenvolvendo ou para onde está indo. Até agora, debateu e interpretou 

ideias advindas das ciências sociais, médicas, políticas e humanas, mas ainda precisa avançar 

em seu próprio campo. Discute-se que por ser a gerontologia um campo multidisciplinar, as 

outras disciplinas a coabitam, mas acabam não interagindo, ou seja, torna-se um espaço de 

pouco diálogo, o que levanta questões sobre limites e dominâncias. Frente a isso, teorizar na 

gerontologia requer a identificação dos aspectos que podem ser encarados como problema ou 

não, de forma dialógica, afetando tanto as práticas profissionais, como o cotidiano do idoso. 

Ressaltando que a teorização não é nunca a-política ou a-histórica (BIGGS; LOWENSTEIN; 

HENDRICKS, 2003). 

 

2.2 Envelhecimento, velhice e idoso 
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O processo de envelhecimento provoca então, alterações biológicas, psicológicas e 

sociais, como já referido, mas é na velhice que este processo se evidencia. O aparecimento de 

rugas e cabelos brancos, às alterações das funções orgânicas, são respostas das modificações 

biológicas, fisiológicas e químicas. Ao envelhecer, o ser humano precisa adaptar-se a cada 

situação nova do seu cotidiano (DARDENGO; MAFRA, 2018; DOS SANTOS; MOREIRA; 

CAERVENEY, 2016). A velhice está carregada de ideias negativas, geralmente percebida 

como uma fase com aspectos de limitações e perdas, repleta de estereótipos. A longevidade 

ainda é vista como um problema social, pois, necessita de apoio e estratégias políticas, sociais, 

econômicas e de saúde para atender esta demanda (SHI et al., 2016). No panorama de 

desenvolvimento humano, a velhice é desvalorizada e colocada à margem, evitada e rejeitada 

de diversas maneiras até pelo próprio idoso. Em contrapartida, as outras etapas da vida são 

contempladas e planejadas socialmente (LIMA; VIANA; LAZARINI, 2011; SANTOS, 2010). 

É importante destacar que a velhice é conceitualmente distinta do envelhecimento e pode ser 

compreendida como a última fase do processo de envelhecer, período da vida historicamente 

construído, contemplando valores culturais de uma dada sociedade. Historicamente observa-se 

que a velhice carrega uma marca social ligada à rejeição da figura do velho, em suma, 

alimentada pela ideia de improdutividade e declínio (LIMA; VIANA; LAZARINI, 2011; 

TEIXEIRA et al., 2016). 

A velhice é uma etapa da vida com suas particularidades e características, assim como 

as outras, não necessariamente deve significar um tempo de sofrimentos, fragilidades e 

declínios, podendo também, ser vivida com qualidade, tendo o idoso como protagonista da 

própria vida (MESQUITA, 2016). Envelhecer com qualidade é uma possibilidade, mas por se 

tratar de uma longa e última etapa da vida, pode envolver sentimentos mistos de realização 

perante a vida que se passou e desespero em relação a vida que se finda. Definir velhice usando 

apenas a visão biológica é um equívoco de demarcação meramente cronológica, pois trata a 

população idosa de forma homogênea, não levando em consideração aspectos importantes do 

contexto sociocultural em que eles estão inseridos (LIMA; VIANA; LAZZARINI, 2011; LUIZ 

et al., 2018). O conceito legal de idoso ainda está atrelado a idade cronológica, ou seja, 

independente do seu estado biológico, psicológico e/ou social. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) em países em desenvolvimento, é considerado idoso pessoas a partir de 60 

anos, já em países desenvolvidos o ponto de corte é de 65 anos. Entretanto, o conceito de 

envelhecimento é multidimensional e vasto, não devendo ser limitado a idade cronológica, neste 

sentido, surgem diferentes classificações para as faixas etárias do envelhecimento. Papália, 
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Olds e Feldman (2006) distribuem as faixas etárias em três categorias, sendo: “idosos jovens” 

- entre 65 e 74 anos; “idosos velhos” entre 75 e 84 anos; e “idosos mais velhos” - acima dos 85 

anos. Para Pathath (2017) a idade é uma invenção humana, um acordo social para demarcar os 

fatos em períodos cronológicos, que nada tem a ver com a capacidade física ou bem-estar 

psicológicos por exemplo. Universalmente, o parâmetro cronológico carrega classificações, 

buscando enquadrar os comportamentos humanos e estratificar o ônus e bônus de cada fase, 

ignorando muitas vezes todos os aspectos culturais envolvidos nessas classificações. A idade 

em si, não traz nenhuma explicação para os comportamentos humanos, visto que estes estão 

sempre em movimento. A idade cronológica, deve então ser compreendida, apenas como um 

marcador externo. Repensar o real significado de ser velho/idoso, é indispensável para a 

progressão da gerontologia/geriatria. 

Se em 1970 a média de expectativa de vida era 61 anos, em 2018 a média da expectativa 

de vida era de 76 anos no Brasil (GAPMINDER, 2020), ou seja, viver a velhice superou a 

infância e a adolescência, provocando reflexões sobre o marco do seu início, tornando esta fase 

da vida cada vez mais relevante frente a compreensão da sua extensão, como alterações físicas, 

cognitivas e sociais. O aumento da longevidade, não somente no Brasil, traz como consequência 

o avanço de doenças crônicas e incapacidades funcionais. Apesar de serem mais intensas nessa 

fase, não estão sempre ligadas a dependências ou incapacidades, porém, podem gerar na maioria 

das vezes uma maior vulnerabilidade (ARSENIJEVIC et al., 2016; MIRANDA; MENDES; DA 

SILVA, 2016). Em contrapartida, como os indivíduos vivem mais, a qualidade de vida se torna 

um tema central para o bem-estar pessoal e social (VON HUMBOLDT; LEAL, 2014). 

Pesquisas longitudinais como: Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos (ELSI), Fragilidade 

em Idosos Brasileiros (FIBRA), Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE), EpiFloripa, são 

grandes contribuidores quando se trata de dados sobre condições de vida e saúde da população 

adulta e idosa. São retratadas as condições de saúde física e mental, bem-estar econômico, 

social e psicológico, examinando tendências de médio e longo prazo destas dimensões, em 

diferentes coortes, o que permite um amplo diagnóstico, elaboração e avaliação de políticas de 

saúde, serviços e ações orientadas às necessidades desta população. As características das 

coortes de idosos são muito diferentes entre si, por isso é importante que as pesquisas 

acompanhem as coortes ao longo dos anos, captando as variações das respostas aos padrões 

associados a essas mudanças (LEBRÃO et al., 2018). 

A partir do EpiFloripa Idoso, foi avaliado recentemente, a associação entre a renda 

contextual e a incidência de incapacidade nas atividades básicas e instrumentais da vida diária 
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de 1.196 idosos, após quatro anos, constatando que a incidência de incapacidade nas atividades 

básicas da vida diária foi de 15,8% (IC 95% 13,8–17,9) e nas atividades instrumentais da vida 

diária de 13,4% (IC 95% 11,6–15,5), com associação significativa entre a renda contextual e a 

incidência de incapacidade nas atividades básicas da vida diária, ou seja, renda contextual 

influencia no desenvolvimento de incapacidade nas atividades básicas da vida diária em idosos, 

por este motivo os autores recomendam ações para redução de iniquidades socioeconômicas e 

promoção da longevidade com independência (DANIELEWICZ; d’ORSI; BOING, 2019). 

Assim como, por meio do estudo FIBRA, foi avaliado, também recentemente, a prevalência e 

os fatores associados à fragilidade em Minas Gerais, com uma amostra de 461 indivíduos com 

65 anos ou mais. A média de idade foi de 74,4 anos (DP ± 6,8), 69,6% eram mulheres e 71,9% 

brancos. Foi constatado que a prevalência de fragilidade foi de 5,2%; 49,9% foram de 

indivíduos pré-frágeis. Idade avançada (OR: 6,4; IC 1,76-23,8), comprometimento das 

atividades básicas de vida diária (OR: 5,2; IC 1,1-23,1) e auto percepção de saúde ruim (OR: 

0,13; IC 0,03-0,4), foram associados à fragilidade, ou seja, grande parte dos indivíduos 

apresentou-se frágil, enquanto que metade da amostra estava sob risco de progressão para esta 

condição, sugerindo que é urgente a adoção de medidas de saúde pública com objetivo de 

prevenção e redução de complicações (LOURENÇO et al.,  2019). 

 

2.3 Heterogeneidade, complexidade e subjetividade na avaliação em idosos 

Para Lowsky (2014) a idade não parece ser um marcador  muito adequado quando se 

fala em envelhecimento saudável, isso porque, seu estudo analisou cinco marcadores de bem-

estar (saúde auto-realatada, não receber ajuda ou supervisão nas AVDs ou AVDIs, avaliação 

sobre limitações para o trabalho - seja física ou mental, não ter diagnóstico de doenças crônicas 

– câncer, diabetes, doença cardíaca, doença pulmonar, AVC e ter pontuação adequada no 

instrumento HRQol) em indivíduos americanos. A partir do painel de despesas médicas e de 

saúde dos anos de 2003 e 2004, os indivíduos foram divididos em grupos nas seguintes faixa-

etárias: 51-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 e 85+, de acordo com os resultados, 

proporções significativas, em todas as idades, apresentaram de acordo com os indicadores 

descritos, uma vida saudável, desmistificando os declínios limitantes ligados à idade, 

despertando a necessidade de repensar estereótipos e expandir a compreensão de quais aspectos 

durante a trajetória de vida, podem ter impacto direto e/ou indireto para estas ocorrências 

positivas. Um outro estudo, também investigou a heterogeneidade entre idosos, porém, a partir 

da avaliação da cognição. Todos os 369 participantes, passaram por uma avaliação diagnóstica 
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multidisciplinar, onde três domínios cognitivos foram avaliados (memória episódica, memória 

semântica e função executiva). As taxas individuais de mudanças mostraram-se heterogêneas 

em cada domínio, o que pode demonstrar limitações no diagnóstico transversal para prever 

prognóstico, ou seja, não há preditores robustos sobre mudanças cognitivas, desde a 

normalidade à demência (MUNGAS et al., 2010).  

Estes achados refletem a importância de considerar as diferenças individuais e não 

generalizar está faixa etária, rotulando a presença ou ausência de patologias, a condição física, 

o desempenho cognitivo ou qualquer outra limitação ou capacidade, de forma tão estática. Se 

faz necessário o estabelecimento de padrões e classificações para melhor comunicação 

acadêmica-científica, entretanto, para a prática clínica, se manter vigilante a essas sutis ou 

drásticas diferenças são essenciais para uma melhor intervenção. A teoria dos sistemas 

ecológicos de Bronfenbrenner é uma perspectiva importante que pode apoiar este olhar mais 

ampliado para o idoso e o seu papel ativo frente à velhice. Baseia-se na ideia de que o 

desenvolvimento humano é fruto da interação entre o indivíduo e o meio ambiente, variando de 

acordo com o lugar e o tempo. A interdependência dos indivíduos e seus ambientes formam um 

sistema, que opera de maneiras favoráveis, ou desfavoráveis, ao desenvolvimento saudável, 

sendo o indivíduo um agente ativo, que contribui para o seu próprio ambiente (MRÓZEK, 2020; 

TUDGE; ROSA, 2019). O século XX foi deflagrado pelo envelhecimento acelerado e crescente 

da população global, que dramaticamente parece ter despertado a curiosidade ou um genuíno 

interesse dos pesquisadores, em compreender o que este fenômeno implicaria dali para frente. 

A tão sonhada longevidade, cada vez mais presente, se tornou motivo repentino de estudos e 

viralizou como justificativa de muitas pesquisas na literatura acadêmica, incluindo muitas 

vezes, o processo de avaliação.   

A avaliação em idosos é complexa por uma série de fatores, como: a heterogeneidade 

da velhice, a complexidade e subjetividade de alguns construtos e apesar da vasta possibilidade 

de instrumentos, em sua maioria, estes não foram desenvolvidos/adaptados à todos os contextos 

socioculturais. Sendo assim, a avaliação requer do profissional: conhecimento, experiência e 

habilidades especificas (PASCHOAL, 2004). Diversos instrumentos, escalas de avaliação 

funcional e de avaliações específicas são utilizados amplamente por equipes interdisciplinares, 

por ser fundamental desde a triagem até a intervenção aos idosos. Uma avaliação eficiente e 

completa, a custos razoáveis, torna-se cada vez mais necessária. Objetivando o diagnóstico 

precoce de problemas de saúde e a orientação de serviços de apoio (MORAES et al., 2018; 

VERAS, 2019). 
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Os instrumentos psicométricos são muito utilizados para decisões clínicas, pois muitos 

fenômenos não são diretamente observáveis, portanto, requerem instrumentos de medida que 

possibilitem sua detecção e/ou classificação, minimizando uma avaliação pobre ou equivocada. 

Estes instrumentos devem ser válidos e precisos para que consigam constatar o fenômeno como 

ele realmente é (CHAN, 2014; RAYCOV; MARCOULIDES, 2011). A escolha do instrumento 

adequado é essencial. Atualmente existem inúmeros instrumentos de medida, inclusive que se 

propõem a medir o mesmo construto, desenvolvidos para a mesma população. Pesquisadores e 

profissionais precisam estar atentos na escolha do instrumento mais adequado para sua 

aplicação, pois instrumentos com resultados inadequados introduzem vieses nas conclusões, 

descartando o projeto, desperdiçando recursos, ferindo a ética e prejudicando diretamente um 

indivíduo ou população (MOKKINK et al., 2016; SOUZA; ALEXANDRE; GUIRADELLO, 

2017). 

O primeiro passo para a seleção de um instrumento de medição é saber o que deverá ser 

medido, ou seja, a variável latente deve ser claramente definida. Ao medir uma variável ampla, 

por exemplo, deve ser esclarecido quais subdomínios são relevantes para a população-alvo no 

contexto específico de interesse. É preciso definir ou descrever explicitamente o conceito, caso 

não, interpretações distintas podem ocorrer, já que as vezes existem várias definições para uma 

mesma variável (MOKKINK et al., 2016). Em seguida, é preciso escolher um instrumento 

específico, para tanto, deve-se conhecer minimamente parâmetros de validade, que por métodos 

psicométricos adequados, avaliam a qualidade do instrumento de medida. Iniciativas como a 

Lista de verificação COSMIN, surgem para apoiar essa análise (CUNHA; ALMEIDA NETO; 

STACKFLETH, 2016; MOKKINK et al., 2016), mesmo com algumas limitações, 

principalmente dos conceitos contemporâneos de evidências de validade e de alguns 

indicadores ausentes. 

 As diferentes formas de aplicação dos instrumentos de medida (impresso, online, 

chamada telefônica), as características dos indivíduos (escolaridade, sexo, idade), o tempo de 

preenchimento do instrumento, o esforço necessário para a compreensão e preenchimento, tanto 

do avaliador quanto do avaliado, são importantes aspectos que impactam um instrumento e 

precisam ser planejados e preparados adequadamente. Estas e outras particularidades precisam 

ser analisadas em uma etapa de desenvolvimento ou para uma nova versão, resumida/adaptada, 

se for o caso (AROSON; FRIED; GOOD., 2002). Quando se trata de avaliações com idosos, é 

necessária uma compreensão dos processos fundamentais das mudanças comportamentais ao 

longo da vida, ou seja, ao longo do envelhecimento humano, principalmente devido aos 
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estereótipos ligados à velhice. Compreender as patologias, mas também os aspectos típicos 

dessa fase, contribui para avaliações e ações mais ajustadas as necessidades individuais. 

Observar atentamente o que pode ser considerado como excepcional ou decorrentes do 

envelhecimento normal para esta faixa etária, são aspectos muito discutíveis, mas necessários, 

pois podem impactar diretamente na medição de uma variável latente (FERNANDES; 

SANTOS, 2015). Instrumentos desenvolvidos para avaliação da população geral permanecem 

os mesmos para a população idosa? Estes e outros questionamentos, devem ser feitos no 

planejamento das avaliações, seja em estudos ou na prática clínica. Poucos são os instrumentos 

desenvolvidos especialmente para esta população, especialmente para os idosos brasileiros. 

Mediante ao cenário de necessidade da avaliação em idosos, é primordial que esses 

profissionais não apenas saibam aplicar e corrigir um teste/protocolo, mas também escolher os 

mais adequados de acordo com as evidências disponíveis para a população-alvo. Compreender 

basicamente o processo de desenvolvimento e validação, apoiam uma escolha mais consistente 

de instrumentos que resultam em processos mais responsáveis e assertivos (FRANÇA et al., 

2016). 

 

2.4 Psicometria e suas contribuições  

Torna-se primordial o reconhecimento da importância da psicometria para a 

Gerontologia, pois ela se preocupa com o estudo dos problemas relacionados aos desafios da 

medição do comportamento humano, por meio de um conjunto específico de métodos 

desenvolvidos para gerenciá-los e/ou resolvê-los sistematicamente. Como disciplina científica, 

a psicometria baseia-se em abordagens, métodos e modelos matemáticos e estatísticos, válidos 

independentemente de qualquer teoria comportamental que um pesquisador possa estar 

adotando, sendo assim, fornece insumos essenciais para a pesquisa em ciências sociais e 

comportamentais, especialmente no que se refere ao desenvolvimento e seleção de 

procedimentos para a quantificação de observações nas variáveis de interesse estudadas durante 

o processo de envelhecimento (RAYCOV; MARCOULIDES, 2011). 

Para mensurar aquilo que não é observável, principalmente, nas ciências sociais e da 

saúde, pesquisadores, profissionais e outros interessados, se utilizam dos instrumentos de 

medida, também chamados de instrumentos psicométricos. Esses instrumentos são 

desenvolvidos e/ou traduzidos, adaptados e validados para mensurar uma variável latente 

(CURADO; TELES; MARÔCO, 2014; OLIVEIRA; OLIVEIRA; NATAL, 2016). A variável 

latente, é pressuposta de modelos teóricos e estimadas em itens representativos de sua 
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manifestação. Trata-se de uma fonte não observada da variabilidade sistemática em um 

conjunto de dados (BOLEN, 2002; BORSBOOM, 2008). Logo, definir claramente e 

contextualizar a origem do que está sendo proposto medir, é o primeiro passo para o 

desenvolvimento de um instrumento psicométrico.  

Para Filho (2014) medição é um processo de comparação de algo determinado a um 

valor padrão. As medidas podem ser de dois tipos, a medida direta, aquela alcançada 

diretamente por um instrumento, como altura (estadiometro) e peso (balança), e a medida 

indireta, aquela que resulta da relação matemática que vincula a grandeza a ser medida com 

outras que sejam possíveis mensurar, ou seja, tipo de medida que representa uma variável 

latente. Essas podem ser medidas com instrumentos apropriados (escalas, questionários, testes), 

que buscam refletir comportamentos observáveis em seus itens. Um dos princípios básicos da 

física é que, nenhuma grandeza é medida com precisão absoluta, ou seja, as medidas são sempre 

aproximações (TOGINHO FILHO; ANDRELLO, 2010), entretanto, podemos analisar a 

acurácia do instrumento, conceito importante quando se fala de instrumento de medição, para 

compreender a proximidade da estimativa de seu parâmetro. 

De um modo geral, os instrumentos são criados a partir de modelos teóricos, mas podem 

partir de modelos subjetivos, baseados na avaliação clínica. Devem ser considerados aspectos 

conceituais, como: definir o construto e a população; aspectos práticos, como: encargos para 

pacientes e avaliadores, e custos; o processo inclui várias etapas (ANDRADE; VALENTINI, 

2018; REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014). Inicialmente é importante definir qual a finalidade 

do instrumento, sendo uma importante decisão, se o instrumento deve avaliar se o indivíduo 

apresenta ou não determinada característica, ou então, se o instrumento deve retratar o 

nível/desempenho do indivíduo em relação a determinado construto. É preciso também 

estabelecer uma definição operacional para o que se pretende medir e isso inclui um conjunto 

específico de comportamentos, pois, teóricos diferentes, podem escolher comportamentos 

diferentes para avaliar o mesmo construto, lembrando que os itens precisam ser minimamente 

homogêneos. Em próximo estágio, é feito um piloto com uma pequena amostra de indivíduos 

e estes são convidados a opinarem sobre cada item, contribuindo para uma análise qualitativa e 

revisão dos itens. Posteriormente são realizados procedimentos estatísticos para análise dos 

itens, ocorrendo o reagrupamento de itens ou mesmo a exclusão de alguns. Estudos com busca 

de evidências de validade devem ser então conduzidos, a fim de se produzir versões mais bem 

ajustadas. É importante estabelecer guias de aplicação e interpretação do teste (COLUCI; 

ALEXANDRE; MILANI, 2015; RAYCOV; MARCOULIDES, 2011). 
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O estudo das propriedades psicométricas dos testes, em grande parte se baseiam na 

Teoria Clássica dos Testes (TCT), aonde dois principais postulados ditam primeiramente que, 

o resultado observado do teste é resultante da soma do resultado verdadeiro do indivíduo, com 

um erro associado a este resultado e também, que o valor esperado para o resultado observado 

é o resultado verdadeiro, assumindo que os erros aleatórios da medida, devem ser independentes 

em todas as circunstâncias. Na TCT, os itens são escolhidos por sua “qualidade”, que são 

avaliados a partir da sua dificuldade (busca-se de 0 a 1 quantos indivíduos não 

responderam/responderam afirmativamente o item) e sua discriminação (busca diferenciar 

grupos que tiveram baixa ou alta pontuação). Já a Teoria de Resposta ao Item (TRI), surge após 

os anos 50, buscando superar as limitações discutidas da TCT, sem confrontá-la. Sua análise é 

centrada nos itens, pressupondo que existe no indivíduo um traço latente relativo a uma 

característica do indivíduo. O nível do traço latente, permite estimar a reposta positiva ou 

negativa à cada item, estabelecendo uma probabilidade da resposta relacionada a 

presença/intensidade da condição avaliada (SARTES; SOUZA-FORMIGONI, 2013; COUTO; 

PRIMI, 2011). Cada uma das teorias, parte de um pressuposto diferente e exige do pesquisador 

conhecimentos distintos para utilização das técnicas e interpretabilidade dos resultados. 

A lógica de validade atravessou distintos conceitos na literatura, importantes de serem 

discutidos e compreendidos, pois é referida como elementar no debate psicométrico. Desde 

1950 a Associação Americana de Psicologia (APA), a Associação Americana de Pesquisa 

Educacional (AERA) e o Conselho Nacional de Medição em Educação (NCME) colaboram 

com o desenvolvimento de padrões para testes educacionais e psicológicos, com as sucessivas 

edições dos Standards, proporcionando o conhecimento e uso sólido e ético dos testes, bem 

como práticas de avaliação da qualidade destes. Cada edição trouxe à luz novos consensos sobre 

validade, que foi evoluindo ao longo dos debates da área, padrões reconhecidos 

internacionalmente (NEWTON; SHAW, 2013). 

Tradicionalmente, na primeira edição do Standards, a validade era definida e explicada 

segundo 19 padrões de qualidade e foram propostos quatro tipos de validade: conteúdo 

(determinar como o indivíduo se apresentaria no momento de um determinado universo de 

situações), preditiva (prever o desempenho futuro do indivíduo em uma variável externa), 

concorrente (estimar o status atual do indivíduo em uma variável externa) e construto (indeferir 

até que ponto um indivíduo possui uma característica) (AERA; APA; NCME, 1954). 

Mais tarde, validade preditiva e concorrente se tornaram validade de critério e a visão 

tripartida foi altamente difundida. Na terceira edição do Standards, o conceito de validade ficou 



29 

 

 
 

prejudicado, pois apresentava tanto “tipos” quanto “aspectos”, o que não tratava o tema com 

clareza. Desde a quarta edição, validade reflete uma visão unificada e tratada como evidências 

de validade e não mais tipos de validade (AERA; APA; NCME, 1985). 

A partir de uma reformulação proposta por Messick (1995), a quinta edição do Standards 

(1999) complementou a quarta com a proposta das cinco fontes de evidências de validade 

(AERA; APA; NCME, 1999). Mais recentemente, segundo o Standard, validade é o grau em 

que evidência e teoria apoiam as interpretações dos resultados dos testes em relação ao uso 

proposto (AERA; APA; NCME, 2014). Por meio de diversas discussões de estudiosos da área, 

Bandalos (2018) retrata validade não mais como uma visão tripartida, mas sim como evidências 

integradas em uma única avaliação geral, em relação ao significado das pontuações dos testes. 

Rompendo uma visão segmentada do processo de validação, que não forneceria evidências 

suficientes, separadamente, para atribuir validade ao teste. Por este motivo, a visão unificada 

de validade é amplamente aceita, cabendo ao usuário do teste, avaliar as evidências disponíveis 

e analisar em que grau sua interpretação é apropriada. De um lado, teóricos afirmam que não é 

o teste em si que é validado, mas sim, as inferências feitas a partir dos resultados dos testes, por 

outro, alguns ainda afirmam que validade está ligada diretamente ao teste. Para a autora, esta 

relação é inerente, aonde validade trata-se do teste, da pontuação do teste, interpretação e uso 

do teste. Sendo assim, AERA, APA e NCME (2014) enfatiza que a validação é um processo e 

não um estudo com visão dicotômica definindo se o teste está ou não está validado.  

Para Messick (1995) todos os tipos de validade, se referiam ao construto e validade de 

um instrumento está ligada a um conjunto de evidências científicas, a aplicabilidade para o 

contexto específico e a interpretabilidade proposta. As cinco fontes de evidências de validade, 

descritas no último Standard (AERA; APA; NCME, 2014), evidências de validade com base 

no conteúdo (está relacionado com a construção dos itens, mensuração adequada do fenômeno), 

com base no processo de resposta (relação entre os processos mentais ligados aos construtos e 

as respostas aos itens), com base na estrutura interna (trata-se da legitimação da 

representatividade dos traços latentes, concordando com a teoria psicométrica defendida), com 

base na relação com outras variáveis (quando o escore do teste se relaciona com outras medidas 

padrão) e com base na consequência da testagem (relaciona-se com o uso do escore do teste, 

com a responsabilização da medida e suas consequências) foram reconhecidas e amplamente 

aceitas como atualização do conceito (BANDALOS, 2018; FURR, 2018; HAIR et al., 2014), 

para tanto é importante compreender os procedimentos e técnicas estatísticas que traduzem e 

possibilitam o alcance de cada fonte de evidência. Para conteúdo do teste: deve-se verificar a 
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ocorrência de painel com especialistas, garantir que os traços latentes adequados estejam 

representados nos itens, que eles sejam relevantes, de acordo com a realidade-cultural, 

abrangente, compreensível, que se apresente de forma adequada, que seja utilizado um 

protocolo, analisada a concordância de conteúdo; para processos de resposta: deve-se verificar 

a testagem na população-alvo, pré-teste, garantia da compreensão dos itens, acompanhamento 

do tempo de resposta; para estrutura interna: apresentação do cálculo amostral, matriz de 

correlação, verificação da dimensionalidade, técnica de extração, técnica de rotação, técnicas 

da TRI,  análise da consistência interna, análise da invariância, cálculo do escore; em relação 

com outras variáveis: padrão de referência para o mesmo construto, para construtos diferentes 

ou opostos, apresentação de sensibilidade e especificidade, comparação das diferenças entre 

grupos; e para consequência da testagem: relatos de benefícios previstos e identificação de 

resultados não intencionais (BANDALOS, 2018; FURR, 2018). 

