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Resumo 

 

 

Aliberti MJR. Avaliação geriátrica compacta de 10 minutos: desenvolvimento 
e validação de um instrumento de rastreio multidimensional breve para idosos 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 
INTRODUÇÃO: A avaliação geriátrica ampla promove uma triagem 
programada das síndromes e alterações mais comuns nos idosos. Este 
instrumento multidimensional apresenta excelente desempenho na 
identificação precoce de pacientes em risco para desfechos adversos. No 
entanto, tempo e recursos limitados impedem o seu uso em serviços de saúde 
concorridos, em especial aqueles que oferecem cuidados agudos. 
OBJETIVOS: Desenvolver e investigar as propriedades psicométricas de uma 
avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10) para idosos em 
serviços de saúde ocupados. MÉTODOS: Na primeira etapa, um consenso de 
especialistas (técnica Delphi) composto por 62 geriatras de todas as regiões 
do Brasil desenvolveu o instrumento. Na segunda etapa, as propriedades 
psicométricas da AGC-10 foram investigadas em uma coorte prospectiva 
envolvendo 534 idosos com doenças agudas ou crônicas descompensadas 
(média de 79,5 ± 8,4 anos de idade; 63% mulheres) consecutivamente 
admitidos em um hospital dia de um centro médico acadêmico, em São Paulo, 
Brasil. A AGC-10 foi administrada na admissão. O Frailty Index e o fenótipo de 
fragilidade foram usados para explorar a validade da AGC-10. Houve 
seguimento de um ano por contato telefônico mensal para aferição dos 
desfechos perda funcional para atividades básicas de vida diária (ABVD), 
hospitalização e morte. Modelos de riscos proporcionais, que consideraram 
morte como um evento competitivo, associaram a AGC-10 com os desfechos 
adversos após ajuste para fatores sociodemográficos (idade, sexo, raça e 
renda) e índice de comorbidades de Charlson. A confiabilidade 
interexaminadores e o tempo para administrar o instrumento foram 
examinados em uma subamostra representativa de 53 participantes. 
RESULTADOS: Em três rodadas de opinião, os especialistas de 32 
instituições diferentes estabeleceram consenso de que a AGC-10 deveria 
incluir 10 domínios (suporte social, hospitalizações recentes, quedas, número 
de medicamentos, ABVD, cognição, autoavaliação da saúde, sintomas 
depressivos, estado nutricional e velocidade de marcha). Houve acordo sobre 
os instrumentos específicos para avaliar cada domínio. Um índice total de 0 a 
1 expressou a média dos déficits encontrados nos 10 domínios e classificou 
os pacientes em três níveis: baixo (0-0,29), médio (0,3-0,39) e alto (0,4-1) 
risco. O índice AGC-10 correlacionou-se fortemente com o Frailty Index 
(coeficiente de Spearman=0,79; IC95%=0,76-0,82) e apresentou acurácia 
excelente para identificar indivíduos frágeis (área sob a curva ROC=0,84 
IC95%=0,81-0,87). Em comparação aos de baixo risco, pacientes 



classificados como médio e alto risco na AGC-10 tiveram maior incidência de 
perda funcional (33% vs. 13%, sub-HR=2,3 IC95%=1,3-4,0; 51% vs. 13%, 
sub-HR=4,1 IC95%=2,4-6,9, respectivamente), hospitalização (44% vs. 22%, 
sub-HR=2,4 IC95%=1,5-3,9; 51% vs. 22%, sub-HR=3,2 IC95%=2,0-4,9, 
respectivamente) e morte (18% vs. 5%, HR=2,9 IC95%=1,2-7,3; 24% vs. 5%, 
HR=3,9 IC95%=1,7-9,3, respectivamente) em um ano. O índice AGC-10 
mostrou excelente confiabilidade interexaminadores (coeficiente de 
correlação intraclasse=0,92 IC95%=0,87-0,95). O tempo médio de 
administração do novo instrumento foi de 9,5 ± 2,2 minutos. CONCLUSÕES: 
O estudo apresenta evidências robustas que sustentam a validade e 
confiabilidade da AGC-10. Este instrumento de rastreio multidimensional 
breve pode ser uma opção prática e eficiente para identificar condições 
geriátricas, prever desfechos adversos e guiar os cuidados dos idosos em 
serviços de saúde em que os profissionais tenham limitação de tempo e 
recursos. 
 
Descritores: avaliação geriátrica; consenso; estudos de validação; 
prognóstico; fragilidade; análise de sobrevida; hospitalização; mortalidade; 
hospital dia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract 

 

 

Aliberti MJR. Development and validity of a brief multidomain screening tool 
for older adults: the 10-minute targeted geriatric assessment [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 
BACKGROUND: Comprehensive geriatric assessment promotes a systematic 
screening of the geriatric syndromes and other health problems that commonly 
affect older adults. This multidimensional instrument has excellent 
performance to identify high-risk older patients for adverse outcomes. 
However, limited time and resources hinder its use in busy healthcare settings. 
OBJECTIVES: To develop and investigate the psychometric properties of a 
10-minute targeted geriatric assessment (10-TaGA) designed for older adults 
in fast-paced healthcare settings. METHODS: A consensus of experts (Delphi 
technique) comprising 62 geriatrics from all regions of Brazil developed the 
instrument. We investigated the psychometric properties of 10-TaGA in a 
prospective cohort study involving 534 acutely ill older outpatients (mean age 
79,5 ± 8,4 years; 63% female) consecutively admitted to a day hospital at an 
academic medical center, in Sao Paulo, Brazil. The 10-TaGA was administered 
on admission. The Frailty index and Physical Frailty Phenotype were used to 
explore 10-TaGA's validity. We conducted 1-year follow-up by monthly phone 
contacts to assess the outcomes, which included new dependence in basic 
activities of daily living (ADL), hospitalization, and death. Hazard models, 
considering death as a competing event, were used to associate 10-TaGA with 
the adverse outcomes after adjusting for sociodemographic factors (age, sex, 
race, and income) and Charlson comorbidity index. The interrater reliability 
and time to complete the instrument were evaluated in a 53-person 
representative subsample. RESULTS: In three rounds of opinion, experts from 
32 institutions achieved consensus that the 10-TaGA should include 10 
domains (social support, recent hospitalizations, falls, number of medications, 
ADL, cognition, self-rated health, depressive symptoms, nutritional status, and 
gait speed). They arrived at sufficient agreement on specific tools to evaluate 
each domain. A single numerical score from 0 to 1 expressed the cumulative 
deficits across the 10 domains and classified participants into three levels: low 
(0-0.29), medium (0.3-0.39), and high (0.4-1) risk. The 10-TaGA score was 
highly correlated with the Frailty Index (Spearman coefficient=0.79, 
95CI%=0.76-0.82) and had an excellent accuracy to identify frail older adults 
(area under the ROC curve=0.84, 95%CI=0.81-0.87). Compared to low-risk 
patients, those classified as medium-risk and high-risk according to 10-TaGA 
presented a higher incidence of new ADL dependence (33% vs. 13%, sub-
HR=2.3, 95%CI=1.3-4.0; 51% vs. 13%, sub-HR=4.1, 95%CI=2.4-6.9, 
respectively), hospitalization (44% vs. 22%, sub-HR=2.4, 95%CI=1.5-3.9; 51% 
vs. 22%, sub-HR=3.2, 95%CI=2.0-4.9, respectively) e death (18% vs. 5%, 



HR=2.9, 95%CI=1.2-7.3; 24% vs. 5%, HR=3.9, 95%CI=1.7-9.3, respectively) 
during the 1-year follow-up period. The 10-TaGA score had excellent interrater 
reliability (intraclass correlation coefficient=0.92, 95%CI=0.87-0.95). Mean 
time to administer the instrument was 9.5 ± 2.2 minutes. CONCLUSIONS: The 
study presents robust evidence supporting 10-TaGA’s validity and reliability. 
This brief multidomain screener tool may be a practical and efficient approach 
to identify geriatric syndromes, predict adverse outcomes, and guide the care 
of older adults in healthcare settings where providers have limited time and 
resources.   
 
Descriptors: geriatric assessment; consensus; validation studies; prognosis; 
frailty; survival analysis; hospitalization; mortality; day care, medical.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Impacto do envelhecimento nas avaliações de saúde 

 

O envelhecimento populacional tornou-se uma realidade no mundo 

todo. Ao mesmo tempo em que decorre de conquistas importantes, como 

universalização do acesso à saúde e melhora nos indicadores sociais, esse 

processo provoca uma série de novos desafios à sociedade. Em especial, 

aos sistemas de saúde, pois, não raro, esse fenômeno está ligado ao 

aumento da prevalência de doenças crônicas, incapacidades e custos 

elevados (Turra et al., 2001; Nações Unidas, 2012). 

No Brasil, a mudança do perfil demográfico demanda ainda maior 

preocupação pelo acelerado processo de envelhecimento da população 

(Figura 1). Pelo censo de 2010, as pessoas com 60 anos ou mais 

contemplavam praticamente 11% do total de habitantes. As estimativas para 

2050 apontam que esse número deve chegar a 29%. Isso permite prever 

que em três décadas, a cada 10 atendimentos de saúde no país, ao redor de 

sete serão para pessoas acima de 60 anos de idade (Camarano et al., 2009; 

IBGE, 2011; DATASUS, 2013). 



Introdução 3 

  
 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018 
 

Figura 1 -  Evolução da pirâmide etária brasileira, durante o período de 
2013 a 2060 

 

 

Ao analisar o perfil de saúde dos idosos, verifica-se que eles 

apresentam sintomas atípicos das doenças, tomam vários medicamentos ao 

mesmo tempo e utilizam mais os recursos disponíveis quando comparados 

às faixas etárias mais novas. Os seus problemas de saúde em geral não 

refletem apenas um órgão ou sistema. Pelo contrário, costumam apresentar 

um padrão multifatorial que se correlaciona inclusive aos aspectos sociais e 

psicológicos do indivíduo (Figura 2) (Cassel, 2009; Tinetti, 2016). 

 

 

Figura 2 -  Múltiplos fatores que interferem na saúde dos idosos 
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Essas características demandam uma abordagem mais cuidadosa 

afim de identificar alterações que vão além exame clínico tradicional (Cassel, 

2009). Essa busca, porém, não pode ser ilimitada. As avaliações precisam 

ser sistemáticas com ênfase nas capacidades física, social, psicológica e 

funcional do idoso de modo a promover um plano de tratamento de longo 

prazo (Rubenstein et al., 1991; Costa et al., 2003). 

 

1.2 Avaliação geriátrica ampla na atenção à saúde do idoso 

 

A avaliação geriátrica ampla (AGA) é o instrumento diagnóstico 

multidimensional que promove uma visão geral da saúde dos idosos por 

meio da triagem programada das síndromes e alterações mais comuns 

dessa faixa etária. Esse método identifica os idosos frágeis e de alto risco 

para eventos adversos. Para esses, são definidas prioridades de atuação, 

monitoramento e checagem do efeito das intervenções. Tudo de maneira 

sistematizada com foco no estado de saúde integral do paciente (Stuck et 

al., 1993; Devons et al., 2002). 

A AGA começou a ser utilizada, no Reino Unido, no final da década 

de trinta pela médica Marjory Warren, considerada a mãe da geriatria. Em 

1936, ela assumiu a chefia de um grande hospital londrino com pacientes 

crônicos, acamados e negligenciados para os quais não se tinha definido um 

diagnóstico apropriado e, muito menos, um plano de tratamento. Acreditava-

se que eles deveriam permanecer no hospital pelo resto de suas vidas. A 

Dra. Warren avaliou sistematicamente cada um desses pacientes e iniciou 
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uma intervenção programada de acordo com os diagnósticos estabelecidos. 

O resultado foi uma melhora nos níveis de incapacidade e muitos receberam 

alta hospitalar. Esse episódio caracteriza o início da geriatria e gerontologia 

no Reino Unido (Warren, 1946; Mathews, 1984). 

Desde aquele período, os conceitos e parâmetros utilizados na AGA 

evoluíram incorporando elementos do exame médico tradicional e das 

avaliações realizadas por assistentes sociais, pelos especialistas em 

reabilitação, pelos nutricionistas e pelos psicólogos. Ao incorporar as 

características de diversas disciplinas em um instrumento único, essa 

avaliação tornou-se o elemento central dos serviços de atenção à saúde do 

idoso (Costa et al., 2003; Ellis et al., 2005). 

Na década de 80, surgiram os primeiros trabalhos controlados com o 

objetivo de avaliar o impacto desse tipo de cuidado para a saúde do idoso. 

Os benefícios mais consistentes foram verificados no ambiente hospitalar, 

especialmente nas enfermarias de cuidados geriátricos agudos. 

Rubenstein et al. (1984) realizaram um ensaio-clínico randomizado 

com idosos frágeis hospitalizados que contribuiu para o reconhecimento e 

ampliação da AGA como modelo de atenção à saúde do idoso. Esse estudo 

demonstrou que pacientes admitidos em uma unidade geriátrica destinada a 

oferecer avaliações multidimensionais acompanhadas de terapia e 

reabilitação apresentaram melhor recuperação da funcionalidade, menor 

tempo de internação hospitalar, menor risco de institucionalização e menor 

mortalidade em um ano quando comparados aos pacientes atendidos em 
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enfermaria padrão. Além disso, os autores demonstraram que a intervenção 

se associou a menores custos para a instituição de saúde.   

Resultados favoráveis ao modelo inovador proposto inicialmente por 

Rubenstein et al. (1984) foram confirmados em uma série de revisões 

sistemáticas (Ellis et al., 2011; Ellis et al., 2017). Ao ser comparado ao 

tratamento padrão, o modelo de cuidados hospitalares baseado na AGA 

associou-se com maior sobrevida, aumento da chance de permanecer em 

casa após a alta hospitalar, menores taxas de incapacidade, sem elevar os 

custos da internação.  

Estudos recentes com pacientes internados por fratura de fêmur 

mostraram que uma abordagem baseada na AGA, em que existe uma 

cogestão dos cuidados entre ortopedia e gerontologia, reduziu o tempo de 

internação hospitalar, a mortalidade e o grau de incapacidade durante o 

primeiro ano após o evento (Biber et al., 2013; Lizaur-Utrilla et al., 2014; 

Quinn et al., 2016). 

Partridge et al. (2014) demonstraram resultados preliminares em uma 

síntese narrativa sobre o impacto positivo da AGA utilizada durante a 

avaliação pré-operatória de idosos que seriam submetidos à cirurgia eletiva. 

Houve associação dessa intervenção com menor tempo de internação 

hospitalar e complicações pós-operatórias. 

No ambiente ambulatorial, onde ainda se questiona os reais 

benefícios da AGA, um estudo de Ekdahl et al. (2015) desenvolvido na 

Suécia demonstrou que a abordagem multidimensional diminuiu o número 

de hospitalizações e teve impacto discreto na sobrevida após dois anos de 
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seguimento. Além disso, não houve aumento de custos. Ponto forte desse 

trabalho foi ter sido realizado em um cenário real de assistência com idosos 

da comunidade portadores de multimorbidade e várias internações recentes.  

Apesar da falta de estudos de boa qualidade, evidências preliminares 

apoiam o uso da AGA nos locais de interface entre os cuidados hospitalares 

e a comunidade (Conroy et al., 2011). Resultados iniciais promissores foram 

demonstrados na implantação de uma unidade de emergência voltada ao 

idoso frágil. Conroy et al. (2013) descreveram menor necessidade de 

hospitalização nos muito idosos (≥ 85 anos) e menor taxa de readmissão 

hospitalar em três meses. No entanto, percebeu-se um aumento discreto no 

tempo de internação. A realização de novos estudos pode melhorar o nível 

de evidências nesse ambiente. 

Perspectivas atuais apontam novas oportunidades para uso da AGA 

na atenção à saúde do idoso: elaboração de protocolos à distância via 

internet (Gray et al., 2012); incorporação de novos parâmetros como 

fragilidade e sarcopenia que, além de relevantes, são potencialmente 

modificáveis (Morley et al., 2015). 

 

1.3  Estrutura da avaliação geriátrica ampla  

 

Palmer (1999) defende a incorporação da AGA à prática clínica diária 

como o modelo mais apropriado para avaliar os componentes físico, 

psíquico, social e ambiental que envolvem a saúde do idoso. A maneira de 

avaliação desses componentes varia dependendo da equipe e do local em 
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que ela é realizada; se em hospital, instituição de longa permanência, pronto 

atendimento, ambulatório ou domicílio.  

De maneira geral, a AGA é composta de duas partes. Na primeira, 

são levantadas informações sobre dados sociodemográficos (idade, sexo, 

escolaridade, estado civil, endereço), doenças prévias, medicamentos em 

uso, situação vacinal, práticas de atividade física e de lazer. Na segunda, os 

principais domínios que interferem na saúde do idoso são investigados. Os 

parâmetros comumente avaliados nesta parte são suporte social, 

funcionalidade, órgãos dos sentidos, cognição, humor, equilíbrio, mobilidade 

e estado nutricional (Rubenstein, 1998). Apesar da diversidade, o mais 

comum é o uso de escalas de triagem na avaliação desses parâmetros. 

 

1.4  Perfil dos idosos que mais se beneficiam da avaliação geriátrica 

ampla 

 

Segundo Rubenstein (2015), idosos com pelo menos uma dessas 

características constituem o perfil de pacientes que tendem a se beneficiar 

mais de cuidados integrais e, portanto, da realização da AGA: 

 Existência de várias doenças crônicas (multimorbidade). 

 Alteração recente da funcionalidade (necessidade de ajuda 

para alguma atividade básica ou instrumental da vida diária). 

 Presença de pelo menos uma síndrome geriátrica. 

 Visitas frequentes ao sistema de saúde. 
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 Mudança de ambiente (internação hospitalar, 

institucionalização, assistência domiciliar, etc.). 

 Idade avançada (85 anos ou mais).  

Idosos muito saudáveis tendem a se beneficiar menos de uma 

avaliação multidimensional; nestes pacientes as avaliações servirão apenas 

para registro das suas capacidades. Para indivíduos com doença avançada 

em estágio final de vida a AGA pode ser mais um fator de desgaste sem 

oferecer benefícios reais ao seu cuidado.  

 

1.5 O papel da avaliação geriátrica na predição de riscos em idosos 

 

A identificação do estado de saúde e prognóstico dos idosos em risco 

de eventos desfavoráveis é fundamental para o desenvolvimento de 

estratégias de saúde pública e intervenções clínicas precoces. As escalas 

baseadas nos componentes da AGA são as que têm apresentado os 

melhores resultados, provavelmente, porque refletem uma via final comum 

de muitas doenças nos idosos. Velilla et al. (2014) compararam o poder 

preditivo da AGA com cinco índices de comorbidade e duas escalas 

prognósticas em uma população de idosos internados. A AGA, com 

destaque para os parâmetros funcionalidade e cognição, foi o melhor 

preditor de sobrevida. 

Um estudo com idosos internados na enfermaria de geriatria do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC-FMUSP) também verificou que a AGA foi capaz de identificar 
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pacientes com maior risco de desfechos adversos. Perda funcional e 

desnutrição foram fortes preditores de delirium, de maior tempo de 

internação e de óbito intra-hospitalar. Baixo suporte social também se 

associou com mortalidade (Avelino-Silva et al., 2014). 

Na área de oncologia, a AGA tem desempenhado importante papel na 

predição de riscos e no auxílio às decisões terapêuticas em idosos com 

câncer conforme revisão sistemática realizada por Caillet et al. (2014). 

Nesse contexto, perda funcional, desnutrição e multimorbidade 

apresentaram associação independente com quimiotoxicidade e menor 

sobrevida. Prejuízo cognitivo e fragilidade também aumentaram o risco de 

toxicidade à quimioterapia. 

A AGA tem se destacado também na predição de riscos relacionados 

a cirurgias em idosos (Abete et al., 2016). Em um estudo realizado por Kim 

et al. (2013), uma avaliação multidimensional realizada no pré-operatório de 

procedimentos eletivos teve melhor poder preditivo para mortalidade, 

complicações hospitalares, internação prolongada e institucionalização do 

que os parâmetros tradicionais de risco cirúrgico. Funcionalidade e estado 

nutricional foram os parâmetros mais fortemente associados aos riscos. 

Resultados semelhantes foram mostrados em vários outros estudos 

(Maekawa et al., 2015; Liang et al., 2015; Moug et al., 2016). 

Embora vários modelos de AGA tenham sido propostos, poucos foram 

devidamente padronizados e validados nos ambientes em que são 

utilizados. A heterogeneidade clínica e sociocultural da população idosa 
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dificulta o estabelecimento de um modelo universal de AGA para 

identificação e predição de riscos.  

Um instrumento que tem sido bastante validado nos últimos anos para 

uso no ambiente hospitalar é o Multidimensional Prognostic Index (MPI) 

(Pilotto et al., 2008). Ele fornece um escore global de risco baseado em oito 

parâmetros da AGA que são avaliados em 25-30 minutos. O MPI apresentou 

performance excelente na predição de tempo de internação e mortalidade 

em curto e longo-prazo em idosos hospitalizados por causas agudas (Pilotto 

et al., 2008; Volpato et al., 2014). Resultados similares confirmaram o poder 

preditivo do MPI para mortalidade em idosos internados por doenças 

específicas (p.ex. pneumonia, insuficiência cardíaca congestiva, acidente 

isquêmico transitório), tendo inclusive um valor prognóstico mais relevante 

do que os fatores de risco específicos da doença (Pilotto et al., 2009; Pilotto 

et al., 2010; Sancarlo et al., 2012). 

Pilotto et al. (2013) também validaram o MPI-SVaMA, semelhante ao 

MPI, porém adaptado a idosos da comunidade. Esse instrumento teve 

acurácia excelente na predição de mortalidade em idosos moradores de uma 

região da Itália que solicitaram intervenção ou apoio do sistema público de 

saúde local. Atualmente, esse índice de risco tem sido estudado no auxílio à 

tomada de decisão terapêutica em geriatria (Pilotto et al., 2016a; Pilotto et 

al., 2016b). 

Outro instrumento multidimensional amplamente validado é o Frailty 

Index (Rockwood et al., 2005). Este modelo de fragilidade é composto por 

uma lista estendida de condições clínicas. Os parâmetros avaliados não são 
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fixos, variando normalmente de 40 a 70 itens que investigam as principais 

síndromes geriátricas e as comorbidades do paciente (Searle et al., 2008). 

Por isso, esse instrumento muitas vezes tem sido construído em paralelo à 

aplicação de uma AGA (Evans et al., 2014). Frailty Index baseado em 

informações laboratoriais também tem sido validado (Blodgett et al., 2017). 

Esse modelo conceitual de fragilidade considera mais importante avaliar o 

acúmulo de déficits que o indivíduo apresenta nos diferentes domínios que 

englobam a saúde (Rockwood et al., 2005). Estudos em diferentes cenários 

de atenção à saúde do idosos demonstram a eficácia dessa medida de 

déficits cumulativos em prever desfechos negativos, incluindo hospitalização, 

perda funcional, institucionalização e morte (Jones et al., 2005; Kiely et al., 

2009; Pilotto et al., 2012; Evans et al., 2014).  

De maneira geral, a AGA tem se consolidado cada vez mais como o 

principal instrumento prognóstico em idosos. Os resultados positivos em 

diferentes ambientes de atenção à saúde confirmam a capacidade desse 

modelo multidimensional em identificar os pacientes sob maior risco de 

eventos adversos futuros (Rubenstein, 2015).  

 

1.6 A necessidade de modelos multidimensionais breves  

 

Um problema relacionado à AGA é a falta de um método prático e 

eficiente para serviços de saúde concorridos, em especial os ambientes de 

cuidados agudos entre o hospital e a comunidade (Graf et al., 2011; Conroy 

et al.; 2011). A maioria dos estudos envolvendo instrumentos 
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multidimensionais, como o MPI e o Frailty Index, foi conduzida em 

enfermarias e examinaram ferramentas que demandam um tempo excessivo 

para administrar, tornando-as inviáveis para serviços de saúde com alto 

fluxo de pacientes (Pilotto et al., 2008; Pilotto et al., 2012; Avelino-Silva et 

al., 2014). Considerando o crescente número de idosos que demandam por 

cuidados agudos, existe uma necessidade urgente de instrumentos 

multidimensionais breves baseados na AGA para auxiliar os profissionais de 

saúde em contextos com limitação de tempo e recursos (Ellis et al., 2014).  

Outros instrumentos de rastreio ultrarrápidos vêm sendo 

primariamente utilizados em ambientes de cuidados agudos (Salvi et al., 

2012; Yao et al., 2015). Entre os mais conhecidos e validados, destacam-se 

o Identification of Seniors at Risk (ISAR) (McCusker et al., 1999) e o Triage 

Risk Screening Tool (TRST) (Meldon et al., 2013). Resultados em diferentes 

populações de idosos com doenças agudas e crônicas descompensadas 

mostraram que esses instrumentos são úteis em identificar pacientes com 

alto risco para desfechos adversos (Salvi et al., 2012; Yao et al., 2015). No 

entanto, esses instrumentos baseiam-se em perguntas concisas que avaliam 

apenas uma parte do amplo espectro de domínios que impactam o estado 

de saúde dos idosos (Salvi et al., 2012). Não oferecem, portanto, uma 

investigação direta das síndromes geriátricas.  