Apesar das recomendações do Standards referente ao desenvolvimento e avaliação de 

testes e práticas de testagem, muitos instrumentos são disponibilizados e inclusive 

comercializados indevidamente, sem manual, recomendações ou evidências de validações 

essenciais (CHAN, 2014). Os instrumentos com poucas evidências de validade podem impactar 

negativamente a prática clínica ou para qual seja sua finalidade, já que sua medida resultará em 

uma decisão com o outro, seja diretamente por meio de uma intervenção ou indiretamente como 

a criação de políticas públicas. Diante do apresentado, esta Dissertação se dedicou a um 

mapeamento sistematizado dos instrumentos psicossocias disponíveis, para o uso em avaliações 

com idosos brasileiros, bem como uma análise das evidências de validade destes instrumentos. 

Esse tipo de investigação é importante para que as orientações sobre os instrumentos sejam 

claras, já que o desenvolvimento e uso de instrumentos é cada vez mais frequente. É importante 

ressaltar que o primeiro estudo, refere-se a uma tentativa de recuperação do máximo de evidências 

possíveis, reunindo em uma única fonte, um macro-olhar sobre os instrumentos disponíveis na 

literatura. Já o segundo estudo, tem a proposta de uma análise macro-micro dos processos de 

validação, considerando as técnicas empregadas pelos estudiosos, visto que há uma série de 

problemas nos procedimentos adotados na atualidade (NEWTON, 2016). Cada um dos estudos foi 

apresentado segundo as normas e recomendações do Programa de Pós-Graduação em 

Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades de São Paulo. 
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3 INSTRUMENTOS PSICOSSOCIAIS PARA IDOSOS BRASILEIROS: UMA 

SCOPING REVIEW 

 

RESUMO 

Este estudo objetivou mapear e categorizar os instrumentos de avaliação psicossocial, com 

evidências psicométricas disponíveis, para idosos brasileiros. Por meio de uma scoping review, 

foram identificados 5.258 estudos e após aplicação dos critérios de elegibilidade, 237 foram 

incluídos para síntese analítica. Parte dos dados extraídos foram apresentados em quatro blocos: 

Identificadores da revisão (autoria, tipo e ano de publicação, ligação com outros 

estudos/projetos, periódico e idioma); População (país, Estado, cidade, local de recrutamento, 

características da população, quantidade e idade); Instrumentos Psicossociais (nome em 

inglês/origem, acrônimo, variável latente); Propriedades psicométricas (tipo de evidência 

analisada/publicada). Destacaram-se 192 instrumentos que foram organizados em cinco 

subcategorias sendo, “Ansiedade, Depressão e Estresse”, “Atividade Física, Capacidade 

Funciona e Mobilidade”, “Inteligência e Cognição”, “Saúde, Bem-estar e Qualidade de Vida” 

e “Síndromes Geriátricas e Violência”. Este estudo não esgota as alternativas de instrumentos 

disponíveis para esta população, mas possibilita uma visão mais ampliada, reunindo em uma 

única fonte, evidências que possam gerar reflexão e agregar para a pesquisa e a prática de todos 

os interessados pela temática. A Gerontologia é um campo multidisciplinar crescente e 

necessita de especialistas para responder os diversos dilemas que surgem todos os dias frente a 

ascensão cronológica da vida humana e o mundo moderno.   

 

ABSTRACT 

This study aimed to map and categorize the psychosocial assessment instruments, with 

available psychometric evidence, for elderly Brazilians. Through a scoping review, 5.258 

studies were identified and after applying the eligibility criteria, 237 were included for 

analytical synthesis. Part of the extracted data was presented in four blocks: Review identifiers 

(authorship, type and year of publication, link to other studies/projects, journal and language); 

Population (country, state, city, place of recruitment, population characteristics, quantity and 

age); Psychosocial Instruments (name in English/origin, acronym, latent variable); 

Psychometric properties (type of evidence analyzed / published). 192 instruments stood out, 

which were organized into five subcategories, being “Anxiety, Depression and Stress”, 

“Physical Activity, Ability to Work and Mobility”, “Intelligence and Cognition”, “Health, 
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Well-Being and Quality of Life” and “Geriatric’s Syndromes and Violence”. This study does 

not exhaust the alternatives of instruments available to this population, but allows a broader 

view, gathering in a single source, evidence that can generate reflection and add to the research 

and practice of all those interested in the theme. Gerontology is a growing multidisciplinary 

field and needs specialists to answer the various dilemmas that arise every day in the face of 

the chronological rise of human life and the modern world. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo constante e dinâmico, deflagrado por aspectos 

biológicos, psíquicos e sociais, que influenciam diretamente em como uma variável latente será 

manifestada em cada fase da vida. Na velhice, considerada última fase deste processo, as 

doenças crônicas são mais frequentes, o que não representa sinônimo de incapacidade e/ou 

dependência, mas sim, de maior vulnerabilidade (VERAS, 2019; PARANÁ, 2018). Logo, obter 

diagnósticos precoces e rápidos a custos razoáveis, são essenciais, principalmente para o 

sistema de saúde pública. 

Nesse cenário, instrumentos de medida fazem parte da prática clínica, da avaliação em 

saúde e de pesquisas, sendo úteis e capazes de apresentar resultados robustos quando 

desenvolvidos e validados adequadamente (MEDEIROS et al., 2016). Os instrumentos devem 

ser desenvolvidos e/ou adaptados e validados para cada população específica, visto a 

necessidade de compreensão das características de cada uma delas, que podem afetar a 

manifestação da variável de interesse (PEDREIRA, 2016). As variáveis psicossociais ganham 

destaque para o idoso, uma vez que a velhice é uma construção social, experienciada de forma 

heterogênea e marcada por perdas e ganhos, que se sobrepõem aos marcadores biológicos. 

Assim, os métodos e as técnicas de investigação devem garantir indicadores seguros e 

confiáveis para esta população, respeitando suas características e manifestações distintas para 

cada constructo.  

O acervo brasileiro de instrumentos desenvolvidos, adaptados culturalmente e validados 

para esta população é crescente, mas ainda muito questionável (VERAS, 2019; PARANÁ, 

2018; APOSTOLO, 2012). A reprodução de estudos sem questionamento da escolha do 

instrumento, a replicabilidade do uso na prática clínica ou indicações informais para determinar 

o uso de um instrumento, reflete o uso indiscriminado, gerando diagnósticos distorcidos, 

tomadas de decisões errôneas entre outros danos que podem ser irreversíveis. Esse apontamento 

não se limita ao Brasil, de acordo com (KUANG et al., 2018) há um número reduzido de 
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instrumentos desenvolvidos especificamente para a população idosa. Usualmente o instrumento 

original foi aplicado à outras populações e são posteriormente replicados na população idosa 

sem evidências suficientes de que ele mantém a propriedade psicométrica. Os autores 

complementam, afirmando que idosos podem ter um bom desempenho no funcionamento 

diário, embora possam pontuar baixo em testes padronizados e avançam apontando que 

imagens estereotípicas da velhice podem afetar a medição em todas as fases do processo de 

avaliação psicológica, incluindo a definição e seleção de medidas relevantes (por exemplo, 

saúde, desempenho de memória), o desenvolvimento e escolha de itens relevantes ou tarefas de 

desempenho, bem como o procedimento, aplicação e interpretação dos resultados individuais.  

Baltes e Carstensen (1996) destacam que na velhice, as diferenças individuais e 

mudanças interindividuais são bastante comuns, e muitas vezes são mais pronunciadas do que 

nas fases anteriores da idade adulta. Portanto, torna-se essencial a realização desta scoping 

review, para um mapeamento sistematizado dos instrumentos de avaliação psicossocial 

disponíveis para idosos brasileiros, bem como propor a reflexão da escolha para a utilização, 

mediante as evidências científicas disponíveis na literatura. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Geral 

Mapear os instrumentos de medida psicossocial, com evidências psicométricas 

disponíveis, utilizados para a avaliação de idosos brasileiros.  

 

3.2.1 Específicos 

Caracterizar os estudos e população-alvo envolvida; identificar os instrumentos de 

medida e categorizar de acordo com a variável latente; e descrever os tipos de evidências 

consideradas em cada estudo. 

 

3.3 MÉTODO 

Por meio de uma revisão de escopo (scoping review) foram examinados a extensão, o 

alcance e a natureza das evidências dos instrumentos de avaliação de medida psicossocial 

disponíveis para idosos brasileiros. Esta revisão foi conduzida de acordo com as recomendações 

JBI Manual for Evidence Synthesis (Peters et al., 2020) e Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist 
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(Tricco et al., 2018). Primeiramente, foi realizada uma investigação referente as evidências de 

validade de estudos originais (desenvolvimento inicial) e cross-culturais (tradução e/ou 

adaptação). Após localização dos estudos, o principal objetivo foi a categorização destes 

instrumentos, sendo organizados em subgrupos de acordo com a variável latente a que se 

propõem avaliar e por fim, outras características consideradas mais relevantes foram descritas. 

 

3.3.1 Pergunta de pesquisa 

 Atendendo ao critério mnemônico PCC (P – população: idosos (≥ 60 anos); C – 

conceito: instrumentos de avaliação psicossocial; e C – contexto: qualquer estudo com 

evidência psicométrica (tradução e adaptação transcultural, desenvolvimento, validade, 

confiabilidade, etc), elaborou-se a questão de pesquisa (“Quais são os instrumentos de medida, 

com evidências psicométricas disponíveis, para a avaliação de variáveis psicossociais em 

idosos brasileiros?”) que norteou este estudo.  

 

3.3.2 Critérios de Elegibilidade  

A amostra dos estudos incluídos contemplou, exclusiva ou parcialmente, idosos com 

≥60 anos; visto a definição desta população no Brasil, oficialmente, por meio deste marco 

cronológico. Além disso, foram contemplados apenas instrumentos que se propuseram a 

mensurar variáveis psicossociais, originais (desenvolvimento inicial) e cross-culturais 

(tradução e/ou adaptação), por serem fontes de evidências psicométricas do instrumento 

referido para a população especificada. Foram considerados ainda, artigos, dissertações ou 

teses; publicados em português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra, até 30 de setembro 

de 2020. 

 

3.3.3 Estratégia de pesquisa 

As bases de dados eletrônicas utilizadas para a busca dos estudos foram: PubMed, 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Embase, Scielo, PsyArticles, Cinahl e Ageline, estas foram 

escolhidas visto sua relevância e por abarcar de forma abrangente a literatura sobre a temática. 

Inicialmente foi realizada uma busca em duas bases de dados (PubMed e BVS), a fim de uma 

análise das palavras contidas nos títulos e resumos dos artigos recuperados. Posteriormente, a 

estratégia foi testada em todas as bases consideradas para este estudo e por fim, as estratégias 

foram desenvolvidas a partir das seguintes considerações: vocabulário de indexação de cada 

base de dados (MeSH; DeCS; EMTREE; TESAUROS;), palavras-chaves relevantes na 
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literatura gerontológica e cruzamento de acordo com a especificidade de cada base de dados, 

que podem ser conferidos na Tabela 1. Todas as buscas foram realizadas com o recurso de 

“busca avançada” e a utilização dos operadores booleanos, com a finalidade de refinar e 

identificar estudos mais alinhados com o objetivo deste estudo. Sendo que a busca final foi 

realizada em 01 de outubro de 2020. 

 

Tabela 1. Estratégia de busca de acordo com cada base referenciada, 2020 

Base de dados Estratégia de busca utilizada 

PubMed 

(((Aged OR Aging OR Elderly OR Older people) AND (Geriatric assessment OR mental 

status and dementia tests OR psychiatric status rating scales OR evaluation studies as topic 

OR assessment OR instrument)) AND (Validation study OR validation studies as topic OR 

psychometrics OR validation studies)) AND (brazil) 

BVS (tw:(aged)) AND (tw:(validation study)) AND (tw:(brazil)) 

Scielo (aged) AND (validation study) AND (brazil) 

Embase 

('aged'/exp OR aged OR 'aging'/exp OR aging OR 'elderly'/exp OR elderly OR 'older 

people'/exp OR 'older people' OR (older AND people)) AND (('geriatric assessment'/exp 

OR 'geriatric assessment' OR (('geriatric'/exp OR geriatric) AND ('assessment'/exp OR 

assessment)) OR 'mental status'/exp OR 'mental status' OR (mental AND status)) AND 

('dementia tests' OR (('dementia'/exp OR dementia) AND tests)) OR 'psychiatric status 

rating scales'/exp OR 'psychiatric status rating scales' OR (psychiatric AND status AND 

rating AND scales) OR 'evaluation studies as topic'/exp OR 'evaluation studies as topic' OR 

(('evaluation'/exp OR evaluation) AND ('studies'/exp OR studies) AND as AND topic) OR 

'assessment'/exp OR assessment OR 'instrument'/exp OR instrument) AND ('validation 

study'/exp OR 'validation study' OR (('validation'/exp OR validation) AND ('study'/exp OR 

study)) OR 'validation studies as topic'/exp OR 'validation studies as topic' OR 

(('validation'/exp OR validation) AND ('studies'/exp OR studies) AND as AND topic) OR 

'psychometrics'/exp OR psychometrics OR 'validation studies'/exp OR 'validation studies' 

OR (('validation'/exp OR validation) AND ('studies'/exp OR studies))) AND ('brazil'/ 

PsyArticles 

Any Field: Aged OR Any Field: Aging OR Any Field: Elderly OR Any Field: Older 

people AND Any Field: Geriatric assessment OR Any Field: mental status AND Any 

Field: dementia tests OR Any Field: psychiatric status rating scales OR Any 

Field: evaluation studies as topic OR Any Field: assessment OR Any 

Field: instrument AND Any Field: Validation study OR Any Field: validation studies as 

topic OR Any Field: psychometrics OR Any Field: validation studies ADN Any Field: 

brazil 

Cinahl 
(((Aged OR Aging OR Elderly OR Older people) AND (Geriatric assessment OR mental 

status and dementia tests OR psychiatric status rating scales OR evaluation studies as topic 
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OR assessment OR instrument)) AND (Validation study OR validation studies as topic OR 

psychometrics OR validation studies)) AND (brazil) 

Ageline 

(((Aged OR Aging OR Elderly OR Older people) AND (Geriatric assessment OR mental 

status and dementia tests OR psychiatric status rating scales OR evaluation studies as topic 

OR assessment OR instrument)) AND (Validation study OR validation studies as topic OR 

psychometrics OR validation studies)) AND (brazil) 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 

 

3.3.4 Fonte de triagem e seleção de evidências 

Para esta etapa utilizou-se o PRISMA 2009 Flow Diagram (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses), aonde dois revisores independentes conduziram a 

triagem e seleção dos estudos, Figura 1. Para os casos de divergência, em cada etapa, ambos 

discutiram caso a caso, até concordância de inclusão ou exclusão do estudo. Os estudos foram 

buscados de acordo com as estratégias definidas em cada uma das bases de dados descritas 

acima.  

Nesta primeira etapa, foi realizada a exclusão de todos os estudos duplicados, 

posteriormente, foi realizada a leitura de todos os títulos e resumos para definição de inclusão 

e/ou exclusão para a próxima etapa. Em seguida, foi realizada a leitura na íntegra de todos os 

artigos para análise dos critérios de elegibilidade. Por fim, os artigos que atenderam os critérios, 

foram incluídos para a síntese analítica.  

Para as etapas descritas acima, foi utilizado o software gratuito e online Rayyan QCRI, 

designado à estudos de Revisões Sistemáticas e suas variações, aonde os arquivos de dados de 

cada base, foram “upados”, organizados e classificados de acordo com as etapas deste estudo.     

 

3.3.5 Extração de dados  

Os dados de interesse foram extraídos e registrados em uma tabela do Microsoft® Excel® 

para Office 365 MSO. Esta tabela foi desenvolvida pela autora, baseada no Appendix 11.1 JBI 

template source of evidence details, characteristics and results extraction instrument (2020) e 

Cochrane Consumers and Communication Group Data extraction template for included studies 

(2016). Parte dos dados extraídos serão apresentados neste estudo de acordo com os seguintes 

blocos: Identificadores da revisão (autoria, tipo e ano de publicação, ligação com outros 

estudos/projetos, periódico e idioma); População (país, Estado, cidade, local de recrutamento, 

características da população, quantidade e idade); Instrumentos Psicossociais (nome em 
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inglês/origem, acrônimo, variável latente); Propriedades psicométricas (tipo de evidência 

analisada/publicada). 

Uma revisão de escopo examina questões amplas de pesquisa e, portanto, este estudo 

não reportará análise de qualidade metodológica, bem como não discutirá qualitativamente as 

escolhas dos autores em relação aos objetivos, métodos, resultados e conclusões obtidas. Se 

ocupará em organizar de forma sistematizada, os instrumentos com evidências psicométricas 

disponíveis para a população em questão, descrevendo as informações mais relevantes.  

 

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.4.1 Resultados da Pesquisa 

De acordo com a busca estabelecida, foram identificados 5.258 estudos (Figura 1) e 

removidos 2.044 estudos duplicados. Logo, foram selecionados 3.214 estudos para a leitura de 

“Títulos e Resumos”, aonde 2.934 estudos foram excluídos. Posteriormente, 280 estudos foram 

selecionados, lidos na íntegra e avaliados segundo os critérios de elegibilidade.  

Todas estas etapas foram realizadas por dois pesquisadores independentes, que 

concordaram que 43 estudos fossem excluídos, sendo: 24 por não contemplarem população 

idosa em sua amostra, nove por serem apenas resumo, cinco por serem realizados com 

população de outros países que não o Brasil, três por serem carta ao editor, um por não informar 

a localidade de coleta de dados/nacionalidade da amostra e um por não estar disponível na 

integra e mesmo após contato com o autor, não foi possível recuperá-lo, o que resultou na 

inclusão de 237 estudos para a síntese analítica. 

 

3.4.2 Inclusão de fontes de evidência 

Para esta scoping review foram incluídos apenas estudos completos publicados (artigos, 

dissertações ou teses) nos idiomas inglês, espanhol ou português, que contemplassem em sua 

amostra idosos brasileiros. Estes estudos, referem-se a algum tipo de evidência de validade do 

instrumento de medida referido, que se propôs a medir qualquer variável psicossocial, também, 

em idosos brasileiros. 

 

3.4.3 Revisar os resultados 
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3.4.3.1 Fluxograma 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de revisão de escopo adaptado da declaração PRISMA, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 

 

3.4.3.2 Identificadores da revisão 

Em relação aos 237 estudos analisados, 99,16% estão disponíveis no formato artigo e 

apenas dois como tese de doutorado. Em sua totalidade, os artigos foram publicados em parceria 

de dois ou mais autores, sendo 20,68%, a maioria, com quatro autores e pelo menos 5,49% com 

10 ou mais autores, um deles com 16 e outro com 19 autores. A discussão sobre o crescimento 

das publicações científicas em diferentes áreas, bem como o número de autores, 

proporcionalmente, não é recente e não se esgotará mediante a esta constatação, entretanto, é 
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importante ressaltar que cada área de conhecimento tem o seu modis operandi para esta 

atribuição, aonde sempre deve prevalecer para a definição de autoria/co-autoria a contribuição 

substancial para o estudo, escrita ou revisão crítica, envolvimento na análise da versão final 

para publicação e principalmente a responsabilidade quanto à precisão e/ou integridade dos 

aspectos éticos e metodológicos investigados e resolvidos.  

No total, 105 periódicos (Tabela 2) estiveram envolvidos nestas publicações, sendo os 

mais frequentes: “Arquivos de Neuro-Psiquiatria”, “Revista de Saúde Pública”, “International 

Psychogeriatrics” e “Cadernos de Saúde Pública”, “Dementia & Neuropsychologia”, “Brazilian 

Journal of Psychiatric”, “PLOS ONE”, “Geriatrics & Gerontology International”, “Brazilian 

Journal of Physical Therapy” e “International Journal of Geriatric Psychiatry”, possuem entre 

5 e 22 publicações em cada um deles, totalizando 41,77% das escolhas dos autores para as 

publicações relacionadas a esta temática. 

 

Tabela 2. Periódicos de publicação dos estudos incluídos nesta scoping review, 2020 

Periódico Quantidade de publicações 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria 22 

Revista de Saúde Pública 16 

International Psychogeriatrics 15 

Cadernos de Saúde Pública 13 

Dementia & Neuropsychologia 7 

Plos One 6 

Brazilian Journal of Physical Therapy 5 

Brazilian Journal of Psychiatry 5 

Geriatrics & Gerontology International 5 

International Journal of Geriatric Psychiatry 5 

Archives of Gerontology and Geriatrics 4 

Einstein 4 

Movement Disorders  4 

Psicologia: Reflexão e Crítica 4 

Revista da Escola de Enfermagem da USP 4 

Trends in Psychiatry and Psychotherapy 4 

Clinical Gerontologist 3 

Journal of Voice 3 

Revista da Associação Médica Brasileira 3 

Revista Latino Americana de Enfermagem 3 

The Spanish Jornal of Psychology 3 

Acta Paulista de Enfermagem 2 
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Aging & Mental Health 2 

Aging Clinical and Experimental Research 2 

Alzheimer Disease and Associated Disorders 2 

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2 

Health and Quality of Life Outcomes 2 

Journal of Afective Disorders 2 

Journal of the American Geriatrics Society 2 

Journal of the American Medical Directors Association 2 

Motricidade 2 

Paideia 2 

Revista Brasileira de Reumatologia 2 

Revista Dor 2 

Revista Gaúcha de Enfermagem 2 

São Paulo Medical Journal 2 

Acta Neurológica Escandinava 1 

Advances in Rheumatology 1 

Age Aging 1 

Aging Neuroscience 1 

American Academy of Neurology 1 

American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias 1 

Archives of Clinical Neuropsychology 1 

Archives of Clinical Psychiatry 1 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia 1 

Biblioteca Digital USP Teses e Dissertações 1 

BMC Geriatrics 1 

Canadian Journal on Aging 1 

Ciência & Saúde Coletiva 1 

Clinical Rehabilitation 1 

Clinics 1 

CODAS (Communication Disorders, Audiology and Swatllowing 1 

Comprehensive Psychiatric 1 

Eating and Weight Disorders 1 

Escola Anna Nery 1 

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 1 

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 1 

Experimental Aging Research 1 

Experimental Gerontology 1 

Fisioterapia Brasil 1 

Geriatric Nursing 1 
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Gerontology 1 

International Journal of Language & Communication Disorders 1 

Jornal Brasileiro de Psiquiatria 1 

Journal Disability and Rehabilitation 1 

Journal of Affective Disorders 1 

Journal of Aging and Health 1 

Journal of Aging and Physical Activity 1 

Journal of Alzheimer Disease 1 

Journal of Clinical Psycology 1 

Journal of Community Psychology 1 

Journal of Epidemiology and Community Health 1 

Journal of Geriatric Physical Therapy 1 

Journal of Pain and Symptom Management 1 

Journal of Psycometric Research 1 

Journal of Rehabilitation Medicine 1 

Nutrition Hospitalaria 1 

Parkinsonism & Related Disorders 1 

Physical Therapy 1 

Psico-USF 1 

Psychology & Neuroscience 1 

Psychology, Health & Medicine 1 

Psycological Reports 1 

Repositório UFMG 1 

Respiratory Care 1 

Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano 1 

Revista Brasileira de Enfermagem 1 

Revista Brasileira de Epidemiologia 1 

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia 1 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia 1 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 1 

Revista Brasileira de Medicina 1 

Revista Brasileira de Otorrinolaringologia 1 

Revista Brasileire de Cineantropometria e Desempenho Humano 1 

Revista da Saúde Pública 1 

Revista de Enfermagem e Referência 1 

Revista Latino-Americana de Psicologia 1 

Scientific World Journal 1 

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1 

Springer 1 
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Springer Plus 1 

The American Journal of Geriatric Psychiatry 1 

The American Journal of Occupational Therapy  1 

The British Journal of Psychiatry 1 

The Journal of Nutrition, Health and Aging 1 

Total 237 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 

 

Pelo menos 17,30% das publicações (41) declararam explicitamente fazer parte de outro 

estudo ou projeto de pesquisa, referendando o nome no estudo em questão. Além disso, foi 

possível identificar, que alguns autores, utilizaram a mesma amostra para análises e publicações 

distintas. Pelo menos 6,75% (16) estudos, utilizaram esta estratégia, sendo que um dos autores, 

utilizou a mesma amostra para quatro publicações distintas.  

Em relação ao ano de publicação, este estudo não contemplou corte temporal, mas de 

acordo com os critérios de elegibilidade, foram incluídas publicações dos últimos 32 anos, ou 

seja, de 1988 a 2020 (Figura 2), sendo o ano de 2018, com maior número de publicações (22) 

em todos os 32 anos analisados. A última década representa 64,56% das publicações, a década 

dos anos 2000, representa 35,02%, a década de 1990 não houve publicação contemplada e em 

relação as décadas anteriores, apenas 1 único artigo foi contemplado, no ano de 1988. 

 

Figura 2. Linha do tempo das publicações incluídas nesta scoping review, 2020 

 

 

 

 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 

 

Os idiomas de publicação variaram entre inglês, português e espanhol, sendo que 

86,08% foram publicados em um único idioma, 12,66% em até dois idiomas (inglês e português 

ou português e espanhol) e apenas 1,27% nos três idiomas. O idioma inglês é a preferência para 

publicação, representando 86,92% e não houve publicação apenas em espanhol. 

 

3.2 População (População) 

Em relação à localidade, 3,80% (9) dos estudos contemplaram outros 22 países além do 

Brasil, representando os continentes americano com 54,55%, europeu com 36,36% e asiático 
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com 9,09%. Participaram 22 dos 27 dos Estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. O 

Estado de São Paulo representou 35,44%, seguido de Minas Gerais 16,46%, Rio de Janeiro 

9,28% e Rio Grande do Sul 7,17%, entretanto, 18,99% dos estudos, não relataram 

explicitamente o Estado participante, sendo que 5,49% (13) foram conduzidos em mais de um 

Estado. O estudo com mais diversidade regional contou com a participação de 22 Estados 

brasileiros. Em relação às cidades de realização dos estudos, consequentemente, a cidade de 

São Paulo é a mais prevalente com 24,47% de participação, seguido da omissão da informação 

por 21,94% dos estudos, Belo Horizonte e Rio de Janeiro com 8,02% cada e Porto Alegre com 

4,64%. 

A variabilidade amostral, como por exemplo, a contemplação de participantes de 

diferentes Estados/cidades brasileiras é bastante relevante, visto a possibilidade de considerar 

as diferenças culturais, entre outras características que impactam diretamente nas respostas dos 

participantes e consequentemente, na construção/ajustamento dos itens de um instrumento de 

medida. Quanto ao local de recrutamento dos participantes dos estudos, 47,26% foram 

provenientes de ambulatórios, clínicas e hospitais, 20,68% da comunidade, 16,46% não 

informaram claramente o local, 10,55% de grupos, centros e associações e 8,86% da atenção 

primária. As instituições universitárias, principalmente as públicas e federais, tem grande 

relevância para a manutenção do atendimento de saúde e apoio social em âmbito nacional, bem 

como, é responsável pelas iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e oferta de campo para que 

este tipo de estudo seja realizado.  

Dos estudos analisados, compuseram as amostras, mais de 86.540 participantes, sendo 

72.167 participantes brasileiros. Alguns estudos não informaram de forma objetiva o total da 

amostra, outros, por serem somente metodológicos, não se aplicava uma amostra. O estudo com 

maior quantidade amostral brasileira, contou com 5.970 participantes (DAMÁSIO et al., 2016) 

e o menor, com 10 participantes (BORGES et al., 2017). As discussões sobre o tamanho 

adequado de uma amostra são inúmeras e muito relevantes para o campo científico. O método 

de amostragem, por exemplo, pode variar dependendo do campo de pesquisa, entretanto, nas 

ciências humanas, é importante ressaltar que a amostra nunca representará perfeitamente uma 

população, o que significa a aceitação de uma margem de erro, conhecida estatisticamente como 

“erro amostral”. Torna-se então relevante, o domínio deste e outros conceitos básicos da 

estatística, para tomadas de decisão adequadas e uma boa condução metodológica em pesquisas, 

principalmente a se tratar de estudos de instrumentos de medida e evidências psicométricas. 
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Dos 327 estudos analisados, pelo menos 36,29% (86) contemplaram outras populações, 

que não idosos em sua amostra, sendo a menor idade relatada de 14 anos (NUNES et al., 2007) 

e a maior de 107 anos (ATALAIA-SILVA et al., 2008).  Logo, 63,71% (151), declaradamente, 

tinham sua amostra composta apenas por idosos, seja pela descrição explícita da faixa etária ou 

pela nomeação da amostra nos campos “Método” ou “Resultados” como “idosos”. Em relação 

a estes estudos com a amostra exclusiva de idosos (151), o corte temporal para 

definição/inclusão do indivíduo considerado idoso variou, sendo ≥60 anos em 62,50% dos 

estudos, ≥65 anos em 24,34% dos estudos, ≥74 anos em 1,97% e somente ≥80 anos em 1,32% 

dos estudos. É importante ressaltar que uma pesquisa que simplesmente contempla idosos em 

sua amostra, não é necessariamente uma pesquisa gerontológica, basicamente, por não ter a 

mesma lente para compreensão do idoso, velhice e processo de envelhecimento. Entretanto, 

quando se trata de estudos psicométricos, o tema transcende a gerontologia e outros 

campos/áreas, necessitando do pesquisador/profissional uma compreensão entre as diversas 

ciências, que se complementam para alcançarem êxito nos desafios sociais e da saúde. 

Sendo assim, um estudo psicométrico que contempla uma amplitude de idade 

cronológica, que não se limita a faixa etária estabelecida para o idoso, deve ser analisada 

atentamente para melhor compreensão do quanto este poderá atender aspectos relevantes para 

esta faixa etária exclusiva, considerando suas características e interesses, de modo a não 

generalizar algum aspecto que pode ser crucial para uma tomada de decisão por exemplo. Em 

relação a idade cronológica demarcada como marco da velhice no Brasil, se faz prevalente as 

pesquisas com o corte de 60 anos, avançando paulatinamente para 65 anos, como países 

desenvolvidos já tem se posicionado. Estudos exclusivos com idosos de idade mais avançada, 

ainda são precários e essenciais para maior conhecimento e domínio das diferenças dessa fase 

da vida.  

 Os estudos contemplaram amostras em fases distintas do envelhecimento, como: 

adolescentes, adultos e idosos, e com diferentes características: indivíduos saudáveis, com dor, 

institucionalizados, estudantes, aposentados, com depressão, queixa vocal, hospitalizados, 

hipertensos, climatéricas, habilitados para direção de veículo automotivo, frágil, sarcopênico, 

com baixo nível de escolaridade, entre outros. Vale ressaltar, o grande interesse em grupos com 

Demência, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, Comprometimento Cognitivo Leve, 

queixas e/ou déficits cognitivos, pelo menos 27,85% dos estudos, tiveram como alvo, amostras 

com essas características. Mais de 50% do total das amostras são mulheres, mais de 29% são 

homens e pelo menos 20% não declarou a variável gênero/sexo explicitamente, ou seja, não foi 
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uma variável de interesse para os estudos em questão. Pelo menos nove estudos foram 

dedicados a amostras totalmente femininas, aonde as variáveis latentes de interesse foram, 

atividade física e prontidão para atividade física, qualidade de vida e qualidade de vida na 

peri/menopausa/climatério e disfunção sexual. Apenas dois estudos foram realizados com 

amostras totalmente masculinas, sendo as variáveis latente de interesse, o uso de álcool e 

atividade física. 

  

3.4.3.3 Instrumentos Psicossociais 

Dentre os 237 estudos analisados, foram identificados 258 instrumentos alvo com algum 

tipo de evidência psicométrica publicado. Desconsiderando os instrumentos repetidos e 

variações do mesmo instrumento (devido a quantidade de itens por exemplo), foram 

identificados 192 instrumentos considerados validados para a população idosa brasileira. Foram 

identificados, por descrição explícita nos estudos, seis protocolos/baterias sendo, dois com foco 

em avaliação neuropsicológica (DE PAULA et al., 2010; DE PAULA et al., 2013), dois com 

foco em aptidão/independência funcional (VIRTUOSO JUNIOR et al., 2011), um com foco em 

transtornos de comunicação (FONSECA et al., 2008) e um com foco em atividades de vida 

diária (PAES et al., 2017).  

Muitos instrumentos apresentam variação de versões mais curtas ou adaptados para 

populações mais específicas, por exemplo o Geriatric Depression Scale, que tem versões com 

quantidades de itens diferentes, ou o Quality of Life Scale que tem uma versão somente para 

indivíduos com Alzheimer. É importante se atentar a estes detalhes para compreender a 

abrangência de utilização do instrumento, visto a população ao qual foi validado e à população 

ao qual será destinado. Foram criadas subcategorias para agrupamento dos instrumentos 

identificados, a fim de facilitar a busca e escolha do instrumento de interesse para cada 

necessidade específica. Para tanto, foram consideradas algumas premissas, descritas abaixo. 

Um mesmo instrumento pode ser relatado na literatura por diferentes nomes, acrônimos 

ou abreviações, por este motivo, foi necessária uma padronização da identificação. O idioma 

inglês foi escolhido como primeira opção para a descrição do nome, exceto quando o 

instrumento foi desenvolvido em português e não apresentou tradução quando publicado em 

inglês. Baseou-se também nas versões encontradas na literatura, o que não significa que foi 

escolhida a versão original ou mais utilizada, e sempre que informado no estudo de origem ou 

encontrado na literatura, o acrônimo foi disponibilizado para facilitar a comunicação. 
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Mais de 250 variáveis latentes foram mencionadas em todos os estudos como alvo destes 

instrumentos, sendo as mais prevalentes, desordens cognitivas, qualidade de vida e depressão. 

Assim como a identificação, a variável latente é descrita diferentemente em cada estudo, o que 

dificulta a compreensão do que está se propondo medir, além de emparelhar conceitos 

terminológicos entre os profissionais, acadêmicos e outros que tenham interesse nesta temática. 

A variável latente exposta neste estudo, foi identificada e reproduzida estritamente como no 

estudo de origem, incluído para a síntese analítica, e quando necessário, devido à falta de 

clareza, foi adaptada/definida pela autora, que se baseou em buscas aleatórias na literatura 

acadêmica. A tabela 3 refere-se à subcategoria: Ansiedade, Depressão e Estresse, que destaca 

os instrumentos identificados para estes transtornos especificamente. Foram contemplados 11 

instrumentos nesta subcategoria, sendo seis destinados à mensuração da depressão.  

 

Tabela 3. Instrumentos para idosos brasileiros – Subcategoria: Ansiedade, Depressão e Estresse, 2020 

Instrumento Acrônimo Variável latente Autor, (Ano) 

Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale 
CES-D Depressão Batistoni et al., (2007) 

Depression Anxiety Stress Scale 

DASS; 

DASS-

Depressão 

Ansiedade, Estresse e 

Depressão 

Sardá Jr et al., (2008);  

Vignola et al., (2014) 

Depression Scale for the Elderly DSE Depressão Giavoni et al., (2008) 

Geriatric Anxiety Inventory GAI-BR Ansiedade Massena et al., (2015) 

Geriatric Depression Scale 

GDS-1; 

GDS-4; 

GDS-10; 

GDS-15; 

GDS-30; 

Depressão 

Alvarenga et al., (2012);  

Castelo et al., (2010);  

Chachamovich et al., (2010);  

Costa et al., (2006);  

Paradela et al., (2005);  

Pinho et al., (2010);  

Vargas et al., (2007) 

Geriatric Emotional Assessment 

of Pain 
GEAP-b 

Depressão Induzida 

pela Dor 
Almeida et al., (2017) 

Hamilton Anxiety Rating Scale HAM-A Ansiedade Kummer et al., (2010) 

Liebowitz Social Anxiety Scale LSAS Ansiedade Social Kummer et al., (2008) 

Montgomery-Åsberg 

Depression Rating Scale 
MADRS Depressão 

Portugal et al., (2012);  

Silberman et al., (2006) 

Patient Health Questionnaire 
PHQ-2 

PHQ-9 
Depressão 

Chagas et al., (2011);  

Chagas et al., (2013) 

Perceived Stress Scale PSS Estresse Luft et al., (2007) 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 
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Referente aos instrumentos para depressão, destaca-se o GDS, como alvo em pelo 

menos oito estudos, todos eles com população exclusivamente de idosos. O estudo de Castelo 

et al., (2010) objetivou a validação das versões GDS-1, GDS-4, GDS-10, GDS-15 e GDS-30, 

além da definição do ponto de corte para a identificação do transtorno em cada uma delas. O 

estudo de Costa et al., (2006) trabalhou com o critério de inclusão ≥75 anos em uma quantidade 

amostral considerável, N=392, porém, é o estudo menos atual contemplado nesta análise, para 

esta variável. A maior amostra foi de Costa et al., (2008), com um N=1.172. Já o estudo de 

Pinho et al., (2010), considerou uma amostra de idosos com doença arterial coronariana. Ainda 

sobre os instrumentos de depressão, importante destacar GEAP-b. Este instrumento se destina 

especificamente a depressão induzida pela dor, o estudo de Almeida et al., (2017) teve como 

amostra, exclusivamente idosos com dor crônica, além de ser o estudo mais recente entre os 

instrumentos para depressão. 

 Em relação aos instrumentos de ansiedade, foram identificados quatro, sendo três 

exclusivos para mensuração da variável e o quarto, um instrumento multidimensional. Destaque 

para o estudo de Massena et al., (2015), que além de mais recente, foi o único que trabalhou 

com uma amostra exclusiva de idosos, com o instrumento GAI-BR. Os estudos de Kummer et 

al., (2008; 2010), com os instrumentos LSAS e HAM-A contemplou amostras de indivíduos 

com Doença de Parkinson. Por fim, o instrumento DASS, alvo dos estudos de Sardá Jr et al., 

(2008) e Vignola et al., (2014), apresenta base conceitual diferente dos demais, referenciando 

o modelo tripartido de ansiedade e depressão, aonde a desordem do afeto é um continuum entre 

ansiedade, depressão e estresse, este modelo foi proposto por Clark e Watson (1991) se 

propõem a avaliar estresse nesta população, além de, simultaneamente, ansiedade e depressão. 

E o instrumento PSS de Luft et al., (2007) foi traduzido, adaptado e validado com uma amostra 

de 76 idosos. A tabela 4 refere-se à subcategoria: Atividade Física, Capacidade Funcional e 

Mobilidade. Foram categorizados 48 instrumentos, que se propõem avaliar uma ampla classe 

de ações voluntárias, que envolvem não somente o grau de preservação para realizar uma 

atividade cotidiana, mas também, a capacidade de resposta da musculatura esquelética. 
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Tabela 4. Instrumentos para idosos brasileiros – Subcategoria: Atividade Física, Capacidade Funcional e Mobilidade, 2020 

Instrumento Acrônimo Variável latente Autor; Ano 

24-hour Physical Activity Recall R24AF Atividade Física Osti et al., (2014) 

Alzheimer's Disease Cooperative Study - Activities of Daily Living ADCS-ADL Funcionalidade Cintra et al., (2017) 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance Batery AAHPERD Aptidão/Independência Funcional Virtuoso Junior et al., (2011) 

(Brief/Mini) Balance Evaluation Systems Test 

BESTest; 

Brief-BESTest; 

MiniBESTest 

Equilíbrio 
Maia et al., (2013); 

Viveiro et al., (2019) 

Barthel Index Barthel Index Independência Funcional e Mobilidade Minosso et al., (2010) 

Berg Balance Scale BBS Equilíbrio 

Scalzo et al., (2009); 

Spagnuolo et al., (2010); 

Viveiro et al., (2019) 

Camberwell Assessment of Needs CANE Necessidades de Cuidado Souza et al., (2009) 

Clinical Gate and Balance Scale GABS Marcha e Equilíbrio Baggio et al., (2013) 

De Morton Mobility Index DEMMI Mobilidade Tavares et al., (2020) 

Direct Assessment of Functional Status-Revised DAFS-R Capacidade Funcional Pereira et al., (2010) 

Disability Assessment for Dementia DAD-Br Atividades de Vida Diária Bahia et al., (2010) 

Dynamic Gait Index DGI Marcha e Equilíbrio De Castro et al., (2006) 

Exam Géronto-Psychomoteur EGP Funções Motoras e Executivas Feng Yu Hua et al., (2019) 

Fall Risk Tracking Tool FRRISque Risco de Queda Chini et al., (2019) 

Falls Efficacy Scale FES-I Medo de cair Camargos et al., (2010) 

Falls Risk Awareness Questionnaire FRAQ Risco de Queda Lopes et al., (2013) 

Freezing of Gait Questionnaire FOG-Q Marcha Baggio et al., (2012) 

Fullerton Batery Fullerton Aptidão/Independência Funcional Virtuoso Junior et al., (2011) 

Functional Activities Questionnaire FAQ-BR;  Capacidade Funcional Assis et al., (2014); 
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P-FAQ Jomar et al., (2018); 

Jomar et al., (2019) 

General Activities of Daily Living Scale GADL Atividades de Vida Diária Paula et al., (2014) 

Godin-Shephard Leisure-Time Physical Activity Questionnaire GSLTPAQ Tempo de Lazer e Atividade Física João et al., (2015) 

Habitual Physical Activity HPA Atividade Física Florindo et al., (2004); 

Human Activity Profile HAP Atividade Física 
Bastone et al., (2014); 

Souza et al., (2006) 

Incremental Shuttle Walk test ISWT Equilíbrio Spagnuolo et al., (2010) 

Instrument for classifying elderly people regarding their capacity for self-care ESCC Funcionalidade e Autonomia Almeida et al., (2008) 

Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool JH-FRAT Risco de Queda 
Martinez et al., (2016); 

Martinez et al., (2019) 

Late-Life Function and Disability Instrument LLFDI-BR Funcionalidade e Incapacidade De Almeida et al., (2016) 

Life-Space Assessment LSA Mobilidade 

Curcio et al., (2013); 

Garcia et al., (2018); 

Simoes et al., (2018) 

Lindop Parkinson’s Disease Mobility Assessment LPA Mobilidade Santos et al., (2017) 

List Advanced Activities of the Daily Living AADLs Atividade de Vida Diária Dias et al., (2018) 

Londrina Activities of Daily Living Protocol Londrina ADL Atividades de Vida Diária Paes et al., (2017) 

Modified Parkinson Activity Scale PASm Mobilidade Santos et al., (2017) 

Neighborhood Environment Walkability Scale NEWS Ambiente para Atividade Física Florindo et al., (2012) 

Non-Motor Symptoms Scale NMSS Sintomas Não Motores Martinez-Martin et al., (2009) 

Online Questionnaire for Fall Risk Assessment NI Risco de Queda Silveira et al., (2018) 

Parkinson Activity Scale PAS Nível de Atividade Santos et al., (2015) 

Parkinson's Fatigue Scale PFS Fadiga Kummer et al., (2011) 

Physical Activity Readiness Questionnaire PAR-Q Prontidão para Atividade Física Maranhao Neto et al., (2013) 
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Profile of Function and Impairment Level Experience with Parkinson Disease PROFILE PD 
Alterações Corporais em Indivíduos 

com Parkinson 
Swarowsky et al., (2017) 

Program on Research for Integrating Services for the Maintenance of Autonomy PRISMA-7 Independência Funcional Saenger et al., (2018) 

Rating of Perceived Exertion RPE Dependência para o Autocuidado De Souza et al., (2018) 

Scale of Independence in Activities of Daily Living KATZ Index Atividades de Vida Diária 
Lino et al., (2008); 

Ferretti-Rebustini et al., (2015) 

Scales for Outcomes in Parkinson's Disease-Autonomic Questionnaire SCOPA-AUT Disfunção autonômica Carod-Artal et al., (2009) 

Short Physical Performance Battery SPPB Desempenho Físico 
Freire et al., (2012); 

Perracini et al., (2020) 

Southampton Assessment of Mobility SAM Mobilidade em Idosos com Demência Pereira et al., (2006) 

Timed Up and Go 
TUG; 

TUG-ABS 
Funcionalidade Marcha 

Da Silva et al., (2017); 

Spagnuolo et al., (2010) 

Trunk Mobility Scale TMS Rigidez Axial Franco et al., (2011) 

Vestibular Disorders Activities of Daily Living Scale VADL Tontura e Equilíbrio Ricci et al., (2014) 

NI – Não Informado 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 
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Nesta subcategoria, 57,14%, ou seja, 36 dos 63 estudos, utilizaram uma amostra 

exclusivamente de idosos. Vale ressaltar que 12 das 36, com características específicas, como 

o estudo de Bahia et al., (2010), com o instrumento DAD-Br, que se dedicou a uma amostra de 

idosos com Doença de Alzheimer. O estudo de Pereira et al., (2006), com o instrumento SAM, 

utilizou uma amostra apenas de idosos com Demência. Os estudos de Cintra et al., (2017) e 

Pereira et al., (2010), com os respectivos instrumentos ADCS-ADL e DAFS-R, utilizaram uma 

amostra de idosos com Doença de Alzheimer e com Comprometimento Cognitivo Leve. 

 Garcia et al., (2018), utilizou uma amostra de idosos com obstrução pulmonar crônica, 

para o instrumento LSA.  Os estudos de Bastone et al., (2014), Maranhão Neto et al., (2013), 

De Souza et al., (2018) e Virtuoso Júnior et al., (2011), utilizaram uma amostra exclusivamente 

feminina para os respectivos instrumentos HAP, PAR-Q, RPE e AAHPERD e Fullerton. O 

estudo de Viveiro et al., (2019), com os instrumentos BBS; BESTest, Mini-BESTest; Brief-

BESTest, utilizou uma amostra de idosos institucionalizados. O estudo de Perracini et al., 

(2020), com o instrumento SPPB, utilizou uma amostra de idosos frágeis. E por fim, o estudo 

de Ricci et al., (2014), com o instrumento VADL, utilizou uma amostra de idosos com 

desordem vestibular. É importante se atentar as particularidades das amostras ao que os estudos 

de evidência psicométrica se dedicaram e assim escolher o instrumento de forma mais adequada 

de acordo com a população que será avaliada. 

 Em relação aos outros 27 estudos que contemplaram também a população adulta, pelo 

menos 12 estudos, se dedicaram à indivíduos com Doença de Parkinson, foram estes: Baggio 

et al., (2013); Baggio et al., (2012); Carod-Artal et al., (2009); Da Silva et al., (2017); Franco 

et al., (2011); Kummer et al., (2011); Maia et al., (2013); Martinez-Martin et al., (2009) 

Swarowsky et al., (2017); Santos et al., (2017); Santos et al., (2015); Scalzo et al., (2009) e 

respectivamente os instrumentos: GABS; FOG-Q; SCOPA-AUT; TUG-ABS; TMS; PFS; 

BESTest e MiniBESTest; NMSS; PROFILE PD; PASm e LPA; PAS; BBS. O estudo mais 

antigo desta subcategoria é de Florindo et al., (2004), com o instrumento HAP e os mais atuais 

são de Tavares et al., (2020) e Perracini et al., (2020) com os instrumentos DEMMI e SPPB. 

Há quase duas décadas, com exceção dos anos de 2005 e 2007, todos os anos houve uma ou 

mais publicação sobre esta temática, o que demonstra a relevância e necessidade de 

aprofundamento e apropriação para os estudiosos e profissionais da gerontologia e geriatria.   

 A tabela 5, refere-se à subcategoria Inteligência e Cognição, estão reunidos 47 

instrumentos que buscam, em sua maioria, identificar declínio em algum aspecto da 
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inteligência/cognição. Este construto é complexo e muito discutido, por se tratar de uma das 

variáveis mais importantes para a humanidade. Seu desempenho está ligado a funções cerebrais 

e a experiências ambientais ao longo da vida. Sendo que algumas das capacidades 

desenvolvidas, podem sofrer declínio até a velhice, por isso, a medição e compreensão deste 

construto se torna tão relevante ao logo da vida. 
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Tabela 5. Instrumentos para idosos brasileiros – Subcategoria: Inteligência e Cognição, 2020 

Instrumento Acrônimo Variável latente Autor; Ano 

(Mini) Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised 
ACE-R; 

M-ACE 
Desordens Cognitivas 

Cesar et al., (2017); 

Miranda et al., (2018); 

Sobreira et al., (2015) 

Ascertaining Dementia Interview AD8-Brazil Desordens Cognitivas Correia et al., (2011) 

Australian National University-Alzheimer's Disease Risk Index ANU-ADRI Fator de Risco para Alzheimer Borges et al., (2017) 

Boston Naming Test BNT Distúrbios de Fala Leite et al., (2017) 

Brief Neuropsychological Protocol Protocol Desordens Cognitivas De Paula et al., (2010) 

Cambridge Cognitive Examination Revised-Brazilian BR-CAMCOG-R Desordens Cognitivas Paradela et al., (2009) 

Categorization Working Memory Span Task CWMS Task Memória de Trabalho Brum et al., (2017) 

Clinical Dementia Rating CDR Desordens Cognitivas 

Macedo Montano et al., 

(2005); 

Maia et al., (2006) 

Clock Drawing Test CDT Desordens Cognitivas 

Atalaia-Silva et al., (2008); 

Cecato et al., (2012); 

Lourenço et al., (2008) 

Cognitive Abilities Screening Instrument CASI-S Desordens Cognitivas 
Damasceno et al., (2005); 

De Oliveira et al., (2016) 

Confusion Assessment Method CAM Delírio Fabbri et al., (2001) 

Consortium to Establish a Registry for Alzhmeir's Disease CERAD Desordens Cognitivas Bertolucci et al., (2001) 

Delirium Rating Scale-Revised DRS-R-98 Delírio De Negreiros et al., (2008) 

Dementia Rating Scale DRS Desordens Cognitivas Jacinto et al., (2012) 

Episodic Autobiographic Memory Interview EAMI Memória Episódica Autobiográfica Rodrigues et al., (2015) 

Executive Function Performance Test EFPT Função Executiva Neubern, (2018) 
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Five Digits Test FDT Atenção Seletiva De Paula et al., (2017) 

General Practitioner Assessment of Cognition GPCOG-Br Desordens Cognitivas Yokomizo et al., (2018) 

General Health Questionnaire GHQ-12 Transtornos Mentais 

Castro-Costa et al., (2008); 

Costa et al., (2006); 

Costa et al., (2008) 

Geriatric Mental State GMS Desordens Cognitivas Prince et al., (2004) 

Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly 

IQCODE-BR; 

IQCODE-L; 

IQCODE-S; 

IQCODE-SBr 

Desordens Cognitivas 
Perroco et al., (2009); 

Sanchez et al., (2013) 

Leganés Cognitive Test LCT Desordens Cognitivas Caldas et al., (2012) 

MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment MacCAT-T Consentimento para Tratamento Santos et al., (2017) 

Mattis Dementia Rating Scale DRS Desordens Cognitivas Porto et al., (2003) 

Mental Health Index MHI-5 Desordens Cognitivas Damásio et al., (2014) 

Mini Cognitive Scale Mini-Cog Desordens Cognitivas Ribeiro Filho et al., (2009) 

(Severe) Mini-Mental State Examination 
MMSE; 

SMMSE 
Desordens Cognitivas 

Castro-Costa et al., (2009); 

Castro-Costa et al., (2014); 

Lourenço et al., (2006); 

Sales et al., (2011); 

Scazufca et al., (2009); 

Modified Parkinson Psychosis Rating Scale mPPRS Desordens Cognitivas Virués-Ortega et al., (2010) 

Montreal Cognitive Assessment 
MoCA; 

MoCA-BR 
Desordens Cognitivas 

Cecato et al., (2016); 

Memoria et al., (2012); 

Pinto et al., (2019); 

Sobreira et al., (2015) 
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Multifactorial Memory Questionnaire MMQ Metamemória Simon et al., (2016) 

Neuropsychiatric Inventory (Clinician Rating Scale) 
NPI; 

NPI-C 
Distúrbios Neuropsiquiátricos 

Camozzato et al., (2008); 

Stella et al., (2013) 

Parkinson’s Disease Impulsive-Compulsive Disorders Questionnaire - 

Current Short 
QUIP-CS Desordens Cognitivas Krieger et al., (2017) 

Philadelphia Brief Assessment of Cognition PBAC Desordens Cognitivas Pereira et al., (2012) 

Premorbid Cognitive Abilities Scale PCAS Habilidades Cognitivas Pré-Mórbidas Apolinario et al., (2013) 

Neuropsychological 

Assessment Protocol 
Protocol Desordens Cognitivas De Paula et al., (2013) 

Rivermead Behavioural Memory Test RBMT Memória Yassuda et al., (2010) 

Rowland Universal Dementia Assessment Scale RUDAS-BR Desordens Cognitivas De Araujo et al., (2018) 

Screening test for Alzheimer's Disease with Proverbs STADP Funções Executivas Santos et al., (2009) 

Self-Reporting Questionnaire SRQ-20 Desordens Cognitivas Scazufca et al., (2009) 

Short Cognitive Performance Test SKT Desordens Cognitivas Flaks et al., (2006) 

Short Form of the Wechsler-III Scale SF8 Inteligência Banhato et al., (2010) 

Short Psychiatric Evaluation Schedule SPES-15 Desordens Psiquiátricas Blay et al., (1988) 

Stick Design Test NI Habilidade Visuoespacial De Paula et al., (2013) 

Taylor Complex Figure Task TCFT Habilidade Visuoespacial De Paula et al., (2016) 

The Picture Free and Cued Selective Reminding with Immediate Recall pFCSRT-IR Memória episódica Zibetti et al., (2019) 

Token Test TT Compreensão Verbal Paula et al., (2012) 

Tower of London Test TOL Função Executiva De Paula et al., (2012) 

NI – Não Informado 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 
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Dos 47 instrumentos deste subgrupo, pelo menos 28 são destinados a rastreio, triagem, 

detecção precoce de distúrbios cognitivos, processos demenciais e buscam de uma forma rápida 

e com baixo custo identificar transtornos mentais e cognitivos como Demência, 

Comprometimento Cognitivo Leve, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, entre outros. 

Estes instrumentos se diferenciam em vários aspectos, como tipo de pergunta, tipo de resposta, 

quantidade de itens, tempo de aplicação, tipo de correção, pontuação, sensibilidade e 

especificidade para a população designada. Serão comentados abaixo, os instrumentos com pelo 

menos duas ou mais fontes de evidências psicométricas capturadas para esta análise, não 

necessariamente os mais relevantes e adequados para avaliação da variável latente em questão. 

Sendo assim, antes da escolha para utilização, quando necessário avaliar algum aspecto de 

inteligência e/ou cognição, sugere-se uma leitura de todas as referências disponíveis nesta 

tabela, para análise e definição adequada do aplicador. 