Salvi et al. (2012) propuseram uma abordagem inovadora para 

implementar o uso da AGA nesses ambientes com alto fluxo de pacientes. 

Essa estratégia consiste em um processo que engloba duas etapas. 

Primeiro, aplica-se um instrumento de triagem ultrarrápido. Depois, a AGA é 
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realizada apenas nos idosos classificados como alto risco. O instrumento 

ISAR mostrou resultados promissores com uso dessa abordagem (Salvi et 

al, 2012). Futuros estudos ainda precisam comprovar os benefícios desse 

método que seleciona pacientes para realização da AGA. 

Esse contexto de incertezas em relação à utilidade de ferramentas 

baseadas na AGA em serviços de interface entre os cuidados hospitalares e 

a comunidade motivou a realização do presente estudo. Além disso, falta de 

recursos e sobrecarga de atendimentos é uma realidade ainda mais 

frequente nos Sistemas de Saúde de países em desenvolvimento como o 

Brasil, o que exige a busca por instrumentos multidimensionais mais rápidos, 

simples e adequados à prática clínica (Lin et al., 2018).  

 

1.7 Hospital Dia Geriátrico como modalidade de atendimento 

 

O hospital dia geriátrico (HDG) constitui um serviço de assistência 

intermediário aos modelos tradicionais de internação hospitalar e 

ambulatório. Tem por objetivo ―viabilizar uma assistência global à saúde do 

idoso adequada para aqueles cuja necessidade terapêutica e de orientação 

de seus cuidadores não justifiquem sua permanência contínua em ambiente 

hospitalar e/ou auxiliar as famílias que não apresentam condições 

adequadas para as demandas assistenciais desse idoso‖ (Ministério da 

Saúde, 2002). 

Os primeiros hospitais dia surgiram na Rússia no início dos anos 30, 

com o propósito de atender às necessidades de pacientes 
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neuropsiquiátricos. Posteriormente, a ideia foi levada ao Reino Unido onde 

Bierer estabeleceu o primeiro hospital dia psiquiátrico em Londres no ano de 

1946. Nesse mesmo período, as bases da Geriatria surgiam no Reino Unido 

com um olhar global sobre a saúde do idoso. Esse enfoque privilegiava a 

reabilitação das incapacidades e a promoção da qualidade de vida 

(Vaughan, 1985). 

Posteriormente, a demanda crescente dos pacientes idosos por 

reabilitação e abordagem multidisciplinar tornou propício o surgimento do 

HDG, sendo o primeiro inaugurado em 1958, em Oxford, como uma 

alternativa de atendimento para evitar as reinternações dos idosos após a 

alta hospitalar. 

A primeira publicação sobre este tipo de serviço de saúde foi 

realizada em 1961 (Farndale, 1961). A partir de 1960, essa modalidade de 

atendimento expandiu-se rapidamente com o propósito de complementar os 

serviços de internação. No Reino Unido, o número de HDG aumentou 

bastante ao longo das próximas décadas, passando de 90 em 1969 para 

cerca de 400 no início de 1990 (Brocklehurst et al., 1970; Brocklehurst et al., 

1980). 

Essa modalidade foi inicialmente desenvolvida com o objetivo de ser 

um local de atendimento de curta permanência para o tratamento de idosos 

durante o período do dia, oferecendo ao paciente a possibilidade de retorno 

à residência ao término do atendimento. Esse modelo, que estimula a 

desospitalização, difundiu-se posteriormente para a Europa, bem como para 

a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos da América e Canadá. Nessa 
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fase de expansão, o foco de atendimento era voltado essencialmente para 

reabilitação de idosos com sequela de acidente vascular cerebral, outras 

doenças neurológicas, doenças musculares e amputações (Macfarlane et 

al., 1979). 

O HDG tornou-se um importante componente da atenção à saúde do 

idoso. Estudos iniciais mostraram que esse ambiente podia reduzir a 

utilização de outros serviços, como a busca por atendimentos nos setores de 

urgência e emergência, internação hospitalar e institucionalização 

(Brocklehurst et al., 1980; López et al., 1988). Porém, dados posteriores da 

literatura têm sido controversos em demonstrar o real impacto do HDG na 

saúde dos idosos. Uma revisão sistemática (Foster et al., 2000) concluiu que 

esse serviço não apresenta vantagem quando comparado com outras 

formas de atendimento geriátrico (p.ex. assistência domiciliar, atendimentos 

ambulatoriais e internação hospitalar). Estudos de custo-efetividade também 

começaram a questionar esse modelo de atendimento em HDG focado na 

reabilitação (Hildick-Smith, 1984; Zeeli et al., 1988). 

Apesar dos resultados menos animadores nos estudos randomizados, 

a possibilidade de oferecer tratamento multiprofissional para idosos frágeis 

em um único ambiente sem a tradicional internação hospitalar, permaneceu 

atrativa. No modelo de HDG mais atual, o atendimento deve ser expandido 

para além da reabilitação com o objetivo de atender às necessidades locais 

do sistema de saúde (Beynon et al., 2009). A estrutura de cuidado precisa 

ser baseada nos conceitos da AGA com promoção do atendimento 

multidisciplinar. 
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O HDG também deve ser capaz de oferecer tratamento de condições 

agudas com retornos frequentes e plano de tratamento de curto prazo para 

evitar hospitalizações. Esse ambiente precisa estar integrado aos demais 

serviços locais de atenção à saúde do idoso (enfermaria, pronto-socorro, 

ambulatório, assistência domiciliar, instituição de longa permanência) de 

modo a oferecer apoio a esses outros recursos. Facilidade de consultas com 

outras especialidades médicas, realização de pequenos procedimentos (p. 

ex. exames laboratoriais e de imagem, medicações parentais, transfusões 

sanguíneas, biópsias) e educação em saúde devem também fazer parte das 

atividades realizadas no HDG (Young et al., 2008; Beynon et al., 2009). 

No Brasil, as atividades em HDG foram regulamentadas pelo 

Ministério da Saúde pela primeira vez em 23 de março de 1998 (portaria 

número 2414) com foco em reabilitação de idosos, mas também com a 

finalidade de ―evitar uma internação com fins exclusivamente terapêuticos‖. 

Incentivada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa que 

reforçou a implantação de Centros de Referência à saúde do idoso no 

Sistema Único de Saúde (portaria do Ministério da Saúde publicada em 2002 

e, atualizada em 2006), o HC-FMUSP, em 2008, por iniciativa do Serviço de 

Geriatria da instituição, expandiu o já existente hospital dia clínico-cirúrgico 

para que fosse também uma unidade especializada no atendimento aos 

idosos. A principal necessidade local para implantação dessa unidade 

decorreu do crescente número de idosos nas unidades de emergência e 

internação. 
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Inicialmente, seis leitos foram utilizados para o atendimento de idosos 

com risco de hospitalização. Posteriormente, esse número cresceu para oito 

leitos. A equipe interdisciplinar de atendimento foi constituída por médicos 

(residentes e especialistas em geriatria), equipe de enfermagem 

(enfermeiros e técnicos), farmacêutico e assistente social; profissionais de 

nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia apoiam a unidade. 

Inserido em um hospital universitário de atendimento terciário, o HDG 

do HC-FMUSP propõe garantir aos pacientes os benefícios da estrutura 

hospitalar com as vantagens de eles se manterem durante todo o 

tratamento, no ambiente ambulatorial. Ao contrário de grande parte dos HDG 

descritos na literatura, cuja essência é a reabilitação, esse modelo foi 

desenvolvido para executar um seguimento intensificado de curto prazo com 

foco em doenças agudas, doenças crônicas descompensadas e realização 

de pequenos procedimentos (Aliberti et al., 2016). 

Nesse ambiente de cuidados intermediários, avaliamos a validade do 

instrumento de rastreio multidimensional breve desenvolvido neste estudo 

pelo consenso de especialistas. O nosso objetivo foi elaborar um modelo de 

avaliação geriátrica mais adaptado aos serviços de saúde com alto fluxo de 

pacientes. A validação desse instrumento é o primeiro passo na construção 

de um protocolo de apoio à tomada de decisão terapêutica em idosos com 

condições agudas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver e investigar as propriedades psicométricas de uma 

avaliação geriátrica compacta de múltiplos domínios projetada para 

ambientes de assistência à saúde com tempo e recursos limitados.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

Desenvolver uma avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-

10) baseada nos moldes da AGA por meio do consenso de especialistas 

(técnica Delphi).  

Avaliar as propriedades psicométricas da AGC-10 com especial 

atenção às seguintes características do instrumento: validade de conteúdo e 

constructo, confiabilidade interexaminadores, incerteza de medição, utilidade 

clínica, consistência interna e análise fatorial exploratória.  

Investigar a validade preditiva da AGC-10 para perda funcional, 

hospitalização e morte em idosos até um ano após sua inclusão em 

condições clínicas agudas.  

 Comparar a performance da AGC-10 com os instrumentos ISAR e 

TRST na predição de risco de desfechos adversos em idosos com condições 

clínicas agudas. 
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Delineamento  

 

Trata-se de pesquisa observacional organizada em duas etapas. Na 

primeira etapa, foi realizado um estudo transversal para desenvolver a AGC-

10 por meio de consenso de especialistas. Na segunda etapa, foi realizado 

um estudo de coorte prospectivo para avaliar as propriedades psicométricas 

do novo instrumento.  

 

3.2 Consenso de especialistas  

 

3.2.1 Participantes  

Foram convidados via e-mail 72 profissionais de todas as regiões do 

Brasil a participar de um consenso de especialistas com objetivo de 

desenvolver um instrumento multidimensional de rastreio rápido.  

Nesse estudo, os seguintes critérios foram utilizados para definir o 

termo especialista: 

(1) Possuir pelo menos dois anos de experiência com atendimento de 

idosos em ambientes de cuidados agudos. 

(2) Possuir título de especialista em geriatria pela Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).  
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(3) Possuir título de mestrado e/ou doutorado com pesquisa 

relacionada à área de geriatria ou gerontologia. 

(4) Possuir atuação docente na área de geriatria ou gerontologia em 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

(Brasil).  

Para ser considerado apto a participar do consenso de especialista, o 

profissional precisava possuir obrigatoriamente os itens expostos nos 

critérios (1) e (2) e pelo menos um dos itens descritos nos critérios (3) e (4).  

Apesar de ter sido selecionada por amostragem de conveniência, o 

painel de especialistas procurou retratar proporcionalmente as cinco regiões 

do Brasil, conforme a distribuição atual dos médicos geriatras no país 

(Scheffer, 2018) e, também, garantir que os profissionais incluídos 

representassem uma ampla variedade de instituições acadêmicas. 

 

3.2.2 Elaboração do consenso  

O consenso de especialistas aconteceu nos moldes da técnica Delphi 

(Keeney et al., 2011). Essa técnica tem sua escolha justificada quando se 

pretende que um grupo de especialistas forneça sua contribuição para um 

problema complexo de pesquisa para o qual ainda não há consenso na 

literatura. Na presente pesquisa, foi feita escolha pela técnica Delphi porque 

não está totalmente definido um formato padrão de AGA, apenas diretrizes 

gerais sobre esse modelo de avaliação. Além disso, a ideia de estabelecer 

um instrumento de rastreio multidimensional breve é totalmente inovadora. 

Prévios estudos na área de oncogeriatria também usaram essa técnica para 
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estabelecer o melhor formato de avaliação multidimensional para idosos 

portadores de câncer (O‘Donovan et al., 2015; Mohile et al., 2015).  

Nesse estudo, utilizou-se a técnica Delphi modificada em que a 

elaboração dos questionários parte de uma ampla revisão da literatura no 

assunto de interesse. A revisão da literatura foi realizada por um dos 

pesquisadores (MJRA). Os questionários utilizados passaram por uma 

análise preliminar realizada por um grupo de quatro pesquisadores 

independentes com ampla experiência em avaliação geriátrica e 

responsáveis por garantir a qualidade do processo. Melhorias eram 

sugeridas e implementadas nos questionários antes de submetê-los para 

consenso dos especialistas.  

Para esse estudo, foram programadas três rodadas de opinião para 

obtenção de consenso sobre: 

(1) Os parâmetros que deveriam ser avaliados em um instrumento 

multidimensional de 10 minutos baseado na AGA.  

(2) Os instrumentos que deveriam ser utilizados para compor cada 

parâmetro do novo instrumento.  

(3) Os limites para classificar cada parâmetro em três níveis: normal, 

alteração leve e alteração grave.  

Os questionários apresentavam um formato dirigido (Anexo A) pois a 

possibilidade de escolha entre muitas opções aumentaria o risco de 

resultados inconclusivos. Na primeira rodada, uma lista de 10 domínios foi 

apresentada. Esses parâmetros foram submetidos à aprovação dos 

participantes. Os especialistas também foram convidados a sugerir domínios 



Métodos 25 

  
 

 

adicionais à lista original. Na segunda rodada, os especialistas escolheram 

os instrumentos específicos para avaliar cada domínio da AGC-10. Para 

cada domínio foram oferecidas duas opções. Os especialistas podiam 

sugerir uma terceira opção caso não concordassem com as duas opções 

apresentadas. Na terceira rodada, os especialistas emitiram a sua opinião 

sobre os limites de classificação apresentados para cada domínio da AGC-

10. A proposta dos pesquisadores sugeria que cada parâmetro fosse 

classificado em três níveis: normal (0 pontos), alteração leve (0,5 pontos) e 

alteração grave (1 ponto). Além disso, um escore final do instrumento, 

representando o comprometimento global do indivíduo, seria obtido pela 

média simples entre os domínios avaliados, variando de 0 (nenhum déficit 

encontrado) a 1 (déficit total em todos os domínios). Esse formato de 

pontuação foi adaptado de instrumentos multidimensionais previamente 

validados na literatura (Jones et al., 2004; Pilotto et al., 2008). 

Desde o início, os especialistas foram avisados de que o novo 

instrumento seria baseado nos moldes da AGA e deveria ser desenvolvido 

para uso em ambientes de assistência em que os profissionais de saúde 

possuem tempo e recursos bastante limitados. As três rodadas foram 

conduzidas por meio de questionários eletrônicos de acesso via internet à 

distância, sendo utilizada a plataforma Research Eletronic Data Capture 

(REDCap) (Harris et al., 2009). Foi disponibilizado um período de 15 dias 

para que cada questionário fosse respondido. Houve ainda um intervalo de 

um mês entre cada rodada de opinião. Durante esse período, as respostas 
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da etapa anterior e o questionário da etapa seguinte eram apresentados e 

avaliados pelo grupo de pesquisadores independentes.  

As informações referentes a participação de cada profissional foram 

consideradas confidenciais. Nos relatórios e nos questionários não foi 

divulgada nenhuma identificação nominal. Cada participante se manteve 

anônimo aos demais durante todo o processo. Consenso foi obtido quando 

mais de 70% dos profissionais estiveram de acordo com a proposta. Itens 

sugeridos espontaneamente por ≥ 5% dos especialistas foram submetidos à 

aprovação na rodada subsequente. Antes de responderem a segunda e 

terceira rodadas, todos os participantes tinham acesso aos resultados da 

etapa anterior.  

 

3.3 Propriedades psicométricas do instrumento  

 

3.3.1 Recrutamento, cenário e população  

Foram considerados nessa etapa do estudo todos os pacientes idosos 

admitidos consecutivamente no hospital dia geriátrico (HDG) do Serviço de 

Geriatria do HC-FMUSP no período maio de 2014 a dezembro de 2015. Este 

setor dispõe de oito poltronas dentro de um hospital dia clínico-cirúrgico de 

25 leitos situado no prédio dos ambulatórios dessa instituição. O HDG 

funciona 12 horas por dia e oferece atendimento aos pacientes com doença 

aguda ou crônica descompensada e àqueles com necessidade de pequenos 

procedimentos (biopsia renal, óssea, hepática, paracentese, passagem de 

sonda enteral e etc.). O objetivo central desse ambiente é promover a 
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desospitalização dos idosos (Aliberti et al., 2016). Os pacientes são 

encaminhados pelos médicos responsáveis de diferentes locais e níveis de 

atendimento, incluindo unidades assistenciais do complexo HC-FMUSP 

(pronto-socorro, enfermaria, ambulatório de especialidades, assistência 

domiciliar) que abrangem o nível de atenção terciário como também do 

Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza (Unidade Básica de 

Saúde) que abrange os níveis de atenção primário e secundário. Os 

principais motivos de encaminhamento ao HDG estão descritos no  

Quadro 1.  

 

Quadro 1 –  Principais motivos de encaminhamento ao Hospital Dia 
Geriátrico 

 

Doenças agudas 

Infecções 
Pneumonia, infecção do trato urinário, celulite, 
erisipela, gastroenterite aguda. 

Delirium Investigação diagnóstica de delirium. 

Distúrbios 
hidroeletrolíticos 

Distúrbios eletrolíticos envolvendo sódio, potássio e 
cálcio. 

Dor  
Investigação diagnóstica e tratamento de dor 
refratária.  

Síndrome consumptiva 
Perda ponderal > 5% em 1 mês ou > 10% em 6 
meses.  

Doenças crônicas descompensadas 

Diabetes descompensado 
Hemoglobina glicada > 8,5% em uso de 
medicações orais e/ou insulinoterapia ou episódios 
de hipoglicemia.  

Crise hipertensiva 
Pressão arterial maior que 160/100 mmHg em uso 
de três ou mais anti-hipertensivos. 

Insuficiência cardíaca 
descompensada   

Classe funcional III ou IV segundo a New York 
Heart Association. 

Sintomas 
comportamentais da 
demência 

Sintomas moderados a intensos iniciados nas 
últimas duas semanas em pacientes com demência.  

 



Métodos 28 

  
 

 

O atendimento dos idosos é realizado por equipe multidisciplinar 

composta por médicos, enfermeiros, assistente social e farmacêutico. 

Conforme a necessidade do paciente, pode ser solicitada avaliação da 

nutricionista, fisioterapeuta e/ou fonoaudióloga. Os atendimentos no HDG 

normalmente são realizados em turnos de seis horas, podendo durar no 

máximo 12 horas. Após o atendimento inicial, retornos são programados 

conforme o quadro clínico do paciente. A grande maioria dos casos são 

resolvidos em até cinco visitas ao HDG e o período entre admissão e alta 

raramente ultrapassa dois meses.  

 

3.3.1.1 Critérios de inclusão  

 Idade igual ou superior a 60 anos.  

 Encaminhamento ao HDG do Serviço de Geriatria do HC-FMUSP 

devido à condição clínica aguda. Foram consideradas condições 

clínicas agudas aquelas de início recente ou decorrentes de 

complicações recentes de doenças crônicas que requerem 

investigação adicional e/ou tratamento imediato. O médico 

responsável pelo paciente descrevia na ficha de encaminhamento 

ao HDG se o atendimento era para doença clínica aguda. 

 

3.3.1.2 Critérios de exclusão  

 Situações clínicas na admissão que exigiram imediata internação 

hospitalar ou atendimento em unidade de emergência, incluindo: 

(1) sinais clínicos graves (instabilidade hemodinâmica, insuficiência 
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respiratória aguda ou rebaixamento do nível de consciência); (2) 

alterações hidroeletrolíticas graves (hiponatremia menor que  

120 mEq/L, hipernatremia maior que 155mEq/L, hipocalemia menor 

que 2,5 mEq/L, hipercalemia maior que 6,5mEq/L e hipercalcemia 

acima de 12 mEq/L); (3) suspeita de doença aguda grave (acidente 

vascular cerebral, infarto do miocárdio, embolia pulmonar, sepse 

grave, traumatismo crânio encefálico grave).  

 Planejamento de hospitalização eletiva nos próximos 12 meses a 

partir da admissão no HDG.  

 Pacientes em cuidados paliativos exclusivos.  

 Recusa do paciente ou de seu responsável em participar do 

estudo, mediante assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

3.3.2 Avaliação inicial  

Uma equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, 

farmacêutico e assistente social conduziu a avaliação inicial na primeira 

visita do paciente ao HDG. Essa equipe de pesquisa realizou um mês de 

treinamento sobre os procedimentos do estudo. A avaliação inicial possuía 

um modelo padronizado de entrevista que incluiu: dados sociodemográficos, 

estimativa do médico encaminhador sobre o risco específico do paciente 

perder funcionalidade e internar nos próximos seis meses, índice de 

comorbidades de Charlson e AGC-10 (Aliberti et al., 2018).  
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Foram administrados também instrumentos que auxiliaram na 

validação da AGC-10. Primeiro, uma AGA estendida agregou sete 

instrumentos externos à AGC-10 que avaliaram diferentes domínios de 

saúde (Anexo B). Depois, houve aplicação de dois instrumentos de rastreio 

rápido: ISAR (McCusker et al., 1999) e TRST (Meldon et al., 2003). Por fim, 

dois métodos validados para identificar indivíduos frágeis foram 

empregados, o fenótipo da fragilidade (Fried et al., 2001) e o Frailty Index 

(Rockwood et al., 2005). 

As informações foram obtidas por entrevista direta com os pacientes. 

Quando a capacidade de comunicação dos participantes era limitada por 

dificuldade de comunicação ou déficit cognitivo, os dados eram 

complementados por entrevista com familiar ou acompanhante respeitando-

se as normas para aplicação de cada instrumento.  

Os pesquisadores que conduziram a avaliação inicial não tinham 

ciência dos objetivos específicos dessa pesquisa. Uma equipe composta por 

três médicos geriatras independentes foi responsável por conferir a 

qualidade dessas avaliações (identificando dados faltantes) e por solucionar 

dúvidas dos pesquisadores durante a coleta de dados.  

A equipe multidisciplinar do HDG, responsável pelos cuidados clínicos 

dos pacientes, não tinha acesso aos dados do protocolo de estudo. Todas 

as informações da pesquisa foram registradas e administradas por meio dos 

instrumentos de coleta eletrônica disponibilizados pela plataforma REDCap 

(Harris et al., 2009). 
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Independente da inclusão no estudo, os pacientes encaminhados ao 

HDG durante o período dessa pesquisa seguiram com atendimento clínico 

habitual na unidade sem nenhuma interferência. 

 

3.3.2.1 Características sociodemográficas  

As seguintes características sociodemográficas dos participantes 

foram registradas por entrevista direta com participantes e/ou seus 

familiares/cuidadores e, pela revisão do prontuário médico do HC-FMUSP: 

 Idade (número de anos completos).  

 Sexo (masculino ou feminino).  

 Cor ou raça (definida pelo participante de acordo com a definição 

do IBGE: branca, preta, parda, amarela e indígena).  

 Escolaridade (número de anos completos).  

 Renda familiar per capita em salários mínimos (SM), classificada 

em três níveis: < 1 SM, 1 – 2 SM e > 2 SM. Para cálculo da renda 

em SM, foram considerados os valores vigentes na tabela do 

salário mínimo brasileiro para o ano de 2014 (R$ 724,00) e, depois, 

atualizado para 2015 (R$ 788,00).   

 

3.3.2.2  Estimativa do médico encaminhador sobre o risco de 

eventos adversos  

Os médicos indicaram na ficha de encaminhamento ao HDG (Anexo 

B) a sua melhor estimativa sobre a probabilidade do seu paciente internar 

nos próximos seis meses. Eles também forneceram opinião sobre a 
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probabilidade do seu paciente desenvolver uma nova dependência para 

atividade básica de vida diária (ABVD) nos próximos seis meses. Na ficha de 

encaminhamento havia as seguintes categorias para escolha do médico: 

<10%, 25%, 50%, 75% e > 90%. No estudo essa variável foi classificada em 

três níveis: ≤ 25%, 50% e ≥ 75%.  

 

3.3.2.3 Índice de comorbidades de Charlson   

Para avaliação da carga de doenças prévias foi utilizado o índice de 

comorbidade de Charlson (Quadro 2). Este índice, um dos mais conhecidos 

na prática clínica com idosos, foi construído e validado para predição de 

sobrevida em longo prazo de indivíduos com câncer (Charlson et al., 1987). 

Nesse estudo, foi administrada uma versão atualizada que se mostrou 

preditiva de mortalidade em curto e longo prazo de idosos hospitalizados por 

doenças agudas (Frenkel et al., 2014). Essa versão é composta por 19 

condições clínicas que possuem pesos diferentes. O escore total é dado 

pela soma dos itens e quanto mais alta a pontuação, maior a sobrecarga de 

doenças. Na forma contínua, este índice varia de 0 a 37 pontos, porém uma 

pontuação maior ou igual a seis pontos é incomum. 

Em muitos estudos, este instrumento é utilizado no formato 

categorizado. Nessa pesquisa, ficaram estabelecidas três categorias (0, 1-2 

e ≥ 3 pontos) com base na incidência de mortalidade hospitalar em estudo 

prévio que normatizou esse índice conforme a Classificação Internacional de 

Doenças (Sundararajan et al., 2004). 
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Quadro 2 – Índice de comorbidades de Charlson  
 

Doença Pontuação 

Diabetes mellitus 1 

Com lesão de órgão alvo? 2 

Infarto do miocárdio 1 

Insuficiência cardíaca 1 

Doença cerebrovascular 1 

Hemiplegia? 2 

Insuficiência arterial periférica 1 

Neoplasia 2 

Metastática? 6 

Demência 1 

Doença pulmonar obstrutiva crônica 1 

Doenças do tecido conjuntivo 1 

Úlcera péptica 1 

Doença hepática 1 

Moderada/grave? 3 

Disfunção renal moderada/grave 2 

Leucemia 2 

Linfoma 2 

Síndrome da imunodeficiência adquirida 6 

 

3.3.2.4 Avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10)   

A AGC-10 foi administrada por um dos membros da equipe de 

pesquisa. Uma vez que o objetivo da etapa 1 desse trabalho foi justamente 

desenvolver a AGC-10, a estrutura desse novo instrumento será 

apresentada na sessão de resultados referente ao consenso de 

especialistas.  

Em uma subamostra de participantes incluídos consecutivamente até 

completar 10% da amostra total, a AGC-10 foi administrada por dois 
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examinadores diferentes e cegados entre si. As duas aplicações 

aconteceram no mesmo dia (admissão no HDG), com aproximadamente 

duas horas de intervalo entre si. O tempo para administrar a AGC-10 foi 

registrado em todas aplicações dessa subamostra. 

 

3.3.2.5 Avaliação geriátrica ampla  

A triagem de diferentes domínios de saúde que representam as 

principais síndromes geriátricas foi realizada por sete instrumentos 

estendidos e amplamente validados na literatura (Anexo C).  

 

3.3.2.5.1  Escala de apoio social do Medical Outcomes Study com 

oito itens 

Para avaliação do suporte social foi aplicada diretamente ao 

participante a versão reduzida da escala de apoio social do Medical 

Outcomes Study composta por 8 itens. Essa versão foi validada em 2012 e 

apresentou propriedades psicométricas excelentes quando comparada à 

escala original de 19 itens (Moser et al., 2012). Esse instrumento já foi 

utilizado na Língua Portuguesa em sua versão estendida (Backes et al., 

2011).  

A escala é composta por cinco domínios, sendo que o domínio 

material apresenta quatro itens e os demais apenas um. Cada item 

corresponde a uma pergunta que é respondida em escala Likert de cinco 

pontos. A soma dos itens fornece o escore total que varia de 0 a 40 pontos. 
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Não existem notas de corte definidas na literatura para esse instrumento e 

quanto maior a pontuação, melhor o apoio social do indivíduo. 

 

3.3.2.5.2 Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT) 

Os dados da receita médica também foram utilizados para calcular 

ICFT. Esse instrumento possui três seções que avaliam dosagens, posologia 

e informações adicionais para uso dos remédios. Cada seção é pontuada 

separadamente de acordo pesos relacionados as características de cada 

medicamento. O escore final é obtido pela soma das três seções e quanto 

maior o valor maior a complexidade terapêutica (Acurcio et al., 2009). Não 

existem notas de corte definida na literatura. Esse instrumento foi validado 

para o português (Melchiors et al., 2007). 

 

3.3.2.5.3  Versão Brasileira do Older Americans Resources and 

Services Multidimensional Functional Assessment 

Questionnaire (BOMFAQ) 

A funcionalidade foi mensurada pela escala BOMFAQ. Esse 

instrumento foi aplicado na população brasileira por meio de um inquérito 

domiciliar na cidade de São Paulo (Ramos et al., 1993). Originalmente, é 

composto por perguntas que envolvem dados sobre a situação 

socioeconômica, estrutura familiar, condições de saúde física e mental e 

grau de autonomia no dia a dia dos idosos. Para essa pesquisa foram 

selecionados os 15 itens que avaliam a funcionalidade do indivíduo para as 

8 ABVD e 7 atividades instrumentais da vida diária (AIVD). Para cada item, é 
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atribuída uma pontuação de 0 a 2, sendo 0, não é capaz de realizar; 1, 

realiza com dificuldade (necessita supervisão ou ajuda de alguém); e 2, 

realiza sem dificuldade (completamente independente). Em um total de 30 

pontos, quanto menor a pontuação, maior é a perda funcional do 

participante. Não existem notas de corte padronizadas na literatura. 

 

3.3.2.5.4 Mini Exame do Estado Mental (MEEM)  

A avaliação cognitiva foi realizada pelo MEEM, escala cognitiva global 

constituída por 11 tarefas simples realizadas somente com o participante 

que avaliam, orientação temporal e espacial, cálculo, memória, nomeação, 

repetição, compreensão e praxia (Folstein et al., 1975).  

A versão utilizada nesse estudo foi a adaptada ao contexto brasileiro 

(Brucki et al., 2003). A pontuação varia de 0 a 30; quanto menor o número 

de pontos, pior o desempenho cognitivo. A escolaridade influencia a 

performance no instrumento. 

 

3.3.2.5.5 Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens (EDG-15) 

Os sintomas depressivos foram avaliados pela EDG-15. A escala 

original tem 30 itens e foi desenvolvida especialmente para o rastreamento 

dos transtornos de humor em idosos (Yesavage et al., 1982). 

Posteriormente, versões reduzidas foram derivadas para melhor 

aplicabilidade na prática clínica.  

A versão de 15 itens, validada no Brasil, teve boa acurácia no 

diagnóstico de transtorno depressivo maior (Almeida et al., 1999). Esse 
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instrumento consiste de questões simples de cotação dicotômica (sim/não) 

aplicadas diretamente ao participante. A pontuação varia de 0 a 15; quanto 

maior o número de pontos, mais sintomas depressivos o participante possui. 

Um escore acima de cinco pontos é considerado positivo para triagem de 

depressão. Indivíduos com pontuação no MEEM ≤ 10 foram considerados 

incapazes para responder essa escala devido à déficit cognitivo grave 

(Beauchet et al., 2014). 

 

3.3.2.5.6 Mini Avaliação Nutricional (MAN)  

O estado nutricional foi analisado pela MAN amplamente utilizada 

com idosos no Brasil. Esse instrumento avalia parâmetros como padrão de 

ingesta alimentar, índice de massa corpórea (IMC) e outros índices 

antropométricos (Guigoz et al., 1996; Nestlé, 2009). A pontuação varia de 0 

a 30, quanto maior número de pontos, menor o risco nutricional. Existem 

notas de corte bem definidas na literatura, sendo: 24 a 30 pontos, normal; 17 

a 23,5 pontos, sob risco de desnutrição; menos de 17 pontos, desnutrido.  

As medidas de peso e altura foram realizadas em balança 

antropométrica calibrada da marca Welmy W200 homologada pelo 

INMETRO e aferida pelo IPEM. Em participantes que não puderam ficar em 

pé foi utilizado o peso e altura verbais. Essa estratégia, apesar de fornecer 

valores menos acurados, está prevista nas orientações de aplicação do 

instrumento (Nestlé, 2009). A pontuação do índice de massa corpórea (IMC) 

em categorias minimiza eventuais prejuízos de precisão dessas 

informações. 
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3.3.2.5.7 The Short Physical Performance Battery (SPPB)  

 O desempenho físico de membros inferiores foi avaliado pelo 

instrumento SPPB que contempla três testes: (1) velocidade de marcha, (2) 

levantar e sentar na cadeira e (3) equilíbrio (Guralnik et al., 1994). Este 

instrumento foi utilizado em outros estudos no Brasil (Mello et al., 2013). 

No teste de velocidade da marcha, os pacientes foram orientados a 

andar ao longo de 4,5 metros, na velocidade habitual. Quando necessário, 

puderam usar bengala, andador, ou outro apoio para caminhar, mas não a 

ajuda de outra pessoa. O teste foi realizado duas vezes e a melhor medida 

foi considerada. Uma fita foi pregada ao chão no corredor do HDG e serviu 

como parâmetro do ponto de início e final do teste. Os participantes 

iniciaram meio metro antes da fita e finalizaram meio metro após para evitar 

o viés de aceleração e desaceleração da marcha. 

No teste de sentar e levantar, o idoso foi orientado a se posicionar 

sentado em uma cadeira sem braço. Recebeu ordem para levantar e sentar-

se da cadeira cinco vezes consecutivas, o mais rápido possível e sem auxílio 

dos braços. O cronômetro foi acionado no momento em que o indivíduo 

iniciava o movimento e parado quando se levantava pela quinta vez.  

No teste de equilíbrio, três posições foram avaliadas. Pés paralelos, 

pés seguidos e pés enfileirados. Em cada posição, o indivíduo avaliado tinha 

que permanecer por 10 segundos. 

A pontuação total do instrumento SPPB varia de 0 a 12, com escores 

mais altos indicando melhor desempenho físico. Existem também três níveis 

de risco para essa escala conforme a probabilidade de eventos adversos 
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futuros: baixo (9-12 pontos), médio (5-8 pontos) e alto (0-4 pontos) risco 

(Corsonello et al., 2012). 

 

3.3.2.6 Escalas de rastreio rápido  

Foram administrados os instrumentos de rastreio rápido ISAR 

(McCusker et al., 1999) e TRST (Meldon et al., 2003) por um investigador 

diferente do que administrou a AGC-10. Esses dois instrumentos são 

amplamente validados para predição de desfechos adversos (revisitas ao 

pronto atendimento, internação hospitalar, perda funcional, 

institucionalização e morte) após cuidados agudos em diferentes populações 

de idosos (Braes et al., 2009; Salvi et al., 2012; Yao et al., 2015).  

O instrumento ISAR (Quadro 3) investiga de maneira concisa 

problemas em cinco domínios de saúde (funcionalidade, uso prévio do 

sistema de saúde, queixas visuais e de memória, e polifarmácia) por meio de 

perguntas de cotação dicotômica (sim/não). Nesse estudo, o item 

polifarmácia foi definido como uso de mais de cinco tipos diferentes de 

medicamentos diariamente, seguindo recomendações de publicações 

recentes sobre o instrumento ISAR (Di Bari et al., 2012; Singler et al., 2014).  

O instrumento TRST (Quadro 4) avalia déficits em cinco domínios de 

saúde (história de prejuízo cognitivo, problemas de mobilidade, polifarmácia, 

uso do sistema de saúde e suporte social) por meio de pesquisa direta com 

paciente; esse instrumento também averigua se a equipe assistencial 

indicou cuidados recentes para diferentes problemas de saúde em idosos 

(Quadro 4).  
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A pontuação de ambos instrumentos varia de 0 a 6 e valores ≥ 2 

pontos indicam alto risco de eventos adversos. Essas ferramentas 

demandam um tempo de aplicação ao redor de dois minutos. Quando os 

pacientes são incapazes de responder as questões devido à déficit cognitivo 

ou dificuldade de comunicação, permite-se a ajuda de um familiar ou 

cuidador.  

Como os trabalhos sobre essas ferramentas ainda são escassos no 

Brasil, publicações em formato de resumos (Avelino-Silva et al., 2018) e 

citações em artigos de revisão (Caldas et al., 2013), optamos por realizar os 

procedimentos de tradução e retro tradução desses instrumentos antes de 

utiliza-los nesse trabalho. Essa atividade foi realizada por dois profissionais 

independentes e com proficiência em Inglês e Português. O formato final dos 

instrumentos ficou muito semelhante ao de trabalhos anteriores realizados 

no Brasil e em Portugal (Tavares et al., 2017). 
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Quadro 3 -  Identification of Seniors at Risk (ISAR)  

 Não Sim 

1. Antes deste problema de saúde que o(a) trouxe aqui, você precisava da 
ajuda de alguém nas tarefas do dia a dia?   

0 1 

2. Depois deste problema de saúde que o(a) trouxe aqui, você tem precisado 
de mais ajuda do que antes para cuidar de si mesmo(a)? 

0 1 

3. Você ficou internado(a) em um hospital por pelo menos uma noite nos 
últimos 6 meses (excluindo permanência em unidade de pronto 
atendimento ou emergência)? 

0 1 

4. Em geral, você tem algum problema sério de visão que não pode ser 
corrigido com óculos? 

0 1 

5. Em geral, você tem problemas sérios com a sua memória? 0 1 

6. Você toma mais de cinco tipos de remédio diariamente?  0 1 

 

Quadro 4 – Triage Risk Screening Tool (TRST)  

 Não Sim 

1. História de prejuízo cognitivo (recordação pobre ou desorientação). 0 1 

2. Dificuldade para transferência, caminhar ou quedas recentes. 0 1 

3. Utiliza 5 ou mais medicamentos.  0 1 

4. Realizou visita ao pronto atendimento nos últimos 30 dias ou teve 

hospitalização nos últimos 3 meses.  
0 1 

5. Mora sozinho e/ou não possui cuidador disponível se necessário.  0 1 

6. Recomendações da equipe de saúde para solucionar diferentes 

problemas de saúde (risco de desnutrição ou perda de peso, déficits 

sensoriais, não adesão terapêutica, sintomas depressivos).  

0 1 

 

3.3.2.7 Síndrome de fragilidade   

A síndrome de fragilidade foi avaliada pelos critérios fenotípicos 

propostos por Fried et al. (2001) com dados do Cardiovascular Health Study 

(CHS) e pelo Frailty Index proposto por Rockwood et al. (2005) com dados 

do Canadian Study of Health and Aging (CSHA). Esses dois métodos são os 

mais validados atualmente para identificação de idosos frágeis. Existem 
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inúmeros estudos da literatura confirmam que essas ferramentas identificam 

com eficácia idosos com incapacidade de lidar com estressores e, 

consequentemente, vulneráveis a vários desfechos adversos, incluindo 

perda funcional, institucionalização e morte (Fried et al., 2001; Rockwood et 

al., 2007; Theou et al., 2015; Buta et al., 2016).  

A padronização dos cinco critérios fenotípicos (inatividade física, 

lentificação da marcha, perda de peso, fraqueza muscular e exaustão) nesse 

estudo está descrita em detalhes no Anexo C. Foram utilizadas as medidas 

do estudo original CHS. No entanto, para inatividade física e fraqueza foram 

adotados valores de referência adaptados ao contexto brasileiro conforme 

validação do estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) realizado 

no município de São Paulo (Nunes et al., 2015). Conforme a presença dos 

critérios fenotípicos (0 a 5), os participantes foram classificados em robustos 

(nenhum critério), pré-frageis (1 a 2 critérios) e frágeis (3 a 5 critérios) (Fried 

et al., 2001).  

O Frailty Index representa uma medida de fragilidade com base no 

acúmulo de déficits em múltiplos domínios de saúde (Rockwood et al., 

2007). Quanto mais déficits uma pessoa tem, maior é a sua probabilidade de 

ser frágil e maior a sua vulnerabilidade para eventos adversos. Os 

parâmetros que compõem essa medida de fragilidade não são fixos, mas 

recomenda-se que pelo menos 30 déficits sejam investigados (Searle et al., 

2008). Nesse estudo, o Frailty Index foi calculado com base em 40 

parâmetros avaliados na AGA estendida, conforme detalhado no Anexo D. 

Foram seguidas as recomendações propostas na literatura para construção 
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do Frailty Index (Searle et al., 2008). O estudo de Wou et al. (2013) que 

avaliou esse método em unidade de cuidados agudos serviu como base 

para a escolha das variáveis que compuseram o instrumento. Os déficits 

incluídos no Frailty Index e como eles foram codificados foi descrita no 

Anexo E.  

 

3.3.3 Seguimento telefônico  

Os pacientes incluídos no estudo receberam ligações telefônicas 

mensais por um período de 12 meses a partir da admissão no HDG. Esses 

contatos foram realizados de junho de 2014 a dezembro de 2016 por 

investigadores (duas técnicas de enfermagem e um auxiliar administrativo) 

cegados às informações colhidas na avaliação inicial. As ligações foram 

realizadas com o próprio participante ou seu familiar/cuidador próximo.   

As ligações telefônicas seguiram a seguinte estratégia e controle de 

qualidade: 

 Os contatos telefônicos foram realizados de segundas às sextas-

feiras, nos horários de 9 horas às 19 horas, e, aos sábados, entre 9 

horas e 13 horas, seguindo moldes de uma entrevista padronizada 

elaborada pelos autores do estudo para coleta de informações 

sobre hospitalizações, funcionalidade e morte (Anexo F).   

 Os contatos telefônicos foram programados para o mesmo dia do 

mês que correspondia a data da admissão no HDG. Por exemplo, 

um participante admitido no dia 01 de junho de 2014, recebeu 

ligações no dia primeiro de cada mês durante todo o seguimento. 
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No entanto, caso o dia pré-estabelecido fosse um domingo ou 

feriado, o contato telefônico ocorreu no dia útil seguinte.   

 Caso o participante ou seu familiar/cuidador próximo não fossem 

localizados no primeiro contato, até 10 ligações telefônicas 

adicionais eram realizadas nos dias subsequentes respeitando-se o 

limite de até duas semanas da data pré-estabelecida. Além disso, 

diferentes números telefones eram utilizados nesses casos 

conforme informação fornecida pelo próprio paciente ou seu 

responsável no início do estudo.   

 Se, durante a entrevista, o participante ou seu familiar/cuidador 

próximo queixassem-se sobre datas de consultas e agendamentos, 

eram orientados a ligar para a secretaria do serviço de saúde 

responsável. Se apresentassem queixas médicas, eram orientados, 

conforme o cenário, a procurarem unidades de pronto atendimento 

ou relatarem a queixa na próxima consulta.  

 Uma equipe composta de quatro médicos residentes em Geriatria e 

independentes à pesquisa realizou o controle de qualidade das 

ligações durante o período de seguimento. As fichas dos 

participantes foram organizadas em quatro blocos conforme o dia 

do mês pré-estabelecido para os contatos telefônicos: (1) dias 1 ao 

8; (2) dias 9 ao 16; (3) dias 17 ao 23; (4) dias 24 ao 31. Cada 

médico era responsável por elaborar relatórios mensais sobre a 

qualidade das ligações de um dos quatro blocos. Essa atividade 
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coibiu dados faltantes e contribuiu com a checagem de qualquer 

dado inconsciente.  

A estratégia de seguimento usada no estudo obteve sucesso em 

contatar todos os participantes e/ou seus familiares/cuidadores próximos 

durante o período de 12 meses após admissão no HDG.   

 

3.3.4 Desfechos e variáveis de interesse  

3.3.4.1 Desfechos  

Os desfechos primários selecionados para o estudo foram: (1) tempo 

até o óbito (sobrevida) em 12 meses; (2) tempo até hospitalização em 12 

meses; e (3) tempo até perda de nova ABVD em 12 meses.  

Em caso de óbito do participante foi registrado a data do óbito para o 

cálculo de sobrevida em dias. Hospitalização foi considerada a permanência 

contínua de vinte e quatro horas ou mais em ambiente hospitalar. Esta 

definição teve por objetivo captar além das internações hospitalares, as 

permanências prolongadas em setores de observação ou pronto 

atendimento motivada por ausência de leitos para internação, situações 

comuns no âmbito do Sistema Único de Saúde. Foi considerada a data 

exata da internação hospitalar para cálculo do tempo até hospitalização. 

Perda funcional foi considerada a perda de independência para a realização 

de pelo menos uma ABVD, incluindo alimentar-se, vestir-se, banhar-se, usar 

a toalete e realizar transferência da cama para cadeira (e vice-versa), em 

relação àquelas descritas como íntegras na avaliação inicial. Participantes 

sem nenhuma ABVD preservada na linha de base não foram avaliados para 
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perda funcional. A atividade continência urinária/fecal não foi considerada 

como medida de desfecho devido à heterogeneidade desta função e alta 

prevalência de doenças que causam estes sintomas em indivíduos idosos, 

levando a uma falsa presença de prejuízo funcional. Essa mesma estratégia 

foi utilizada em estudos semelhantes (Kiely et al., 2009). Como é muito difícil 

determinar com precisão a data exata de nova incapacidade, o momento do 

evento foi estabelecido como a mediana de dias entre a última e penúltima 

ligação em que houve a piora na funcionalidade.  

Óbito foi considerado um evento competitivo para os outros dois 

desfechos. Participantes vivos e sem os desfechos de interesse ao final do 

seguimento de 12 meses foram censurados.  

Foi escolhido o seguimento de 12 meses para que seja contemplado 

o período de maior impacto das condições clínicas agudas sobre a saúde 

dos pacientes e porque esse intervalo de tempo foi considerado suficiente 

para avaliação dos desfechos propostos em uma população de indivíduos 

muito idosos (média de 80 anos) portadores de multimorbidade.  

Além dos desfechos primários descritos acima, instrumentos da 

avaliação inicial foram importantes medidas de desfecho durante a análise 

das propriedades psicométricas da AGC-10, principalmente: 

 Os sete instrumentos da AGA estendida que avaliaram diferentes 

domínios de saúde.  

 Os dois instrumentos de fragilidade: fenótipo da fragilidade e 

Frailty Index. 
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3.3.4.2 Variáveis de interesse  

A AGC-10, desenvolvida na primeira etapa do estudo, foi a variável de 

interesse primária dessa pesquisa.  

Os dois instrumentos de rastreio rápido, ISAR e TRST, serviram como 

variáveis independentes alternativas para comparação com a AGC-10.  

Outras medidas foram analisadas como covariáveis: idade, sexo, 

raça, renda familiar per capita e índice de comorbidades de Charlson e a 

estimativa do médico encaminhador sobre a probabilidade de hospitalização 

e perda funcional em seis meses.  

 

3.4 Considerações éticas e financiamento  

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HC-FMUSP, sob o parecer número 

1.051.728. Esse estudo foi a principal linha de pesquisa de um projeto 

guarda-chuva do Serviço de Geriatria intitulado ―Hospital Dia para idosos 

com risco de hospitalização‖. O projeto guarda-chuva foi aprovado pela 

CAPPesq, sob o parecer número 898.108, e tinha como pesquisador 

responsável o Prof. Dr. Wilson Jacob Filho, orientador desse trabalho.  

Os especialistas que contribuíram na primeira etapa do estudo 

aceitaram participar espontaneamente da elaboração do consenso. Após 

receber informações sobre os objetivos do estudo, os especialistas 

confirmaram a participação por meio da plataforma eletrônica REDCap 

conforme disposto no Anexo A.  
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Todos os pacientes que preencheram os critérios de inclusão para a 

coorte prospectiva do HDG foram convidados a participar do estudo. Eles 

receberam informação verbal sobre a pesquisa. Aos indivíduos que 

aceitaram participar, foi solicitado que assinassem o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo G). No caso de pacientes com demência, o 

consentimento foi obtido com o responsável legal.  

Os documentos com informações identificadoras dos participantes 

foram mantidos em armários trancados e/ou armazenados em base de 

dados eletrônica segura (REDCap) administrada pelo Núcleo Especializado 

em Tecnologia da Informação (NETI) do HC-FMUSP. 

O projeto guarda-chuva recebeu financiamento do Programa de 

Pesquisa para o SUS (PPSUS) Edital 2014, uma parceria do Ministério da 

Saúde com à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), sob o nº 2014/50007-4. O financiamento incluiu o valor de  

R$ 139.879,97 para materiais permanentes e contratação de serviços de 

terceiros e, também, quatro bolsas de treinamento técnico nível 3 FAPESP 

para apoio à equipe de pesquisa. 

 

3.5 Análise estatística  

 

As análises foram realizadas com o pacote estatístico Stata para 

Windows (versão 15, StataCorp, College Station, TX). Todos os testes 

estatísticos foram bicaudais e uma probabilidade de erro alfa menor do que 

5% foi adotada para definir resultados estatisticamente significativos.  
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3.5.1 Poder amostral  

O poder do estudo foi calculado post-hoc utilizando teste de log-rank 

(análise de sobrevida) e a proporção de participantes classificados em três 

níveis de risco pela AGC-10 na linha de base. Considerando a amostra de 

534 participantes, um erro alfa bilateral de 0,05 e a incidência de desfechos 

adversos em um ano nos três grupos AGC-10 (baixo, médio e alto risco), o 

estudo obteve poder acima de 80% para identificar o efeito do acúmulo de 

déficits na AGC-10 sobre os três desfechos primários (Tabela 1).  