 O MMSE é sem dúvida o instrumento mais utilizado para fins de rastreio cognitivo, 

mencionado em literatura nacional e internacional. Nesta análise, foi alvo de cinco estudos, 

entretanto, está presente em pelo menos outros 86 dos 237 estudos, relatado no método e 

resultados dos estudos, seja como parte dos critérios de elegibilidade ou para composição das 

variáveis analisadas. Os estudos de Castro-Costa et al., (2009); Castro-Costa et al., (2014); 

Lourenço et al., (2006); Sales et al., (2011); Scazufca et al., (2009); se dedicaram a gerar a 

evidências de validade do MEEM e estabelecer pontos de corte adequados para a população 

idosa. Dos cinco estudos, três consideraram idosos, com idade a partir de 60 e outros dois, com 

idade a partir de 65 anos. Foi relatada uma amplitude de idade de até 102 anos, bastante 

considerável para estimativas entre idosos mais velhos. O estudo com maior amostra contou 

com 1.933 idosos e tece comentários importantes sobre a influência das características 

sociodemográficas em relação ao instrumento, principalmente no que tange educação formal e 

idosos mais velhos, ressaltando o risco de uma superestimação da classificação de demência 

(SCAZUFCA et al., 2009). 

Outro instrumento para rastreio cognitivo, alvo de quatro estudos, Cecato et al., (2016); 

Memoria et al., (2012); Pinto et al., (2019); Sobreira et al., (2015) aqui considerados, foi o 

MoCA. A grande diferença relatada entre este e o MMSE, é que o MoCA parece ter mais 

precisão para identificar Comprometimento Cognitivo Leve. Todos os quatro estudos, se 

dedicaram a alguma evidência de validade, sendo que o estudo com maior amostra contou com 

229 idosos, a partir de 65 anos (PINTO et al., 2019), já o estudo com menor amostra, contou 

com 79 indivíduos, adultos e idosos, de 28 a 81 anos, sendo o único que contemplou outros 
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indivíduos além de idosos (SOBREIRA et al., 2015). O teste GHQ-12, foi capturado por meio 

de três estudos (CASTRO-COSTA et al., 2008; COSTA et al., 2006; COSTA et al., 2008) do 

mesmo principal autor, todos fazem parte do projeto Bambuí Health Aging Study (BHAS), um 

estudo longitudinal de base populacional de idosos, realizado na cidade de Bambuí-MG, com 

linha de base de coorte em 1997. Este instrumento é utilizado para triagem de transtornos 

mentais, sendo que os estudos aqui contemplados, se dedicaram a analisar evidências de 

validade e confiabilidade do instrumento em questão. O CDT ganha destaque por ser alvo de 

três estudos desta análise (ATALAIA-SILVA et al., 2008; CECATO et al., 2012; LOURENÇO 

et al., 2008). As evidências de validade reunidas nestes três estudos tratam das evidências de 

validade de conteúdo (tradução e adaptação) e estrutura interna. Também utilizado para rastreio 

cognitivo, estes estudos foram realizados exclusivamente com idosos, sendo o estudo de Cecato 

et al., (2012) o mais recente e com maior quantidade amostral (426). Também presente em três 

estudos contemplados nesta análise (CESAR et al., 2017; MIRANDA et al., 2018; SOBREIRA 

et al., 2015), o ACE, seja a versão ACE-R ou M-ACE, geralmente tem sido utilizado para 

rastreio cognitivo de Demência e Comprometimento Cognitivo Leve em indivíduos/idosos com 

outros distúrbios, como Doença de Parkinson ou Doença de Alzheimer. Os estudos aqui 

capturados, contaram com amostras de adultos e idosos ou exclusivamente idosos, reunindo 

evidências de validade e confiabilidade.  

O IQCODE e suas versões, foram analisados em dois estudos aqui contemplados 

(PERROCO et al., 2009; SANCHEZ et al., 2013) e seu diferencial está ligado à sua aplicação, 

este instrumento é utilizado para triagem/rastreio cognitivo por meio de um 

informante/cuidador. Ambos os estudos foram realizados exclusivamente com idosos, reunindo 

evidências de validade. O CDR tem o objetivo de classificar as funções cognitivas dos idosos, 

assim como o IQCODE, também é um instrumento onde as repostas são coletadas de familiares, 

cuidadores ou outros que convivem diariamente com o idoso. Os estudos de Macedo Montano 

et al., (2005) e Maia et al., (2006), reuniram evidências de validade e confiabilidade, com 

amostras compostas de adultos e idosos. 

Por fim, o CASI-S foi analisado nos estudos de Damasceno et al., (2005) e De Oliveira 

et al., (2016), reunindo evidências de validade e confiabilidade. Este instrumento tem por 

objetivo o rastreio e a classificação de demência, sendo estudado em amostras de adultos e 

idosos, com diagnóstico de Doença de Alzheimer e Demência, a amplitude de idade relatada 

variou entre 40 e 88 anos. A tabela 6, trata da subcategoria: Saúde, Bem-estar e Qualidade de 

Vida e buscou integrar instrumentos que se preocupam com qualquer aspecto, positivo ou 
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negativo, que possa impactar a vida do idoso. São construtos, por vezes, multidimensionais, 

que por referir-se as experiências pessoais, podem ser avaliados em aspectos globais ou 

domínios específicos, como trabalho, família, interação social, saúde física ou emocional, 

sexualidade, espiritualidade, entre outros, incluindo então medidas cognitivas e emocionais. É 

uma das subcategorias mais complexas e amplas deste estudo. Foram categorizados 74 

instrumentos, sendo o de maior destaque o World Health Organization Quality of Life, mais 

conhecido como WHOQOL, que conta com diferentes versões e foi alvo de nove estudos 

diferentes. 
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Tabela 6. Instrumentos para idosos brasileiros – Subcategoria: Saúde, Bem-estar e Qualidade de Vida, 2020 

Instrumento Acrônimo Variável latente Autor; (Ano) 

Adaptation Partnership Growth Affection Resolve APGAR Funcionalidade familiar Da Silva et al., (2014) 

Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT Uso de álcool De Oliveira et al., (2011) 

American Speech-Language-Hearing Association Functional Assessment of 

Communication Skills 
ASHA FACS Comunicação De Carvalho et al., (2008) 

Apathy Inventory AI Apatia Stella et al., (2013) 

Attitudes to Aging Questionnaire AAQ 
Atitudes em relação ao 

envelhecimento 
Chachamovich et al., (2008) 

Back Beliefs Questionnaire BBQ Dor Lombar Aguda Teixeira et al., (2020) 

Beliefs about Emotions Scale BES Crenças sobre Emoções Mograbi et al., (2018) 

Bem Sex Role Inventory BSRI 
Masculinidade e 

Feminilidade 
Ahmed et al., (2016) 

Brazilian Version of the California Older Person's Pleasant Events Schedule OPPES-BR Atividades Prazerosas Ferreira et al., (2015) 

Cervantes Scale CS 
Qualidade de Vida na 

Peri/Menopausa 
Lima et al., (2012) 

Control, Autonomy, Self-Realization and Pleassure CASP-19 Qualidade de Vida 
Lima et al., (2014); 

Neri et al., (2018) 

Difficulties in Emotion Regulation Scale DERS Regulação Emocional Miguel et al., (2017) 

Driving Cognitions Questionnaire DCQ Motivação para Dirigir OliSan et al., (2015) 

Early Trauma Inventory Self Report-Short Form ETISR-SF Experiências Traumáticas Osório et al., (2013) 

Edmonton Symptom Assessment System ESAS-r 
Sintomas em Pacientes 

Paliativos 
Monteiro et al., (2013) 

Elderly Quality of Life Index EQoLI Qualidade de Vida Paschoal et al., (2008) 

Escala Fatorial de Socialização EFS Socialização Nunes et al., (2007) 
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Exercise Benefits/Barriers Scale EBBS 
Percepção sobre Prática 

de Atividade Física 
Victor et al., (2001) 

Fatigue Severity Scale FSS Fadiga Valderramas et al., (2012) 

Fear Avoidance Beliefs Questionnaire FABQ-Brazil Dor lombar De Abreu et al., (2008) 

Food Frequency Questionnaire QFA Dieta Molina et al., (2013) 

General Self-Efficacy Scale GSES Auto-Eficácia Damasio et al., (2016) 

Geriatric Pain Measure GPM Dor 
Gambaro et al., (2009); 

Motta et al., (2015) 

Herth Hope Scale HHS Esperança de Vida Orlandi et al., (2012) 

Instrumento de Avaliação da Saúde do Idoso IASI Saúde Geral Pedreira et al., (2016) 

Manchester Foot-Pain Disability Index MFPDI Dor no Pé Ferrari et al., (2008) 

Meaning in Life Questionnaire MLQ Propósito de Vida Damásio et al., (2015) 

Medical Outcomes Study Social Support Survey MOS-SSS Apoio Social Zucoloco et al., (2019) 

Michigan Alcoholism Screening Test - Geritatric Version MAST-G 
Abuso/Dependência de 

Álcool 
Kano et al., (2014) 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire LHFQ 

Qualidade de Vida em 

idosos com Insuficiência 

Cardíaca 

Saccomann et al., (2007) 

Multidimensional Assessment of Older People in Primary Care AMPI-AB 
Avaliação Geriátrica 

Ampla 
Saraiva et al., (2020) 

Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire-Appearance Scales MBSRQ-AS Imagem Corporal Laus et al., (2020) 

Nottingham Health Profile NHP 

Qualidade de Vida em 

idosos com Doença de 

Parkinson e Hemiplegia 

Teixeira-Salmela et al., (2004) 

Oral Health Risk Assessment OHRA Problemas de Saúde Bucal Machado et al., (2012) 
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Pain Assessment Checklist for Seniors With Limited Ability to Communicate PACSLAC Dor Thé et al., (2016) 

Pain Assessment Tool in Confused Elderly IADIC Dor Saurin et al., (2013) 

Pain Catastrophizing Scale PCS Dor Lombar Lopes et al., (2015) 

Pain Locus of Control Scale - Form C PLOC-C Dor Pereira et al., (2011) 

Pain Response to Activity and Positioning Questionnaire PRAP Dor Lombar De Carvalho et al., (2019) 

Parkinson's Disease Questionnaire PDQ-39 

Qualidade de Vida em 

indivíduos com Doença de 

Parkinson 

Carod-Artal et al., (2007) 

Parkinson's Disease Sleep Scale PDSS Distúrbios do Sono Margis et al., (2009) 

Patient-Generated Subjective Global Assessment PG-SGA Risco nutricional Campos et al., (2012) 

Physical Activity Social Support Assessment Scale ASAFA 
Apoio Social para Prática 

de Atividade Física 
Reis et al., (2011) 

Protocole Montréal d'Evaluation de la Communication - MEC Protocolo Distúrbios da Fala Fonseca et al., (2008) 

Purpose in Life Scale NI Propósito de Vida Ribeiro et al., (2018) 

Quality of Life and Swallowing Questionnaire SWA-QOL 
Qualidade de Vida em 

indivíduos com Parkinson 
Diniz et al., (2018) 

Quality of Life Assessment Scale 
QOL; 

QOL-AD 

Qualidade de Vida (em 

indivíduos com Doença de 

Alzheimer) 

Novelli et al., (2005); 

Novelli et al., (2010) 

Questionnaire for the Evaluation of Informal Social Support for the Elderly NI Apoio Social Guedes et al., (2018) 

Readiness for Hospital Discharge Scale RHDS 
Preparo para Alta 

Hospitalar 
Siqueira et al., (2018) 

Relationship Scales Questionnaraire RSQ Apego de Assis et al., (2019) 

Retirement Resources Inventory RRI 
Recursos sobre Bem-Estar 

na Aposentadoria 
Amorim et al., (2019) 
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Roland Morris Disability Questionnaire RMDQ Dor na Coluna Sardá Jr et al., (2010) 

Rosenberg's Self-esteem Scale RSES Autoestima Meurer et al., (2012) 

Sarcopenia Quality of Life SarQol 
Qualidade de Vida em 

idosos com Sarcopenia 
Geenrik et al., (2019) 

Scale Pain Assessment in Advanced Dementia PAINAD Dor Valera et al., (2014) 

Scales for Outcomes in Parkinson's Disease-Psychosocial Questionnaire SCOPA-OS 
Funcionamento 

Psicossocial 
Carod-Artal et al., (2007) 

Screening for Voice Disorders in Older Adults RAVI Distúrbios de voz 
De Araujo Pernambuco et al., (2016); 

Pernambuco et al., (2016) 

Self-Report Social Adjustment Scale SAS-SR Ajustamento Social Gorenstein et al., (2002) 

Short Personal Experiences Questionnaire SPEQ Disfunção Sexual Valadares et al., (2010) 

Short-Form Health Survey (Version 2) 
SF-36; 

SF-12v2 
Qualidade de Vida 

Castro et al., (2014); 

Damásio et al., (2015); 

Laguardia et al., (2011); 

Saccomann et al., (2010) 

Spiritual Health And Life-Orientation Measure SHALOM Bem-Estar Espiritual Nunes et al., (2018) 

Successful Aging Scale SAS 
Envelhecimento Bem-

Sucedido 
Da Silva-Sauer et al., (2020) 

Temperament and Character Inventory – Revised TCI-R Temperamento Gonçalves et al., (2010) 

UCLA Loneliness Scale UCLA Solidão Kuznier, (2016) 

Utian Quality of Life UQOL 
Qualidade de Vida no 

Climatério 
Lisboa et al., (2015) 

Utrecht Work Engagement Scale 
UWES-9; 

UWES-17 
Engajamento no Trabalho Vazquez et al., (2015) 

Vitor Quality of Life Scale for the Elderly VITOR QLSE Qualidade de vida Da Silva et al., (2016) 
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Voice Handicap Index VHI Autopercepção Vocal Behlau et al., (2011) 

Vulnerable Elders Survey VES-13 Vulnerabilidade à Saúde Silva et al., (2019) 

Western Aphasia Battery – Revised WAB-R Distúrbios de Linguagem Neves et al., (2014) 

Wisconsin Brief Pain Questionnaire WBPQ Dor Crônica Toledo et al., (2013) 

Women's Health Questionnaire WHQ 
Qualidade de Vida no 

Climatério 
Silva Filho et al., (2005) 

Work Related Flow Inventory WOLF 
Experiências Positivas e 

Estado Mental 
De Freitas et al., (2019) 

World Health Organization Quality of Life 
WHOQOL-BREF; 

WHOQOL-OLD 
Qualidade de Vida 

Casamali et al., (2019); 

Casamali et al., (2019); 

Castro et al., (2014); 

Chachamovich et al., (2006); 

Chachamovich et al., (2008); 

Fleck et al., (2006) 

Melo et al., (2018); 

Silva et al., (2014) 

Silva et al., (2019) 

NI – Não Informado 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 
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 Dos 74 instrumentos listados, 15 são dedicados a avaliar “qualidade de vida”, sendo seis 

destinados a adultos e idosos no geral (CASAMALI et al., 2019; CASTRO et al., 2014; 

CHACHAMOVICH et al., 2006; CHACHAMOVICH et al., 2008; DAMÁSIO et al., 2015; DA 

SILVA et al., 2016; FLECK et al., 2006; LAGUARDIA et al., 2011; LIMA et al., 2014; NERI 

et al., 2018; NOVELLI et al., 2005; PASCHOAL et al., 2008; SACCOMANN et al., 2010; 

MELO et al., 2018; SILVA et al., 2014; SILVA et al., 2019;) e outros nove, são dedicados a 

avaliar qualidade de vida em populações específicas como, indivíduos com Doença de 

Parkinson e hemiplegia (CAROD-ARTAL et al., 2007; DINIZ et al., 2018; TEIXEIRA-

SALMELA et al., 2004), indivíduos com Doença de Alzheimer (NOVELLI et al., 2010), 

mulheres/idosas na peri/menopausa e/ou climatério (LIMA et al., 2012; LISBOA et al., 2015; 

SILVA FILHO et al., 2005), idosos com insuficiência cardíaca (SACCOMANN et al., 2007) e 

idosos com sarcopenia (GEENRIK et al., 2019). 

O instrumento mais conhecido e utilizado para esta variável é o WHOQOL, analisado 

em oito estudos desta análise (CASAMALI et al.,  2019; CASTRO et al.,  2014; 

CHACHAMOVICH et al.,  2006; CHACHAMOVICH et al.,  2008; FLECK et al.,  2006; 

MELO et al.,  2018; SILVA et al.,  2014 e SILVA et al.,  2019), apresentado em duas versões, 

WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD, reúne diferentes tipos de evidências de validade, com 

estudos de pontos de corte mais adequado, a depender da população analisada. Todos os estudos 

foram realizados com amostras exclusiva de idosos, com amplitude de idade relatada de 60 a 

91 anos, sendo a maior amostra de 620 e a menor de 98 idosos, de pelo menos cinco Estados 

brasileiros. Além do WHOQOL, outro instrumento que se mostrou alvo de interesse dos 

pesquisadores, foi o SF-36, contemplado em quatro estudos (CASTRO et al., 2014; DAMÁSIO 

et al., 2015; LAGUARDIA et al., 2011 e SACCOMANN et al., 2010), sendo um deles com 

uma versão mais curta ainda SF-12v2, se propõem a medir qualidade de vida por meio de 

diferentes dimensões. 

Vale destacar o estudo de Laguardia et al., (2011) que contou com uma amostra de 5.255 

adultos e idosos, entre 40 e 64 anos e o estudo de Damásio et al., (2015) que contou com uma 

amostra pertencente a 17 Estados brasileiros. A dor foi uma variável que se mostrou de grande 

de interesse dos estudiosos para a população idosa, contemplada nesta análise em 12 

instrumentos entre os estudos analisados (DE ABREU et al.,  2008; DE CARVALHO et al.,  

2019; FERRARI et al.,  2008; GAMBARO et al.,  2009; LOPES et al.,  2015; MOTTA et al.,  

2015; PEREIRA et al.,  2011; SARDÁ JR et al.,  2010; SAURIN et al.,  2013; TEIXEIRA et 

al.,  2020; THÉ et al.,  2016; TOLEDO et al.,  2013; VALERA et al.,  2014). Foram analisados 



65 

 

 
 

em amostras exclusivamente de idosos os instrumentos PAINAD, PACSLAC, GPM, PLOC-C 

e IADIC - que se propõem a medir dor; PRAP - dor lombar; MFPDI - dor no pé; e BBQ - dor 

aguda.  

Os demais instrumentos, contemplaram também adultos na composição amostral, sendo 

destinados a medir WBPQ - dor crônica; FABQ-Brazil, PCS, RMDQ - dor na coluna/lombar. 

Sendo a qualidade de vida uma variável multidimensional, outros instrumentos foram 

identificados e contemplados nesta subcategoria a fim de apoiar a escolha entre instrumentos 

mais amplos e/ou específicos, dependendo da necessidade do aplicador. Foram identificados 

pelo menos outras 46 variáveis latente relacionadas à qualidade de vida, saúde e bem-estar, que 

dispõem de um instrumento específico para ser mensurada. É importante ter clareza de quem é 

a sua população e o que se pretende avaliar, só assim, será possível escolher adequadamente o 

instrumento que possa atender sua necessidade. A tabela 7, reúne na subcategoria Síndromes 

Geriátricas e Violência, um total de 12 instrumentos. Trata-se de temas distintos que foram 

agregados por terem um relevante ponto de convergência: a velhice e suas vulnerabilidades.  

 

Tabela 7. Instrumentos para idosos brasileiros – Subcategoria: Síndromes Geriátricas e Violência, 2020 

Instrumento Acrônimo Variável latente Autor; (Ano) 

Caregiver Abuse Screen CASE 
Negligência e Maus 

Tratos de Cuidadores 

Paixão et al., (2007);  

Reichenheim et al., (2009) 

Edmonton Frail Scale EFS Fragilidade 
Fabrício-Wehbe et al., (2009);  

Fabrício-Wehbe et al., (2013) 

Frail Scale NI Fragilidade Aprahamian et al., (2016) 

Geriatric Locomotive Function Scale GLFS-25 Síndrome Locomotora Tavares et al., (2017) 

Hwalek-Sengstock Elder Abuse 

Screening Test 
H-S/EAST Violência Doméstica Reichenheim et al., (2008) 

Kihon Checklist (Frailty Index) KCL Fragilidade Sewo Sampaio et al., (2014) 

Rapid Geriatric Assessment RGA Síndromes Geriátricas de Souza Orlandi et al., (2018) 

SARC-F Questionnaire SARC-F Sarcopenia Barbosa-Silva et al., (2016) 

Structured Interwiew for the 

Diagnosis of Alzheimer's Type 

Dementia, Multi-Infarct Dementia 

and Dementia of other Aetiology 

SIDAM Síndromes Demenciais Ventura et al., (2001) 

Targeted Geriatric Assessment TaGA Fragilidade Aliberti et al., (2018) 

Tilburg Frailty Indicator TFI Fragilidade 
Santiago et al., (2013); 

Santiago et al., (2018) 
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Vulnerability to Abuse Screening 

Scale 
VASS Violência Doméstica Dantas et al., (2017) 

NI – Não Informado 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2020 

 

Em relação aos instrumentos de mensuração à abusos ou maus-tratos aos idosos, foram 

contemplados neste estudo, três diferentes, sendo: CASE (PAIXÃO et al., 2007; 

REICHENHEIM et al., 2009); H-S/EAST (REICHENHEIM et al., 2008) e VASS (DANTAS 

et al., 2017). Todos os estudos foram realizados exclusivamente com amostra de idosos, exceto 

o estudo de Paixão et al., (2007) pois se trata de um estudo metodológico, que contemplou 

apenas a tradução e adaptação transcultural do instrumento.  Os outros nove instrumentos desta 

subcategoria, referem-se as chamadas síndromes geriátricas, ou seja, específicas e/ou típicas da 

idade, como a fragilidade, sarcopenia, demenciais e a locomotiva. Todos estes estudos foram 

realizados com amostras exclusivas de idosos, sem a participação de adultos. Aliberti et al., 

(2018), considerou idosos hospitalizados no estudo do instrumento TaGA, já o estudo de 

Ventura et al., (2001), considerou idosos com diagnóstico de demência, visto o interesse do 

instrumento SIDAM, destinado a esta característica. 

 

3.4.3.4 Propriedades Psicométricas 

Todos os estudos incluídos para análise trataram de evidências de validade. Logo, 

86,07% (204) relataram um ou mais tipo de evidências de validade, dentre elas, construto, 

conteúdo, face, divergente, convergente e discriminante; 59,92% (142) dos estudos relataram 

evidências de confiabilidade; 28,27% (67) realizaram tradução e adaptação transcultural. Nesse 

cenário torna-se relevante outro aspecto, nos dois últimos Standards for Educational and 

Psychological Testing (1999; 2014) já estabeleceram novos padrões e exigências para as etapas 

de validade, em um modelo que estabelece cinco tipos de evidências de validade: conteúdo, 

processo de resposta, estrutura interna (ex-construto), evidências com outras variáveis (ex-

critério) e consequência do teste. Além disso estabelece que o processo de evidências de 

validade é um conceito unitário.  

Interessante notar que desde 1999, a validade de face não faz parte mais das boas 

práticas e não há recomendação para sua aplicação, bem como divergente, convergente e 

discriminantes são procedimentos que compõem as evidências com outras variáveis. Ainda 

mais relevante é o conceito de confiabilidade que diz respeito a garantia de que o instrumento 

realmente mensura a variável latente a que se destina e de forma precisa. O que não deve ser 



67 

 

 
 

confundido com as multiplicidades de técnicas de confiabilidade que podem ser aplicadas em 

vários momentos na busca de evidências. Esses apontamentos tomam vulto por um 

descolamento das boas práticas psicométricas e suas recomendações e do que se tem praticado 

(BORSBOOM, 2006; KANE, 2015; NEWTON; SHAW, 2014). Os procedimentos adotados e 

recomentados na busca de evidências de validade não é um sistema dicotômico (validado ou 

não-validado), como aponta Zumbo (2007), e nem uma atividade de um tempo único 

(SHEPARD, 1993), pois há necessidade periódica de revisita das propriedades dos 

instrumentos quanto ao seu contexto de aplicação, população e a cultura atual. A busca realizada 

não encontrou estudo de revisita as propriedades do instrumento. 

 

3.5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

É notável o crescimento das pesquisas/estudos psicométricos relacionados à população 

idosa. Reunir e expor todos estes 192 instrumentos, reflete a diversidade de temas a serem 

pesquisados/enfrentados não só pela Gerontologia e Geriatria, mas por todas as áreas/campos 

da saúde e social. O ser humano é complexo e a cada dia revela uma nova faceta a ser analisada 

em suas relações com si próprio, com o outro e com o ambiente em que vive. Logo, haverá 

sempre uma nova variável latente a ser explorada, ou mesmo uma já conhecida, que se 

manifestará por comportamentos distintos, mediante as diferentes épocas geracionais e acordos 

sociais. A pesquisa nacional ainda precisa ser mais cautelosa e rigorosa metodologicamente, 

cumprindo todas as etapas recomendadas na literatura de acordo com cada desenho de pesquisa 

definido, mas principalmente, zelar pela qualidade à quantidade, garantido uma escrita clara, 

objetiva, passível de compreensão e reprodução, bem como, aplicação do estado da arte 

contemporâneo das evidências de validade e que os relatórios sejam completos (AERA; APA; 

NCME, 2014).   

Este estudo não teve como objetivo esgotar as alternativas de instrumentos disponíveis 

para esta população, mas sim possibilitar uma visão mais ampliada, reunindo em uma única 

fonte, evidências que possam gerar reflexão e agregar para a pesquisa e a prática de todos os 

interessados pela temática. A Gerontologia é um campo multidisciplinar crescente e necessita 

de especialistas para responder os diversos dilemas que surgem todos os dias frente a ascensão 

cronológica da vida humana e o mundo moderno. Quanto as limitações deste estudo, não foram 

incluídas buscas manuais ou em literatura cinza de outros instrumentos conhecidos, como 

recomendado nos manuais para este método de pesquisa. Além disso, não cabe no escopo dos 

procedimentos metodológicos adotado nesse artigo, a análises pormenorizada dos 
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procedimentos, técnicas, qualidade dos indicadores adotados nos artigos que encontramos. Esse 

é o desafio futuro. 

    

3.6 CONFLITOS E RECONHECIMENTOS 

Esta scoping review é parte integrante da Dissertação de Mestrado da autora. Não há 

conflitos de interesse por parte de nenhum pesquisador que participou deste estudo como: autor, 

orientador, revisores ou outros, em relação a nenhuma das etapas realizadas, bem como o 

desfecho referido. Este estudo não contou com nenhum financiamento, parcial ou integral, para 

sua realização. Desde a idealização do projeto de pesquisa até a versão final, apresentada em 

defesa oficial para a banca examinadora convidada. 
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 4 EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE 

ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE PARA IDOSOS BRASILEIROS: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

RESUMO 

Este estudo objetivou, realizar uma revisão sistemática sobre as evidências de validade e as 

propriedades psicométricas dos instrumentos de avaliação de ansiedade, depressão e estresse 
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para idosos brasileiros. Foram analisados os estudos de evidências de validade originais 

(desenvolvimento) e cross-culturais (tradução e adaptação) dos instrumentos recuperados. Esta 

revisão foi conduzida baseada nas recomendações Cochrane e PRISMA. A partir das buscas na 

base PubMed foram recuperados 178 estudos. Foram somados a estes, 21 estudos buscados 

sistematicamente no primeiro artigo deste projeto e ainda, nove estudos selecionados por busca 

manual em artigos de interesse. Foram identificados um total de 208 estudos, sendo que 52 

foram excluídos por duplicidade. Seguiram para análise de títulos e resumos, 156 artigos. 