 

Tabela 1 -  Poder do estudo para predição dos desfechos adversos de acordo 
com as categorias de risco da AGC-10 na linha de base (análise post-
hoc) 

 

Desfecho 

% livre de 
desfecho no 
baixo risco 

Poder do estudo 

Comparação médio 
risco v.s. baixo risco 

Comparação alto 
risco v.s. baixo risco 

Tempo até o óbito  95% 87% 99% 

Tempo até internação 
hospitalar  

78% 94% 99% 

Tempo até perda 
funcional  

87% 91% 100% 

 

 

3.5.2 Análises descritivas e bivariadas  

As variáveis categóricas foram descritas em número absoluto e 

porcentagem. Em relação aos resultados do consenso, além das 

porcentagens de aprovação, foram reportados intervalos de confiança (IC) 

de 95%. As variáveis contínuas foram descritas pela média e desvio-padrão 

(DP) ou mediana e intervalo interquartil (IIQ) de acordo com a distribuição. A 

detecção de outliers foi realizada pelo teste de Tukey. A distribuição das 
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variáveis foi checada por inspeção visual dos respectivos histogramas. O 

teste de Shapiro-Wilk foi calculado para fornecer uma medida objetiva do 

padrão de distribuição de cada variável, com valores de p < 0,05 rejeitando 

distribuição normal.  

Para comparar duas médias utilizou-se o teste t de Student para 

amostras independentes ou equivalente não paramétrico (teste de Mann-

Whitney). Na comparação entre três ou mais médias utilizou-se o one-way 

analysis of variance (ANOVA) ou equivalente não-paramétrico (Kruskal-

Wallis). Nos casos em que os testes de ANOVA ou Kruskal-Wallis revelaram 

diferença significativa, a comparação pareada entre grupos (análises post-

hoc) foi conduzida com os testes de Scheffé ou Mann-Whitney, 

respectivamente. Para comparar duas ou mais proporções independentes 

utilizou-se o teste de qui-quadrado (χ2). Nas ocasiões em que havia uma 

ordem inerente entre três ou mais grupos, foram reportados os valores do 

teste de qui-quadrado de tendência. 

O eta-quadrado foi utilizado para o cálculo da magnitude de efeito 

após o teste de Kruskal-Wallis utilizado para comparar o escore de cada 

instrumento estendido nas três categorias AGC-10 (normal, alteração leve e 

alteração grave) do domínio correspondente (Cohen, 1988; Tomczak et al., 

2014). Valores de eta-quadrado maiores do que 0,06 significaram magnitude 

de efeito grande (Kutác, 2015). 

Para analisar a correlação do índice AGC-10 com o escore do Frailty 

index foi calculado o coeficiente de Spearman porque uma das variáveis 
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apresentava distribuição não normal. Valores acima de 0,70 foram 

considerados como alta correlação (Mukaka, 2012).  

A confiabilidade interexaminador para o índice AGC-10 (variável 

contínua) foi calculada pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI), 

utilizando o método aleatório de duas vias para medidas únicas (Koo et al., 

2016). Valores de CCI entre 0,75 e 0,90 foram considerados como bons e, 

acima de 0,90, como excelentes (Koo et al., 2016). Na avaliação de 

confiabilidade interexaminador para a classificação dos domínios AGC-10 

(categorias: normal, alteração leve, alteração grave) utilizou-se o teste de 

kappa com ponderação linear. O grau de concordância foi interpretado de 

acordo com os seguintes valores de kappa com ponderação linear (Landis et 

al., 1977): 0,41–0,60 (moderada), 0,61–0,80 (substancial) e 0,81–1,00 

(quase perfeita). Tanto os valores do CCI quanto do kappa foram reportados 

com IC 95%.  

O CCI do índice AGC-10 permitiu também estimar a incerteza de 

medição desse novo instrumento ([DP da média do índice]*[√1-CCI]) 

conforme o método proposto pelos autores Bland e Altman (1996). 

 

3.5.3 Curva ROC (receiver operating characteristic) 

Os métodos baseados em curva ROC são os mais utilizados para 

avaliar a acurácia de testes diagnósticos e de rastreio. Uma medida global 

de acurácia pode ser obtida através da área sob a curva ROC (ACROC). A 

área varia de 0,5 (nenhum poder discriminativo) a 1 (poder discriminativo 

perfeito). Valores acima de 0,7 são considerados adequados para o rastreio 
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e acima de 0,8 excelentes (Hosmer e Lemeshow, 2013). Nesse estudo, foi 

testada a acurácia do índice AGC-10 para detectar o fenótipo de fragilidade 

(Fried et al., 2001) no momento da admissão do HDG utilizando métodos 

não paramétricos (DeLong et al., 1988). Foram reportados os valores de 

sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança e preditivos para 

cada aumento de 0,1 no índice AGC-10. Essa análise foi útil para definição 

das notas de corte do instrumento recém-construído; o ponto com maior 

índice de Youden (sensibilidade + especificidade – 1) (Youden, 1950) para 

detectar idosos pré-frageis e frágeis definiram os limiares de médio e alto 

risco na AGC-10, respectivamente. A ACROC da AGC-10 foi ainda 

comparada com as ACROC dos instrumentos ISAR e TRST para 

identificação de fragilidade utilizando métodos não paramétricos (DeLong et 

al., 1988).  

Os métodos baseados em curva ROC também foram usados como 

medida de discriminação na predição dos desfechos adversos. Foram 

calculadas diferenças entre ACROC da AGC-10 e dos instrumentos de 

rastreio rápido (ISAR e TRST) para os desfechos perda funcional, 

hospitalização e morte em seis meses e um ano. Por fim, diferenças entre 

ACROC foram calculadas para analisar se o escore da AGC-10 melhoraria o 

poder preditivo para desfechos adversos dos modelos que já continham a 

estimativa do médico para o risco de hospitalização e perda funcional em 

seis meses. Essa mesma análise foi realizada com o escore dos 

instrumentos ISAR e TRST.  
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3.5.4 Regressão logística simples 

Regressão logística simples foi utilizada para analisar a associação do 

índice AGC-10 com a ocorrência dos desfechos perda funcional, 

hospitalização e óbito em um ano. Não foi incluída nenhuma variável de 

ajuste nesses modelos. A intenção foi demonstrar graficamente a 

probabilidade dos desfechos conforme os diferentes valores (cada aumento 

de 0,1) e categorias do índice AGC-10. Intervalos de confiança de 95% 

foram reportados para todos os valores de probabilidade apresentados. Esse 

método permitiu visualizar a performance de risco estimado pelo instrumento 

para os desfechos estudados. Um teste goodness-of-fit baseado em 

regressão não-linear por modelo polinomial fracional indicou que os modelos 

não-lineares não eram superiores aos modelos lineares em ajustar a 

associação entre o índice AGC-10 e os desfechos adversos (Royston et al., 

1999).  

A análise de calibração é uma estratégia importante para verificar se 

os riscos preditos pelo índice AGC-10 foram realmente observados na 

amostra estudada. No estudo, a calibração dos modelos de regressão 

simples descritos acima foi avaliada pelo teste Hosmer e Lemeshow 

goodness-of-fit. Essa análise comparou os riscos predito e observado a 

partir de decis estimados de risco. Esses dados foram apresentados em 

tabelas de contingência construídas para os três desfechos primários. 

Valores de p acima de 0,05 no teste Hosmer e Lemeshow e diferenças 

menores que 10% entre os valores observado e esperado das tabelas de 

contingência indicaram que as probabilidades preditas pela AGC-10 não 
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desviaram de maneira significativa das probabilidades observadas na 

amostra (Hosmer; Lemeshow, 2013).  

 

3.5.5 Análise de sobrevida  

Para os desfechos tempo até perda funcional e hospitalização, curvas 

de função de incidência cumulativa ao longo do seguimento foram 

calculadas para as categorias AGC-10 na linha de base, considerando morte 

anterior ao evento de interesse como um risco competitivo. Modelos de 

riscos competitivos de Fine e Gray aninhados avaliaram se o índice AGC-10 

acrescentou poder preditivo aos fatores sociodemográficos (sexo, idade, 

raça, renda familiar per capita) e índice de comorbidades de Charlson (Fine; 

Gray, 1999). No modelo 1, foram incluídos apenas os fatores 

sociodemográficos e o índice de comorbidades de Charlson. No modelo 2, o 

índice AGC-10 foi incluído junto aos demais fatores de risco. Foram 

reportados os valores de sub-hazard ratio (sub-HR) com IC 95% referente a 

associação das variáveis independentes com os desfechos tempo até perda 

funcional e hospitalização. 

Para o desfecho tempo até o óbito, curvas de Kaplan-Meier foram 

utilizadas para ilustrar a sobrevida ao longo do seguimento de acordo com 

as categorias AGC-10 na linha de base. O teste de log-rank de tendência 

comparou as curvas de sobrevida. Modelos de riscos proporcionais de Cox 

aninhados avaliaram se o índice AGC-10 acrescentou valor preditivo aos 

fatores sociodemográficos (sexo, idade, raça, renda familiar per capita) e 

índice de comorbidades de Charlson. Foram reportados os valores de 
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hazard ratio (HR) com IC 95% referente a associação das variáveis 

independentes com o tempo até o óbito. 

A proporcionalidade dos riscos ao longo do tempo foi verificada pela 

análise de resíduos de Schoenfeld. Valores de p acima de 0,05 confirmaram 

que a suposição de proporcionalidade foi respeitada em todos os modelos 

de sobrevida. 

 

3.5.6 Medidas de discriminação 

O impacto da AGC-10 na estratificação de risco para os desfechos 

primários foi avaliado pelo índice Harrell’s C por ser o mais adequado às 

análises de sobrevida (modelos de Cox e modelos competitivos de Fine e 

Gray). O intuito foi verificar se o índice AGC-10 melhoraria a discriminação 

dos modelos que já continham os fatores de risco padrão (variáveis 

sociodemográficas e índice de comorbidades de Charlson). Os valores de 

Harrell’s C foram apresentados com IC de 95%. Foram calculados os valores 

de p para as diferenças dos modelos, com e sem o índice AGC-10, para os 

três desfechos primários.  

Outras duas medidas de discriminação foram calculadas (Pencina et 

al., 2008), o Net Reclassification Index contínuo (NRIc) e a melhoria da 

discriminação integrada (IDI, do inglês integrated discrimination 

improvement). As medidas NRIc e IDI medem a melhoria no desempenho da 

predição de risco do modelo pela adição de uma nova variável (Pencina et 

al., 2012). Nesse estudo, essas medidas verificaram o impacto da adição do 
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escore AGC-10 aos modelos que já continham as variáveis 

sociodemográficas e o índice de comorbidade de Charlson.  

O NRIc avaliou o débito de reclassificações corretas e incorretas entre 

os participantes com desfecho e sem desfecho separadamente. O NRIc para 

eventos mostrou o percentual de participantes com o evento que foram 

corretamente reclassificados para um nível de risco predito maior, enquanto 

o NRIc para não eventos mostrou o percentual de participantes sem o 

evento que foram corretamente reclassificados para um nível de risco predito 

menor (Leening et al., 2014). Ao final, um índice global de reclassificação 

dos riscos foi calculado pela soma dos débitos verificadas nos grupos com e 

sem evento (Pencina et al., 2008). Valores de p menor que 0,05 indicam 

melhora da reclassificação global dos riscos com a adição do novo 

instrumento. 

A medida IDI, que compara as inclinações de discriminação usando a 

diferença em médias de probabilidades do modelo para eventos menos do 

modelo para não eventos (Pencina et al., 2012), também avaliou o impacto 

da AGC-10 na estratificação de risco para os três desfechos primários. 

Ambas medidas, NRIc e IDI, foram reportadas com IC de 95%.  

 

3.5.7 Análises adicionais   

3.5.7.1 Consistência interna e análise fatorial 

A consistência interna da AGC-10 foi avaliada pelo alpha de 

Cronbach. Valores entre 0,60 e 0,70 indicam consistência questionável, 

sendo, portanto, desejados valores de alpha de Cronbach acima de 0,70 
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(Aprahamian et al., 2016). Foi reportada também a correlação item-total para 

todos os itens do instrumento. Valores de correlação acima de 0,30 são 

considerados bastante adequados (Nunnally et al., 1994). Uma vez que a 

AGC-10 configura-se como um instrumento multidimensional, desde o início 

do estudo, imaginou-se que o instrumento não apresentaria valores elevados 

de consistência interna.  

Foi também analisado se os 10 domínios que compõem a AGC-10 se 

agrupavam subdimensões que pudessem explicar melhor como se agregam 

as diferentes incapacidades nos idosos e qual o significado prognóstico 

dessas relações. A análise fatorial exploratória foi realizada em matriz de 

correlação policórica adequada para avaliar medidas de associação entre 

variáveis com três categorias. Utilizou-se o método principal component 

analysis, com rotação oblíqua promax, preferida pela simplicidade de sua 

interpretação. A escolha do número de fatores que compõem o instrumento 

foi baseada no número de raízes características da matriz de covariância 

para autovalores maiores que a unidade (1,0). Foram retidos itens com 

carga fatorial acima de 0,30 (Aprahamian et al., 2016).  

 

3.5.7.2 Análise de interação  

Para avaliar se a ajuda de terceiros durante aplicação da AGC-10 

poderia influenciar poder preditivo do novo instrumento, foi realizada análise 

de interação entre o índice AGC-10 e a existência dessa ajuda (sim ou não) 

nos modelos de predição de Cox e de Fine e Gray para os desfechos 

primários.   
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3.5.7.3 Resumo das propriedades psicométricas  

O resumo das qualidades psicométricas da AGC-10 (medidas de 

validade [constructo, conteúdo e preditiva], consistência interna, 

confiabilidade interexaminadores, incerteza de medição e utilidade clínica) 

foi reportado em uma tabela, sendo utilizado um método analítico validado 

em trabalhos anteriores (Mokkink et al., 2006; Bissel et al., 2013).  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Consenso de especialistas  

 

Setenta e dois médicos geriatras foram convidados a participar do 

consenso de especialistas. Destes, 62 profissionais (45% mulheres) 

contribuíram em pelo menos uma das etapas da técnica Delphi (Figura 3). 

Os membros do painel tinham uma mediana de 15 anos de experiência na 

especialidade (IIQ = 11-25 anos) e representavam 32 instituições de ensino 

diferentes, distribuídas nas cinco regiões do Brasil; 54 (87%) tinham 

trabalhado em ambientes de cuidados agudos para idosos por mais de 2 

anos e 48 (77%) tinham experiência na prática clínica em ambos sistemas 

de saúde, público e privado. A taxa de atrito foi mínima entre as rodadas, 

com apenas 4 desistências durante o processo após a primeira rodada 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Fluxograma do consenso de especialistas  
 

 

Na primeira rodada, houve consenso sobre nove domínios a serem 

incluídos na AGC-10 (Tabela 2). Na rodada 2, o item ocorrência recente de 

quedas, sugerido pelos próprios especialistas durante rodada 1, também foi 

aprovado. O mesmo não ocorreu com multimorbidade. No entanto, os 

profissionais ficaram cientes de que esta informação seria adquirida na 

avaliação inicial antes da aplicação do instrumento. 

Na segunda rodada, os especialistas aprovaram os instrumentos 

específicos para avaliar cada domínio incluído na AGC-10 (Tabela 3). Por 

72 convites

7 sem contato 

65 especialistas

3 recusas

62 especialistas

(Rodada I) 

2 desistências 

60 especialistas

(Rodada II)

2 desistências 

58 especialistas

(Rodada III)

Regiões do Brasil

. 03 norte

. 05 centro-oeste

. 09 sul

. 10 nordeste

. 34 sudeste 

. 01 exterior
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fim, na rodada 3, na terceira rodada, os especialistas aprovaram os limites 

de classificação para cada domínio da AGC-10 (Tabela 4).  

O formato final da AGC-10 incluiu os 10 domínios seguintes: suporte 

social (arranjo de moradia e disponibilidade de cuidador), uso recente do 

sistema de saúde (visitas ao pronto-socorro e internações hospitalares nos 

últimos 6 meses), número de quedas no último ano, número de 

medicamentos em uso, funcionalidade para ABVD (índice Katz) (Katz et al, 

1976), triagem cognitiva (10-point Cognitive Screener) (Apolinario et al, 

2016), autoavaliação de saúde, sintomas depressivos (EDG de 4 itens) 

(Almeida et al., 1999), estado nutricional (perda de peso no último ano e 

IMC) e velocidade de marcha. Cada parâmetro foi classificado em três níveis 

(normal, alteração leve e alteração grave) e um índice AGC-10, calculado 

pela média dos déficits identificados nos 10 domínios, serviu como uma 

medida de comprometimento global (Aliberti et al., 2018).  

Instruções para a administração e pontuação da AGC-10 são 

apresentadas na Figura 4 (Aliberti et al., 2018) e, com maiores detalhes, no 

Anexo H. 
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Tabela 2 -  Domínios aprovados para compor a avaliação geriátrica 
compacta de 10 minutos: resultado do consenso de especialistas 
(N=62) 

 

Domínio  Porcentagem de aprovação (IC 95%) Situação
 

Funcionalidade 96,7 (88,8–99,6) Incluído 

Cognição 93,5 (84,3–98,2) Incluído 

Estado nutricional 93,5 (84,3–98,2) Incluído 

Medicamentos em uso 91,9 (82,2–97,3) Incluído 

Suporte social 91,8 (81,9–97,3) Incluído 

Provas de mobilidade 87,1 (76,1–94,3) Incluído 

Uso do sistema de saúde 85,5 (74,2–93,1) Incluído 

Ocorrência de quedas 81,7 (69,6–90,5) Incluído 

Autoavaliação da saúde 77,0 (64,5–86,4) Incluído 

Sintomas depressivos 74,2 (61,5–84,5) Incluído 

Órgãos dos Sentidos 59,7 (46,4–71,9) Não incluído 

Multimorbidade 25,0 (14,7–37,9) Não incluído 

IC = intervalo de confiança;  
Para ser incluído o item necessitou apresentar aprovação > 70% entre os especialistas.   
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Tabela 3 -  Instrumentos aprovados para cada domínio da avaliação 
geriátrica compacta de 10 minutos: resultado do consenso de 
especialistas (N=60) 

 

Domínio  Operacionalização 
Porcentagem de 

aprovação (IC 95%)
 

Ocorrência de 
quedas  

Número de quedas no último ano 98,1 (90,1–99,9) 

Funcionalidade Índice de Katz  95,0 (86,1–99,0) 

Uso do sistema de 
saúde 

Visita ao pronto socorro ou 
internação em seis meses 

95,0 (86,1–99,0) 

Autoavaliação da 
saúde 

Pergunta: ―Como você considera a 
sua saúde geral?" 

94,8 (85,6–98,9) 

Sintomas 
depressivos 

Escala de Depressão Geriátrica de 
4 itens  

91,7 (81,6–97,2) 

Cognição 10-point Cognitive Screener  90,0 (79,5–96,2) 

Provas de 
mobilidade 

Velocidade da marcha 86,7 (75,4–94,1) 

Nutrição 
Perda de peso recente e índice de 
massa corpórea  

79,7 (67,2–89,0) 

Suporte Social  
Arranjo de moradia e 
disponibilidade de cuidador 

78,3 (65,8–87,9) 

Medicamentos em 
uso 

Número de medicamentos em uso 
contínuo  

76,3 (63,4–86,4) 

IC = intervalo de confiança. 
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Tabela 4 -  Limites de classificação para cada instrumento da avaliação 
geriátrica compacta de 10 minutos: resultado do consenso de 
especialistas (N=58) 

 

Domínio Limites de classificação 
Porcentagem de 

aprovação (IC 95%)
 

Cognição: 

10-point Cognitive 
Screener (10-CS) 

Normal: 8 a 10 pontos 

Alteração leve: 6 a 7 pontos  

Alteração grave: ≤ 5 pontos  

100,0 (93,4–100,0) 

Ocorrência de quedas:  

Número de quedas no 
último ano 

Normal: nenhuma queda  

Alteração leve: apenas 1 queda  

Alteração grave: ≥ 2 quedas  

98,1 (90,1–99,9) 

Autoavaliação da saúde: 

“Como você considera a 
sua saúde?” 

Normal: boa ou muito boa  

Alteração leve: regular  

Alteração grave: ruim ou muito ruim 

94,5 (84,9–98,9) 

Medicamentos em uso:  

Número em uso contínuo 

Normal: 0 a 4  

Alteração leve: 5 a 9  

Alteração grave: ≥ 10 

92,3 (81,5–97,9) 

Provas de mobilidade: 

Velocidade de marcha 

Normal: > 1,0 m/s 

Alteração leve: 0,6 a 1,0 m/s  

Alteração grave: < 0,6 m/s  

91,1 (80,4–97,0) 

Uso sistema de saúde:  

Visita ao PS ou internação 
em 6 meses 

Normal: nenhuma ocorrência  

Alteração leve: visita ao PS  

Alteração grave: internação 
hospitalar  

91,1 (80,4–97,0) 

Sintomas depressivos:  

Escala de Depressão 
Geriátrica de 4 itens  

Normal: no máximo 1 ponto 

Alteração leve: 2 pontos  

Alteração grave: 3 a 4 pontos 

90,1 (80,0–97,0) 

Funcionalidade:  

Índice de Katz 

Normal: nenhum ponto 

Alteração leve: 1 a 2 pontos  

Alteração grave: ≥ 3 pontos 

87,5 (75,9–94,8) 

Nutrição:  

Perda de peso > 4,5kg em 
1 ano e IMC 

Normal: sem perda de peso e IMC ≥ 
22 

Alteração leve: perda de peso ou 
IMC < 22 

Alteração grave: perda de peso e 
IMC < 22 

87,0 (75,1–94,6) 

Suporte social:  

Moradia e apoio se ficar de 
cama 

Normal: mora com familiares  

Alteração leve: ILPI ou sozinho com 
apoio*

 

Alteração grave: mora sozinho sem 
apoio  

83,7 (71,2–92,2) 

IC 95% = intervalo de confiança de 95%; PS = pronto-socorro; IMC = índice de massa corpórea.   
* 
Apoio significa disponibilidade de cuidador caso ficasse de cama. 
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Figura 4 -  Avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10): 
instruções para administração e pontuação do instrumento 
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4.2 Propriedades psicométricas do instrumento  

 

4.2.1 Recrutamento  

No período de maio de 2014 a dezembro de 2015, 695 idosos foram 

encaminhados ao HDG. Destes, 94 não apresentavam doença aguda ou 

crônica descompensada e outros 67 possuíam pelo menos um dos critérios 

de exclusão durante a triagem. A Figura 5 mostra o fluxograma de 

construção da amostra.  

 

 

Figura 5 -  Fluxograma da amostra   
 

  

695 encaminhamentos

94 sem doença aguda 

ou crônica descompensada

601 elegíveis

Exclusões

13 internação programada em 12 meses

14 cuidados paliativos

14 recusa em participar

26 hospitalização imediata

534 participantes
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4.2.2 Características da amostra  

Os 534 participantes tinham média (DP) de idade de 79,5 (8,4) anos, 

63,5% eram mulheres e 63,9% consideravam-se da cor branca. A Tabela 5 

apresenta as características gerais dos participantes na admissão do HDG.  

 

Tabela 5 -  Características dos idosos com condições clínicas agudas 
admitidos no hospital dia geriátrico; 2014 a 2015 (n=534) 

 

Variáveis  média (DP) ou n (%) 

Idade (em anos)
 

79,5 (8,4) 

Sexo  
Feminino 339 (63,5) 

Masculino 295 (36,5) 

Raça ou cor 
 

Branca 341 (63,9) 

Preta 56 (10,5) 

Parda  110 (20,6) 

Amarela  27 (5,0) 

Renda familiar per capita  

(em SM)
 

< 1 SM  121 (22,7) 

1 – 2 SM  318 (59,5) 

> 2 SM 95 (17,8) 

Índice de comorbidade de Charlson 

0 pontos 67 (12,5) 

1 – 2 pontos 216 (40,5) 

≥ 3 pontos 251 (47,0) 

Estimativa do médico sob o risco de 
perda funcional em 6 meses  

≤ 25%  277 (51,9) 

50%  145 (27,1) 

≥ 75%  112 (21,0) 

Estimativa do médico sob o risco de 
internação em 6 meses 

≤ 25%  269 (50,4) 

50%  175 (32,8) 

≥ 75%  90 (16,8) 

DP = desvio padrão; SM = salários mínimos.  

 

Os principais motivos de encaminhamento ao HDG foram diabetes 

mellitus descompensado, anemia aguda, insuficiência cardíaca 

descompensada e infecções (Tabela 6).  
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Tabela 6 -  Principais motivos de encaminhamento ao hospital dia geriátrico; 
2014 a 2015 (n=534) 

 

Motivo de encaminhamento  n (%) 

Diabetes mellitus descompensado com HbA1C > 8,5% ou episódios de 
hipoglicemia  

104 (19,5) 

Anemia aguda (hemoglobina sérica < 10 g/dL) 86 (16,1) 

Insuficiência cardíaca descompensada (classe funcional da NYHA III ou IV) 68 (12,7) 

Infecções (infecção do trato urinário, pneumonia, diarreia, celulite, erisipela) 62 (11.6) 

Dor (investigação diagnóstica ou tratamento de dor refratária) 31 (5,8) 

Síndrome consumptiva (perda ponderal > 5% em 1 mês ou > 10% em 6 
meses) 

30 (5,6) 

Crise hipertensiva (PAS >160 mmHg ou PAD >100 mmHg em uso ≥3 anti-
hipertensivos)  

19 (3,6) 

Doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada   19 (3,6) 

Distúrbios hidroeletrolíticos (hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia e 
hipercalemia) 

18 (3,4) 

Investigação diagnóstica de delirium 16 (3,0) 

Traumas relacionados a quedas com necessidade de intervenções simples    15 (2,8) 

Sintomas comportamentais severos da demência (início nas 2 últimas 
semanas) 

14 (2,6) 

Reação adversa a medicamento  14 (2,6) 

Trombose venosa profunda  12 (2,2) 

Ataque isquêmico transitório  9 (1,7) 

Crise convulsiva (episódios recorrentes ou primeiro episódio) 9 (1,7) 

Investigação e manejo de síncope   8 (1,5) 

HbA1C = hemoglobina glicada; NYHA = New York Heart Association; PAS = pressão arterial sistólica; 
PAD = pressão arterial diastólica. 
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4.2.2.1 Características da amostra de acordo com a AGC-10    

A Tabela 7 apresenta as características dos participantes de acordo 

com a classificação nos 10 domínios de saúde avaliados pela AGC-10. 

Enquanto na maioria dos parâmetros predominou a classificação normal, 

para medicamentos em uso e provas de mobilidade houve predomínio das 

categorias alteração leve e grave.  

 

Tabela 7 -  Características dos participantes de acordo com os domínios da 
avaliação geriátrica compacta de 10 minutos; hospital dia 
geriátrico – 2014 a 2015 (n=534) 

 

Domínios  
Classificação, n (%) 

Normal Alteração leve Alteração grave 

Suporte social 420 (78,7) 90 (16,9) 24 (4,5) 

Uso recente do sistema de saúde
 

230 (43,1) 129 (24,1) 175 (32,8) 

Ocorrência de quedas (último ano) 270 (50,6) 130 (24,3) 134 (25,1) 

Medicamentos em uso contínuo 55 (10,3) 254 (47,6) 225 (42,1) 

Funcionalidade (índice de Katz) 239 (44,7) 182 (34,1) 113 (21,2) 

Cognição 231 (43,3) 122 (22,8) 181 (33,9) 

Autoavaliação da saúde 182 (37,8) 224 (46,5) 75 (15,6) 

Sintomas depressivos 249 (51,8) 157 (32,6) 75 (15,6) 

Estado nutricional 284 (53,2) 195 (36,5) 55 (10,3) 

Prova de mobilidade 84 (15,7) 231 (43,3) 219 (41,0) 
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O índice AGC variou de 0,00 a 0,87 pontos na amostra, com média 

(DP) de 0,41 (0,17) pontos e mediana (IIQ) de 0,40 (0,30–0,55) pontos. O 

histograma sugere uma distribuição muito próxima do normal do índice AGC-

10 (Figura 6), porém o teste de Shapiro-Wilk apresentou p < 0,001. A Figura 

7 ilustra a distribuição da AGC-10 por meio do boxplot.  

 

 

Figura 6 -  Histograma do índice AGC-10 na amostra (N=534) 
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Figura 7 -  Distribuição do índice AGC-10 na amostra pelo gráfico de 
boxplot (N=534) 
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4.2.3 Validade de constructo dos domínios AGC-10  

Instrumentos validados da literatura que representam os parâmetros 

clássicos de uma AGA foram utilizados para avaliar a representatividade de 

sete dos 10 domínios da AGC-10 (Tabela 8). Os domínios uso prévio do 

sistema de saúde, ocorrência recente de quedas e autoavaliação da saúde 

não foram comparados a instrumentos externos porque já foram 

operacionalizados na AGC-10 com os instrumentos mais aceitos e 

difundidos na literatura. 

Em relação aos sete domínios avaliados, observou-se que a 

pontuação das escalas estendidas variou de maneira significativa quando 

comparada à classificação dos domínios correspondentes da AGC-10. Os 

resultados também mostraram magnitude de efeito grande para todos os 

parâmetros. Esse padrão indica uma consistência da AGC-10 em 

representar de maneira adequada os diferentes domínios da AGA.  

 

4.2.4 Validade de constructo do índice AGC-10  

O Frailty Index (Rockwood et al., 2005), uma medida amplamente 

validada de déficits cumulativos, variou de 0,00 a 0,84 (mediana 0,31, IIQ 

0,18–0,46). O índice AGC-10 e o Frailty Index apresentaram alta correlação 

(coeficiente de Spearman = 0,79; IC 95% = 0,76–0,82; p < 0,001). A Figura 8 

ilustra a correlação dessas duas medidas.  

 Pelos critérios fenotípicos de fragilidade (Fried et al., 2001), 47 (8,8%) 

participantes eram robustos, 214 (40,1%) pré-frágeis e 273 (51,1%) frágeis. 

A mediana do índice AGC-10 foi significativamente maior para níveis mais 

elevados de fragilidade (robusto=0,20; pré-fragil=0,30; frágil=0,50; p < 0,001) 

(Figura 9).  
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Tabela 8 -  Validade de constructo de sete domínios da avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10); 2014 a 2015 (N=534) 
 

OARS = Older Americans’ Resources and Services  
Todas as comparações pareadas post-hoc entre categorias AGC-10 apresentaram P valor < 0,05, exceto suporte social (normal v.s. alteração leve) 
* Teste de Kruskal-Walis 
** Magnitude de efeito (eta-quadrado); valores > 0,06 indicam grande diferença 
§ 

N = 481 (excluído 53 indivíduos com déficit cognitivo grave, pontuação bruta no 10-point Cognitive Screener igual a zero) 

 

Domínios AGC-10 Instrumentos externos (pontuação) 

Categorias dos domínios AGC-10 

P valor* 

 

Normal Alteração leve Alteração grave η
2 
** 

Mediana (intervalo interquartil) 

Suporte social 
Escala de Apoio Social do Medical 
Outcomes Study com oito itens (8–40) 

40,0 (36,0–40,0) 40,0 (36,0–40,0) 22,5 (20,0–27,0) < 0,001 0,11 

Número de 
medicamentos  

Índice de Complexidade da Farmacoterapia 
(ICF) (sem limite superior) 

8,0 (5,0–12,0) 21,0 (16,0-26,0) 36,5 (35,0–38,5) < 0,001 0,59 

Funcionalidade  
Versão Brasileira do OARS 
Multidimensional Functional Assessment 
Questionnaire (BOMFAQ) (0–30) 

27,0 (23,0–29,0) 21,0 (17,0–25,0) 10,0 (8,0–13,0) < 0,001 0,54 

Cognição  Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (0–30) 26,0 (23,0–28,0) 24,0 (19,9–26,0) 14,0 (9,0–19,0) < 0,001 0,49 

Sintomas 
depressivos

§
   

Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens 
(EDG-15) (0–15) 

3,0 (2,0–4,0) 6,0 (4,0–8,0) 9,0 (8,0–11,0) < 0,001 0,49 

Estado 
nutricional  

Mini Avaliação Nutricional (MAN) (0–30) 
25,0 (22,7–27,0) 21,5 (18,5–24,0) 18,5 (15,6–21,0) < 0,001 0,26 

Velocidade de 
Marcha  

Short Physical Performance Battery (SPPB) 
(0–12) 

11,0 (9,5–12,0) 8,0 (6,0–9,0) 2,0 (0,0–4,0) < 0,001 0,67 
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Coeficiente de Spearman = 0,79; IC 95% = 0,76-0,82; p < 0,001. 

Figura 8 -  Gráfico de dispersão da correlação entre o índice da avaliação 
geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10) e o Frailty Index 
(N=534) 

 

 

 

Teste de Kruskal-Wallis, p < 0,001. Todas comparações por pares post-hoc, p < 0,05. 
 

Figura 9 -  Boxplots do índice da avaliação geriátrica compacta de 10 
minutos (AGC-10) de acordo com o status de fragilidade (N=534)  
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O índice AGC-10 apresentou acurácia excelente para a detecção de 

indivíduos pré-frageis (ACROC= 0,88; IC 95% = 0,84–0,92) e frágeis 

(ACROC= 0,84; IC 95% = 0,81–0,87) de acordo com os critérios fenotípicos 

(Figura 10). 

A Tabela 9 mostra a acurácia de diferentes pontos de corte da AGC-

10 para detectar o status pré-fragil e frágil. 

 

Tabela 9 -  Acurácia de diferentes pontos de corte do índice avaliação 
geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10) para detectar os 
status pré-frágil e frágil (N=534) 

 

Status pré-fragil  

Escore Sensibilidade (IC 95%) Especificidade (IC 95%) RV+ RV- VP+ VP- 

≥ 0,1 99,6 (98,5–100,0) 8,5 (2,4–20,4) 1,09 0,05 91,9 66,7 

≥ 0,2 94,9 (92,5–96,7) 46,8 (32,1–61,9) 1,78 0,11 94,9 46,8 

≥ 0,3 82,3 (78,7–85,6) 72,3 (57,4–84,4) 2,98 0,24 96,9 28,3 

≥ 0,4 60,4 (55,9–64,7) 93,6 (82,5–98,7) 9,46 0,42 99,0 18,6 

≥ 0,5 38,2 (33,9–42,7) 100,0 (92,5–100,0) - 0,62 100,0 13,5 

≥ 0,6 20,7 (17,2–24,6) 100,0 (92,5–100,0) - 0,79 100,0 10,9 

≥ 0,7 6,2 (4,2–8,7) 100,0 (92,5–100,0) - 0,94 100,0 9,3 

≥ 0,8 2,1 (1,0–3,7) 100,0 (92,5–100,0) - 0,98 100,0 9,0 

Status frágil  

Escore Sensibilidade (IC 95%) Especificidade (IC 95%) RV+ RV- VP+ VP- 

≥ 0,1 100,0 (98,7–100,0) 2,3 (0,8–4,9) 1,02 0,00 51,7 100,0 

≥ 0,2 99,6 (98,0–100,0) 17,6 (13,2–22,8) 1,21 0,02 55,9 97,9 

≥ 0,3 96,0 (92,9–98,0) 41,8 (35,7–48,0) 1,65 0,10 63,3 90,8 

≥ 0,4 80,6 (75,4–85,1) 70,5 (64,6–76,0) 2,73 0,28 74,1 77,6 

≥ 0,5 57,5 (51,4–63,4) 88,9 (84,4–92,4) 5,18 0,48 84,4 66,7 

≥ 0,6 34,4 (28,8–40,4) 96,9 (94,1–98,7) 11,23 0,68 92,2 58,6 

≥ 0,7 10,6 (7,2–14,9) 99,6 (97,9–100,0) 27,73 0,90 96,7 51,6 

≥ 0,8 3,7 (1,8–6,6) 100,0 (98,6–100,0) - 0,96 100,0 49,8 

IC = intervalo de confiança; RV = razão de verossimilhança; VP = valor preditivo.  
O status de fragilidade foi definido pela presença dos cinco critérios fenotípicos de Fried et al. (2001), 

sendo 0 (robusto), 1-2 (pré-fragil) e 3-5 (frágil).   



Resultados 77 

  
 

 

O ponto de corte com melhor índice de Youden para detectar o status 

pré-fragil foi 0,30 (sensibilidade = 82,3% e especificidade = 72,3%) e para 

identificar o status frágil foi 0,4 sensibilidade = 80,6% e especificidade = 

70,5%) (Tabela 9).  

A acurácia do índice AGC-10 para identificar o status pré-fragil e frágil 

foi significativamente superior àquela dos instrumentos ISAR e TRST (Figura 

10).  
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AGC-10 = avaliação geriátrica compacta de 10 minutos; ISAR = Identification of Seniors at Risk; TRST 
= Triage Risk Screening Tool; ACROC = área sob curva receiver operating characteristic (ROC); IC = 

intervalo de confiança.  
Comparação entre ACROC da AGC-10 com ISAR e TRST, p < 0,001.  
 

Figura 10 -  Curvas ROC dos instrumentos AGC-10, ISAR e TRST para 
detectar (A) status pré-fragil e (B) frágil (N=534) 
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4.2.5 Categorias de risco AGC-10  

As notas de corte na AGC-10 com melhor índice de Youden (balanço 

entre sensibilidade e especificidade) para o status pré-fragil e frágil definiram 

as categorias baixo (0-0,29), médio (0,3-0,39) e alto (0,4-1) risco do novo 

instrumento. Essa classificação tinha os objetivos de facilitar a interpretação 

dos resultados sobre a associação da AGC-10 com desfechos adversos 

futuros e tornar o uso da ferramenta na pratica clínica mais simples.  

A amostra foi composta por 120 (22,5%) participantes classificados 

como baixo risco, 117 (22,0%) médio risco e 297 (55,5%) alto risco (Figura 

11). 

 

 

Figura 11 -  Distribuição da amostra de acordo com as categorias de risco 
AGC-10 (N=534) 
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A Tabela 10 descreve as características sociodemográficas e clínicas 

dos participantes de acordo com as categorias de risco da AGC-10. Idade 

mais avançada, sexo feminino, maior carga de doenças, pior performance 

cognitiva e de funcionalidade associaram-se ao aumento de risco na AGC-

10.  

 

Tabela 10 -  Comparação das variáveis sociodemográficas e clínicas 
conforme as categorias da avaliação geriátrica compacta de 10 
minutos (AGC-10) na admissão do hospital dia geriátrico; 2014 
a 2015 (n=534) 

 

DP = desvio padrão; SM = salários mínimos; MEEM = Mini Exame do Estado Mental; BOMFAQ = 
versão brasileira do Older Americans Resources and Services Multidimensional Functional 
Assessment Questionnaire. 
* Valores de p referentes a comparação entre as três categorias de risco AGC-10; para variáveis 
contínuas utilizados one-way ANOVA (idade) ou teste de Kruskal-Wallis (MEEM e BOMFAQ) e para 
as variáveis categóricas o teste do qui-quadrado.  

  

 Categorias AGC-10  

 

 

Baixo Risco 

(N=120) 

Médio Risco 

(N=117) 

Alto Risco 

(N=297) 

P valor* 

Variáveis sociodemográficas     

Idade (anos), média (DP)
 

76,1 (8,0) 78,9 (8,4) 81,2 (8,1) < 0,001 

Sexo, n (%)  
Feminino  63 (52,5) 63 (53,9) 213 (71,7) <0,001 

Masculino 57 (47,5) 54 (46,1) 84 (28,3) 

Raça ou cor, n (%)
 

Branca 80 (66,7) 80 (68,4) 181 (60,9) 0,27 

Preta 11 (9,2) 16 (13,7) 29 (9,8) 

Parda  22 (18,3) 16 (13,7) 72 (24,2) 

Amarela  7 (5,8) 5 (4,2) 15 (5,1) 

Renda familiar per 
capita, n (%)

 

< 1 SM    29 (24,2) 23 (19,7) 69 (23,2) 0,03 

1 – 2 SM  59 (49,2) 74 (63,2) 185 (62,3) 

> 2 SM  32 (26,6) 20 (17,1) 43 (14,5) 

Variáveis clínicas      

Índice de 
comorbidades de 
Charlson, n (%)

 

0 pontos 32 (26,7) 16 (13,7) 19 (6,4) < 0,001 

1-2 pontos 57 (47,5) 47 (40,2) 112 (37,7) 

≥ 3 pontos 31 (25,8) 54 (46,1) 166 (55,9) 

MEEM, mediana (IIQ)
 

26 (23–28) 24 (19–28) 19 (14–24) < 0,001 

BOMFAQ, mediana (IIQ)
 

28 (25–30) 24 (19–28) 18 (12–23) < 0,001 
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4.2.6  Tempo de aplicação da AGC-10 e confiabilidade 

interexaminadores  

Em 53 (10%) participantes, selecionados de maneira consecutiva a 

partir do protocolo 474, a AGC-10 foi administrada por dois examinadores da 

equipe de pesquisa diferentes e cegos entre si. As avaliações foram 

realizadas no mesmo dia, com intervalo de duas horas. Foi registrado o 

tempo de aplicação da AGC-10.  

Os 53 participantes apresentaram características muito semelhantes 

à amostra total (idade, sexo, raça, escolaridade, índice AGC-10 e status de 

fragilidade), indicando a validade do processo de recrutamento dessa 

subamostra.  

O tempo médio gasto na aplicação do instrumento foi 9,5 ± 2,2 

minutos, variando de 5,3 a 15,2 minutos (Figura 12). Em 79% da 

subamostra, a administração da AGC-10 exigiu 10 minutos ou menos. 

 

Figura 12 -  Tempo de aplicação da AGC-10 na subamostra (N=53)  
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O coeficiente kappa ponderado mostrou que a confiabilidade 

interexaminadores foi substancial a quase perfeita para a classificação dos 

domínios AGC-10 (Tabela 11).  

 

Tabela 11 -  Confiabilidade interexaminadores para classificação dos 10 
domínios da avaliação geriátrica compacta de 10 minutos 
(AGC-10) na admissão do hospital dia geriátrico; 2015 (N=53) 

 

Domínios*
 

Coeficiente Kappa
 
(IC 95%)

 
Grau de concordância** 

Suporte 0,84 (0,68–0,99) Quase perfeita 

Uso do sistema de saúde 0,85 (0,74–0,96) Quase perfeita 

Ocorrência de quedas  0,73 (0,57–0,89) Substancial 

Medicações em uso  0,87 (0,76–0,98) Quase perfeita 

Funcionalidade  0,72 (0,57–0,88) Substancial 

Cognição  0,81 (0,69–0,93) Quase perfeita 

Autoavaliação da saúde  0,73 (0,57–0,88) Substancial 

Sintomas depressivos  0,62 (0,42–0,81) Substancial 

Estado nutricional  0,85 (0,73–0,97) Quase perfeita 

Mobilidade  0,62 (0,46–0,79) Substancial 

IC 95% = intervalo de confiança de 95%;  
* Domínios são classificados em normal, alteração leve e alteração grave.   
** Conforme resultado do coeficiente kappa: 0,41-0,60=moderada; 0,61-0,80=substancial e 
>0,80=quase perfeita.  

 

A confiabilidade interexaminadores para o índice AGC-10 foi 

excelente (coeficiente de correlação intraclasse [CCI] = 0,92; IC 95% = 0,87–

0,95).  

A incerteza de medição do índice AGC-10 foi de ± 0,10, o que 

significa que a diferença entre a medida obtida para um indivíduo e o seu 

valor real seria igual ou menor a alteração grave em um domínio AGC-10 

para 95% das observações. 
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4.2.7 Valor preditivo do índice AGC-10 para desfechos primários  

No seguimento de um ano, observou-se que 195 (37,5%) idosos 

perderam pelo menos uma nova ABVD, 225 (42,1%) foram hospitalizados e 

99 (18,5%) morreram. Nós investigamos o poder preditivo do índice AGC-10 

para esses desfechos.  

 

4.2.7.1 Perda funcional para ABVD  

A cada acréscimo de 0,1 ponto no índice AGC-10 associou-se a um 

aumento significativo no risco de perda de nova ABVD (odds ratio [OR] = 

1,65; IC 95% 1,46–1,87; p < 0,001). A Figura 13 mostra a incidência de 

perda funcional em um ano de acordo com o índice AGC-10 na linha de 

base, destacando a maior ocorrência de incapacidade entre indivíduos com 

maior pontuação na AGC-10.  

 

As barras representam intervalo de confiança de 95%.  
Excluídos 15 participantes sem nenhuma ABVD na linha de base.  

Figura 13 -  Predição de perda funcional para atividades básicas de vida 
diária (ABVD) em um ano de acordo com o índice AGC-10 na 
admissão (N=519)  
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AGC-10 apresentou boa acurácia para estratificar o risco de perda 

funcional para ABVD em um ano (ACROC = 0,72; IC 95% = 0,64–0,76). A 

Tabela 12 mostra a sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança 

e valores preditivos relacionados à predição de perda funcional em um ano 

de acordo com cada aumento de 0,1 ponto no índice AGC-10.  

 

Tabela 12 -  Sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança e 
valores preditivos para predição de nova dependência funcional 
para ABVD em um ano de acordo com o índice da avaliação 
geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10) na admissão do 
hospital dia geriátrico; 2014 a 2016 (N=519) 

 

Escore Sensibilidade (IC 95%) Especificidade (IC 95%) RV+ RV- VP+ VP- 

≥ 0.1 100,00 (98,1-100,0) 1,9 (0,7-4,0) 1,02 0,00 38,0 100,0 

≥ 0.2 96,4 (92,7 - 98,5) 12,4 (9,0-16,4) 1,10 0,29 39,8 85,1 

≥ 0.3* 91,8 (87,0 - 95,2) 32,1 (27,0-37,5) 1,35 0,26 44,9 86,7 

≥ 0.4**
 

72,8 (66,0 - 78,9) 56,8 (51,2-62,3) 1,69 0,48 50,4 77,6 

≥ 0.5 54,9 (47,6 - 62,0) 80,0 (75,2-84,2) 2,74 0,56 62,2 74,6 

≥ 0.6 31,3 (24,8 - 38,3) 91,1 (87,4-93,9) 3,49 0,75 67,8 68,8 

≥ 0.7 7,7 (4,4 - 12,4) 96,6 (94,0-98,3) 2,27 0,96 57,7 63,5 

≥ 0.8 3,1 (1,1 - 6,6) 99,1 (97,3-99,8) 3,32 0,98 66,7 62,9 

ABVD = atividades básicas de vida diária; IC = intervalo de confiança; RV = razão de 
verossimilhança; VP = valor preditivo.  
Excluídos 15 participantes totalmente dependentes na linha de base.  
* Nota corte para categoria médio risco na AGC-10.  
** Nota de corte para categoria alto risco na AGC-10. 

 

Os pontos de corte do índice AGC-10 que classificaram os 

participantes como médio (≥0,3) e alto risco (≥0,4) apresentaram boa 

sensibilidade (> 90% e > 70%, respectivamente) para identificar perda 

funcional em um ano, porém às custas de baixa especificidade (< 60%). 

Valores mais altos de especificidade (> 70%) exigiram um ponto de corte ≥ 

0,5 (Tabela 12).   
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A porcentagem de perda funcional predita e observada para os decis 

estimados de risco da amostra apresentou boa calibração do índice AGC-10 

para predizer o risco de perda funcional para ABVD em um ano (Tabela 13), 

com teste de Hosmer e Lemeshow goodness of fit (χ2 = 11,0; p = 0,20). 

 

Tabela 13 -  Tabela de contingência para o teste de Hosmer e Lemeshow 
considerando a predição do índice AGC-10 para perda 
funcional em um ano; 2014 a 2016 (N=519) 

 

Decil 
Y=0 (desfecho ausente) Y=1 (desfecho presente) 

Total 
Observado Esperado Observado Estimado 

1 40 41.404 7 5.596 47 

2 64 59.099 9 13.901 73 

3 39 44.360 20 14.640 59 

4 41 39.365 15 16.635 56 

5 34 34.368 19 18.632 53 

6 41 35.376 19 24.624 60 

7 18 21.065 22 18.935 40 

8 18 19.430 24 22.570 42 

9 17 20.538 37 33.462 54 

10 12 8.995 23 26.005 35 

Excluídos 15 participantes totalmente dependentes na linha de base.  
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4.2.7.2 Hospitalização  

Houve associação da AGC-10 com hospitalização em um ano; cada 

incremento de 0,1 ponto no índice do novo instrumento aumentou de 

maneira significativa o risco de internação hospitalar (OR = 1,30; IC 95% = 

1,17–1,45; p < 0,001).  

A incidência de hospitalização em um ano para diferentes valores do 

índice AGC-10 pode ser vista na Figura 14. A AGC-10 apresentou acurácia 

moderada para identificar o risco de hospitalização não planejada em um 

ano (ACROC = 0,63; 0,58–0,68). A Tabela 14 apresenta valores de 

sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança e preditivos 

relacionados à performance de diferentes valores do índice AGC-10 para 

predizer hospitalização em um ano.  

 

As barras representam intervalo de confiança de 95%.  

Figura 14 -  Predição de hospitalização em um ano de acordo com o índice 
AGC-10 na admissão (N=534)  
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Os pontos de corte que classificaram os participantes como médio 

(≥0,3) e alto risco (≥0,4) na AGC-10 apresentaram melhor sensibilidade 

(88,4% e 65,8%, respectivamente) do que especificidade (30,4% e 51,8%, 

respectivamente) para predição de hospitalização em um ano; valores mais 

altos de especificidade (> 70%) exigiram pontos de corte ≥ 0,5, semelhante 

ao que percebemos na predição de perda funcional (Tabela 14).  

O instrumento apresentou boa calibração para estimar o risco de 

hospitalização não planejada em um ano (Tabela 15), conforme teste de 

Hosmer e Lemeshow goodness of fit (χ2 = 11,1; p = 0,19). 