Destes, foram excluídos 111, restando 45 para leitura na íntegra e análise de elegibilidade. Após 

a leitura completa dos artigos, foram excluídos oito estudos, por não contemplarem idosos ou 

idosos brasileiros em sua amostra, restando 37 estudos para a síntese analítica. Dos 37 estudos 

recuperados, foram identificados 25 instrumentos. Os dados analisados foram dispostos em três 

etapas, sendo a primeira demonstrando as evidências recuperadas, as características das 

amostras e as características dos instrumentos, a segunda, por análise metodológica de cada 

estudo e por fim, a terceira, com a análise das etapas percorridas em cada estudo, para reunir as 

evidências de validade dos instrumentos em questão. O uso de instrumentos tem impacto direto 

e importante para a população idosa, aqui em destaque, mas não somente. Desprezar a literatura 

contemporânea e continuar utilizando desenhos de pesquisa baseado em modelos ultrapassados 

é irresponsável. Não se trata de descartar o que já foi alcançado, mas sim, questionar e aprimorar 

o conhecimento disponível. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to carry out a systematic review of the evidence of validity and the 

psychometric properties of the instruments for assessing anxiety, depression and stress for 

elderly Brazilians. Original (development) and cross-cultural (translation and adaptation) 

validity evidence studies of the recovered instruments were analyzed. This review was 

conducted based on the Cochrane and PRISMA recommendations. From the searches in the 

PubMed database, 178 studies were retrieved. In addition, 21 studies were systematically 

searched for in the first article of this project and nine studies selected by manual search for 

articles of interest. A total of 208 studies were identified, of which 52 were excluded due to 

duplication. 156 articles followed for the analysis of titles and abstracts. Of these, 111 were 

excluded, with 45 remaining for full reading and eligibility analysis. After reading the articles 

in full, eight studies were excluded, as they did not include elderly or Brazilian elderly in their 

sample, leaving 37 studies for the analytical synthesis. Of the 37 studies retrieved, 25 



99 

 

 
 

instruments were identified. The analyzed data were arranged in three stages, the first showing 

the recovered evidence, the characteristics of the samples and the characteristics of instruments, 

the second, by methodological analysis of each study and finally, the third, with the analysis of 

the steps taken in each study, to gather evidence of validity of the instruments in question. The 

use of instruments has a direct and important impact for the elderly population, highlighted 

here, but not only. To despise contemporary literature and to continue using research designs 

based on outdated models is irresponsible. It is not a question of discarding what has already 

been achieved, but of questioning and improving the available knowledge. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 Ansiedade, depressão e estresse são alvos de diferentes estudos com idosos, devido ao 

impacto que estes transtornos podem ocasionar, como limitações nas atividades de vida diária. 

A atenção aos sintomas destes transtornos é de suma importância, para um cuidado adequado 

com a saúde mental do idoso. Estudos relacionando a dança como fator protetivo (OLIVEIRA 

et al., 2017); investigando o estilo de coping para lidar com as questões do envelhecimento 

(SOUZA-TALARICO et al., 2009); analisando a prevalência destes transtornos em idosos da 

comunidade (MAXIMIANO-BARRETO; FERMOSELI, 2017); correlacionando estes 

transtornos com a saúde bucal (MENEZES-SILVA et al., 2016); ou mesmo associando os 

níveis destes transtornos à pandemia do COVID-19 (CORRÊA et al., 2020), são fontes 

constantes de orientação aos profissionais e estudiosos da temática, que baseiam suas 

intervenções e estimam seus resultados, a partir de avaliações por meio de instrumentos 

medida/psicométricos. Estes estudos são cada vez mais comuns na literatura, pois buscam 

incessantemente compreender as correlações destas variáveis, bem como seu impacto na 

população idosa e formas preventivas e interventivas de lidar com estes transtornos. Estas 

variáveis, foram ainda, fonte de interesse de pelo menos 11 instrumentos em 21 estudos 

capturados no primeiro artigo desta dissertação, o que demonstra a variedade de ferramentas 

para a compreensão da manifestação da variável em si e por mais oportuno que pareça a 

variabilidade, pode gerar confusão na hora da escolha para utilização com a população de 

interesse, o que traz a necessidade do pesquisador/profissional/aplicador compreender aspectos 

básicos dos instrumentos do medida, como sua estrutura, aplicação, tempo de preenchimento, 

correção e classificações, mas principalmente, que saiba identificar, se este instrumento é um 

instrumento válido para a sua população de interesse.  
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O conceito de validade discutido na literatura passou por uma evolução temporal que 

pode ser rememorada nas edições dos Standards for educational and psychological testing, 

desenvolvidos pela AERA, APA e NCME (1954; 1965; 1985; 1999; 2014). O conceito 

perpassou por diferentes propostas, compreendida por fim, como um sistema unitário, ou seja, 

acredita-se que as evidências de validade podem ser estudadas/analisadas a partir de cinco 

grandes fontes, evidências de conteúdo, evidências de processo de resposta, evidências de 

estrutura interna, evidências de relações com outras variáveis e evidências de consequências da 

testagem. É importante destacar que, tais evidências se referem aos escores dos testes e sua 

interpretação e não ao teste em si (ANDRADE; VALENTINI, 2018). Apoiando o conceito de 

que validade pertence então, às inferências ou interpretações a partir das pontuações e não aos 

próprios testes (MESSICK, 1989). Pode-se falar em uma análise de baixo ou alto índice de 

evidências de validade, ou seja, como um processo. O que conflita com conceitos anteriores, 

denominados “tipos de validade”, mas que continuam sendo referenciados por grande parte dos 

estudos psicométricos. 

Tomadas de decisões são apoiadas a partir de instrumentos de medida, logo, se 

preocupar com as evidências de validade dos instrumentos envolvidos neste processo de 

avaliação é essencial (NORONHA; VENDRAMINI, 2003; TANAKA; TAMAKI, 2012). Os 

dados gerados pelos instrumentos, bem como os estudos psicométricos, são importantíssimos, 

visto as recomendações que são ofertadas a partir deste tipo de estudo. Portanto, avançar com 

análises pormenorizadas das evidências de validade destes instrumentos especificamente 

(ansiedade, depressão e estresse), atende uma necessidade global e crescente da garantia de 

medidas de qualidade para esta população e avança em consonância com a proposta de um olhar 

macro-micro das etapas percorridas, que designaram essas evidências, à luz da ciência 

psicométrica. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 Geral 

Realizar uma revisão sistemática sobre as evidências de validade e as propriedades 

psicométricas dos instrumentos de avaliação de ansiedade, depressão e estresse para idosos 

brasileiros. 
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4.2.2 Específicos 

Investigar os tipos de evidências de validade dos instrumentos de ansiedade, depressão 

e estresse em idosos brasileiros; e identificar os procedimentos e técnicas utilizadas nos 

processos de validação. 

 

4.3 MÉTODO 

Por meio de uma revisão sistemática foram analisados os estudos de adaptação, 

desenvolvimento e validação dos instrumentos das variáveis latentes: ansiedade, depressão e 

estresse para idosos brasileiros. Esta revisão foi conduzida baseada nas recomendações 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (HIGGINS et al., 2019) e 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement 

(MOHER et al., 2009). 

 

4.3.1 Pergunta de pesquisa 

A questão que norteou o processo desta revisão sistemática foi: “Quais são as evidências 

psicométricas disponíveis, dos instrumentos de avaliação de ansiedade, depressão e estresse 

para idosos brasileiros?”. A partir desta pergunta foi construída a estratégia PICO, aonde: P 

(população/paciente) – idosos brasileiros; I (intervenção/exposição) – instrumento de avaliação 

de ansiedade e/ou depressão e/ou estresse; C (grupo comparador) – não aplicável; O (desfecho) 

– estudo de evidência de validade: tradução e adaptação transcultural e desenvolvimento. 

 

4.3.2 Estratégia de busca 

Inicialmente foram considerados os 17 instrumentos abaixo, identificados em 21 estudos 

psicométricos incluídos no primeiro artigo deste projeto: 

 

• Center for Epidemiologic Studies Depression Scale  (CES-D); 

• Depression Anxiety Stress Scale (DASS); 

• Depression Anxiety Stress Scale (DASS-Depressão); 

• Depression Scale for the Elderly (DSE); 

• Geriatric Anxiety Inventory (GAI-BR); 

• Geriatric Depression Scale (GDS-1); 

• Geriatric Depression Scale (GDS-4); 

• Geriatric Depression Scale (GDS-10); 
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• Geriatric Depression Scale (GDS-15); 

• Geriatric Depression Scale (GDS-30); 

• Geriatric Emotional Assessment of Pain (GEAP-b); 

• Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A); 

• Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS); 

• Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS); 

• Patient Health Questionnaire (PHQ-2); 

• Patient Health Questionnaire (PHQ-9); 

• Perceived Stress Scale (PSS). 

 

Para uma análise mais ampla, foram considerados outros oito instrumentos que não eram 

alvo dos estudos psicométricos recuperados, mas compuseram o método destes mesmos estudos 

e se propunham a avaliar as variáveis em questão, logo, foram adicionados para esta análise: 

 

• Adult Stressors Inventory (ASI); 

• Baptista Depression Scale - Elderly Version (EBADEP ID); 

• Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD); 

• Generalized Anxiety Disorder (GAD); 

• Hamilton Depression Scale (HAM-D); 

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS); 

• State-Trait Anxiety Inventory (STAI); 

• Zung Self-Rating Depression Scale (SDS). 

 

Portanto, as buscas foram realizadas dia 05 de janeiro de 2021, unicamente na base de 

dados PubMed, seguindo uma estratégia adaptada para cada instrumento. Foi realizada também, 

uma busca manual para recuperação de qualquer evidência que pudesse integrar esta análise. O 

algoritmo base foi estruturado da seguinte forma: (((("NOME DO 

INSTRUMENTO"[Title/Abstract])) AND (psychometr* OR valid*)) AND (aged OR elderly 

OR "older people")) AND (brazil*). A primeira parte trata do nome do instrumento, o 

seguimento do algoritmo indica o foco e limites da busca. Assim, apenas a primeira parte da 

estratégia sofreu alteração nas buscas. Como exemplo: (((("Adult Stressors Inventory” OR 

“ASI”[Title/Abstract])) AND (psychometr* OR valid*)) AND (aged OR elderly OR "older 
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people")) AND (brazil*). O procedimento foi realizado para todos os instrumentos relacionados 

acima.  

 

4.3.3 Critérios de elegibilidade 

Foram incluídos estudos que continham amostras composta exclusiva ou parcialmente 

por idosos brasileiros ≥60 anos; apenas instrumentos de medida que avaliam ansiedade e/ou 

depressão e/ou estresse; estudos de evidências de validade ou propriedades psicométricas; 

publicações em português, inglês e/ou espanhol; estudos disponíveis na íntegra; e estudos 

publicados até 31 de dezembro de 2020.  

Foram excluídos estudos que realizaram adaptação transcultural para outros países que 

não o Brasil; estudos de adaptação transcultural que não reportaram nenhuma evidência de 

validade e/ou confiabilidade; estudos em outros formatos que não artigo, como: carta ao editor, 

resumos, pôsteres, entre outros. 

 

4.3.4 Seleção dos estudos, extração dos dados e análise da qualidade metodológica 

As etapas de seleção dos estudos e extração de dados foram realizadas por dois revisores 

independentes que contaram com um terceiro revisor para casos de divergências. Os estudos 

encontrados foram extraídos da base de dados PubMed em arquivos específicos e upados no 

software gratuito e online Rayyan QCRI. Logo, os estudos foram analisados segundo os 

critérios de elegibilidade e definida a inclusão para a síntese analítica. Dos estudos finais 

incluídos na síntese analítica, foram extraídos dados sobre os instrumentos, população alvo e 

etapas de evidências e propriedades psicométricas analisadas.  

Os dados foram registrados em uma planilha do Microsoft® Excel® para Office 365 

MSO desenvolvida pela autora. Para a avaliação da qualidade metodológica dos estudos, foi 

utilizado um protocolo adaptado com sete critérios baseados no COSMIN 2018 Risk of Bias 

checklist (MOKKINK, 2018). Esta adaptação foi realizada por Ferretti-Rebustini (2018) em sua 

Tese de Livre-Docência e parece atender mais adequadamente os fatores essenciais para avaliar 

a qualidade metodológica em estudos psicométricos.  

Entretanto, alguns critérios também sofreram adaptação da pesquisadora principal deste 

estudo, visto que no estudo de Ferreti-Rebustini (2018), os critérios desenvolvidos não se 

estendiam à avaliação de estudos de validação subsequentes do instrumento, que são justamente 

os tipos de estudos contemplados neste artigo. Sofreram alterações então, os critérios C4 e C5 

destacados em negrito. 



104 

 

 
 

C1 - Há uma definição clara do construto a ser mensurado? 

C2 - A origem do construto é clara? (há uma teoria, um modelo conceitual ou de doença 

usado ou foi apresentado um racional claro para definir o construto a ser mensurado?) 

C3 - Foi apresentada uma definição clara do contexto em que o instrumento será usado? 

C4 - Os procedimentos para as evidências de validade foram realizados em uma 

população representativa da população-alvo para a qual o instrumento está sendo 

proposto? 

C5 – Foi mencionado o estudo de desenvolvimento original e o esclarecimento para 

qual população e contexto ele foi desenvolvido? 

C6 - Foram apresentados os procedimentos de validação do instrumento? 

C7 - Foram apresentados os procedimentos de análise da confiabilidade do instrumento? 

 

Todos os estudos foram registrados em uma planilha do Microsoft® Excel® para Office 

365 MSO e analisados segundo os critérios (C1-C7) apresentados acima, por fim, foram 

classificados como: Adequado (descreve claramente), Aceitável (descreve parcialmente), 

Duvidoso (não é claro/não descreve) e Não se aplica (não se trata do objetivo do estudo). 

Entretanto, foram mantidos todos os estudos que atenderam os critérios de elegibilidade, 

independente da qualidade metodológica, visando minimizar vieses na condução desta análise, 

visto que o objetivo deste estudo era investigar, as evidências de validade dos instrumentos de 

medida em questão. Este processo complementará a análise da suficiência destas evidências em 

cada um dos estudos, complementando a próxima etapa.  

 

4.3.5 Análise de dados 

Os dados foram extraídos, analisados e apresentados em três etapas distintas para 

atender os objetivos deste estudo, sendo na Etapa 1 – Síntese das evidências recuperadas 

(identificação do instrumento, acrônimo, variável latente, número de estudos recuperados), 

caracterização da amostra (quantidade de participantes, sexo, idade, faixa etária e tipo da 

população estudada) e caracterização dos instrumentos (objetivo do instrumento, número de 

fatores, número de itens, tipo de resposta, pontuação, ponto de corte e tempo de preenchimento); 

Etapa 2 – Análise da qualidade metodológica; cada um dos estudos foi analisado mediante aos 

sete critérios do protocolo determinado, e classificados como: Adequado, Aceitável, Duvidoso 

ou Não se aplica; Etapa 3 - Evidências de validade; para esta etapa foram definidos os critérios 
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para a avaliação das evidências de validade recuperadas a fim de analisar a suficiência das 

evidências disponíveis.  

Os resultados foram apresentados em forma de tabelas, quadros e figuras, de acordo 

com a melhor opção para sua representação e discutidos conforme a literatura. A validade é o 

conceito central da psicometria e está relacionada à interpretabilidade dos escores de um teste, 

conforme indicam a APA, AERA e NCME (1999), sendo que a qualidade de um teste está 

relacionada diretamente às suas evidências de validade. A Figura 3 demonstra a evolução do 

conceito de validade, entre o modelo clássico e contemporâneo. 

 

Figura 03: Evidências de validade segundo o modelo clássico e contemporâneo, 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: inspirado em Primi, Muniz e Nunes (2009) 

 

Devido a diversidade e complexidade que cada tipo de fonte de evidência de validade e 

a combinação de diversas técnicas qualitativas e quantitativas aplicadas a cada etapa, podem 

apresentar na literatura ao longo dos anos, se torna importante dar clareza ao modelo 

contemporâneo, possibilitando identificar corretamente nas análises, as etapas percorridas por 

cada estudo e os resultados atingidos de acordo com os objetivos aqui estabelecidos. O Quadro 

01, proposto por Hutz (2009), apresenta esta proposta. 

 

Quando 01: Relação de fontes de evidências de validade e procedimentos respectivos, 2021  

Fonte de evidência Procedimento 

Conteúdo do teste 
Levantar dados sobre a representatividade da matriz e dos itens do teste, investigando se 

esses consistem em amostras abrangentes do domínio que se pretende avaliar; 

Validade de conteúdo 

Validade de construto 

Validade de critério 

Conteúdo do teste 

Processo de resposta 

Estrutura interna 

Relações com outras 
variáveis 

Consequência da 
testagem 
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Processo de 

resposta 

Levantar dados sobre os processos mentais envolvidos na realização das tarefas 

propostas pela matriz; 

Estrutura interna 
Levantar dados sobre a representação do construto, com base nas dimensões avaliadas, 

na qualidade dos itens e na confirmação de hipóteses derivadas da teoria; 

Relações com 

outras variáveis 

Levantar dados sobre os padrões de correlação entre os escores do teste e outras variáveis 

que medem o mesmo construto ou construtos relacionados (convergência) e variáveis 

que medem construtos diferentes (divergência). Levantar, também, dados sobre a 

capacidade preditiva do teste com relação a outros fatos de interesse direto (critérios 

externos) que têm importância por si só e associam-se ao propósito direto do uso do teste 

(por exemplo, sucesso no trabalho). 

Consequências da 

testagem 

Examinar as consequências sociais intencionais e não intencionais do uso do teste para 

verificar se sua utilização está surtindo os efeitos desejados, de acordo com o propósito 

para o qual foi criado 

Fonte: Primi, Muniz e Nunes (2009) 

 

 Optou-se por estabelecer explicitamente os critérios e indicadores de avaliação para 

cada uma das fontes de evidências de validade analisadas nos estudos recuperados. O Quadro 

2, apresenta detalhadamente estes conceitos. 

 

Quadro 02: Critérios e indicadores para análise e avaliação das evidências de validade apresentadas nos estudos 

recuperados, 2021 

 Critérios Indicadores 

C
o

n
te

ú
d

o
 d

o
 t

es
te

 

Conteúdo do teste 

Foi aplicada algumas das recomendações para o processo de evidências, com 

tradução e retro-tradução; 

Foi feita análise de conteúdo por meio de um painel de especialistas adequadamente 

composto em termos quantitativos e qualitativos; 

Foi esclarecido como foi feita a composição do painel de especialista e suas 

características; 

Foram apresentados os resultados da análise de conteúdo (tabela de especificação) 

feita por meio de um painel de especialistas e estes analisaram as evidências de que: 

os elementos-chaves do constructo estão representados em formato de itens; os itens 

são relevantes teoricamente, pertinentes na prática, suficientemente abrangentes no 

conjunto e compreensíveis e representam o constructo; a organização dos itens é 

adequada; as opções de resposta são apropriadas para o tipo de teste e estão 

alinhadas ao conteúdo do item. 

Foi aplicado índice de validade de conteúdo. 

Foi aplicada uma medida objetiva de análise da validade do conteúdo e esta medida 

é adequada para evitar inflação de resposta ou de concordância 

Foram apresentadas as medidas tomadas a partir da análise de conteúdo (ajustes nos 

itens) 
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P
ro

ce
ss

o
 d

e 
re

sp
o

st
a

 

Processo de 

resposta 

Foi feita testagem na população-alvo; a amostra para a pré-testagem foi composta de 

modo a incluir participantes da população-alvo 

Os participantes da testagem foram questionados quando à compreensibilidade do 

instrumento em relação às instruções de preenchimento, conteúdo dos itens e opções 

de respostas; quanto à organização geral dos itens; quanto à abrangência (do 

conjunto de itens) e relevância dos itens (individualmente); dificuldade de 

preenchimento; 

Foram realizadas entrevistas ou grupos focais 

Foi verificado o tempo de resposta e a ausência de resposta em um ou mais itens; 

Foi utilizado alguma técnica de acompanhamento das respostas (eye-traking) 

Foi apresentado um mapa conceitual para a especificação de uma cadeia entre o 

racional para responder os itens e a inferência desejada. 

E
st

ru
tu

ra
 i

n
te

rn
a

 

Intercorrelação 

entre os itens 

Apresenta a técnica adotada: Análise Fatorial Exploratória e/ou Análise Fatorial 

Confirmatória e/ou Teoria de Resposta ao Item e/ou Análise de Redes (Network 

analyses). 

Análise Fatorial 

Exploratória 

O tamanho da amostra foi calculado com base no número de itens e é adequado para 

um estudo psicométrico (5-20 representações por item, idealmente 10). 

Há indicadores da adequação da amostra. 

Há técnica de testagem da dimensionalidade; 

Há especificação da técnica de extração; 

Há especificação da técnica de rotação, quando aplicável. 

Há técnicas e indicadores de qualidade da análise fatorial exploratória 

Análise Fatorial 

Confirmatória 

O tamanho da amostra foi calculado com base no número de itens e está adequado 

para um estudo psicométrico 

Há especificação da técnica de extração; 

Foram apresentadas evidências que permitem a análise da solução fatorial com base 

nas cargas fatoriais e R2 

Foram apresentados índices de ajuste global e estatística de resíduos. 

Foram apresentados índices de modificação e os erros das covariâncias foram 

adequadamente manejados 

Análise de 

invariância, 

estabilidade e 

replicabilidade 

Foi apresentada análise de invariância métrica, configural e escalar; (AFC) 

Foi apresentada a análise de Funcionamento diferencial do item. (TRI) 

Foi aplicado algum índice de replicabilidade (AFE) 

Foi realizada validação cruzada (AFE, AFC, TRI, Network) 

Escores 

É apresentada a forma de análise do instrumento 

Há normatização do escores 

Há técnica de avaliação da qualidade dos escores 

Há técnica de classificação dos escores. 

Confiabilidade Técnicas utilizadas para avaliar a confiabilidade do instrumento 
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v
a

ri
á

v
ei

s Procedimentos 

aplicados visando 

as evidências com 

outras variáveis. 

Correlações com outros escalas ou variáveis 

Preditivo 

Concorrente 

Sensibilidade e especificidade 

Diferenças de grupo 

Relações convergente e discriminante  

Identificação da variância do método 

Matrizes multitraço-multimétodo 

C
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q
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n
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a

 

d
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es

ta
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em
 

Consequência da 

testagem 

Benefício previsto 

Identificação de resultados não intencionais 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 
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Estabelecidos os critérios e seus indicadores, é possível conferir as etapas percorridas 

para a execução desta terceira etapa de análise de dados na Figura 4.    

 

Figura 04: Fluxograma da terceira etapa de análise de dados dos estudos, 2021 

 

 

 

 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 

 

Como nenhuma das três etapas de análise de dados tinha caráter eliminatório, foram 

realizadas somente pela autora principal do artigo, sem a participação de outros revisores. 

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das buscas na base PubMed foram recuperados 178 estudos. Foram somados a 

estes, 21 estudos buscados sistematicamente no primeiro artigo deste projeto e ainda, nove 

estudos selecionados por busca manual em artigos de interesse. Foram identificados um total 

de 208 estudos, sendo que 52 foram excluídos por duplicidade. Seguiram para análise de títulos 

e resumos, 156 artigos. Destes, foram excluídos 111, restando 45 para leitura na íntegra e 

análise de elegibilidade. Após a leitura completa dos artigos, foram excluídos oito estudos, por 

não contemplarem idosos ou idosos brasileiros em sua amostra, restando 37 estudos para a 

síntese analítica. A Figura 06, apresenta o fluxograma de inclusão dos estudos. 
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Figura 06. Fluxograma para o processo de revisão de sistemática adaptado da declaração PRISMA, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 

 

4.4.1 Etapa 1 – Síntese das evidências recuperadas, caracterização das amostras e dos 

instrumentos  

Foram identificados 25 instrumentos nos 37 estudos contemplados na síntese 

qualitativa, sendo que um estudo pode ter analisado evidências de mais de um instrumento. O 

Quadro 3 apresenta a relação dos instrumentos e quantidade de estudos recuperados. 

 

Quadro 03. Frequência de estudos recuperados em relação aos instrumentos identificados, 2021 

Instrumento Acrônimo Variável latente 

Estudos 

recuperados 

(N) 

Adult Stressors Inventory ASI Estresse 1 

Baptista Depression Scale - Elderly Version EBADEP ID Depressão 3 

Registros identificados totais identificados (n = 208) 
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Registros após remoção dos duplicados 

 

(n = 156) 

Registros excluídos pelo 

título/resumo 

 

(n = 111) 

Registros completos avaliados segundo 

elegibilidade  

 

(n = 45) 

Registros completos 

excluídos:  

 

(n = 8) 

Registros incluídos para síntese 

qualitativa 

 

(n = 37) 

Scoping Review (n = 21) Busca Manual (n = 9) PubMed (n = 178) 
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Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scale 
CES-D Depressão 1 

Cornell Scale for Depression in Dementia CSDD Depressão 3 

Depression Anxiety Stress Scale DASS 
Ansiedade, depressão 

e estresse 
1 

Depression Anxiety Stress Scale DASS-Depressão Depressão 1 

Depression Scale for the Elderly DES Depressão 1 

Generalized Anxiety Disorder GAD-7 Ansiedade 1 

Geriatric Anxiety Inventory GAI-BR Ansiedade 1 

Geriatric Depression Scale GDS-1 Depressão 2 

Geriatric Depression Scale GDS-4 Depressão 2 

Geriatric Depression Scale GDS-10 Depressão 2 

Geriatric Depression Scale GDS-15 Depressão 8 

Geriatric Depression Scale GDS-30 Depressão 4 

Geriatric Emotional Assessment of Pain GEAP-b 
Depressão induzida 

pela dor 
1 

Hamilton Anxiety Rating Scale HAM-A Ansiedade 1 

Hamilton Depression Scale HAM-D Depressão 1 

Hospital Anxiety and Depression Scale HADS 
Ansiedade e 

depressão 
2 

Liebowitz Social Anxiety Scale LSAS Ansiedade 2 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale MADRS Depressão 2 

Patient Health Questionnaire PHQ-2 Depressão 2 

Patient Health Questionnaire PHQ-9 Depressão 3 

Perceived Stress Scale PSS Depressão 1 

State-Trait Anxiety Inventory STAI Ansiedade 1 

Zung Self-Rating Depression Scale SDS Depressão 1 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 

 

A partir deste momento, os instrumentos serão referidos por seu acrônimo. Apesar de 

todas as estratégias utilizadas foram identificados poucos estudos de evidências para estes 

instrumentos desenvolvidos ou validados para a população idosa brasileira. Poucos 

instrumentos foram desenvolvidos exclusivamente para idosos e este número é menor ainda 

quando se trata de idosos brasileiros.  