 

Tabela 14 -  Sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança e 
valores preditivos para predição de hospitalização não 
planejada em um ano de acordo com o índice da avaliação 
geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10) na admissão do 
hospital dia geriátrico; 2014 a 2016 (N=534) 

 

Escore Sensibilidade (IC 95%) Especificidade (IC 95%) RV+ RV- VP+ VP- 

≥ 0.1 99,6 (97,5 - 100,0) 1,6 (0,5 - 3,7) 1,01 0,27 42,4 83,3 

≥ 0.2 94,2 (90,3 - 96,9) 11,0 (7,7 - 15,0) 1,06 0,53 43,5 72,3 

≥ 0.3* 88,4 (83,5 - 92,3) 30,4 (25,3 - 35,9) 1,27 0,38 48,1 78,3 

≥ 0.4**
 

65,8 (59,2 - 72,0) 51,8 (46,1 - 57,5) 1,36 0,66 49,8 67,5 

≥ 0.5 43,6 (37,0 - 50,3) 71,2 (65,8 - 76,2) 1,51 0,79 52,4 63,4 

≥ 0.6 25,8 (20,2 - 32,0) 85,4 (81,0 - 89,2) 1,77 0,87 56,3 61,3 

≥ 0.7 9,8 (6,2 - 14,4) 97,4 (95,0 - 98,9) 3,78 0,93 73,3 59,7 

≥ 0.8 2,7 (1,0 - 5,7) 98,7 (96,7 - 99,6) 2,06 0,99 60,0 58,2 

IC = intervalo de confiança; RV = razão de verossimilhança; VP = valor preditivo.  
* Nota corte para categoria médio risco na AGC-10.  
** Nota de corte para categoria alto risco na AGC-10. 
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Tabela 15 -  Tabela de contingência para o teste de Hosmer e Lemeshow 
considerando a predição do índice AGC-10 para hospitalização 
em um ano; 2014 a 2016 (N=534) 

 

Decil 
Y=0 (desfecho ausente) Y=1 (desfecho presente) 

Total 
Observado Esperado  Observado Estimado 

1 34 35.379 13 11.621 47 

2 60 50.598 13 22.402 73 

3 35 38.530 24 20.470 59 

4 30 34.866 26 21.134 56 

5 27 31.318 26 21.682 53 

6 34 32.941 25 26.059 59 

7 20 21.503 21 19.497 41 

8 24 21.082 19 21.918 43 

9 26 21.658 22 26.342 48 

10 19 21.125 36 33.875 55 
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4.2.7.3 Mortalidade  

A AGC-10 foi preditor de mortalidade em um ano. O acréscimo de 0,1 

ponto no índice AGC-10 associou-se a um risco significativamente maior de 

morte (OR = 1,55; IC 95% = 1,35–1,78; p < 0,001).  

A Figura 15 mostra a incidência crescente de mortalidade conforme 

aumento no índice AGC-10 na admissão do HDG.  

 

 

As barras representam intervalo de confiança de 95%.  
 

Figura 15 -  Predição de hospitalização em um ano de acordo com o índice 
AGC-10 na admissão (N=534) 
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AGC-10 apresentou boa acurácia para estimar o risco de morte em 

um ano (ACROC = 0,70; IC 95% = 0,64–0,76). A Tabela 16 mostra a 

sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança e valores preditivos 

relacionados à predição de mortalidade em um ano de acordo com cada 

aumento de 0,1 ponto no índice AGC-10.  

 

Tabela 16 -  Sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança e 
valores preditivos para predição de mortalidade em um ano de 
acordo com o índice da avaliação geriátrica compacta de 10 
minutos (AGC-10) na admissão do hospital dia geriátrico; 2014 
a 2016 (N = 534) 

 

Escore Sensibilidade (IC 95%) Especificidade (IC 95%) RV+ RV- VP+ VP- 

≥ 0.1 100,0 (96,3-100,0) 1,4 (0,5-3,0) 1,01 0,00 18,8 100,0 

≥ 0.2 99,0 (94,5-100,0) 10,6 (7,8-13,9) 1,11 0,096 20,1 97,9 

≥ 0.3* 93,9 (87,3-97,7) 26,2 (22,1-30,6) 1,27 0,23 22,5 95,0 

≥ 0.4**
 

72,7 (62,9-81,2) 48,3 (43,5-53,1) 1,41 0,56 24,2 88,6 

≥ 0.5 59,6 (49,3-69,3) 70,6 (66,0-74,8) 2,03 0,57 31,6 88,5 

≥ 0.6 39,4 (29,7-49,7) 85,3 (81,6-88,5) 2,68 0,71 37,9 86,1 

≥ 0.7 15,2 (8,7-23,8) 96,6 (94,4-98,1) 4,39 0,88 50,0 83,3 

≥ 0.8 5,1 (1,7-11,4) 98,9 (97,3-99,6) 4,39 0,96 50,0 82,1 

IC = intervalo de confiança; RV = razão de verossimilhança; VP = valor preditivo.  
* Nota corte para categoria médio risco na AGC-10.  
** Nota de corte para categoria alto risco na AGC-10. 

 

Os pontos de corte do índice AGC-10 que classificaram os 

participantes como médio (≥0,3) e alto risco (≥0,4) apresentaram alta 

sensibilidade (> 90% e > 70%, respectivamente) para identificar perda 

funcional, porém às custas de baixa especificidade (< 50%). Valores mais 

altos de especificidade (> 70%) exigiram um ponto de corte ≥ 0,5 (Tabela 

16). Esse padrão foi muito semelhante à predição de perda funcional em um 

ano.   
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O instrumento AGC-10 apresentou excelente calibração para estimar 

o risco de morte em um ano (Tabela 17), conforme teste de Hosmer e 

Lemeshow goodness of fit (χ2 = 7,8; p = 0,45). 

 

Tabela 17 -  Tabela de contingência para teste de Hosmer e Lemeshow 
considerando a predição do índice AGC-10 para mortalidade 
em um ano; 2014 a 2016 (N=534) 

 

Decil 
Y=0 (desfecho ausente) Y=1 (desfecho presente) 

Total 
Observado Esperado Observado Estimado 

1 46 44.585 1 2.415 47 

2 68 67.104 5 5.896 73 

3 50 52.774 9 6.226 59 

4 45 48.851 11 7.149 56 

5 44 44.845 9 8.155 53 

6 54 48.935 6 11.065 60 

7 32 31.967 9 9.033 41 

8 32 31.773 11 11.227 43 

9 33 32.274 14 14.726 47 

10 31 31.893 24 23.107 55 
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4.2.7.4 Comparação com os instrumentos de rastreio rápido 

A acurácia da AGC-10 para estratificar o risco de perda funcional para 

ABVD, hospitalização não planejada e morte em um ano foi comparada a 

dos instrumentos de rastreio rápido validos para ambientes de cuidados 

agudos.  

A AGC-10 apresentou acurácia superior àquela do instrumento TRST 

para discriminar o risco de perda funcional, hospitalização e morte em um 

ano; a comparação das ACROC dos dois instrumentos mostrou valores de p 

< 0,001 para os três desfechos (Figura 16). Na comparação com o 

instrumento ISAR, a AGC-10 mostrou melhor desempenho para estratificar o 

risco de perda funcional e morte em um ano; a acurácia para hospitalização 

em um ano foi semelhante (Figura 16).  
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AGC-10 = avaliação geriátrica compacta de 10 minutos; ISAR = Identification of Seniors at Risk; TRST 
= Triage Risk Screening Tool; ACROC = área sob curva receiver operating characteristic (ROC); IC = 
intervalo de confiança.  
Comparação ACROC: AGC-10 v.s. TRST, p < 0,001 para os três desfechos.  
Comparação ACROC: AGC-10 v.s. ISAR, perda funcional (p = 0,03), hospitalização (p = 0,46) e morte 
(p = 0,04).  

Figura 16 - Curvas ROC dos instrumentos AGC-10, ISAR e TRST para (A) 
perda funcional (B) hospitalização e (C) morte em um ano 
(N=534)  
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4.2.7.5 Valor preditivo adicional à estimativa de risco do médico  

A estimativa de risco do médico encaminhador associou-se à 

incidência observada de perda funcional e hospitalização em seis meses. 

Porém, os médicos superestimaram as taxas de desfechos nos pacientes 

com risco mais alto (Tabela 18). 

 

Tabela 18 -  Incidência observada de desfechos adversos em seis meses 
de acordo com a estimativa de risco do médico no início do 
estudo; 2014 a 2016 (N=534) 

 

Estimativa de risco do médico 
Incidência observada (IC 95%)  

Perda Funcional Hospitalização  P valor* 

Para perda funcional em 6 meses    < 0.001 

≤ 25%  17,1 (13,1–22,0)   

50%  33,8 (26,8–42,2)   

≥ 75%  47,3 (38,5–56,9)   

Para hospitalização em 6 meses    < 0.001 

≤ 25%   22,7 (18,1–28,2)  

50%   37,1 (30,4–44,7)  

≥ 75%   48,6 (38,7–59,5)  

IC = intervalo de confiança.  
* 

Teste do qui-quadrado comparou a incidência do desfecho entre os três grupos da estimativa do 

médico. 
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A inclusão da AGC-10 nos modelos de regressão que já continham a 

estimativa do médico melhorou significativamente a predição dos modelos 

para perda funcional e hospitalização em seis meses (Tabela 19).   

 

Tabela 19 -  Impacto da adição da AGC-10 à estimativa do médico na 
predição de desfechos seis meses após admissão no hospital 
dia geriátrico; 2014 a 2016 (N=534)   

 

 Área sob a curva ROC (IC 95%) 

P valor* 

 Sem AGC-10 Com AGC-10 

Perda funcional em seis meses   0,001 

Estimativa de risco do médico  0,68 (0,63–0,72) 0,73 (0,68-0,78)  

Hospitalização em seis meses   0,02 

Estimativa de risco do médico  0,63 (0,58-0,68) 0,66 (0,61-0,71)  

ROC = receiver operating characteristic; IC = intervalo de confiança.  
AGC-10 = avaliação geriátrica compacta de 10 minutos, índice varia de 0 a 1.  
Estimativa de risco do médico sobre a probabilidade específica de perda funcional e 
hospitalização em seis meses, classificada como < 10%, 25%, 50%, 75% e > 90%. 
* P valor comparou as áreas sob a curva ROC dos modelos com e sem AGC-10 usando 
métodos não paramétricos.  

 

 

 

4.2.8 Análises de sobrevida  

As análises de sobrevida avaliaram a associação das categorias de 

risco AGC-10 com os desfechos adversos em um ano, com destaque para o 

poder preditivo do novo instrumento após considerar outros fatores de risco 

padrão (variáveis sociodemográficas e índice de comorbidades de 

Charlson).   
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4.2.8.1 Hospitalização e perda de funcionalidade 

 Houve piora significativa na incidência cumulativa de perda funcional 

para ABVD (baixo risco: 13,5%; médio risco: 32,8%; alto risco: 51,1%;  

p < 0,001) e hospitalização (baixo risco: 21,8%; médio risco: 44,0%; alto 

risco: 50,8%; p < 0,001) em um ano conforme aumento na categoria de risco 

da AGC-10 (Figura 17).  

 

 

ABVD = atividades básicas de vida diária; AGC-10 = avaliação geriátrica compacta de 10 
minutos.  
Excluídos 15 participantes totalmente dependentes na linha de base da análise de perda 
funcional.  

 

Figura 17 -  Incidência cumulativa de (A) perda funcional para ABVD e (B) 
hospitalização em um ano de acordo com as categorias de 
risco AGC-10 (N=534) 

 

Após ajuste para os fatores sociodemográficos e índice de 

comorbidades de Charlson, as categorias médio e alto risco da AGC-10 

foram fortes preditores de tempo até hospitalização e tempo até perda 

funcional para ABVD em um ano após admissão no HDG (Tabela 20).  
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Tabela 20 –  Associação dos fatores de risco com perda funcional e 
hospitalização em um ano após admissão no hospital dia 
geriátrico; 2014 a 2016 (N=534) 

 

 Sub-hazard ratio (Intervalo de confiança de 95%) 

Nova dependência para 
ABVD 

Hospitalização 

Modelo 
Base  

Modelo Base 

+ AGC-10 

Modelo 
Base 

Modelo Base 

+ AGC-10 

Idade (em anos) 
 1,05  

(1,03-1,07) 
1,04  

(1,02-1,06) 
1,00  

(0,98-1,02) 
0,99  

(0,97-1,00) 

Sexo      

Feminino  (referência) (referência) (referência) (referência) 

Masculino  
0,98  

(0,74-1,30) 
1,16  

(0,87-1,55) 
1,54  

(1,18-2,02) 
1,76  

(1,34-2,31) 

Raça ou cor      

Branca (referência) (referência) (referência) (referência) 

Preta 
0,62  

(0,37-1,05) 
0,59  

(0,35-1,00) 
0,78  

(0,49-1,25) 
0,75  

(0,47-1,21) 

Parda 
0,96  

(0,67-1,40) 
0,85  

(0,58-1,25) 
1,00  

(0,72-1,39) 
0,90  

(0,64-1,27) 

Amarela  
1,37  

(0,85-2,20) 
1,26  

(0,74-2,14) 
1,46  

(0,77-2,79) 
1,44  

(0,74-2,80) 

Renda (familiar per capita)
 

    

> 2 SM  (referência) (referência) (referência) (referência) 

1–2 SM 
1,09  

(0,72-1,65) 
1,02  

(0,67-1,57) 
1,70  

(1,11-2,58) 
1,53  

(1,00-2,32) 

< 1 SM 
1,92  

(1,20-3,09) 
1,96  

(1,21-3,19) 
1,68  

(1,05-2,67) 
1,52  

(0,95-2,44) 

Índice de comorbidades de Charlson     

0 points  (referência) (referência) (referência) (referência) 

1–2 points  
1,97  

(1,07-3,63) 
1,49  

(0,79-2,79) 
1,20  

(0,74-1,96) 
0,98  

(0,60-1,59) 

≥3 points  
3,12  

(1,73-5,62) 
2,05  

(1,11-3,78) 
1,70  

(1,07-2,69) 
1,19  

(0,74-1,92) 

Categorias AGC-10
 

    

Baixo risco (0-0,29)  (referência)  (referência) 

Médio risco (0,3-0,39) 
 2,27  

(1,28-4,03) 
 2,43  

(1,51-3,91) 

Alto risco (0,4-1) 
 4,07  

(2,42-6,86) 
 3,17  

(2,04-4,93) 

ABVD = atividades básicas de vida diária; SM = salários mínimos; AGC-10 = avaliação 
geriátrica compacta de 10 minutos.  
As estimativas foram calculadas pelo método de Fine e Gray, considerando morte como um 
evento competitivo.  
Modelo base = fatores sociodemográficos (idade, sexo, cor e renda) + índice de 
comorbidades de Charlson.  
Excluídos 15 participantes totalmente dependentes na linha de base da análise de perda 
funcional.   
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4.2.8.2 Mortalidade  

A incidência cumulativa de morte aumentou significativamente nas 

categorias de risco mais altas da AGC-10 (baixo risco: 5,0%; médio risco: 

17,9%; alto risco: 24,2%; p < 0,001). As curvas de Kaplan-Meier (Figura 18) 

mostram a sobrevida distinta das três categorias de risco AGC-10 ao longo 

de um ano após admissão no HDG, com teste de log-rank de tendência 

significativo (χ2(1) = 19,4; p < 0,001).  

 

 

AGC-10 = avaliação geriátrica compacta de 10 minutos; eventos = óbitos.  
 

Figura 18 -  Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida em um ano de acordo 
com as categorias de risco AGC-10 na admissão do hospital 
dia geriátrico (N=534)  
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Após ajuste para os fatores sociodemográficos e índice de 

comorbidades de Charlson, as categorias médio e alto risco da AGC-10 

foram fortes preditores de tempo até o óbito em um ano (Tabela 21). 

Destacou-se também a associação do índice de comorbidades de Charlson 

com o desfecho mortalidade (Tabela 21). A incidência cumulativa de óbito 

em um ano foi marcadamente superior entre aqueles com maior carga de 

doenças (0 pontos: 3,0%; 1-2 pontos: 14,4%; ≥ 3 pontos: 26,3%; p < 0,001).  

 

Tabela 21 -  Associação de fatores de risco com mortalidade em um ano 
após admissão no hospital dia geriátrico; 2014 a 2016 (N=534) 

 

 Hazard ratio (intervalo de confiança de 95%) 

 
Modelo Base 

Modelo Base 

+ AGC-10 

Idade (em anos) 
 

1,05 (1,02-1,08) 1,04 (1,01-1,07) 

Sexo    

Feminino  (referência) (referência) 

Masculino   1,72 (1,15-2,56) 1,96 (1,31-2,94) 

Raça ou cor    

   Branca (referência) (referência) 

   Preta 0,76 (0,36-1,59) 0,75 (0,36-1,58) 

   Parda 0,75 (0,42-1,32) 0,69 (0,39-1,23) 

   Amarela  1,69 (0,77-3,70) 1,69 (0,77-3,69) 

Renda (familiar per capita)
 

  

> 2 SM  (referência) (referência) 

1–2 SM 1,18 (0,67-2,10) 1,08 (0,61-1,93) 

< 1 SM 1,68 (0,88-3,19) 1,56 (0,82-2,97) 

Índice de comorbidades de Charlson    

0 points  (referência) (referência) 

1–2 points  4,96 (1,19-20,8) 3,87 (0,92-16,3) 

≥3 points  8,88 (2,17-36,3) 6,06 (1,46-25,1) 

Categorias AGC-10
 

  

Baixo risco (0-0,29)  (referência) 

Médio risco (0,3-0,39)  2,92 (1,17-7,31) 

Alto risco (0,4-1)  3,92 (1,66-9,28) 

SM = salários mínimos; AGC-10 = avaliação geriátrica compacta de 10 minutos.  
As estimativas foram calculadas por modelos de riscos proporcionais de Cox.  
Modelo base = fatores sociodemográficos (idade, sexo, cor e renda) + índice de 
comorbidades de Charlson.   
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4.2.8.3 Melhora na discriminação dos modelos  

A AGC-10 melhorou a predição dos modelos que já continham fatores 

de risco padrão, incluindo fatores sociodemográficos e índice de 

comorbidades de Charlson, para os desfechos adversos perda funcional, 

hospitalização e morte em um ano (Tabela 22). Essa melhora foi identificada 

pela análise das três medidas de discriminação estudadas (Tabela 22).   

 

 



Resultados 101 

  
 

 

Tabela 22 -  O impacto de adicionar o índice da avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10) na discriminação dos 
desfechos adversos em um ano após admissão no hospital dia geriátrico; 2014 a 2016 (N=534) 

 

 
Harrell’s C (95% CI) 

 Net Reclassification Index contínuo 
(NRIc) 

 
IDI 

Desfechos 

Modelo Base = 
fatores 

sociodemográficos 
e multimorbidade 

Modelo Base 
+ índice  
AGC-10 

P valor*  
Para 

Eventos 
Para não 
eventos 

Total  
(IC 95%) 

P valor**
 

 
IDI absoluto 

(IC 95%) 
P valor**

 

Perda de 
funcionalidade 
para ABVD 

0,67  
(0,63-0,71) 

0,72  
(0,69-0,76) 

< 0,001  0,25 0,32 
0,57  

(0,39-0,74) 
< 0,001  

0,078  
(0,054-0,102) 

< 0,001 

Hospitalização  
0,61  

(0,57-0,64) 
0,65  

(0,61-0,68) 
0,003  0,16 0,23 

0,39  
(0,22-0,57) 

< 0,001  
0,045  

(0,028-0,063) 
< 0,001 

Mortalidade  
0,66  

(0,62-0,71) 
0,71  

(0,67-0,76) 
< 0,001  0,21 0,27 

0,48  
(0,26-0,69) 

< 0,001  
0,059  

(0,032-0,086) 
< 0,001 

ABVD = atividades básicas de vida diária; IC = intervalo de confiança; IDI = melhoria da discriminação integrada (do inglês, integrated discrimination 
improvement). 
Modelo Base = fatores sociodemográficos (idade, sexo, raça e renda) + índice de comorbidades de Charlson.  
Índice AGC-10 varia de 0 a 1.  
Foram excluídos 15 participantes totalmente dependentes na linha de base da análise para perda de funcionalidade para ABVD.   
* Valores de p compararam a estatística Harrell’s C dos modelos de sobrevida com e sem o índice AGC-10.  
**

 
Valores de p são referentes ao nível de significância obtido com as análises dos métodos NRIc e IDI, respectivamente. 
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4.2.9 Análises adicionais   

 

4.2.9.1 Consistência interna e análise fatorial 

A análise fatorial exploratória serviu para avaliar possíveis 

subdimensões da AGC-10. A primeira etapa consistiu na avaliação da 

consistência interna. O parâmetro suporte social apresentou correlação item-

total muito baixa, o que comprometeu o novo instrumento (Tabela 23). Em 

virtude disso, esse item foi retirado da análise fatorial subsequente. Para os 

demais parâmetros da AGC-10, o alfa de Cronbach foi de 0,61, valor que 

indica consistência interna questionável, porém típica de instrumentos 

multidimensionais (Tabela 23). 

 

Tabela 23 -  Correlação item-total e alpha de Cronbach dos parâmetros da 
AGC-10 avaliada na admissão do hospital dia geriátrico; 2014 a 
2016 (N=534) 

 

Item 
Correlação  
item-total 

Alpha de Cronbach sem o 
item correspondente 

Suporte social -0,27 0,61 

Uso do sistema de saúde 0,46 0,59 

Ocorrência de quedas 0,45 0,59 

Medicamentos em uso 0,30 0,61 

Funcionalidade 0,65 0,53 

Cognição 0,57 0,56 

Autoavaliação da saúde 0,46 0,58 

Sintomas depressivos 0,44 0,59 

Estado nutricional 0,45 0,58 

Provas de mobilidade 0,64 0,53 
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Na análise fatorial foram identificados dois fatores (subdimensões) 

com base nas raízes características da matriz de covariância (autovalores) 

maior que a unidade (1,0). Eles explicam 46,7% da variância total. A Tabela 

24 resume as cargas fatoriais de cada item nos dois fatores. O parâmetro 

ocorrência recente de quedas não foi retido em nenhum dos fatores porque 

apresentou carga fatorial menor que 0,30. Não houve itens pertencentes a 

mais de um fator.  

 

Tabela 24 -  Matriz de cargas fatoriais dos itens da avaliação geriátrica 
compacta de 10 minutos avaliados na admissão do hospital dia 
geriátrico; 2014 a 2015 (N=481) 

 

Item Fator I Fator II 

Uso do sistema de saúde 0,40  

Ocorrência de quedas   

Medicamentos em uso  0,59 

Funcionalidade 0,46  

Cognição 0,38  

Autoavaliação de saúde  0,52 

Sintomas depressivos  0,48 

Estado nutricional 0,49  

Provas de mobilidade 0,47  

53 participantes com demência grave (10-point Cognitive Screener = 0) não responderam 
aos itens autoavaliação da saúde e sintomas depressivos e, portanto, foram excluídos 
dessa análise. 
Estabeleceu-se uma carga fatorial > 0,30 para retenção no fator. 
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A Figura 19 ilustra os parâmetros da AGC-10 que compõem as duas 

subdimensões do instrumento. 

 

 

Figura 19 -  Fatores identificados na avaliação geriátrica compacta de 10 
minutos 
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4.2.9.2 Análise de interação  

A ajuda do familiar e/ou cuidador para responder alguns itens do novo 

instrumento não influenciou o poder preditivo do índice AGC-10. O resultado 

da interação entre existência de ajuda e índice AGC-10 não foi significativo 

para perda de funcionalidade para ABVD (sub-HR = 1,06; IC 95% = 0,88–

1,27; p=0,55), hospitalização (sub-HR = 0,94; IC 95% = 0,79–1,11; p=0,45) e 

morte (sub-HR = 1,12; IC 95% = 0,86–1,47; p=0,41) em um ano.  

Vale ressaltar que a ajuda do familiar e/ou cuidador ocorreu apenas 

para os instrumentos ou itens da AGC-10 em que o auxílio de terceiros era 

previsto em estudos prévios. Portanto, não houve interferência nenhuma dos 

familiares e/ou cuidadores para avaliação da cognição, autoavaliação de 

saúde, sintomas depressivos, IMC e mobilidade.   

 

4.2.9.3 Resumo das propriedades psicométricas  

A Tabela 25 apresenta um resumo das propriedades psicométricas da 

AGC-10. 

 



Resultados 106 

  
 

 

Tabela 25 -  Resumo das propriedades psicométricas da avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10) 
administrada na admissão do hospital dia geriátrico; 2014 a 2015 

Propriedade Psicométrica Qualidade Comentários 

1. Validade de constructo + 
No teste de hipóteses os domínios da AGC-10 associaram-se de maneira significativa com escalas 
externas que são amplamente validadas na literatura. 

2. Validade de conteúdo + 
O instrumento foi construído por um consenso de especialistas. Houve descrição clara dos objetivos e 
da população alvo da avaliação. 

3. Validade de critério ± 
Houve excelente discriminação para fragilidade. Apesar de não ser uma medida padrão-ouro (isso 
inexiste), é a síndrome geriátrica mais associada a desfechos adversos. 

4. Consistência interna NA 
A consistência interna foi minimamente aceitável (alfa de Cronbach 0,60). Porém, trata-se de um 
instrumento multidimensional que visa justamente medir diferentes aspectos da saúde do indivíduo 
em uma única avaliação. 

5. Confiabilidade 
interexaminadores 

+ 
As medidas do índice kappa (> 0,60) e coeficiente de correlação intraclasse (> 0,90) foram muito 
satisfatórias. 

6. Confiabilidade teste-
reteste 

0 
Análise não realizada. Reavaliações em outra data indicariam resultados discrepantes uma vez que a 
população alvo possuía condição clínica aguda.  

7. Incerteza de medição + 
Valor estimado em ±0,10 para incerteza de medição foi aceitável para as características e proposta 
do instrumento. 

8. Validade preditiva + 

O instrumento foi capaz de predizer vários desfechos futuros em uma população específica. A AGC-
10 teve performance preditiva superior aos instrumentos ISAR e TRST. Além disso, adicionou poder 
preditivo à estimativa do médico e aos fatores de risco padrão (fatores sociodemográficos e 
multimorbidade).  

9. Utilidade clínica + 
Descrição detalhada sobre o tempo de aplicação e materiais necessários foi fornecida. Foi possível 
aplicá-lo em um cenário real de assistência médica com alto fluxo de pacientes sem que houvesse 
perda de informações. 

10. Interpretabilidade 0 Não avaliada. 

11. Responsividade 0 Não avaliada. 

ISAR = Identification of Seniors at Risk; TRST = Triage Risk Screening Tool.  
Método analítico baseado nas publicações de Bissel et al. (2013) e Mokkink et al. (2006). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Esse trabalho desenvolveu e avaliou as propriedades psicométricas 

de um instrumento multidimensional de rastreio breve para idosos atendidos 

em ambientes de saúde ocupados. Os resultados produziram evidências 

convincentes que sustentam a validade, confiabilidade e poder preditivo do 

novo instrumento. A AGC-10 foi desenvolvida por um consenso de 

especialistas, o que reforça sua validade de conteúdo. Além disso, o 

instrumento foi administrado por diferentes membros da equipe de saúde 

(médico, enfermeiro, assistente social e farmacêutico), em cerca de 10 

minutos, em um cenário realista de cuidados, exigindo apenas equipamentos 

simples (uma balança antropométrica, uma fita métrica e um cronômetro). 

Este instrumento rápido e fácil de administrar apresentou excelente acurácia 

na diferenciação entre pacientes frágeis e não frágeis. E, ainda, mostrou 

bom poder preditivo para perda funcional, hospitalização e morte em um ano 

entre idosos com doenças agudas ou crônicas descompensadas no início do 

estudo.  

 

5.1 Construção do instrumento  

 

A primeira etapa dessa pesquisa consistiu na construção da AGC-10. 

Esse processo aconteceu por meio da técnica Delphi, método de pesquisa 

que visa obter o consenso de especialistas sobre temas contraditórios 
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(Keeney et al., 2011). Na prática clínica, ainda falta um modelo de AGA 

padronizado e validado para ambientes de interface entre os cuidados 

hospitalares e a comunidade. Nesses e em outros locais com sobrecarga de 

atendimentos, tempo é o principal fator limitante (Graf et al., 2010; 

Barkhausen et al., 2015). 

Uma revisão integrativa avaliou o uso da técnica Delphi nas pesquisas 

de saúde no Brasil nos últimos 10 anos. Foram encontradas 35 publicações, 

sendo apenas uma sobre idosos (Apolinario et al., 2013). Semelhante à 

nossa pesquisa, a maioria dos estudos usou o método para elaborar e 

validar instrumentos. 

Estudos prévios também utilizaram o consenso de especialista para 

desenvolver um modelo de avaliação geriátrica (Mohile et al., 2015; 

O'Donovan et al, 2015; Siquenique, 2015). Em comparação com esses 

estudos, nossa pesquisa exigiu uma nota de corte mais elevada para 

aquisição de consenso e contou com maior número de especialistas. 

Destaca-se ainda que a grande maioria dos especialistas envolvidos nesse 

estudo tinha mais de 10 anos de experiência em geriatria e representaram 

32 instituições de ensino diferentes do Brasil.  

Mohile et al. (2015) definiram um melhor modelo de AGA para idosos 

com câncer. Os parâmetros escolhidos naquele consenso foram também 

contemplados nesta pesquisa, exceto pelo item multimorbidade. Em relação 

aos instrumentos incluídos naquela avaliação, percebe-se maior presença 

de escalas que demandam maior tempo para administração uma vez que 

naquele estudo não houve uma preocupação com o tempo total de aplicação 
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do instrumento. Mesmo assim, itens como velocidade de marcha, perda de 

peso e número de medicamentos foram escolhidos em ambos consensos. 

Siquenique (2015) definiu 12 domínios para composição de uma AGA 

após revisão da literatura e realização de consenso com pequeno número de 

membros, incluindo especialistas e os próprios idosos. Entre os parâmetros 

aprovados naquele trabalho, nove também fazem parte da AGC-10. Dor, 

força muscular e atividade física não foram contemplados no nosso trabalho. 

Porém, identificamos que a presença desses itens não é constante em 

vários modelos baseados na AGA descritos na literatura (Rosen et al., 2011; 

Welsh et al., 2014; Ramani et al., 2014). 

Outros autores desenvolveram modelos de avaliação 

multidimensional usando técnicas diferentes da técnica Delphi. Barkhausen 

et al., 2015, elaboraram um modelo multidimensional para o rastreio rápido 

de idosos na atenção primária. Foram definidos 10 parâmetros ao final do 

estudo, sete deles também incluídos na AGC-10. O item alterações 

sensoriais rejeitado pelos nossos especialistas, foi incluído naquele trabalho. 

Esse parâmetro apesar de não ser consensual, faz parte de vários modelos 

de avaliação geriátrica descritos na literatura. 

No Brasil, Sirena (2002) avaliou um modelo de avaliação 

multidimensional pré-estabelecido para uso na atenção primária. Os 

parâmetros e o tempo rápido de aplicação do instrumento assemelham-se à 

AGC-10. A maioria dos profissionais que aplicou aquela ferramenta durante 

a consulta médica opinou de forma positiva sobre a utilidade do método para 

detecção de problemas comuns que põem em risco a saúde do idoso. 
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De maneira geral, os poucos estudos realizados com propostas 

similares reforçam os resultados do nosso consenso. A AGC-10 apresenta 

vários pontos em comum com trabalhos anteriores. As diferenças 

encontradas se relacionam a tópicos que foram analisados e rejeitados pelos 

especialistas durante o processo de construção do instrumento. A 

operacionalização da técnica Delphi utilizada nesse estudo foi efetiva e 

chegou a resultados conclusivos, indicando a validade de conteúdo da AGC-

10. Esse método pode servir de modelo para estudos futuros com propostas 

semelhantes.  

 

5.2 Propriedades psicométricas do instrumento  

 

A segunda etapa dessa pesquisa avaliou as propriedades 

psicométricas da AGC-10 em uma coorte de idosos com condições clínicas 

agudas. Como não existe um método de AGA padrão, construímos uma 

sequência de análises que puderam estabelecer a validade de constructo e 

a confiabilidade do novo instrumento.   

Os domínios da AGC-10 tiveram associação excelente com as 

escalas correspondentes e amplamente validadas da literatura. Todos os 

parâmetros avaliados apresentaram magnitude de efeito larga. A 

classificação dos idosos nos diferentes domínios AGC-10 teve boa 

variabilidade. Nossos resultados indicam que os instrumentos incluídos na 

AGC-10 foram capazes de explorar de maneira eficiente múltiplas 

dimensões da saúde dos pacientes.    
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O índice AGC-10 teve excelente acurácia na estratificação do fenótipo 

de fragilidade, sendo marcadamente superior à performance dos 

instrumentos ISAR e TRST. Mesmo não sendo uma medida padrão-ouro, o 

fenótipo de fragilidade é uma ferramenta valiosa na prática clínica para 

identificação de idosos vulneráveis e, consequentemente, em risco de 

desfechos adversos, incluindo quedas, perda funcional, hospitalização, 

institucionalização e morte (Ensrud et al., 2007; Morley et al., 2013; Gale et 

at., 2014; Widagdo et al., 2015).  

Outros modelos de fragilidade propostos na literatura envolvem os 

parâmetros de uma AGA na sua concepção e estrutura (Studenski et al., 

2004; Jones et al., 2004; Rockwood et al., 2005; Jones et al., 2005). Entre os 

instrumentos mais difundidos e validados nessa linha, destaca-se o Frailty 

Index (Rockwood et al., 2005) que agrega informações de múltiplas áreas da 

saúde e do funcionamento do indivíduo em uma medida única de déficits 

cumulativos. Embora o Frailty Index já tenha sido avaliado em cuidados 

agudos, o instrumento exige informações e recursos indisponíveis ou difíceis 

de conseguir nesses ambientes. Nosso estudo mostrou que o índice AGC-10 

foi altamente correlacionado com o Frailty Index, sendo uma opção mais 

simples e prática para contextos de saúde em que os profissionais possuem 

pouco tempo e recursos.  

Percebemos que o aumento da categoria de risco na AGC-10 

associou-se à idade mais avançada, sexo feminino, menor renda e maior 

carga de doenças. Além disso, como esperado, houve associação com pior 

performance funcional e cognitiva na linha de base. Essas variáveis 
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sociodemográficas e clínicas são comumente associadas à fragilidade. Tais 

achados demonstram um perfil de saúde diverso para as três categorias de 

risco da AGC-10. Resultados semelhantes foram encontrados em estudos 

com outros instrumentos, como o MPI e o Frailty Index, que estabelecem 

uma medida global de déficits cumulativos (Rockwood et al., 2005; Pilotto et 

al., 2008; Volpato et al., 2014).  

A aplicação do instrumento mostrou-se viável em um contexto real de 

cuidados agudos. A AGC-10 foi administrada em cerca de 10 minutos 

durante a admissão do paciente, com uso de equipamentos simples. Não 

houve dados faltantes. Nos poucos casos em que não foi possível medir 

peso e altura (oito pacientes eram acamados), a circunferência da 

panturrilha substituiu o IMC seguindo uma estratégia usada em estudos 

anteriores e aprovada no consenso de especialistas (Kaiser et al., 2009). 

Nos indivíduos com demência grave (53 indivíduos), não foram avaliados 

sintomas depressivos e autoavaliação da saúde conforme orientação 

descrita no instrumento. Como o escore final da AGC-10 calcula-se pela 

média simples dos domínios avaliados, seguindo um método previamente 

usado nos instrumentos MPI e Frailty Index, a interpretação dos resultados 

foi a mesma para estes indivíduos. 

A confiabilidade interexaminadores foi avaliada em uma subamostra 

representativa da população do estudo. Os resultados mostraram índice de 

kappa ponderado e coeficiente de correlação intraclasse muito satisfatórios. 

A incerteza de medição (± 0,10), também estimada nessa subamostra, 

apesar de não ser um valor pequeno, parece adequado para as 
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características dessa avaliação que envolve o rastreio rápido de múltiplos 

domínios de saúde em uma população de idosos com diferentes condições 

clínicas.  

Consideramos a medida de consistência interna do instrumento 

abaixo do ideal totalmente justificada para um instrumento que congrega 

informações sobre diferentes áreas da saúde em uma só avaliação (Streiner, 

2003). Percebeu-se uma correlação adequada entre os domínios do 

instrumento, exceto para o item suporte social. Em nossa opinião, esse 

parâmetro funcionou como um fator compensatório às alterações 

identificadas nos demais domínios; ou seja, pacientes com maior número de 

alterações possuíam melhor suporte social. Esse achado já foi identificado 

em estudos prévios com instrumentos de rastreio utilizados em cuidados 

agudos para identificar risco de desfechos adversos em idosos (Meldon et 

al., 2003). Além disso, a abordagem em HDG que exige várias visitas ao 

hospital e inclui os familiares e/ou cuidadores no tratamento acabam por 

selecionar uma amostra de pacientes com melhor suporte social.  

A análise fatorial exploratória identificou duas subdimensões que 

compõem a AGC-10. A presença de mais de um fator é esperada em 

instrumentos multidimensionais. Eles foram identificados como domínio 

vulnerabilidade (uso recente do sistema de saúde, dependência para ABVD, 

cognição, estado nutricional e mobilidade) e domínio emocional 

(autoavaliação da saúde, sintomas depressivos e medicamentos em uso). 

Futuros estudos poderão explorar melhor a performance dessas 
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subdimensões na predição de desfechos adversos e como modelos ainda 

mais compactos do instrumento.  

De forma geral, a AGC-10 apresentou propriedades psicométricas 

adequadas para validade de constructo, confiabilidade interexaminadores e 

incerteza de medição. Além disso, o instrumento funcionou como um método 

rápido e simples para o rastreio de múltiplos domínios de saúde entre idosos 

ambulatoriais com diferentes condições clínicas agudas. 

 

5.3 Predição de desfechos adversos 

 

No presente estudo, especial atenção foi dada à validade preditiva do 

novo instrumento. Utilizando uma coorte prospectiva de idosos ambulatoriais 

com condições agudas na linha de base, nós mostramos que a AGC-10 foi 

um forte preditor de nova dependência para ABVD, hospitalização não 

planejada e morte em até um ano de seguimento. A introdução da AGC-10 

melhorou notavelmente a predição de modelos que já incorporavam fatores 

de risco padrão, incluindo fatores sociodemográficos (idade, sexo, raça e 

renda) e índice de comorbidades de Charlson. O instrumento apresentou 

também valor preditivo adicional à estimativa de risco oferecida pelos 

próprios médicos dos pacientes. Esse instrumento de rastreio 

multidimensional prático e eficiente forneceu informações prognósticas 

valiosas em um contexto real cuidados agudos, identificando fatores de risco 

que não são tradicionalmente considerados na anamnese e exame físico 

padrão e, também não são capturados pela impressão clínica dos médicos.  
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A maioria dos métodos que avaliam a vulnerabilidade e o risco de 

desfechos adversos em idosos com doenças agudas se baseia em 

questionários rápidos de triagem que capturam apenas parte das 

necessidades complexas dos pacientes (Di Bari et al., 2012; Theou et al., 

2018). Entre essas ferramentas, os instrumentos ISAR e TRST são os mais 

validados e amplamente utilizados em diferentes países (McCusker et al., 

1999; Salvi et al., 2012; Di Bari et al., 2012; Yao et al., 2015). Nossos 

resultados corroboram relatos anteriores sugerindo que esses instrumentos 

são preditores úteis de desfechos adversos e que o ISAR possui acurácia 

ligeiramente maior que o TRST (Salvi et al., 2012). No entanto, nossos 

achados também indicaram que a AGC-10 apresenta um desempenho 

superior ao ISAR e ao TRST para estratificar o risco de eventos adversos 

entre idosos ambulatoriais com condições agudas, com o benefício adicional 

de fazer a triagem das diferentes síndromes geriátricas.  

O estudo apresenta os valores de sensibilidade, especificidade, 

razões de verossimilhança e preditivos para cada aumento de 0,1 ponto no 

índice AGC-10. Esses dados favorecem o uso do índice AGC-10 como uma 

medida contínua de déficits cumulativos em idosos. De maneira 

complementar, a classificação dos pacientes em categorias de risco 

pretendeu oferecer uma proposta mais simples para interpretação do índice 

AGC-10 na prática clínica. As notas de corte que definiram as categorias 

médio e alto risco na AGC-10 apresentaram alta sensibilidade às custas de 

baixa especificidade para os desfechos adversos em um ano. Esse padrão é 

adequado para instrumentos de rastreio que visam, em primeiro lugar, 
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detectar os indivíduos em maior risco de apresentar resultados negativos. O 

reconhecimento imediato de vulnerabilidades e síndromes geriátricas pode 

abrir uma janela de oportunidade para identificar pacientes de médio e alto 

risco que podem se beneficiar de um manejo integral da saúde (Yourman et 

al., 2012; Ellis et al., 2014).  

Estudos anteriores destacaram o valor dos instrumentos baseados na 

AGA para estimar o prognóstico e orientar o cuidado de idosos com 

condições agudas (Pilotto et al., 2017). Os instrumentos MPI e o Frailty 

Index são as medidas baseadas na AGA mais bem validadas. Essas 

ferramentas combinam informações sobre os domínios físico, psicológico e 

social dos indivíduos para identificar aqueles que são de alto risco para 

desfechos adversos e promover o cuidado centrado nas necessidades do 

paciente (Pilotto et al., 2017). No entanto, a maioria dos estudos usando 

essas ferramentas multidimensionais envolveu idosos internados em 

enfermarias e outros locais onde tais instrumentos estendidos e mais 

demorados são viáveis (Pilotto et al., 2012; Amblas-Novellas et al., 2018). 

Nós ainda precisamos de instrumentos mais rápidos e fáceis de usar, como 

a AGC-10, que permitam introduzir um modelo de rastreio e cuidados 

baseados na AGA em serviços de saúde ocupados. Nesses contextos, os 

profissionais de saúde lidam ao mesmo tempo com um alto número de 

pacientes e com escassez de recursos. Por isso, acabam por dispensar os 

pacientes idosos diretamente para casa, sem oferecer uma investigação e 

apoio para problemas de saúde mais abrangentes que impactam de maneira 

decisiva na saúde desses indivíduos (Wou et al., 2013). 
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Em cuidados agudos, é muito comum que apenas um problema de 

saúde do paciente tome toda a atenção do profissional e dificulte uma 

abordagem terapêutica mais ampla (Theou et al., 2018). O uso de um 

instrumento simples e padronizado de avaliação multidimensional que vá 

além dos modelos convencionais voltados apenas para o diagnóstico de 

uma doença poderia melhorar a capacidade dos profissionais em reconhecer 

as necessidades complexas dos pacientes idosos, mesmo em ambientes 

ocupados (Wou et al., 2013). Além disso, déficits em diferentes domínios do 

funcionamento podem ser essenciais para medir a gravidade das doenças 

agudas e crônicas que afetam o paciente, bem como transmitir uma 

informação sobre a reserva geral e a capacidade do indivíduo para se 

recuperar de um evento agudo (Theou et al., 2018).  

Apesar da utilidade da AGC-10 em predizer os desfechos adversos, a 

melhor estratégia para avaliar o prognóstico dos idosos combina medidas 

geriátricas com outros preditores disponíveis na prática clínica diária (Wou et 

al., 2013; Pilotto et al., 2017). Nosso estudo confirmou, por exemplo, o forte 

valor preditivo do índice de comorbidades de Charlson para mortalidade em 

um ano. A integração da AGC-10 com esses outros fatores de risco foi 

capaz de predizer os desfechos desfavoráveis com melhor acurácia do que 

qualquer medida utilizada individualmente. Embora não tenha sido testada 

nesse estudo, a identificação precoce do perfil de risco dos idosos pode 

potencialmente ajudar os médicos a guiar os cuidados dos pacientes (Ellis et 

al., 2014). Por exemplo, uma mulher de 70 anos, sem comorbidades e com 

baixa pontuação na AGC-10 (<0,30) poderia ser liberada para casa com 
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segurança após cuidados agudos de curto prazo. A identificação desse perfil 

de risco mais baixo também apoia decisões que favoreçam tratamentos mais 

invasivos se a condição aguda piorar. Por outro lado, um homem de 85 

anos, com multimorbidade e com elevada pontuação na AGC-10 (sobretudo 

≥ 0,50) poderia ser priorizado para assistência multidisciplinar, com 

possibilidade inclusive de cuidados domiciliares e paliativos. 

De modo geral, os resultados do presente estudo fornecem 

evidências robustas, embora preliminares, que apoiam o valor preditivo 

adequado da AGC-10 para perda funcional, hospitalização e morte em um 

ano entre idosos ambulatoriais com doenças agudas ou crônicas 

descompensadas.  

 

5.4 Qualidades e limitações do estudo  

 

Esse estudo foi inovador em desenvolver e testar as propriedades 

psicométricas de um instrumento de rastreio multidimensional rápido e 

simplificado para ambientes de saúde concorridos, uma realidade bastante 

comum nos serviços de atenção à saúde do idoso no Brasil e no mundo. A 

AGC-10 foi construída baseada integralmente nos moldes da AGA e 

apresentou propriedades psicométricas adequadas para uso na prática 

clínica. Esse estudo possui vários pontos fortes que merecem destaque: 

 O instrumento foi construído por um consenso de especialistas 

com larga experiência em geriatria e gerontologia.  
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 O processo da técnica Delphi descrito nesse trabalho pode ajudar 

na realização de outros estudos envolvendo consenso de 

especialistas.    

 O instrumento desenvolvido pode ser administrado em cerca de 

10 minutos por apenas um profissional treinado.  

 O instrumento oferece uma medida única do comprometimento 

global do paciente que pode ser usada na prática clínica e em 

outras pesquisas com idosos.  

 Os dados utilizados na avaliação das propriedades psicométricas 

da AGC-10 foram coletados em um ambiente real de assistência 

sem perda de informações.  

 A análise das propriedades psicométricas da AGC-10 usou uma 

estratégia pré-estabelecida com diversas escalas externas e 

métodos analíticos validados.   

 A aferição dos desfechos adversos durante o seguimento utilizou 

investigadores cegados para linha de base e controle de 

qualidade por equipe independente.  

 Houve comparação direta da performance da AGC-10 com os 

instrumentos ISAR e TRST. 

O estudo também possui algumas limitações. Embora o contexto de 

pacientes ambulatoriais com condições agudas que procuram atendimento 

de saúde, mas não requerem internação hospitalar, ou cujos médicos 

esperam evitar a internação hospitalar, seja muito comum, modelos de 

abordagens como hospital dia, pronto-socorro, atendimento domiciliar 
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diferem entre os sistemas de saúde. Nossos resultados construídos a partir 

de um único centro médico universitário devem ser testados e confirmados 

em diferentes contextos e populações, possivelmente mais representativas. 

Além disso, as intervenções terapêuticas no HDG podem ter impactado 

nossos resultados, reduzindo as taxas de desfecho durante o período de 

seguimento. No entanto, a equipe de assistência do setor não teve acesso 

aos dados do protocolo do estudo e a incidência dos desfechos foi 

suficientemente alta para testar nossas hipóteses. 
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6 CONCLUSÕES   

 

 

 Esse estudo desenvolveu um instrumento de rastreio multidimensional 

compacto totalmente baseado na AGA por meio do consenso de 

especialistas composto por geriatras que atuam em todas as 

regiões do Brasil. 

 A AGC-10 é capaz de identificar alterações comuns da saúde do 

idoso que muitas vezes passam despercebidas na anamnese e 

exame físico tradicionais. 

 O tempo de aplicação reduzido do instrumento responde melhor às 

necessidades dos serviços de saúde concorridos, em especial os 

ambientes de cuidados agudos entre o hospital e a comunidade. 

 Os domínios da AGC-10 são avaliados por escalas ou informações 

breves que apresentaram magnitude de efeito grande quando 

comparados às escalas correspondentes clássicas e mais 

estendidas da literatura. 

 O índice AGC-10 calculado pela média simples dos domínios 

avaliados no instrumento tem excelente performance na 

estratificação do status de fragilidade entre idosos com condições 

agudas. 
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 O instrumento apresenta confiabilidade interexaminadores muito 

satisfatória para classificação dos domínios e excelente para o 

índice AGC-10.  

 O instrumento permite adequada predição de perda funcional, 

hospitalização e morte em um ano entre idosos ambulatoriais com 

condições clínicas agudas.  

 A AGC-10 pode ser uma opção prática e eficiente para identificar 

condições geriátricas, prever desfechos adversos e guiar os 

cuidados dos idosos em serviços de saúde em que os profissionais 

tenham limitação de tempo e recursos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Trabalhos Futuros 
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7 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Esse trabalho possui perspectivas futuras, como: 

 Avaliar o desempenho da AGC-10 em outros serviços de saúde. A 

AGC-10 está sendo testada em uma coorte prospectiva com 1343 

idosos do ambulatório do Serviço de Geriatria do HC-FMUSP.  

 Entender melhor o papel do instrumento na identificação de riscos 

em idosos com doenças específicas. Existem estudos em 

andamento com idosos diabéticos e com insuficiência cardíaca 

congestiva atendidos no HDG.  

 Testar o índice AGC-10 como variável de ajuste ou desfecho em 

pesquisas envolvendo idosos. A AGC-10 será utilizada em um 

estudo brasileiro multicêntrico que avaliará o impacto da circulação 

extracorpórea em 630 idosos submetidos à cirurgia de 

revascularização do miocárdio.   

 Investigar a utilidade prática e o poder prognóstico das 

subdimensões (domínio vulnerabilidade e domínio emocional) do 

instrumento.   