O instrumento com maior quantidade de evidências recuperadas foi o GDS-15, com oito 

estudos, seguido do GDS-30 com 4 estudos. Na sequência, os instrumentos PHQ-9, CSDD e 

EBADEP-ID contaram com três estudos cada um e os instrumentos HADS, PHQ-2, ASI, 

LSAS, MADRS, GDS-1, GDS-4 e GDS-10 com dois estudos cada um. Os demais instrumentos, 
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PSS, SDS, HAM-D, HAM-A, GAI, CES-D, STAI, DSE, DASS, DASS-Depressão, GEAP-b e 

GAD-7 com apenas um estudo cada. A linha temporal das evidências recuperadas se inicia em 

1999 e se estende até 2020. Houve publicação em 16 dos 20 anos possíveis. O GDS é o 

instrumento que mais parece ter interessado os pesquisadores, sendo o mais investigado entre 

todos estes anos. A Tabela 08, apresenta as características das amostras envolvidas nos estudos 

psicométricos em relação a cada instrumento. 
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Tabela 08. Características das amostras envolvidas em cada estudo psicométrico em relação a cada instrumento, 2021 

Instrumento Autor (Ano) N 
Sexo  

(M / F) 

Idade  

(M ± DP) 
Faixa Etária Tipo da população 

ASI Benzoni (2019) 450 168 / 282 NI 18 a 65 indivíduos da comunidade 

CES-D Batistoni et al., (2007) 903 249 / 654 72,4 ± 8,3 60 a 103 idosos do projeto PENSA 

CSDD Barca et al., (2015) 1682 570 / 1112 80,5 ± 9,4 NI pacientes com demência de clínicas de memória e ILPI 

CSDD Carthery-Goulart et al., (2007) 29 14 / 15 74,1 ± 8,7 NI pacientes com DA ambulatoriais 

CSDD Portugal et al., (2012) 95 26 / 69 74,4 ± 7,7 NI indivíduos com demência e depressão 

DASS-

Depressão 

Sardá Jr et al., (2008) 
311 81 / 230 48,90 ± 14,06 18 a 85 indivíduos com dor crônica 

DASS Vignola et al., (2014) 242 92 / 150 39,9 ± 12,4 18 a 75 pacientes ambulatoriais 

DSE Giavoni et al., (2008) 340 35 / 305 66,81 ± 4,71 60 a 91 idosos do projeto Geração do Ouro 

EBADEP ID 
Baptista et al. (2019a) 

311 134 / 177 70,06 ± 7,7 60 a 90 
idosos clínicos e não clínicos (grupo de idosos, pacientes 

internados, centro de convivência, ILPI, clínica psiquiátrica) 

EBADEP ID Baptista et al., (2019b) 244 78 / 166 68,85 ± 9,19 60 a 96 idosos da comunidade 

EBADEP ID Coutinho et al., (2016) 202 NI / NI 68 ± 7,22 60 a 90 idosos do centro de conveniência, ILPI e hospital 

GAD-7 Monteiro et al., (2020) 746 222 / 524 23,75 ± 8,21 18 a 72 adultos e idosos por conveniência 

GAI-BR Massena et al., (2015) 72 13 / 59 72,2 ± 6,4 ≥60 idosos ambulatoriais 

GDS-1 Almeida et al., (1999) 51 8 / 43 67,47 ± NI NI idosos do ambulatório de saúde mental 

GDS-1 Castelo et al., (2010) 220 60 / 160 NI 60 a 79 idosos de uma clínica psiquiátrica 

GDS-10 Almeida et al., (1999) 51 8 / 43 67,47 ± NI NI idosos do ambulatório de saúde mental 

GDS-10 Castelo et al., (2010) 220 60 / 160 NI 60 a 79 idosos da atenção primária 

GDS-15 Almeida et al., (1999) 51 8 / 43 67,47 ± NI NI idosos do ambulatório de saúde mental 

GDS-15 Alvarenga et al., (2012) 503 156 / 347 71,4 ± 8,0 60 a ≥70 idosos assistidos pela ESF 

GDS-15 Castelo et al., (2010) 220 60 / 160 NI 60 a 79 idosos da atenção primária 
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GDS-15 Chachamovich et al., (2010) 424 152 / 272 72,3 ± 8,9 60 a ≥80 idosos de ILPI, grupos comunitários e hospital universitário 

GDS-15 Costa et al., (2016) 129 15 / 114 71 ± 8 60 a 92 idosos por conveniência 

GDS-15 Dias et al., (2017) 457 101 / 356 80,7 ± 4,6 ≥75 idosos do Pietà Study 

GDS-15 Paradela et al., (2005) 302 86 / 216 73,1 ± 8,2 65 a 94 idosos ambulatoriais 

GDS-15 Pinho et al., (2010) 209 109 / 100 76,54 ± 6,72 ≥65 idosos com doença arterial coronariana 

GDS-30 Castelo et al., (010)) 220 60 / 160 NI 60 a 79 idosos da atenção primária 

GDS-30 Costa et al., (2006) 392 147 / 245 79,9 ± 4,5 ≥75 idosos do projeto BHAS 

GDS-30 Costa et al., (2008) 1172 447 / 725 72,0 ± NI 63 a 97 idosos do projeto BHAS 

GDS-30 Vargas et al., (2007) 484 208 / 276 70,0 ± 7,6 60 a 96 idosos com depressão 

GDS-4 Almeida et al., (1999) 51 8 / 43 67,47 ± NI NI idosos do ambulatório de saúde mental 

GDS-4 Castelo et al., (2010) 220 60 / 160 NI 60 a 79 idosos da atenção primária 

GEAP-b Almeida et al., (2017) 48 10 / 38 87,5 ± 4,1 81 a 99 idosos com dor crônica do projeto Longevos 

HADS Faro (2015) 690 304 / 386 34,7 ± 12,55 18 a 65 indivíduos estratificados por setor censitário 

HADS 
Pedroso et al., (2016) 

60 51 / 9 
61,07 ± 5,7;  

65,38 ± 9,41 
≥45 pacientes com AVCI de um hospital 

HAM-A Kummer et al., (2010) 91 54 / 37 57,2 ± 10,5 NI indivíduos com DP ambulatoriais 

HAM-D Costa et al., (2016) 129 15 / 114 71 ± 8 60 a 92 idosos ambulatoriais 

LSAS Kummer et al., (2008) 90 54 / 36 56,9 ± 10,3 NI indivíduos com DP ambulatoriais 

LSAS Terra et al., (2006) 300 275 / 25 41,58 ± 8,62 20 a 60 pacientes alcoolistas hospitalizados em clínicas psiquiátricas 

MADRS Portugal et al., (2012) 95 26 / 69 74,4 ± 7,7 NI indivíduos com demência e depressão 

MADRS Silberman et al., (2006) 46 27 / 19 68,1 ± NI 53 a 88 indivíduos com DP ambulatoriais 

PHQ-2 Chagas et al., (2011) 110 52 / 58 61,09 ± 12,62 NI indivíduos com DP (com e sem depressão) 

PHQ-2 Osório et al., (2012) 100 61 / 39 49 ± 12,4 18 a 70 pacientes internados em enfermarias de um hospital 

PHQ-9 Chagas et al., (2013) 110 52 / 58 72,3 ± 8,9 NI indivíduos com DP (com e sem depressão) 

PHQ-9 Costa et al., (2016) 129 15 / 114 71 ± 8 60 a 92 idosos ambulatoriais 
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PHQ-9 Osório et al., 2012 100 61 / 39 49 ± 12,4 18 a 70 pacientes internados em enfermarias de um hospital 

PSS Luft et al., (2007) 76 6 / 70 70,04 ± 6,34 60 a 84 idosos de um grupo comunitário 

SDS Chagas et al., (2010) 78 41 / 37 61,03 ± 10,52 ≥40 pacientes com DP ambulatoriais 

STAI Kaipper et al., (2010) 900 190 / 710 44,49 ± 9,64 18 a 60 pacientes internados em enfermarias para cirurgia eletiva 

NI – Não informado; AVCI – Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; DP – doença de Parkinson; ESF – Estratégia de Saúde da Família; BHAS – Bambuí Health Aging Study; 

ILPI – Instituição de Longa Permanência para idosos;  

Fonte: Aline Cristina da Silva
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Um total de 12.669 participantes estiveram envolvidos em todos os estudos analisados, 

sendo 34,33% de homens (4.349) e 64,08% mulheres (8.118) e 1,59% indefinidos (202) já que 

a variável sexo não foi controlada. Com exceção de um estudo, todas as amostras contemplaram 

homens e mulheres e a quantidade amostral variou entre 29 a 1.682 participantes. O tamanho 

da amostra, principalmente para análises fatoriais, é um aspecto muito divergente de opiniões 

e controvérsias na literatura científica. Cattell (1978) argumentou que N=250 era um número 

minimamente recomendável, Gorsuch (1983), em consonância com Hair et al., (2005), por 

exemplo, recomendou que o N deveria ser de pelo menos 100 sujeitos, já Everitt (1975) sugeriu 

a presença de pelo menos 10 respostas para cada item avaliado, sendo que quanto maior o N, 

melhor. O fato é que, pensando na diversidade global que estamos inseridos e somos 

constituídos, é quase intuitivo, compreender que uma amostra restrita, com limitação de idade, 

sexo/gênero, nacionalidade, escolaridade etc., pode representar o todo e generalizar a 

compreensão dos resultados alcançados em um único estudo.  

Em relação ao tipo da amostra, 64,87% (24) dos estudos foram realizados 

exclusivamente com idosos, sendo 8,33% (2) deles com indicador cronológico para idosos a 

partir de 65 anos, 8,33% (2) a partir de 75 anos, 4,16% (1) a partir de 80 anos; e os demais 

estudos consideraram a partir de 60 anos. Ainda sobre a idade, 21,62% (8) dos estudos 

contemplaram indivíduos a partir de 18 anos, 5,41% (2) contaram com indivíduos a partir de 

40 anos e 2,70% (1) apenas, a partir de 50 anos. Pelo menos 21,62% (8) dos estudos, não 

informaram a faixa etária da amostra participante, relatando apenas a média e desvio padrão da 

idade e que a amostra foi composta por adultos e idosos. 

A idade cronológica é um indicador que afeta diretamente a representatividade amostral, 

como discutido anteriormente, paulatinamente os estudos com idosos seguem com populações 

de idades mais avançadas, contudo, ainda são necessários mais esforços para este avanço, estes 

dados reforçam a necessidade de análises com populações exclusivamente de idosos, em 

quantidade adequada, além das faixas etárias mais avançadas. A literatura ainda é precária para 

este tipo de estudo, frente a demanda demográfica e exponente crescimento desta população. 

Entretanto, não se pode perder de vista, como a heterogeneidade da velhice é contemplada e 

atendida, para além do marco cronológico (LOWSKY et al., 2014) 

Vale ressaltar que a omissão da descrição, seja da quantidade de participantes, sexo, 

média de idade, faixa etária, enfim, ou seja, fazer bom uso da estatística descritiva é muito 

relevante para qualquer estudo (RODRIGUES; LIMA; BARBOSA, 2017). As medidas de 

tendência central (moda, mediana e média) e de dispersão ou variação (amplitude, variância, 
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desvio padrão), são as mais comuns e por isso as de maior familiaridades entre todos os 

interessados. Organizar e descrever claramente essas e outras medidas estatísticas, se torna 

essencial para uma comunicação eficaz e eficiente dos dados apresentados. 

Um método de pesquisa que parece contribuir com a gerontologia é o longitudinal, visto 

que o acompanhamento de medidas, ao longo do envelhecimento de determinadas populações 

e testagens em diferentes coortes, pode favorecer análises estatísticas mais robustas e completas 

para a compreensão de diversas características que implicam hoje uma velhice ativa e com mais 

qualidade. Neste sentido, foram identificados que 16,22% (6) dos estudos aqui contemplados, 

tem amostras de outros estudos e projetos, como: Projeto PENSA, Projeto Geração de Ouro, 

Projeto BHAS, Pietà Study e Projeto Longevos. 

Somente dois estudos utilizaram amostras de indivíduos com dor, sendo um somente de 

idosos (ALMEIDA et al., 2017), ambos tinham o objetivo de validar o instrumento para este 

contexto. Apenas seis estudos foram realizados em amostras com DP, sendo que nenhum deles 

foi somente com idosos. Somente um estudo analisou uma amostra com DA e dois estudos 

analisaram pacientes internados. Referente ao local, nove estudos são de amostras 

ambulatoriais, quatro estudos com amostra parciais provenientes de ILPI. Outros locais também 

foram fonte de recrutamento e demostram que em sua maioria, a população idosa é buscada em 

uma condição patológica ou de vulnerabilidade. Os 25 instrumentos-alvos, de avaliação de 

ansiedade, depressão e estresse, recuperados em cada estudo, foram apresentados em uma 

tabela, demonstrando suas principais características (Tabela 09).  
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Tabela 09: Caracterização dos instrumentos de ansiedade, depressão e idosos apresentado em cada estudo recuperado, 2021 

Instrumento Autor; Ano Objetivo do instrumento 
Número 

fatores 

Número 

de itens 

Tipo de 

resposta 
Pontuação Ponto de corte 

Tempo de 

preenchimento 

ASI Benzoni (2019) NI 8 42 likert - 5 pts NI NI NI 

CES-D 
Batistoni et al., 

(2007) 
rastreio 3 20 likert - 4 pts 0 a 60 ≥11 = depressão NI 

CSDD 
Barca et al., 

(2015) 
avaliar sintomas 5 19 NI NI NI NI 

CSDD 
Carthery-Goulart 

et al., (2007) 
quantificar os sintomas NI NI NI NI NI 30' 

CSDD 
Portugal et al., 

(2012) 
triagem 4 19 likert - 3 pts 0 a 38 13 NI 

DASS 
Vignola et al., 

(2014) 
avaliar sintomas 3 21 likert - 4 pts 0 a 63 

depressão / ansiedade / estresse 

normal = 0-9 / 0-7 / 0-14 

leve = 10-13 / 8-9 / 15-18 

moderado = 14-20 / 10-14 / 19-25 

severo = 21-27 / 15-19 / 26-33  

muito severo = >28 / >20 / >34 

NI 

DASS-

Depressão 

Sardá Jr et al., 

(2008) 
medir sintomas 1 14 likert - 4 pts 0 a 42 NI NI 

DSE 
Giavoni et al., 

(2008) 
avaliar níveis 2 38 likert - 5 pts 

média 

aritmética 

para cada 

fator (27 e 

11 itens) 

NI 20' 
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EBADEP ID 
Baptista et al., 

(2019a) 
rastreio/detecção 2 30 dicotômica NI >12 30' 

EBADEP ID 
Baptista et al., 

(2019b) 
rastreio/detecção 2 30 dicotômica NI NI 20' 

EBADEP ID 
Coutinho et al., 

(2016) 
rastreio NI 45 dicotômica 0 a 45 NI NI 

GAD-7 
Monteiro et al., 

(2020) 
rastreio 1 7 likert - 4 pts 0 a 21 >8 NI 

GAI-BR 
Massena et al., 

(2015) 
detecção/triagem NI 20 dicotômica NI 13 NI 

GDS-1 
Almeida et al., 

(1999) 
detecção NI 1 dicotômica 0 a 1 NI NI 

GDS-1 
Castelo et al., 

(2010) 
triagem 1 1 dicotômica 0 a 1 1 = não adequado NI 

GDS-10 
Almeida et al., 

(1999) 
detecção NI 10 dicotômica 0 a 10 4/5 = caso/não caso NI 

GDS-10 
Castelo et al., 

(2010) 
triagem 1 10 dicotômica 0 a 10 3/4 = não caso/caso NI 

GDS-15 
Almeida et al., 

(1999) 
detecção NI 15 dicotômica 0 a 15 NI NI 

GDS-15 
Alvarenga et al., 

(2012) 
rastreio 4 15 dicotômica 0 a 15 

até 5 = não caso;  

≥6 = caso 
NI 

GDS-15 
Castelo et al., 

(2010) 
triagem 1 15 dicotômica 0 a 15 4/5 = não caso/caso NI 
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GDS-15 
Chachamovich et 

al., (2010) 
diagnóstico 0 15 dicotômica NI NI NI 

GDS-15 
Costa et al., 

(2016) 
NI NI 15 NI NI 6 NI 

GDS-15 
Dias et al., 

(2017) 
rastreio NI 15 dicotômica 0 a 15 5/6 = não caso/caso NI 

GDS-15 
Paradela et al., 

(2005) 
rastreio NI 15 dicotômica 0 a 15 5/6 = não caso/caso NI 

GDS-15 
Pinho et al., 

(2010) 
rastreio 3 15 dicotômica 0 a 15 5/6 = não caso/caso NI 

GDS-30 
Castelo et al., 

(2010) 
triagem 1 30 dicotômica 0 a 30 10/11 = não caso/caso NI 

GDS-30 
Costa et al., 

(2006) 
triagem NI 30 dicotômica 0 a 30 14/15 = não caso/caso 40' 

GDS-30 
Costa et al., 

(2008) 
detecção/triagem NI 30 dicotômica 0 a 30 

10/11 = não caso/caso 

13/14 = não caso/caso 
NI 

GDS-30 
Vargas et al., 

(2007) 
triagem NI 30 dicotômica 0 a 30 ≥12 = depressão NI 

GDS-4 
Almeida et al., 

(1999) 
detecção NI 4 dicotômica 0 a 4 NI NI 

GDS-4 
Castelo et al., 

(2010) 
triagem 1 4 dicotômica 0 a 4 0/1 = não caso/caso NI 

GEAP-b 
Almeida et al., 

(2017) 
rastreio 3 25 dicotômica 0 a 25 

0-5 = pouca ou nenhuma depressão 

induzida pela dor; 

5-9 pontos = depressão induzida por 

5' 



120 

 

 
 

dor moderada; 

10-mais pontos = depressão severa 

induzida por dor 

HADS Faro (2015) rastreio 2 14 likert - 4 pts até 21 
HADS-A = >6; 

HADS_D = >5; 
NI 

HADS 
Pedroso et al., 

(2016) 
rastreio 2 14 NI NI 

escala total = 10; 

subescala depressão = 6 
NI 

HAM-A 
Kummer et al., 

(2010) 
gravidade 2 14 likert - 5 pts 0 a 52 quanto mais alto mais grave NI 

HAM-D 
Costa et al., 

(2016) 
NI NI 17 NI NI 9 NI 

LSAS 
Kummer et al., 

(2008) 
avaliar sintomas 2 24 likert - 4 pts 0 a 72 41/42 NI 

LSAS 
Terra et al., 

(2006) 
rastreio 5 48 NI NI 

<52 = fobia leve; 

52 a 81 = fobia moderada; 

>81 = fobia severa 

NI 

MADRS 
Portugal et al., 

(2012) 
triagem NI 10 likert - 7 pts 0 a 70 10 NI 

MADRS 
Silberman et al., 

(2006) 
diagnóstico 0 NI NI NI 10 NI 

PHQ-2 
Chagas et al., 

(2011) 
triagem NI 2 likert - 4 pts 0 a 6 3 NI 

PHQ-2 
Osório et al., 

(2012) 
triagem NI 2 likert - 4 pts 0 a 6 3 NI 
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PHQ-9 
Chagas et al., 

(2013) 
triagem/diagnóstico NI 9 likert - 4 pts 0 a 27 ≥9 = depressão NI 

PHQ-9 
Costa et al., 

(2016) 
NI NI 9 NI NI 10 NI 

PHQ-9 
Osório et al., 

(2012) 
triagem NI 9 likert - 4 pts NI 12 NI 

PSS Luft et al., (2007) grau 2 14 likert - 5 pts 0 a 56 
sem ponto de corte, uma vez que 

estresse é variável contínua; 
13,8' 

SDS 
Chagas et al., 

(2010) 
rastreio NI 20 likert - 4 pts NI 55 = depressão NI 

STAI 
Kaipper et al., 

(2010) 
NI NI 40 likert - 4 pts 

20 a 80 para 

cada 

subescala 

NI NI 

NI – Não informado 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 
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Em relação aos 25 instrumentos, apenas dois deles foram desenvolvidos no Brasil (ASI; 

DSE), sendo que apenas um deles (DSE) foi desenvolvido exclusivamente para idosos. Os 

demais instrumentos, com exceção do EBADEP ID, não são de origem brasileira, ou tão pouco, 

desenvolvidos para população idosa exclusivamente. Pode-se afirmar que a maioria dos 

estudos, não se preocupou em relatar detalhadamente as características dos instrumentos-alvo 

de análise. Das sete características buscadas para extração, referente aos instrumentos, apenas 

dois estudos relataram de forma completa todas elas (GEAP-b e PSS), sendo que a característica 

mais omitida foi o tempo de preenchimento. Não se pode afirmar que o tempo não foi 

controlado, entretanto, ele não foi identificado no estudo em questão. Esta variável tem grande 

relevância, seja para estudo ou para prática clínica, visto que instrumentos com menor tempo 

podem ser mais favoráveis, a depender do contexto e população, por exemplo. 

Quanto ao objetivo do instrumento, a maioria relata sua finalidade como triagem, 

detecção e/ou rastreio da variável latente, alguns ainda utilizaram o termo diagnóstico, nível ou 

grau para referir a função/objetivo do instrumento. Sobre o ponto de corte do teste, este pode 

se apresentar diferentemente em cada estudo, mesmo para os mesmos instrumentos. Para esta 

definição são consideradas as medidas de sensibilidade e especificidade, lembrando que o 

“caso/não caso” deve ser observado com cautela, visto que variáveis contínuas por exemplo, 

não possuem uma separação clara do que é “normal” e “não normal” (EUGÊNIO, 2017). É 

importante destacar que o processo de avaliação, neste caso do idoso, deve ser mais do que uma 

testagem e deve contar com a expertise do profissional para um olhar mais ampliado e assertivo 

quanto a presença/ausência do transtorno em questão e o que isso representa para aquele 

indivíduo ou grupo. A descrição adequada das características do instrumento, pode facilitar a 

compreensão do estudo e favorecer a sua escolha para aplicação, principalmente aos 

profissionais que atuam com esta população e buscam na literatura evidências auxílio para sua 

decisão. Na próxima etapa de análise, foi verificada a qualidade metodológica de cada estudo. 

 

4.4.2 Etapa 2 – Qualidade metodológica 

 A etapa de qualidade metodológica classifica cada estudo quanto aos procedimentos 

contemplados. Apesar de mais generalizada, esta análise já contribui com a terceira etapa, aonde 

as etapas de cada evidência proposta, foram buscadas mais detalhadamente. O quadro 04, 

classifica de maneira ilustrativa os estudos, segundo os sete critérios propostos no protocolo 

adotado para este estudo.  
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Quadro 04: Relação dos estudos recuperados em relação a análise da qualidade metodológica segundo o protocolo 

adaptado COSMIN, 2021 

Autor C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Almeida et al., (1999)        

Almeida et al., (2017)         

Alvarenga et al., (2012)        

Baptista et al., (2019a)        

Baptista et al., (2019b)        

Barca et al., (2015)        

Batistoni et al., (2007)        

Benzoni (2019)        

Carthery-Goulart et al., (2007)        

Castelo et al., (2010)        

Chachamovich et al., (2010)        

Chagas et al., (2010)        

Chagas et al., (2011)        

Chagas et al., (2013)         

Costa et al., (2006)        

Costa et al., (2008)        

Costa et al., (2016)        

Coutinho et al., (2016)        

Dias et al., (2017)        

Faro (2015)        

Giavoni et al., (2008)        

Kaipper et al., (2010)        

Kummer et al., (2008)        

Kummer et al., (2010)        

Luft et al., (2007)        

Massena et al., (2015)        

Monteiro et al., (2020)        

Osório et al., (2012)        

Paradela et al., (2005)        

Pedroso et al., (2016)        

Pinho et al., (2010)        

Portugal et al., (2012)        

Sardá Jr et al., (2008)        

Silberman et al., (2006)        

Terra et al., (2006)        

Vargas et al., (2007)        
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Vignola et al., (2014)        

 Adequado; Aceitável, Duvidoso; Não se aplica; C1 - Há uma definição clara do construto a ser mensurado?; C2 - A origem do construto é 

clara? (há uma teoria, um modelo conceitual ou de doença usado ou foi apresentado um racional claro para definir o construto a ser 

mensurado?); C3 - Foi apresentada uma definição clara do contexto em que o instrumento será usado?; C4 - Os procedimentos para as 

evidências de validade foram realizados em uma população representativa da população-alvo para a qual o instrumento está sendo proposto?; 

C5 – Foi mencionado o estudo de desenvolvimento original e o esclarecimento para qual população e contexto ele foi desenvolvido?; C6 - 

Foram apresentados os procedimentos de validação do instrumento?; C7 - Foram apresentados os procedimentos de análise da confiabilidade 

do instrumento? 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 

 

 Em relação à análise metodológica, nenhum estudo apresentou todos os critérios como 

“Adequado”. A definição do construto foi discretamente explorada, sendo considerada 

“Adequado” e “Aceitável” em 35% dos estudos, já o referencial teórico/modelo conceitual 

foram atendidos completa ou parcialmente em 57% dos estudos. Em 95% dos estudos foi 

relatado, claramente ou parcialmente, o contexto de testagem do instrumento em questão e em 

97% dos estudos, foi utilizada uma população representativa para qual o uso do instrumento 

está sendo proposto. Em 84% dos estudos, foi citado o instrumento original e esclarecida a 

população para qual foi desenvolvido e 5% se tratava dos próprios estudos de desenvolvimento. 

Quanto aos procedimentos psicométricos, todos os estudos apresentaram suas descrições sobre 

as evidências de validade do instrumento, sendo inclusive este, um critério de elegibilidade para 

inclusão na síntese analítica.  

Independente da classificação alcançada nesta etapa de análise, nenhum estudo foi 

excluído, visto que esta etapa não se tratou de uma análise pormenorizada destas evidências, 

logo, os 37 estudos / 25 instrumentos, seguiram para a próxima etapa de análise. Entretanto, 

pode-se afirmar que existem oportunidades de uma redação mais clara e objetiva para que estes 

tipos de estudos, possam atender as exigências mínimas dos procedimentos metodológicos de 

um estudo psicométrico, garantindo mais qualidade, compreensão e reprodutibilidade a todos 

os interessados. O Quadro 5 apresenta a sumarização das etapas realizadas em cada estudo para 

cada instrumento. 
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4.4.3 Etapa 3 – Evidências de validade 

 

Quadro 5: Evidências de validade dos instrumentos de ansiedade, depressão e estresse, 2021 

In
st

ru
m

en
to

 

Autor 

Tipo de evidência 

Conteúdo Processo de Resposta Estrutura Interna Relação com Outras Variáveis 
Consequência 

da Testagem 

ADP CE IVC IC 
PRÉ-

T 
ENT GF TR ET AM DM EX RT CF IV ES C_OM PR CO COV DIS SS DG BP IRNI 

ASI 
Almeida et 

al., (1999) 
* 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 * * 

CES-D 
Almeida et 

al., (2017) 
* * * * * * * * * 1 2 3 3 3 1 1 * 3 3 1 1 3 1 * * 

CSDD 

Alvarenga 

et al., 

(2012) 

* * * * * * * * * 1 2 3 3 2 1 1 * * * * * * * * * 

CSDD 
Baptista et 

al., (2019a) 
3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 * * * * * * * * * 

CSDD 
Baptista et 

al., (2019b) 
* * * * * * * * * 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 * * 

DASS 
Barca et al., 

(2015) 
3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 * * * * * * * * * 

DASS-

Depressão 

Batistoni et 

al., (2007) 
3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 * * 

DSE 
Benzoni, 

(2019) 
* 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 * * 

EBADEP 

ID 

Carthery-

Goulart et 

al., (2007) 

* * * * * * * * * 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 * * 

EBADEP 

ID 

Castelo et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 1 2 3 3 2 1 1 * * * * * * * * * 
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EBADEP 

ID 

Chachamov

ich et al., 

(2010) 

* * * * * * * * * * * * * 2 * * 3 3 3 1 3 1 3 * * 

GAD-7 
Chagas et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 * * 

GAI-BR 
Massena et 

al., (2015) 
* * * * * * * * * * * * * 2 * * 3 3 3 1 3 3 3 * * 

GDS-1 
Almeida et 

al., (1999) 
* * * * * * * * * 1 1 1 1 3 1 3 * * * * * * * * * 

GDS-1 
Castelo et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 3 1 1 1 2 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

GDS-10 
Almeida et 

al., (1999) 
* * * * * * * * * 1 1 1 1 3 1 3 * * * * * * * * * 

GDS-10 
Castelo et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 3 1 1 1 2 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

GDS-15 
Almeida et 

al., (1999) 

* * * * * * * * * 1 1 1 1 3 1 3 * * * * * * * * * 

GDS-15 

Alvarenga 

et al., 

(2012) 

* * * * * * * * * 3 2 3 3 3 1 3 * * * * * * * * * 

GDS-15 
Castelo et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 3 1 1 1 2 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

GDS-15 

Chachamov

ich et al., 

(2010) 

* * * * * * * * * 2 2 2 2 3 3 1 * * * * * * * * * 

GDS-15 
Costa et al., 

(2016) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 1 3 1 1 1 3 3 * * 

GDS-15 
Dias et al., 

(2017) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

GDS-15 
Paradela et 

al., (2005) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 
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GDS-15 
Pinho et al., 

(2010) 
* * * * * * * * * 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 * * 

GDS-30 
Castelo et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 3 1 1 1 2 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

GDS-30 
Costa et al., 

(2006) 
* * * * * * * * * * * * * 2 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

GDS-30 
Costa et al., 

(2008) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 3 1 1 1 3 * * 

GDS-30 
Vargas et 

al., (2007) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 3 3 1 1 3 3 1 * * 

GDS-4 
Almeida et 

al., (1999) 
* * * * * * * * * 1 1 1 1 3 1 3 * * * * * * * * * 

GDS-4 
Castelo et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 3 1 1 1 2 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

GEAP-b 
Almeida et 

al., (2017) 
3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 * * 

HADS Faro (2015) * * * * * * * * * 2 3 3 1 2 1 1 1 3 1 3 1 3 1 * * 

HADS 
Pedroso et 

al., (2016) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 1 3 3 1 1 3 3 * * 

HAM-A 
Kummer et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * 1 1 1 1 2 * * 3 3 3 1 1 3 3 * * 

HAM-D 
Costa et al., 

(2016) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 3 * * * 3 3 * * 

LSAS 
Kummer et 

al., (2008) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 3 3 3 1 1 3 3 * * 

LSAS 
Almeida et 

al., (1999) 
* * * * * * * * * 1 2 2 3 2 1 1 * * * * * * * * * 

MADRS 
Almeida et 

al., (2017) 
* * * * * * * * * 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 * * 
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MADRS 

Alvarenga 

et al., 

(2012) 

* * * * * * * * * * * * * * * * 1 3 1 1 3 3 1 * * 

PHQ-2 
Baptista et 

al., (2019a) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 1 3 3 1 3 3 3 * * 

PHQ-2 
Baptista et 

al., (2019b) 
* * * * * * * * * * * * * 3 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

PHQ-9 
Barca et al., 

(2015) 
* * * * * * * * * * * * * 2 * * 1 3 3 1 3 3 3 * * 

PHQ-9 
Batistoni et 

al., (2007) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 3 * * * 3 3 * * 

PHQ-9 
Benzoni, 

(2019) 
* * * * * * * * * * * * * 3 * * 1 3 1 1 1 3 1 * * 

PSS 

Carthery-

Goulart et 

al., (2007) 

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 * * 

SDS 
Castelo et 

al., (2010) 
* * * * * * * * * * * * * 2 * * 3 3 3 1 1 3 3 * * 

STAI 

Chachamov

ich et al.,  

(2010) 

* * * * * * * * * 1 2 3 3 2 1 1 * * * * * * * * * 

* não se aplica; 1 = não realizado; 2 = insuficiente ou indeterminado; 3 = realizado; CONTEÚDO: ADP – Protocolo de adaptação; CE – Comitê de Especialistas; IVC – Índice de Validade de Conteúdo; IC – Índice de 

Concordância; PROCESSO DE RESPOSTA: PRÉ-T – Pré-teste; ENT – Entrevista; GF – Grupo Focal; TR – Tempo de Resposta; ET – Eye Tracking; ESTRUTURA INTERNA: AM – Amostra; DM – Dimensionalidade; 

EX – Técnica de Extração; RT – Técnica de Rotação; CF – Confiabilidade; IV – Invariância; ES – Cálculo do Escore; RELAÇÃO COM OUTRAS VARIÁVEIS: C_OM – Correlação com Outras Variáveis; PR – 

Preditivo; CO – Concorrente; COV – Convergente;  DIS – Discriminante; SS – Sensibilidade e Especificidade; DG- Diferença entre Grupos; CONSEQUÊNCIA DO TEST: BP – Benefício Previsto; IRNI – Identificação 

de Resultados Não Intencionais. 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021
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O instrumento ASI foi desenvolvido por Benzoni (2019) e neste estudo, foi relatado o 

seu processo de desenvolvimento e validação. Para construção dos itens, foram realizadas 20 

entrevistas, adultos e idosos com sintomas de estresse, aferida por outro instrumento (PSS). Foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo flutuante (busca de significados manifestos e 

latentes), com buscas na literatura, chegou-se a uma categorização de seis temas e 46 itens. Foi 

definida uma escala do tipo likert (0 a 4). As respostas precisam ser preenchidas pensando nos 

últimos seis meses pelos respondentes. Foi realizado um grupo piloto para verificar a estrutura 

semântica, o que gerou mudanças na escala de resposta. Em relação a validação, foi realizado 

um estudo piloto para um pré-teste. A consistência interna se deu por alfa de Cronbach e análise 

fatorial exploratória, rotação Varimax e normalização Kaiser-Meyer-Olkin. É mencionada uma 

estimativa de 9,8 participantes por item, descrita como ideal pela literatura mencionada. Foi 

relatada a testagem para validade de critério, comparando o ASI ao PSS. Após a AFE, foram 

indicados nove fatores e quatro itens foram excluídos (devido à baixa carga fatoral), nova AFE 

foi rodada com a versão de 42 itens e foi identificado oito fatores. Foi realizado uma ANOVA 

para avaliar a variação entre os resultados gerais e dos fatores versus os quartis do PSS. O 

instrumento foi considerado com consistência interna adequada, demonstrando validade de 

construto adequado e validade discriminatória. É reconhecida a limitação para comparações 

entre grupos e a necessidade de mais estudos relativos a esta escala.     

No estudo de Batistoni et al., (2007) foi proposto a obtenção da validade interna, de 

construto e critério para a escala CES-D. A consistência interna foi aferida por alfa de 

Cronbach, calculado para todos os itens e para cada fator. Foi utilizada curva ROC para 

estabelecer ponto de corte. Foi realizada a análise fatorial exploratória, rotação ortogonal pelo 

método varimax. Foi realizada análise de componentes principais, foram obtidos três fatores 

após as análises. O instrumento foi relatado como um indicador possível da presença de 

depressão, que precisa de outras fontes para a confirmação da sua presença ou ausência, visto 

que pode superestimar os resultados visto os itens somáticos.   

O CSDD foi analisado por três estudos diferentes aqui recuperados. Carthery-Goulart et 

al., (2007) traduziu, adaptou e verificou confiabilidade entre (correlação de Spearman) e intra-

examinadores (Kappa) com intervalo entre a primeira e segunda avaliação. As etapas descritas 

foram apontadas de acordo com um protocolo, sendo, tradução (tradução por empresa 

especialista, retro-tradução por dois neurologistas, divergências discutidas em painel, versão 

final para pré-teste) e adaptação (oito indivíduos foram analisados e seus cuidadores 

entrevistados). 
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A versão final foi aplicada por quatro profissionais, não ficando claro quantos 

participantes fizeram parte da amostra total (se foram diferentes subamostras ou uma amostra 

subdividida). O instrumento se mostrou de rápida e fácil aplicação para paciente e cuidadores. 

Acredita-se que esta versão contribua com novos estudos e para projetos multicêntricos. O 

estudo de Portugal et al., (2012) teve o objetivo de avaliar duas escalas, o CSDD e o MDRS em 

idosos brasileiros ambulatoriais. Para tanto, foi estimada a sensibilidade e especificidade, bem 

como os pontos de corte por meio da curva ROC. Os escores dos instrumentos, foram 

comparados com outros instrumentos. Foi também avaliada a consistência interna por meio de 

alfa de Cronbach. O CSSD mostrou como melhor ponto de corte 13 e não houve outras 

recomendações sobre o instrumento.  

E por fim, o estudo de Barca et al., (2015) investigou a estrutura interna do instrumento, 

por meio de uma análise fatorial. O total de participantes foi dividido em duas partes para 

realizar AFE com uma parte e AFC com a outra metade. Para a AFE, foi considerado o melhor 

resultado obtido por meio da análise de componentes principais e rotação oblimin. O número 

de fatores foi determinado por eigenvalue e analisada a “confiabilidade” por alfa de Cronbach. 

Para a AFC, não foi imposta nenhuma estrutura para a matriz de correlação, os ajustes foram 

analisados a partir de quatro índices, sendo, RMSEA, RSMSR, TLI, CFI. O que gerou cinco 

subescalas. O escore total e das subescalas foram comparados entre os grupos de gravidade de 

demência, usando o teste de Kruskal-Wallis. Foi realizada também a correlação de Pearson 

entre o escore total e das subescalas, de acordo com os subtipos de demências. O fator cinco foi 

apontado com melhor solução para validade de face. O estudo apontou diversas limitações 

durante a exposição dos resultados e discussões e apresentou o modelo de cinco fatores como 

bem ajustado.   

No estudo de Vignola et al., (2014), o DASS foi traduzido e adaptado para o português 

brasileiro. As etapas de tradução foram descritas segundo protocolo padronizado na literatura. 

Foi realizado pré-teste com seis sujeitos e mais tarde aplicada a um grupo piloto. Para 

consistência interna, utilizou-se alfa de Cronbach. Foi realizada “análise fatorial exploratória 

de componentes principais” com rotação ortogonal Varimax, posteriormente, correlação entre 

os itens e pontuação total de cada subescala. Por fim, o estudo indica o instrumento como 

confiável e válido para diagnóstico e medidas terapêuticas, com ressalva as questões culturais, 

que podem impactar na compreensão destes transtornos.  

Já o DASS-Depressão, no estudo de Sardá Jr. Et al., (2008), examinou as propriedades 

psicométricas da subescala Depressão do DASS em uma população com dor crônica. 
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Primeiramente foi realizada tradução e a adaptação da subescala por meio de método já 

reconhecido na literatura científica. A última retrotradução foi comparada com a primeira 

tradução e foi encontrada alta concordância entre elas. Foi avaliada confiabilidade por meio de 

análise de divisão pela metade (correlação de Pearson) e consistência interna (alfa de 

Cronbach). Foi relatada análise de validade de construto (por meio de ACP e AFE), convergente 

(correlação com a escala PRSS-Catastrofização), discriminante e de critério (comparação das 

médias entre grupos sobre situação de trabalho e outras variáveis por meio do teste ANOVA). 

A ACP indicou apenas um fator (confirmado pelo método scree plot), a AFE usando o método 

inicial de fatores principais e probabilidade máxima, com rotação obliqua (Promax) também 

examinou o número de fatores. O instrumento foi considerado uma medida forte para sintomas 

cognitivos/afetivos da depressão em pacientes com dor crônica.      

O DSE foi elaborado e validado por Giavoni et al., (2008) para avaliar níveis de 

depressão na população idosa, com baixo nível de escolaridade. O modelo teórico foi elaborado 

em três categorias, totalizando 50 itens. O painel de juízes foi composto por quatro especialistas, 

onde os itens foram analisados (alguns sofreram reformulação) a partir do índice de 

concordância acordado (nenhum item foi excluído nesta etapa). A primeira versão foi avaliada 

semanticamente por uma amostra de sete mulheres. No processo de validação, a maioria dos 

idosos tinha baixa escolaridade e utilizaram uma escala visual para responder as perguntas feitas 

pela aplicadora, que capturava a resposta e traduzia para o instrumento final. Utilizou-se a ACP 

para verificar a fatoralidade do instrumento e a AFE para extração dos dados, utilizando o 

método principal Axis Factoring, rotação Oblimin. Para medir a fidedignidade/consistência 

interna foi usado o alfa de Cronbach. Foi correlacionado os fatores do DSE ao BDI. Para avaliar 

a fatoração utilizou-se os testes KMO e Bartlett, para avaliar o número de fatores utilizou-se 

eigenvalue e o scree plot, revelando a existência de dois fatores. Foi realizada uma regressão 

múltipla (stepwise) para avaliar se os fatores do instrumento prediziam o escore do BDI. O 

instrumento foi reconhecido para pesquisa como dentro dos padrões psicométricos, mas com 

oportunidades de estudos futuros para validade, preditiva e concorrente, bem como 

confiabilidade por teste-reteste e inter-observador.       

O EBADEP ID foi analisado em três estudos capturados. Sendo que o estudo de Baptista 

et al., (2019b) investiga a estrutura interna da escala, da versão de 30 itens. Squares (ULS), a 

partir de uma matriz de correlações policóricas. Foi realizada análise paralela (que encontrou 

três fatores) e outros dois métodos de retenção sendo, Minimum Average Partial (MAP; que 

considerou dois fatores) e HULL (solução unifatorial), com a rotação Direct Oblimim e o índice 



132 

 

 
 

Kaise Meyer Olkin (KMO) verificou a homogeneidade. Foi considerada mais pertinente a 

solução com dois fatores, totalizando 15 itens (os demais foram excluídos devido as baixas 

cargas fatorais) assim, o índice de ajuste Global Fit Index (GFI) e o Comparative Fit Index 

(CFI), alcançaram uma variância explicada de 41,17% total dos itens. A correlação entre os 

dois fatores foi baixa e a consistência internada analisada por alfa de Cronbach. Em 

complemento, também foi analisada a partir da TRI por Rasch (para análise de dificuldade dos 

itens), o ajuste dos itens foi avaliado segundo os itens infit e outfit (valores entre 0,60 a 1,40) e 

por fim foi realizada a análise fatorial confirmatória para confirmar a solução de dois fatores. 

Os resultados do qui-quadrado e Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), 

Comparative Fit Index (CFI) e Tucker-Lewis index (TLI) foram satisfatórios. A escala foi 

apresentada de maneira reduzida para atender a necessidade de rápida triagem, entretanto 

ressalva a oportunidade de estudos futuros de análise de viés semântico (por ter itens positivos 

e negativos), com maior variabilidade amostral e controle de diagnóstico de depressão. O estudo 

de Baptista et al., (2019a) propõem uma análise fatorial do modelo bifator da escala EBADEP 

ID, versão reduzida de 30 itens. Foi utilizado o Weighted Least /Squares Mean and Variance 

Adjusted (WLSMV) como estimador para as análises fatoriais. Foi empregada a rotação bi-

geomin e os dois modelos (unidimensional e bifator) foram comparados com o teste qui-

quadrado, índices de ajuste Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA; desejável 

abaixo de 0,08), Confirmatory Fit Index (CFI; desejável acima de 0,95) e Tuker-Lewis Index 

(TLI; desejável acima de 0,95). Uma análise suplementar da capacidade discriminativa do 

instrumento foi conduzida, uma ANOVA para comparar os escores entre os grupos e teste post 

hoc de Tuckey. Foram utilizados os coeficientes de alfa, alfa policórico e ômega para estimar a 

consistência interna. A fidedignidade foi avaliada por uma curva de informação do teste. Foi 

analisada ainda a sensibilidade e especificidade comparando os grupos. Apesar do melhor ajuste 

no modelo bifatorial, poucos itens carregaram nos fatores específicos e a carga no fator geral 

ficou muito semelhante ao modelo unidimensional, sustentando o modelo do instrumento. Já o 

estudo de Coutinho et al., (2016) buscou evidências de validade baseada na relação com outras 

variáveis e com grupos. Comparação entre as médias dos grupos com e sem comprometimento 

cognitivo e entre sexo, por meio do teste t Student. Foi utilizada a ANOVA com post-hoc (teste 

de Tukey HSD) para comparar os grupos de idosos. Por fim, realizou-se correlação de Pearson 

entre as variáveis e consistência interna por meio de alfa de Cronbach. O instrumento foi 

descrito como promissor em relação as evidências de validade, com boas qualidades 

psicométricas, auxiliando profissionais de saúde na avaliação da sintomatologia depressiva. 
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Porém, foram recomendados outros estudos de validade, fidedignidade, especificidade, 

sensibilidade e normatização de uma versão diminuída e definitiva, além da aplicação em outros 

contextos culturais no Brasil.  

O instrumento GAD-7, no estudo de Monteiro et al., (2020), propôs reunir evidências 

de validade, por meio de estrutura interna, relação com outras variáveis (convergente), 

confiabilidade e explorar a diferenciação entre indivíduos e os diferentes níveis de ansiedade. 

Foi realizada uma análise fatorial exploratória para determinação da dimensionalidade. Devido 

à natureza ordinal da medida, utilizou-se um método polícórico para a matriz de correlação, 

com método de extração dos mínimos quadrados com peso diagonal robusto (RDWLS), sobre 

o número de fatores a ser extraído, baseou-se no método HULL. O ajuste para o modelo foi 

avaliado sob os indicadores, RMSEA, CFI, TLI. Em relação a unidimensionalidade foram 

considerados, congruência unidimensional e MIREAL, finalmente, a estabilidade da estrutura 

fatorial foi analisada considerando o índice H. Para as análises convergentes, foram utilizados 

rho de Spearman e comparação de médias para discriminação dos itens entre dois grupos, por 

meio do teste Man-Whitney. A confiabilidade foi indicada por meio do índice de confiabilidade 

composto e ômega de McDonald’s. O instrumento foi considerado curto, de fácil aplicação, 

válido e preciso para medir transtorno de ansiedade no Brasil, sendo útil para triagem TAG.  

O estudo de Massena et al., (2014) teve o objetivo de validar a versão em português do 

GAI-BR, estimando a consistência interna, avaliando a confiabilidade e validade concorrente. 

Para tanto, a normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov, de 

acordo com sua distribuição, foram usadas técnicas paramétricas e não-paramétricas. A 

consistência interna se deu por meio de alfa de Cronbach, confiabilidade por teste-reteste, por 

meio de correlação de Spearman e correlação bivariada com duas outras escalas de ansiedade e 

com outras variáveis. Por fim, foram comparados os escores em grupos com e sem TAG e 

analisada a sensibilidade e especificidade por meio da curva ROC. O instrumento foi 

recomendado como útil e confiável para medir ansiedade em idosos brasileiros, bem como um 

bom instrumento, para estudos transculturais.  

O GDS-1 foi analisado por Almeida et al., (1999), referente a confiabilidade por meio 

de teste-reteste da versão de 15 e esta versão com 1 item, foi avaliada com baixa estabilidade, 

logo os resultados encontrados em todo estudo, demonstram muitas limitações não 

recomendando o uso desta versão. No estudo de Castelo et al., (2010), não foi apresentada 

sensibilidade, mas alta especificidade, o que gerou a reflexão de que este item, que integra todas 
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as versões e merece uma observação atenta pelos aplicadores, para descartar casos de depressão 

maior. 

O GDS-4 foi avaliado neste estudo referente sua confiabilidade com teste-reteste, os 

itens demonstraram baixa estabilidade individualmente e seu escore total foi significativamente 

diferente da avaliação inicial, além da baixa consistência interna (alfa). Por esses motivos, o 

uso para a prática clínica não é encorajado com esta versão (Almeida et al., 1999). Já no estudo 

de Castelo et al., (2010), a versão de 4 itens foi avaliada junto a quatro outras escala e apresentou 

especificidade relativamente baixa, alta confiabilidade de consistência interna por meio de alfa 

de Cronbach.  

Este estudo objetivou avaliar a confiabilidade do GDS-10 por teste-reteste (incluindo as 

versões 1, 4 e 15 itens), aonde a versão com 15 itens foi aplicada e reaplicada entre 48 e 72h.  

Foi constatada relativa estabilidade do escore total para esta versão de 10 itens, sendo 

recomendado seu uso na prática clínica para detecção e monitoramento da depressão em idosos 

(ALMEIDA et al., 1999). O estudo de Castelo et al., (2010) avaliou não só está versão, mas 

também outras quatro da mesma escala e para a versão de 10 itens, apresentou especificidade 

relativamente baixa, alta confiabilidade de consistência interna por meio de alfa de Cronbach.  

O GDS-15 foi analisado no estudo de Almeida et al., (1999), não fica claro se os autores 

fizeram modificações no instrumento ou utilizaram uma versão já traduzida integralmente. Foi 

realizado procedimento de reteste de 48h a 72h após entrevista inicial, utilizado o Kappa para 

medir concordância entre itens individuais deste instrumento, o Kappa ponderado foi utilizado 

como estimativa da concordância entre os escores desta versão e duas outras (10 e 4 itens), 

ainda em condição de teste e reteste. O teste pareado de Wilcoxon e correlação de Spearman 

foram utilizados para comparar os escores totais da GDS, também em condição de teste-reteste 

(o valor estatístico normatizado para a análise foi apresentado como “z”). Foram utilizados IC 

95% e a consistência interna foi avaliada por alfa de Cronbach. As análises indicaram que os 

itens desta versão apresentam baixa estabilidade, mas relativa estabilidade do escore total. Por 

fim, o uso do instrumento é recomendado, como um indicador relativamente estável para a 

prática clínica, na detecção de depressão e para o monitoramento da gravidade dos sintomas ao 

longo do tempo em idosos. A estrutura fatorial do GDS-15 foi verificada no estudo de 

Alvarenga et al., (2012). Primeiramente houve cálculo amostral, com significância de 5% e 

poder do teste de 80%, proporção de p=0,181 idosos com depressão e 9,3% de precisão, o que 

resultou um mínimo o número de sujeitos. Para a avaliar as diferenças entre as variáveis 

categóricas usou-se o teste qui-quadrado. Para determinar o número de fatores usou-se o método 
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scree plot e as raízes da matriz de covariância (eigenvalue) >1, construindo modelos com 

rotação oblíqua e ortogonal, foi considerada comunalidade não inferior a 0,4. A consistência 

interna foi avaliada por Kuder-Richardson-20. A generalização dos dados foi testada com a 

divisão da amostra em duas subamostras independentes e aleatórias com 50% dos sujeitos em 

cada uma delas porém, houve limitação para a generalização dos resultados, que foi atribuída à 

amostra ser constituída exclusivamente por idosos assistidos pela ESF o que indica a 

necessidade de novos estudos com análise fatorial. A versão de 15 itens com estrutura única foi 

descrita como adequada para o rastreamento de depressão na Atenção Básica, com atenção ao 

item um, pois quando respondida negativamente, atribui alta predição para a depressão. Os 

resultados encontrados foram considerados abaixo do preconizado na literatura e por isso o uso 

deve ser feito com cautela.  

O estudo de Castelo et al., (2010) que também investigou outras quatro versões da 

mesma escala, apresentou especificidade relativamente baixa, alta confiabilidade de 

consistência interna por meio de alfa de Cronbach e foi descrita como útil para apoiar a 

identificação de depressão em idosos da atenção primária. O estudo de Chachamovich et al., 

(2010) objetivou avaliar o desempenho psicométrico do GDS-15, como uma escala 

unidimensional, testada por meio de um modelo de Rasch, compreendendo os vieses potenciais 

sobre idade, sexo e nível educacional (DIF), em idosos brasileiros. O modelo Rasch foi aplicado 

e para verificar se os dados atendiam a expectativa do modelo, foram aplicados três tipos de 

ajustes sendo, interação item-traço (por meio do qui-quadrado), distribuição e padronização dos 

itens e estatísticas individuais dos itens e pessoas (analisadas para resíduos e qui-quadrado). A 

consistência interna foi obtida por meio da Person Separation Index (PSI). A 

unidimensionalidade foi testa por análise de componentes principais, o primeiro fator foi 

dividido em dois subconjuntos (itens com cargas positivas e itens com cargas negativas), as 

estimativas foram atingidas a partir desses subgrupos de itens e um teste t independente foi 

utilizado para detectar a unidimensionalidade. Foi apresentada uma estimativa de tamanho 

amostral, baseado na escala, ou seja, 40-60% endosso para itens dicotômicos, aonde uma 

amostra de 108 participantes, apresenta 99% de confiança. Após análise foi identificada a 

unidimensionalidade da escala, é sugerida uma redução da escala para 10 itens, sendo que 

nenhum problema de DIF foi encontrado nesta versão reduzida. Sugere-se que a versão 15 itens, 

extraída da versão 30 itens, apresenta viés cultural para amostras brasileiras. O estudo 

reconhece sua amostra limitada, testagem de DIF para além do proposto (sexo, idade e estado 

civil), correção de Bonferroni, que é relatada como conservadora. Recomendou-se mais estudos 
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com esta versão de 10 itens. Foi investigada a sensibilidade e especificidade do instrumento em 

questão e de outros dois instrumentos de avaliação de depressão. Foram usados os testes Mann-

Whitney ou qui-quadrado para comparação entre os grupos (deprimidos e não deprimidos) com 

relação a idade e sexo. Foi utilizada a curva ROC para a identificação da sensibilidade e 

especificidade. Foi constatada excelente precisão diagnóstica para identificação de episódios 

depressivos maior em idoso e reconhecido como uma boa ferramenta de triagem (COSTA et 

al., 2016).  

O estudo de Dias et al., (2017) buscou avaliar a precisão do GDS-15 para depressão 

tardia em idosos mais velhos da comunidade. O coeficiente de Kappa foi utilizado para analisar 

a concordância entre o GDS-15 e o MINI e a sensibilidade e especificidade, foi analisado pela 

curva ROC. O instrumento foi considerado adequado para rastreio em idosos mais velhos com 

baixa escolaridade. No estudo de Paradela et al., (2005), o GDS-15 teve suas medidas avaliadas 

em idosos ambulatoriais, para identificação de depressão maior e/ou distimia, comparando a 

escala aos critérios do DSM-IV. Para a comparação concorrente, utilizou-se a consulta realizada 

por geriatras. Sensibilidade e especificidade foram analisadas por curva ROC e as comparações 

das frequências foram feitas por qui-quadrado. O instrumento foi considerado válido para o 

rastreamento do transtorno. Já no estudo de Pinho et al., (2010) a GDS-15 teve suas 

propriedades psicométricas avaliadas em portadores de DAC ambulatoriais. A consistência 

interna foi avaliada por Kurder-Richardson-20 e correlação dos itens com o escore total. Foi 

realizada análise fatorial exploratória, com matriz de correlação tetracórica, a escolha do 

número de fatores foi feita pelos métodos scree splot e eigenvalue. Foram construídos modelos 

com rotação obliqua e ortogonal (Varimax e Promax), sendo os ajustes dos modelos 

considerados por GFI e RMSR. Foi utilizado cálculo da AUROC com correção de viés de 

verificação. Correlação de Spearman ou Gamma de Goodman-Kruskal (ggk) foram usados para 

descrever a relação entre duas variáveis e análise de variância de Kruskal-Wallis testou 

igualdade das medianas entre os grupos e método de diferença mínima significante. A medida 

convergente se deu pela comparação com outras escalas e a medida com outras variáveis se deu 

com os critérios operacionais de depressão e distimia segundo o DSM-IV. O instrumento foi 

considerado com boa confiabilidade, boa validade concorrente e de critério para identificação 

de depressão em idosos com DAC. Ressalva ao item 9 que se mostrou com baixa discriminação 

e prejuízo em consistência interna.     

O GDS-30 contou com quatro estudos, sendo que o estudo de Castelo et al., (2010) 

buscou determinar a validade de cinco versões desta escala (GDS-1, GDS-4, GDS-10, GDS-15 
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e GDS-30) e calcular os pontos de corte para a identificação de depressão em idosos na atenção 

primária. Para tanto, foi estimado o tamanho da amostra com base em uma sensibilidade 

esperada de 0,85 (IC=0,65) assumindo uma prevalência aproximada de 20% de depressão 

geriátrica na atenção primária. Foi utilizada a medida clínica como padrão ouro; sensibilidade 

e especificidade (PPV e NPV), valores preditivos (positivo e negativo), para as diferentes 

pontuações de corte (considerada validade de critério), avaliado pela curva ROC e a 

consistência interna foi medida pelo alfa de Cronbach. A versão com 30 itens, apresentou 

sensibilidade e especificidade alta, além de alta confiabilidade de consistência interna por meio 

de alfa de Cronbach, foi indicada para uso rotineiro de triagem na atenção primária.  

No estudo de Costa et al., (2006), foi medida a sensibilidade e especificidade, calculando 

todos os possíveis pontos de corte por meio da curva ROC. O GDS-30 foi considerado 

insuficientemente preditivo em relação ao diagnóstico ICD-10/SCAN para recomendação de 

seu uso como triagem em pesquisa. O estudo de Costa et al., (2008), retratado com inédito, 

investigou a concordância entre o GDS-30 e o GHQ por meio do coeficiente de Kappa. As 

pontuações foram obtidas para diferentes cut-offs e correções de pontuação. As diferenças 

calculadas via qui-quadrado para a escolaridade, sexo e idade. As taxas de prevalência de 

depressão foi muito acima do observado anteriormente e recomendam que novos estudos de 

validade sejam feitos para idosos mais velhos brasileiros. No estudo de Vargas et al., (2007), o 

GDS-30 foi investigado com idosos da atenção primária. As variáveis foram comparadas entre 

grupos pelos testes t Student ou Mann-Whitney, já as variáveis qualitativas foram comparadas 

pelo teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher. A capacidade discriminativa do instrumento 

se deu pela análise da curva ROC. A associação da GDS ao diagnóstico pelo SCID-CV se deu 

por regressão logística multivariada. O instrumento foi considerado com desempenho adequado 

com ponto de corte 12, de fácil aplicação e útil para idosos ambulatoriais.      

Neste estudo sobre o GEAP-b, objetivou-se a tradução e adaptação transcultural do 

instrumento, sendo mencionada a utilização de um protocolo padronizado para este 

procedimento, descritos completamente em cada etapa de tradução (tradutores independentes) 

e adaptação (equivalência semântica, idiomática, transcultural, conceitual) sendo que a etapa 

de equivalência transcultural/experimental foi destacada como uma evidência de validade de 

conteúdo. E a última etapa, equivalência conceitual, contou com a participação de um comitê 

de especialistas, chegando-se a uma versão final com 25 questões dicotômicas. O instrumento 

foi aplicado por dois inter-observadores no mesmo dia e reaplicado após 15 dias, objetivando a 

confiabilidade do instrumento por teste-reteste. A consistência interna se deu por alfa de 



138 

 

 
 

Cronbach para os três aplicadores, a reprodutibilidade foi avaliada por três análises diferentes, 

entre os resultados dos três aplicadores por meio do teste t Student, ICC e índice de 

concordância de Kappa. Foi ainda aplicada correlação de Pearson comparado o instrumento a 

outras duas escalas. O instrumento foi considerado com boa/excelente consistência interna, boa 

reprodutibilidade, fácil aplicação e compreensão dos idosos, ótimo tempo de aplicação e por 

isso válido para a identificação de depressão induzida pela dor em idosos (ALMEIDA et al., 

(2017). 

O estudo de Faro (2015) analisou o HADS, que objetivou realizar análise fatorial 

confirmatória e análise de curva ROC para normatização dos pontos de corte. Foi realizada a 

AFC com método de estimação de máxima verossimilhança, para ajuste do modelo usou-se 

qui-quadrado, GFI, CFI, RMSEA. Os modelos foram comparados por dois índices, critério de 

informação de Akaike (AIC) e critério de informação de Bayes (BIC). A confiabilidade foi 

calculada por alfa de Cronbach e o cálculo da validade preditiva bem como pontos de corte 

foram calculados por meio de curva ROC e análise de convergência com correlação de Pearson. 

Também teve seu desempenho avaliado pelo estudo de Pedroso et al., (2016), variáveis 

demográficas e clínicas foram comparadas entre os grupos (com e sem depressão) por meio do 

teste qui-quadrado, Mann-Whitney e correlação de Spearman. Análises de curva ROC foram 

realizados para identificação de pontos de corte ideais para diagnóstico de depressão. Conclui-

se que a HADS tem bom desempenho para o rastreamento de sintomas depressivos em após 

AVC agudo. 

O HAM-A foi analisado no estudo de Kummer et al (2010), os dados categóricos foram 

comparados entre os grupos (com e sem TAG) por meio do teste exato de Fisher, para variáveis 

contínuas usou-se o teste Mann-Whitney. A normalidade foi avaliada pelo teste de Shapiro-

Wilk. Para as correlações foi utilizado o Rho de Spearman (entre outras escalas e outras 

variáveis). Buscou-se um ponto de corte adequado para discriminar pacientes com ou sem TAG, 

por meio de curva ROC. Por fim, se propôs avaliar a consistência interna por meio do alfa de 

Cronbach e correlação de Spearman. O instrumento foi recomendado como confiável para 

avaliar ansiedade em pacientes com DP com corte 10/11. 

O HAM-D foi analisado pelo estudo de Costa et al., (2016), investigando a sensibilidade 

e especificidade do instrumento em questão e de outros dois instrumentos de avaliação de 

depressão. Foram usados os testes Mann-Whitney ou qui-quadrado para comparação entre os 

grupos (deprimidos e não deprimidos) com relação a idade e sexo. Foi utilizada a curva ROC 

para a identificação da sensibilidade e especificidade. Foi constatada excelente precisão 
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diagnóstica para identificação de episódios depressivos maior em idoso. Apesar do ótimo 

resultado, não é recomendado como melhor opção para triagem de depressão visto outras 

características como ser longo e necessitar treinamento específico para aplicação e correção. 

Dois estudos avaliaram o LSAS, com amostras diferentes. O estudo de Kummer (2008), 

objetivou explorar as propriedades psicométricas do instrumento em pacientes com DP. Foram 

comparadas as variáveis categóricas entre os grupos (com e sem fobia social) por meio de qui-

quadrado, para variáveis contínuas foi utilizado o teste t Student e distribuição não paramétrica, 

teste Mann-Whitnney. Foi realizada também correlação entre o LSAS, outras escalas e medida 

clínica, por meio da correlação de Spearman e análise de curva ROC para sensibilidade e 

especificidade. O instrumento foi relatado como projetado para dimensionar e avaliar sintomas 

fóbicos, mas deve ser usado cautelosamente para triagem ou diagnóstico, pois alguém com 

sintomas leves ou difusos, podem apresentar pontuações semelhantes a pacientes com sintomas 

restritivos. O estudo confirma que pacientes com DP tem sintomas frequentemente associados 

a outros transtornos de ansiedade e depressivos. O estudo de Terra et al., (2006) objetivou 

investigar a consistência interna e estrutura fatorial do LSAS. Não foi relatado cálculo amostral. 

A consistência interna foi avaliada por meio do alfa de Cronbach, os coeficientes de correlação 

item-total corrigidos foram calculados para cada item. Foi relatado a execução de análise 

fatorial por meio de componentes principais para explorar a dimensionalidade e rotação 

varimax. Por fim a escala foi considerada válida e confiável para alcoolistas.  

O estudo de Silberman et al., (2006) analisou o MADRS com o objetivo de estabelecer 

pontos de corte para o diagnóstico clínico de depressão em DP. O MADRS foi comparado a 

outro instrumento via curva ROC, a capacidade de ambas escalas foi estimada pela estatística 

Kappa. Os grupos com e sem depressão foram comparados por meio do qui-quadrado. Foi 

estabelecida concordância entre medida diagnóstica (DSM-IV) e MADRS por meio de Kappa. 

Foi concluído que o MADRS tem boa precisão e concordância para o diagnóstico de depressão 

leve em paciente com DP.  No estudo de Portugal et al., (2012), foi investigado por meio de 

uma amostra de idosos ambulatoriais, com e sem demência. Sensibilidade e especificidade se 

deram por meio de curva ROC, consistência interna por alfa de Cronbach e correlação entre os 

itens. O MADRS se correlacionou com apenas uma outra escala. O ponto de corte mais 

adequado foi 10 não havendo nenhuma recomendação direta para uso ou não uso do mesmo. 

O PHQ-2 foi investigado por dois estudos, sendo um deles o de Osório et al., (2012), 

que objetivou determinar sua capacidade para avaliação de transtornos depressivos em 

pacientes internados, para tanto, foram utilizados curva ROC e coeficiente de Kappa para 
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validade discriminante e alfa de Cronbach e ICC para análise de confiabilidade. Foram 

apresentados o PPV, NPV e ICR das versões 2 e 9 itens. Foi realizada correlação dos 

instrumentos com o diagnóstico geral pelo SCID-IV. Parece que o PHQ-2 apresentou potencial 

discriminante tão adequado quanto outros instrumentos, considerando o ponto de corte 3. Tem 

curta aplicação e envolve baixo custo, ajudando a detecção do transtorno em ambientes 

hospitalares. Este também foi investigado por outro estudo (Chagas et al., 2011), com o objetivo 

de avaliar suas qualidades psicométricas, houve comparação entre grupos (deprimido e não 

deprimido) a partir do teste t Student para as variáveis quantitativas e qui-quadrado para 

variáveis categóricas. A validade concorrente foi testada por meio da correlação de Spearman, 

entre o PHQ-2, GDS-15 e o SDS, também com outras variáveis. Foi utilizado a curva ROC para 

traçar a relação de taxas de verdadeiro positivo e falso positivo para o PHQ-2 e o item de 

depressão da UPDRS. Foi considerado válido para triagem e discriminação de depressão maior 

em pacientes com DP.  

O instrumento PHQ-9 foi analisado por 3 estudos. O estudo de Costa et al., (2016), 

investigou a sensibilidade e especificidade do PHQ-9 e de outros dois instrumentos de avaliação 

de depressão. Foram usados os testes Mann-Whitney ou qui-quadrado para comparação entre 

os grupos (deprimidos e não deprimidos) com relação a idade e sexo. Foi utilizada a curva ROC 

para a identificação da sensibilidade e especificidade. Foi constatada excelente precisão 

diagnóstica para identificação de episódios depressivos maior em idoso. Em comparação as 

outras duas escalas, não foram reconhecidas diferenças significativas, mas devido a outras 

características apontadas, o PHQ-9 foi recomendado como ferramenta mais adequada para 

triagem e avaliação dos sintomas depressivos em ambientes clínicos. O estudo de Chagas et al., 

(2013) sobre o PHQ-9, investigou evidências em relação com outras variáveis por meio de 

análise discriminante, consistência interna, sensibilidade e especificidade (PPV e NPV). Houve 

comparação entre grupos (deprimidos e não deprimidos) com os testes t Student e qui-quadrado. 

Foi utilizado o teste de Spearman para comparação entre o PHQ-9, GDS-15 e SDS (está análise 

foi denominada inicialmente no método como concorrente e como convergente na discussão).  

A consistência interna foi testada por alfa de Cronbach e o AUC foi usado como indicador de 

capacidade, diferenciando os grupos. Concluiu-se que PHQ-9 não parece eficaz para identificar 

depressão maior em indivíduos com DP e apresenta limitação quanto à escolaridade, por ser 

autorelato. Entretanto, foi compreendido como válido para triagem nesta população. O estudo 

de Osório et al., (2012), objetivou determinar sua capacidade para avaliação de transtornos 

depressivos em pacientes internados, para tanto, foram utilizados curva ROC e coeficiente de 
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Kappa para validade discriminante e alfa de Cronbach e ICC para análise de confiabilidade. 

Foram apresentados o PPV, NPV e ICR das versões 2 e 9 itens. Foi realizada correlação dos 

instrumentos com o diagnóstico geral pelo SCID-IV. O ponto de corte mais adequado foi 12, 

sendo considerado com boas propriedades psicométricas, para uso em contexto hospitalar. 

O PSS foi avaliado por um único estudo, de Luft et al., (2007), com o objetivo de 

tradução e validação para idosos brasileiros. A tradução foi realizada baseada em um protocolo 

padronizado (Guillemin et al., 1993) descrevendo a etapa de tradução e tradução reversa, bem 

como todos os aspectos observados pelos especialistas (equivalência semântica, idiomática, 

experimental ou cultural, conceitual). A validação inicial se deu em um grupo de idoso (N=76), 

não foi relatado cálculo amostral, com análise fatorial exploratória, utilizando a ACP para 

extração dos fatores, gerando uma matriz correlacional a partir da observação dos eigenvalues. 

Para a interpretação da matriz foi aplicado o método de rotação ortogonal Varimax. Optou-se 

por avaliar a consistência interna (relatada como confiabilidade) por meio do coeficiente de alfa 

de Cronbach e as cargas fatorais de duas versões do instrumento (10 e 14 itens). O escore do 

PSS foi comparado com outras variáveis coletadas por autorrelato por meio da ANOVA (mais 

de duas possibilidades de respostas), teste t Student (até duas respostas). Na versão de 10 itens, 

o fator 1 apresentou cargas fatorais mais altas, com 42,5% de variância explicada e aumento da 

consistência interna (alfa). O estudo relata que não apresenta ponto de corte para o instrumento, 

visto que o estresse é uma variável contínua, portanto, estas perdem sensibilidades quando 

classificadas dessa forma. Os autores considerados o PSS com características psicométricas 

adequadas para validade de construto e consistência interna, recomendando o uso do 

instrumento para idosos brasileiros em estudos epidemiológicos e multiculturais.  

O teste SDS foi avaliado apenas por um estudo (Chagas et al., 2010), com o objetivo de 

validá-lo para triagem de pacientes com DP. Os dados entre os grupos, com e sem depressão, 

foram comparados a partir do teste t Student, para as seguintes variáveis: diagnóstico de 

depressão, idade, distribuição de sexo, idade no início da doença e duração da doença. Foi 

aplicado o teste de correlação de Spearman para avaliar a correlação com outras variáveis como, 

GDS-15, escore motor, escalas HY, SE (medidas convergentes/concorrentes e diretas). Foram 

também analisados os valores de corte por Curva ROC, a Consistência Interna foi relatada por 

meio de testagem de alfa de Cronbach e correlação item-pontuação total (essas testagens foram 

feitas com diferentes versões reduzidas e alcançaram diferentes resultados). Por fim, a escala 

foi recomendada como útil, para rastreio de depressão em pacientes com DP com índice de 55, 

entretanto foi relatado a sobreposição de sintomas entre os itens de depressão e DP, bem como 
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outras necessidades a serem discutidas, como estudos com outras populações de DP e amostras 

geriátricas exclusivas.  

Apenas um estudo avaliou o STAI, com o objetivo de testar estrutura interna, a partir de 

um modelo da Teoria de Resposta ao Item (TRI), o modelo de Rasch. Para aplicação deste 

modelo, é essencial que o teste seja unidimensional, ou seja, que os itens do teste meçam apenas 

um fator ou construto, por isso, a unidimensionalidade do instrumento foi avaliada por duas 

estratégias, Análise de Componentes Principais com Rotação Varimax com todos os itens (este 

procedimento foi chamado de Análise Fatorial), corrigido pela Análise Paralela de Monte Carl. 

Posteriormente, foram analisados os resíduos dentro do modelo de Rasch, o primeiro fator da 

ACP foi dividido em dois subconjuntos (itens mais positivos e itens mais negativos) e a 

estimativa de pessoas foi feita a partir destes dois subconjuntos de itens, e um Teste t 

independente, foi usado para detectar as diferenças significativas, que apontaram a 

unidimensionalidade para cada subescala. A interação item-traço foi analisada via qui-

quadrado, indicando a invariância (modelo esperado e modelo observado). Uma estimativa de 

consistência também foi obtida pela pelo índice de separação de pessoas (PSI), equivalente ao 

coeficiente de Alfa de Cronbach. Apesar de discutir a importância da questão amostral, o estudo 

não apresentou cálculo da sua amostra. Foram declarados 900 participantes e um análise com 

um subgrupo de 70 participantes. Algumas retestagens foram feitas com amostras aleatórias de 

300 participantes. Após as análises, foi considerada a proposta de uma versão mais curta e mais 

consistente do instrumento STAI-Form X, descrita como mais útil para avaliar ansiedade nos 

diferentes contextos clínicos (KAIPPER et al., 2010). A seguir, é possível verificar quais foram 

as fontes de evidências de validade mais analisadas pelos autores dos estudos recuperados 

(Figura 07). 
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Figura 07: Frequência das fontes de evidências de validade analisadas nos estudos, 2021

 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 

  

Os tipos de fontes de evidências mais explorados pelos autores, foram análises de 

estrutura interna, seguida por relação com outras variáveis. Sendo que de acordo com os 

critérios estabelecidos para este estudo, os procedimentos mais recorrentes foram as análises 

fatoriais (exploratória, confirmatória e análise de componentes principais), análises bifator e 

análises para confiabilidade, por meio de consistência interna, com os testes de alfa de 

Cronbach, K-20 e teste e reteste.  

Vale destacar que apenas seis estudos descreveram os critérios para definição/cálculo 

da amostra participante no estudo. Referente aos procedimentos para as evidências de relação 

com outras variáveis, os mais predominantes foram análises preditivas de curva ROC, para 

identificação da sensibilidade e especificidade do instrumento, bem como ponto de corte para 

a população específica e versão estudada.  

Outros critérios muito presentes, foram a avaliação concorrente, por meio de correlações 

com outros instrumentos e as comparações dos escores entre grupos. Todos os critérios 

estabelecidos aqui, para esta fonte de evidência, foram explorados em pelo menos um estudo. 

Foram contemplados no gráfico abaixo (Figura 08) apenas instrumentos com três ou mais fontes 

de evidências de validade. 
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Figura 08: Instrumentos com maior quantidade de fontes de evidências avaliadas, 2021 

 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 

 

Os instrumentos com mais variabilidade entre as fontes de evidência de validade foram 

o CSDD, DSE, ASI, DASS, DASS-Depressão, GEAP-b e PSS.  

O CSSD foi avaliado por três estudos, já o DSE, ASI, DASS, DASS-Depressão, GEAP-

b e PSS foram analisados em apenas um estudo. Todos estes estudos contaram com 

procedimentos de desenvolvimento ou tradução e adaptação do instrumento procedimento de 

evidências de conteúdo, parece que estes tipos de estudos, também são mais propensos a 

estender as análises buscando o máximo de fontes de evidências de validade possível. Os 

procedimentos ligados as evidências de processo de respostas, estão respectivamente ligados a 

estudos de desenvolvimento/tradução e adaptação também, logo, concentrados neste grupo. 

Entretanto, foi buscado por quatro dos sete instrumentos deste grupo. Na figura abaixo, é 

possível verificar os instrumentos que reuniram um ou dois tipos de evidências de validade 

(Figura 09). 
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Figura 09: Instrumentos com maior quantidade de fontes de evidências avaliadas, 2021 

 

Fonte: Aline Cristina da Silva, 2021 

 

Os demais instrumentos, com um ou dois tipos de evidências de validade, em sua maior 

parte se dedicaram a análises de estrutura interna ou relação com outras variáveis. Apesar da 

menor variabilidade de fontes de evidências, este grupo contempla os instrumentos com maior 

quantidade de estudos, o GDS-15 (seis estudos), seguido pelo GDS-30 (quatro estudos).  

Nenhum estudo se propôs a analisar evidências de validade relacionada a consequência da 

testagem. É reconhecida a importância de uma visão ampliada do contexto, além do teste em 

si, sobre o uso dos escores do teste para legitimar decisões, entretanto, ainda há certa discussão 

na literatura sobre esta fonte de evidência (CIZEK; BOWEN; CHURCH, 2010).  

 

4.5 CONCLUSÕES 

Os instrumentos de medida para avaliação de ansiedade, depressão e estresse 

desenvolvidos exclusivamente para idosos brasileiros ainda são raros, visto que a maioria são 

traduções/adaptações de outros países. Em relação as amostras, os estudos psicométricos para 

reunir evidências de validade para a população idosa brasileira, ainda carece de estudos 

exclusivos, com amplitude de faixas etárias, abordando idosos mais velhos. Quanto aos 

instrumentos, é importante se atentar as diferentes versões encontradas na literatura sobre o 

mesmo instrumento, ora de versões mais curtas, com redução de itens, ora por utilização de 

apenas uma subescala do instrumento que tem duas ou mais. Compreender as características 

dos instrumentos pode auxiliar fortemente na tomada de decisão para utilização com a 

população-alvo. Entretanto, para que isso seja possível, é necessária atenção do pesquisador do 
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instrumento, para uma descrição adequada dos dados coletados e organização de maneira 

sistematizada, garantindo a compreensão dos passos executados e resultados alcançados.  

A análise da qualidade metodológica, revelou pontos de atenção principalmente quanto 

a definição do construto a ser mensurado, bem como sua origem. A descrição operacional da 

variável latente e a clareza do seu conceito teórico/metodológico é ponto de partida para o 

desenvolvimento ou qualquer outro estudo subsequente em busca de evidências de validade do 

instrumento. Em relação as análises pormenorizadas dos procedimentos em buscas das 

evidências de validade, foi observada a falta de concordância terminológica ainda utilizada para 

os “tipos de validade” (conteúdo, critério e construto). O que se pode perceber também, é o 

descompasso entre as recomendações e o que se é praticado, sobre o conceito de evidências de 

validade, recomendados a partir de 1999 pelo Standards (AERA; APA; NCME, 1999) e 

consolidados pelas mesmas instituições no Standards de 2014. Nesse cenário, assurge em 

destaque a utilização em massa do uso de alfa de Cronbach para análise de consistência interna, 

por vezes referida como confiabilidade, mesmo que a psicometria contemporânea aponte 

inúmeras limitações sobre sua utilização (SIJTSMA, 2009; TRIZANO-HERMOSILLA; 

ALVARADO, 2016; PANAYIDES, 2013), e tem sido ignoradas na prática, mesmo com esses 

problemas sendo reportados há tempos, como apontam os estudos de Cortina (1993) e Schmitt 

(1996). A sua aplicação como consistência interna é ainda mais delicada, como aponta Tang, 

Cui e Babenko (2014), pois não há uma definição clara do que é consistência interna, havendo 

múltiplas e controversas definições. No artigo em questão, os autores destacam que nenhum 

dos seis índices utilizados para aferir a consistência interna teve a capacidade de avaliar a 

consistência interna, entre os índices, estava o alfa de Cronbach. 

Os procedimentos para reunir evidências de validade a partir da estrutura interna e 

relação com outras variáveis, parecem ser os mais democráticos, ou pelo menos, os que mais 

despertam o interesse dos pesquisadores quando se fala em processo de validação. Obteve 

destaque os estudos de análises fatoriais/similares e análises de curva ROC. Nenhum estudo se 

propôs a analisar evidências de validade relacionada a consequência da testagem. Portanto, 

acredita-se que ainda existem passos largos a serem dados em relação a psicometria em 

áreas/campos da saúde, social, entre outras que se propõem a navegar nos mares de ciências 

transversais como a psicometria. O uso de instrumentos tem impacto direto e importante para a 

população idosa, aqui em destaque, mas não somente. Desprezar a literatura contemporânea e 

continuar utilizando desenhos de pesquisa baseado em modelos ultrapassados é irresponsável. 
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Não se trata de descartar o que já foi alcançado, mas sim, questionar e aprimorar o 

conhecimento disponível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante à revisão de escopo apresentada nesta dissertação, observou-se a variedade de 

instrumentos de medida disponíveis para avaliação em idosos brasileiros, entretanto, a 

quantidade não garante a qualidade que estes instrumentos oferecem. Este ponto foi explorado 

sutilmente no primeiro artigo e é confirmado no segundo artigo, sobre a revisão das evidências 

de validade dos instrumentos para ansiedade, depressão e estresse, onde uma análise mais 

detalhada de cada estudo foi realizada e apresentou dados curiosos sobre as evidências 

recuperadas. As ciências da saúde e sociais, se utilizam fortemente destes instrumentos, 

isoladamente ou como parte integrante de protocolos de avaliação, o que destaca a importância 

da compreensão além da finalidade amplamente disseminada do instrumento, mas sobre sua 

constituição e sobre suas evidências de validade, ou seja, o quanto é recomendável para uso. 

Vale ressaltar que apesar do foco nos instrumentos de medida, um processo de avaliação, exige 

preparo, qualificação e olhar ampliado sobre o sujeito, garantido que sua individualidade não 

seja diminuída frente a classificações e rótulos descabidamente. 

Os estudos analisados, 237 na scoping review e 37 na revisão sistemática, possibilitaram 

compreender como a comunidade científica vem realizando os procedimentos que chancelam 

as fontes de evidências de validade. Desde o relato baseado em terminologias e conceitos 

desatualizados até as tomadas de decisões frente as etapas procedimentais, como são 

executadas, interpretadas e dispostas como resultados. Ficou evidenciado que alguns tipos de 

fonte de evidência, como as baseadas na consequência da testagem, ainda são pouquíssimo 

exploradas, o que reflete até a falta de consenso no tema, mas também, que há pouca extensão 



155 

 

 
 

de todas as evidências sobre os instrumentos de ansiedade, depressão e estresse, quando se fala 

da população idosa brasileira. Dos 25 instrumentos analisados, 48% tinha apenas um estudo, 

que pode ter contemplado mais uma fonte de evidência, mas não de forma completa e adequada 

como orientado na literatura. Este cenário pode ser diferente levando em consideração outras 

populações e localidades, entretanto, é importante saber que as evidências de validade, estão 

ligadas ao escore do teste, ou seja, a população e contexto em questão, por isso não se pode 

generalizar um instrumento amplamente conhecido e utilizado como validado, sem antes 

conhecer e checar suas evidências para a população idosa brasileira, neste caso específico. 

Além disso, é sabido que a psicometria, assim como cada área tem suas teorias, 

vocabulário, terminologias e métodos, se tornando essencial aos estudiosos que se debrucem e 

se atualizam constantemente sobre as técnicas empregadas mais adequadas, bem como suas 

renovações periódicas. A comunicação entre áreas científicas é essencial quando se fala de 

instrumento de medida e por isso, é necessário que o pesquisador faça uma descrição adequada 

do estudo metodológico psicométrico realizado, facilitando a compreensão do objetivo em 

relação aos resultados alcançados e principalmente quanto aos procedimentos adotados, 

sequencialmente, de forma clara e objetiva, sendo passível de reprodução e diálogo. Apesar do 

rigor adotado e criteriosa análise realizada, este estudo aponta limitações quanto as suas buscas 

e análises, que podem não ter contemplado toda a temática e escolhido estratégias que acabaram 

eliminando outras visões, entretanto, acredita-se que este pode contribuir grandemente para a 

Gerontologia especificamente, que por ser um campo novo de atuação, necessita mergulhar 

profundamente nos processos de avaliação de sua população alvo, garantindo uma atuação 

responsável profissionalmente, mas também com todas as outras áreas/campos interessadas 

pela temática. 
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