 Validar protocolos assistências para o gerenciamento dos cuidados 

a idosos com base nas alterações e riscos identificados pela AGC-

10.  
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ANEXO A – Consenso de Especialistas  

 

Prezado Colega,  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estamos realizando 

no Serviço de Geriatria do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de São 

Paulo (HC-FMUSP) na condição de especialista em Geriatria. A sua participação 

consiste em responder a três questionários estruturados (1 por mês), que serão 

enviados por e-mail e respondidos em uma plataforma eletrônica (REDCap).  

Precisamos te informar que suas respostas serão mantidas anônimas e serão 

utilizadas somente para nos auxiliar a desenvolver um modelo de rastreio de rápida 

aplicação (10 minutos) baseado na Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). Esse 

instrumento será construído a partir do consenso dos especialistas (aprovação > 

70%) participantes dessa etapa da nossa pesquisa.  

A análise dos resultados de cada rodada produzira um parecer imparcial que será 

enviado aos participantes antes de responderem ao próximo questionário. Essa 

ferramenta será validada posteriormente em uma coorte prospectiva de idosos com 

condição clinica aguda encaminhados consecutivamente para atendimento no 

"Hospital Dia Geriátrico do HC-FMUSP". 

Suas respostas são muito importantes para o desenvolvimento desse novo 

instrumento. 

 

Você aceita participar espontaneamente dessa pesquisa?  

 Não  Sim 

 

Data do preenchimento do questionário: ______________ 

 

Por favor, nos fale um pouco sobre sua Formação e Atuação Profissional. 

1. Quantos anos de experiencia em Geriatria e/ou Gerontologia você possui? 
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2. Informe em que área do Sistema de Saúde você trabalha.  

 Sistema público  Sistema privado   Ambos  Nenhum 
 

3. Em qual região do Brasil você trabalha?  

 

Prezados colegas, essa rodada inicial tem a finalidade de definir quais os domínios 

da AGA devem fazer parte desse instrumento de rastreio multidimensional breve. 

 

Primeira Rodada  

  

Na sua opinião, quais domínios da AGA são essenciais na composição de 
uma avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10)? 

Cognição   Não  Sim 

Provas de mobilidade (marcha e equilíbrio)  Não  Sim 

Estado nutricional  Não  Sim 

Funcionalidade (atividades de vida diária)   Não  Sim 

Humor (depressão)   Não  Sim 

Medicamentos (número em uso, medicamentos potencialmente 
inapropriados)  

 Não  Sim 

Órgãos dos sentidos (visão e audição)   Não  Sim 

Suporte social (viver sozinho, disponibilidade de cuidador)  Não  Sim 

Uso recente do sistema de saúde (hospitalização, visita ao 
pronto socorro) 

 Não  Sim 

Auto avaliação de saúde   Não  Sim 

 

Existem outros domínios não listados acima que você gostaria de incluir 
nesse novo instrumento? 
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Prezado Especialista,  

 

Muito obrigado por sua participação na Rodada 1.  

Os primeiros resultados já indicam que há um grau de concordância relativamente 

alto sobre os quais devem ser os principais domínios a serem avaliados na 

avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10). Confirmamos, assim, a 

nossa hipótese de que, com a vossa colaboração, será possível construir um 

instrumento de rastreio multidimensional breve. 

 

Vamos dar início a Rodada 2 que apresenta duas partes:  

Parte A - Avaliar as sugestões de novos domínios sugeridos na Etapa 1.  

Parte B - Definir com que instrumento especifico cada domínio será avaliado. 

 

Em relação à parte B, os itens sugeridos procuram privilegiar instrumentos 

acurados, de aplicação rápida e que não exijam equipamentos específicos. Caso 

você clique em “Não Concordo” uma janela se abrirá para que você inclua um novo 

instrumento da sua sugestão. 

Nessa rodada o consenso sobre um instrumento exige aprovação > 70%. 

Pedimos a vossa compreensão para o fato de que foi necessário aplicar um 

questionário fechado com número limitado de opções. Consideramos que um 

questionário aberto ou com muitas opções alongaria demasiadamente o processo e 

traria grande risco de resultados inconclusivos. 

Nessa etapa, os pesquisadores disponibilizaram algumas escalas ou referências 

bibliográficas de interesse para que você tenha a opção de acesso ao clicar 

respectivamente nas palavras: “vide escala” ou “vide referência”. 

Considere o contexto desse estudo: instrumento multidimensional baseado na AGA 

em formato reduzido (tempo de aplicação ao redor de 10 min). 
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Segunda Rodada  

  

Parte A – na sua opinião, quais domínios são essenciais na composição de uma avaliação 

geriátrica compacta de 10 minutos (AGC-10)? 

   

Multimorbidade   não  sim 

Ocorrência de quedas   não  sim 

   

Parte B – na sua opinião, qual instrumento deve ser utilizado para avaliar cada domínio da 

AGC-10? Caso discorde das opções, por favor, sugira a de sua preferência.  

  

Cognição   10-point Cognitive Screener (“vide escala”) (“vide referência”) 

  Six item Screener (“vide escala”) (“vide referência”) 

  Não concordo  

  

Provas de mobilidade   Velocidade da marcha 

  Levantar e sentar da cadeira 5 vezes 

  Não concordo 

  

Estado nutricional   Perda de peso e índice de massa corpórea  

  Mini Avaliação Nutricional Formato Reduzido (“vide escala”) 

  Não concordo 

  

Funcionalidade   Índice de Katz (“vide escala”) (“vide referência”) 

  Escala BOMFAQ (“vide escala”) (“vide referência”) 

  Não concordo 

  

Humor (depressão)   Escala de depressão geriátrica de 4 itens (“vide escala”)  

  Escala de depressão geriátrica de 15 itens (“vide escala”) 

  Não concordo 

  

Medicamentos  Número em uso  

  Medicamentos potencialmente inapropriados 

  Não concordo 

  

Suporte social   Arranjo de moradia  

  Arranjo de moradia e disponibilidade de cuidador 

  Não concordo 

  

Uso recente do sistema de 

saúde  

 Visitas ao PA e internação nos últimos 6 meses  

 Visitas ao PA no último mês e internação nos últimos 3 meses 

  Não concordo 

  

Auto avaliação de saúde  Sobre a saúde geral (“vide escala”)  

 Em comparação com as pessoas da mesma idade (“vide escala”) 

  Não concordo 

BOMFAQ = Brazilian Version of Older Multidimensional Functional Assessment Questionnaire. 



Anexos 155 

  
 

Prezado Especialista,  

 

 

Chegamos a Etapa Final, muito obrigado pela colaboração até o momento.  

As respostas que recebemos na Etapa 2 confirmam uma boa aceitação das 

propostas sobre como operacionalizar a Avaliação Geriátrica Compacta de 10 

minutos (AGC-10). 

Na Rodada 3, nós abordaremos a classificação para cada domínio do instrumento. 

Os pesquisadores definiram a priori um formato de classificação para identificar 

alterações e qualifica-las quanto a sua gravidade com base em instrumentos 

multidimensionais já validados na literatura (“vide referência” – Multidimensional 

Prognostic Index, MPI).  

Nesse formato, o resultado de cada domínio especifico é classificado em três 

níveis: normal (0 pontos), alteração leve (0,5 ponto) e alteração grave (1 ponto). O 

escore final do instrumento é obtido pela média simples entre os domínios 

avaliados, variando de 0 (nenhum déficit encontrado) a 1 (déficit total em todos os 

domínios).  

Nesse terceiro questionário, incialmente será sugerida uma “Opção Padrão”, 

proposta pelos pesquisadores com base na experiencia clínica comum e em 

informações da literatura. Caso você clique em "Não Concordo", uma janela se 

abrirá com uma “Opção Alternativa” em aberto na qual você poderá escrever a sua 

sugestão de classificação e justifica-la brevemente.  

Pedimos a vossa compreensão para o fato de que foi necessário aplicar um 

questionário dirigido, pois a possibilidade de escolha entre muitas opções 

aumentaria o risco de resultados inconclusivos. Nessa rodada a aprovação exige o 

consenso > 70%.  

Considerando a proposta acima que classifica cada parâmetro em três níveis: 

normal (0 pontos), alteração leve (0,5 ponto) e alteração grave (1 ponto), por favor, 

de a sua opinião sobre os limites de classificação para os 10 domínios da AGC-10 

apresentados a seguir. 
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Ao final haverá um espaço para que você escreva as suas sugestões finais sobre o 

instrumento multidimensional de rastreio que está sendo construído nessa 

pesquisa.  

Muito obrigado pela sua participação! 

Terceira Rodada – Aprovação dos limites de classificação do novo instrumento  

  

Você concorda com os limites de classificação de cada domínio?  

Caso discorde, por favor, clique em “não concordo” e sugira a classificação de sua preferência.  

  

Cognição: 10-point Cognitive Screener corrigido para escolaridade (10-CS-Edu)  

Normal: 8 a 10 pontos  

Alteração leve: 6 a 7 pontos  

Alteração grave:  0 a 5 pontos  

Provas de mobilidade: Velocidade da marcha 

Normal: > 1 m/s  

Alteração leve: 0.6 a 1 m/s  

Alteração grave:  < 0.6 m/s  

Estado nutricional: Perda de peso e índice de massa corpórea (IMC) 

Normal: Não houve perda de peso > 4.5 kg no último ano e IMC ≥ 22 kg/m
2
 

Alteração leve: Houve perda de peso > 4.5 kg no último ano ou IMC < 22 kg/m
2
 

Alteração grave:  Houve perda de peso > 4.5 kg no último ano e IMC < 22 kg/m
2
 

Funcionalidade: índice de Katz 

Normal: Independente para todas as atividades básicas de vida diária (ABVD) 

Alteração leve: Dependência para 1 ou 2 ABVD 

Alteração grave:  Dependência para 3 a 6 ABVD 

Humor (sintomas depressivos): escala de depressão geriátrica de 4 itens (EDG-4) 

Normal: 0 ou 1 pontos na escala EDG-4  

Alteração leve: 2 pontos na escala EDG-4 

Alteração grave: 3 ou 4 pontos na escala EDG-4 

  Obs.: pacientes com 10-CS escore bruto igual a 0 não responderão esse item devido demência 
grave. 

Medicamentos em uso: número em uso  

Normal: 0 a 4 medicamentos em uso  

Alteração leve: 5 a 9 medicamentos em uso 

Alteração grave:  10 ou mais medicamentos em uso  

Suporte social: arranjo de moradia e disponibilidade de cuidador 

Normal: Mora com familiares ou amigos  

Alteração leve: Mora sozinho, mas possui ajuda de cuidador quando precisa 

Alteração grave: Mora sozinho e não possui ajuda de cuidador quando precisa 

Uso recente do sistema de saúde: visita ao pronto atendimento (PA) e internação em 6 meses 

Normal: Não houve visitas ao PA e internação nos últimos 6 meses  

Alteração leve: Houve apenas visitas ao PA nos últimos 6 meses 

Alteração grave: Houve visitas ao PA e internação nos últimos 6 meses 

Auto avaliação de saúde: sobre a saúde geral   

Normal: Muito boa ou boa  

Alteração leve: Regular  

Alteração grave: Ruim ou muito ruim  

  Obs.: pacientes com 10-CS escore bruto igual a 0 não responderão esse item devido demência 
grave. 

Ocorrência recente de quedas: quantas quedas no último ano  

Normal: Não houve quedas no último ano  

Alteração leve: Houve apenas 1 queda no último ano  

Alteração grave: Houve 2 ou mais quedas no último ano  
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ANEXO B – Ficha de Encaminhamento para Hospital Dia Geriátrico 
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Anexo C – Avaliação Geriátrica Ampla  
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Anexo D – Critérios Fenotípicos de Fragilidade (Fried et al., 2001) 
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Anexo E – Lista de déficits incluídos no Frailty Index e como eles foram 

codificados 

 

 

 

 

Variáveis do Frailty Index (40 déficits)a Pontuação 

1. Doença pulmonar obstrutiva crônica  Sim=1 | Não=0 

2. Doença cerebrovascular  Sim=1 | Não=0 

3. Insuficiência cardíaca congestiva  Sim=1 | Não=0 

4. Diabetes Sim=1 | Não=0 

5. Demência  Sim=1 | Não=0 

6. Doença hepática  Sim=1 | Não=0 

7. Infarto do miocárdio  Sim=1 | Não=0 

8. Doença renal (clearance de creatinina ≤ 30 ml/min) Sim=1 | Não=0 

9. Tumor (câncer) Sim=1 | Não=0 

10. Úlcera péptica  Sim=1 | Não=0 

11. Doença vascular periférica  Sim=1 | Não=0 

12. Ocorrência de quedas no último ano  Sim=1 | Não=0 

13. Polifarmácia (≥ 5 medicamentos) Sim=1 | Não=0 

14. Você enxerga bem o suficiente para reconhecer um 
amigo do outro lado da rua, em condições de boa 
iluminação e usando óculos se necessário? 

Não=1 | Sim=0 

15. Você geralmente é capaz de ouvir e entender uma 
pessoa falando em tom de voz normal? 

Não=1 | Sim=0 

16. Em geral, você tem problemas sérios com a sua 
memória? 

Sim=1 | Não=0 

17. Você sente que tem energia suficiente para 
enfrentar a sua rotina na maior parte dos dias? 

Sim=1 | Não=0 

18. Perda de peso > 4,5 quilogramas no último ano  Sim=1 | Não=0 

19. Circunferência da panturrilha < 31 cm Sim=1 | Não=0 

20. Circunferência média do braço 
< 21 cm=1 | 21–22 cm=0.5 | ≥ 22 

cm=0 

21. Triagem cognitiva (Mini Exame do Estado Mental)
b TC maior=1 | TC menor=0.5 | 

Normal=0 

 

Etiqueta do Paciente 

 

Data: ___/___/___ 
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22. Lentidão da velocidade de marcha
c 

Sim=1 | Não=0 

23. Fraqueza muscular (força de preensão palmar)
d 

Sim=1 | Não=0 

24. Teste de equilíbrio do Short Physical Performance 
Battery

e
  

0 points=1 | 1 point=0,75 | 2 
points=0,5 

3 points=0,25 | 4 points=0 

25. Incapacidade de levantar e sentar na cadeira cinco 
vezes sem o auxílio dos braços  

Sim=1 | Não=0 

26. Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens > 5 
points 

Sim=1 | Não=0 

27. Auto avaliação de saúde  
Muito ruim=1 | Ruim=0,75 | 

Regular=0,5 
Boa=0,25 | Muito boa=0 

28. Ajuda para comer  Sim=1 | Não=0 

29. Ajuda para se vestir  Sim=1 | Não=0 

30. Ajuda para o banho  Sim=1 | Não=0 

31. Ajuda para uso da toalete   Sim=1 | Não=0 

32. Ajuda para manter a continência  Sim=1 | Não=0 

33. Ajuda para transferência  Sim=1 | Não=0 

34. Ajuda para caminhar dentro de casa  Sim=1 | Não=0 

35. Ajuda para subir ou descer escadas  Sim=1 | Não=0 

36. Ajuda para se locomover em locais pertos de casa  Sim=1 | Não=0 

37. Ajuda para tomar medicamentos  Sim=1 | Não=0 

38. Ajuda para as tarefas domésticas  Sim=1 | Não=0 

39. Ajuda para preparar refeições  Sim=1 | Não=0 

40. Ajuda para fazer compras  Sim=1 | Não=0 
 

TC = transtorno cognitivo; DP = desvio padrão.  
a 

Adaptado de Wou F, Gladman JR, Bradshaw L, et al. The predictive properties of frailty-
rating scales in the acute medical unit. Age Ageing. 2013; 42(6):776-781. 
b 

O desempenho dos testes neuropsicológicos para transtornos cognitivos é sugerido para 
transtornos maiores como > 2 desvios padrões abaixo da média (conforme o nível de 
escolaridade) e para transtornos menores como 1-2 desvios padrões abaixo da média 
(conforme o nível de escolaridade) de acordo com o American Psychiatric Association. 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5

th
 ed. Arlington, VA: American 

Psychiatric Publishing; 2013. 
c 

Tempo ≥ 7 segundos para caminhar 4,5 metros em velocidade usual (≥ 6 segundos para 
mulheres >159 cm e homens > 173 cm). 
d 
As notas de corte foram estratificadas por sexo e índice de massa corpórea de acordo com 

Nunes DP, Duarte YA, Santos JL, et al. Screening for frailty in older adults using a self-
reported instrument. Revista de Saúde Pública. 2015; 49:2. 
e 

Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L et al. A short physical performance battery 
assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of 
mortality and nursing home admission. J Gerontol. 1994; 49:M85–M94. 
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Anexo F – Ficha de seguimento telefônico  

 

 

 

 

Telefones de contato  
Telefone principal = Contato =            __________ __ 

Telefone residencial = 
Contato = __            __________   
_ 

Telefone celular = 
Contato = __            __________ 
__ 

Telefone celular = 
Contato = __            __________ 
__ 

Telefone contato = Contato =  

Informante desse contato                                                                          
Nome do entrevistado =  Data =  

Informação sobre hospitalização  
O paciente ficou internado por pelo menos 24 horas em um hospital nos últimos 30 
dias?  

 Não  Sim 

Se sim: - Quantas vezes? 

             - Em alguma vez, foi via pronto socorro ou pronto atendimento?  

             - Qual a data da internação e da alta hospitalar?      

             - Qual o motivo da internação? 

             - Qual o nome do hospital?  

Informação sobre funcionalidade para atividades básicas de vida diária  
O paciente é capaz de realizar essas atividades sem ajuda de outra pessoa?  

Banho 
Realiza sem assistência (entra e sai do box, banheira 
sozinho). 

Não Sim 

Vestir-se 
Pega as roupas e se veste completamente sem 
assistência. 

Não Sim 

Toalete 
Vai ao banheiro, se limpa e arruma as roupas sem 
assistência de outra pessoa. 

Não Sim 

Transferência 
Deita e levanta da cama assim como senta e levanta da 
cadeira sem ajuda de outra pessoa.  

Não Sim 

Comer Alimenta-se sem assistência de outra pessoa. Não Sim 

Informação sobre morte   
Ocorreu óbito nos últimos 30 dias?      

 Não  Sim 

Se sim: - Qual a data?  

             - Qual a causa?  

             - Qual o local?   

Informações adicionais   
Há alguma previsão de mudança de telefone para contato no próximo mês?     

Se sim, para qual contato devo ligar?  

Foi possível responder todas as perguntas deste questionário?     

Se não, qual foi o motivo?  

Qual a duração do contato telefônico em minutos?  

Quantas tentativas de contato telefônico foram realizadas esse mês?  

Assinatura do entrevistador 

  

 

Etiqueta do Paciente 
Número do protocolo de pesquisa = 

_______ 

Número do contato =  
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Anexo G – Termo de consentimento livre e esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME:.................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ....................................................................... Nº ...................... APTO: ............ 

BAIRRO: .............................................................. CIDADE  .................................................. 

CEP:....................................... TELEFONE: DDD (............) .................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .................................................................... Nº ................... APTO: ................ 

BAIRRO: ............................................................... CIDADE: ................................................. 

CEP: .................................... TELEFONE: DDD (............)..................................................... 

_________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  

  Avaliação geriátrica ampla como preditor de perda funcional, hospitalização e 

sobrevida em idosos com doença aguda ou crônica descompensada atendidos em 

Hospital Dia.  

PESQUISADOR: Márlon Juliano Romero Aliberti  

CARGO/FUNÇÃO:  Coordenador Médico do Hospital Dia do ICHC     Nº 117.926 

              Médico Assistente do Serviço de Geriatria 

UNIDADE DO HCFMUSP: Hospital Dia Geriátrico  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 meses.  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO-HCFMUSP 

Prezado(a) Sr(a) 

  Gostaríamos de contar com a sua participação em uma pesquisa aqui do hospital. 
Trata-se de um estudo do Hospital Dia sobre idosos com risco de internação e 
dependência de outras pessoas. Para isto faremos algumas perguntas aqui mesmo 
durante o seu atendimento médico. As perguntas dizem respeito a sua saúde geral. Além de 
responder a essas perguntas, você será convidado a fazer algumas tarefas simples como 
caminhar alguns passos e levantar da cadeira. Não será feita nenhuma medicação para 
esse estudo e os exames de sangue utilizados serão apenas os do seu prontuário médico 
aqui do hospital.  

1- Caso o Sr(a) aceite participar, faremos também ligações de cinco minutos para o 
telefone da sua preferência. Essas chamadas são para saber como o Sr(a) tem 
passado e se precisou de alguma internação no hospital. Ligaremos uma vez por mês, 
por 12 meses seguidos.  

2- Essas entrevistas podem trazer algum aborrecimento ou cansaço, apesar do nosso 
esforço para que isso não aconteça em nenhum momento. O benefício dessa avaliação 
é a possibilidade dos médicos que o atendem descobrirem algum problema que possa 
vir a prejudicar a sua saúde nos próximos meses, bem como auxiliar outros pacientes. 

3- Caso decida não participar desse estudo, você continuará com o seu atendimento aqui 
no Hospital Dia normalmente sem nenhuma perda. Você pode também recusar-se a 
responder qualquer pergunta ou retirar-se do estudo a qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo ao seu atendimento aqui no hospital. 

4- Os principais médicos desse estudo são o Dr. Márlon Aliberti, a Dra. Juliana Melo e Dr. 
Sileno Fortes, que podem ser encontrados de segunda a sexta-feira das 8 às 18h aqui 
no Hospital Dia que fica no Prédio dos Ambulatórios, 5º andar, Bloco 7, tel. 2661-7168 
ou por e-mail: marlon.aliberti@hc.fm.usp.br. 

5- Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética desse estudo, poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 
225 – 5º andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 2661-6442 ramal 26 – e-
mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br.  

6- Solicitamos a sua autorização para uso e reprodução de informações que constam nas 
suas fichas médicas e prontuários aqui do hospital. Pedimos ainda a permissão para 
que seus dados sejam usados nos estudos atuais e futuros desta pesquisa. 
Lembramos que, em nenhum momento sua identidade será revelada. Caso depois, o 
Sr(a) resolva retirar esta permissão, seus dados não serão mais usados a partir de 
então.    

7- Caso deseje, você será atualizado sobre os resultados gerais desse estudo e a 
qualquer momento poderá pedir esclarecimentos sobre os dados relativos à sua própria 
avaliação. 

8- Não há despesas pessoais nesse estudo. Você receberá apenas uma ajuda para 
transporte igual ao valor do metro e ônibus gasto (ida e volta) de sua casa para o 
hospital para você e seu acompanhante.  

9- Não há outros benefícios financeiros previstos. Porém, não haverá qualquer prejuízo a 
seus direitos legais de questionamento, indenização ou outros garantidos pela 
Constituição brasileira. 

  

mailto:marlon.aliberti@hc.fm.usp.br
mailto:cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter recebido os esclarecimentos necessários a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim. Ficaram claros para mim quais são os propósitos desse 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e não inclui remuneração. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido no meu atendimento 
neste Serviço.  

 

Assinatura do paciente/representante legal 
 

-------------------------------------------------------------------------           Data         /       /         

 

Assinatura da testemunha 
 

-------------------------------------------------------------------------           Data         /       /        

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual.) 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

-----------------------------------------------------------------------               Data         /       /        
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Anexo H – Instruções para aplicação e pontuação da AGC-10  

 

 

Avaliação Geriátrica Compacta de 10 minutos (AGC-10) 

 
 

A avaliação geriátrica compacta de 10 minutos (em inglês, 10-minute 

Targeted Geriatric Assessment [10-TaGA]) é um instrumento de rastreio 

multidimensional, desenvolvido e validado com base na Avaliação Geriátrica 

Ampla, que permite identificar alterações em dez domínios de saúde do 

indivíduo.1 Os parâmetros avaliados são suporte social, uso recente do 

sistema de saúde, ocorrência recente de quedas, número de medicações em 

uso, funcionalidade, cognição, autoavaliação de saúde, sintomas 

depressivos, avaliação nutricional e prova de mobilidade. Cada domínio é 

pontuado como normal (0,0 pontos), alteração leve (0,5 pontos) ou alteração 

grave (1,0 ponto). 
 
1
Aliberti MJR, Apolinario D, Suemoto CK, et al. Targeted Geriatric Assessment for Fast-

Paced Healthcare Settings: Development, Validity, and Reliability. Journal of the American 
Geriatrics Society. doi: 10.1111/jgs.15303. 

 

 

1. Suporte Social: arranjo de moradia e disponibilidade de cuidador  

Aplicação: O examinador pergunta ao sujeito: “Com quem você mora?” A 

resposta fornecida deve ser classificada em uma das três categorias: (a) 

sozinho, (b) familiar ou cuidador formal e (c) instituição de longa 

permanência. Se a resposta for sozinho, deve-se prosseguir para a próxima 

pergunta: “Se ficasse de cama, com que frequência contaria com alguém 

para ajudá-lo(a)? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou nunca”2 

Classifique a resposta em uma das duas categorias: (a) sempre/quase 

sempre ou (b) às vezes/raramente/nunca. A primeira pergunta permite a 

ajuda de um informante, porém a segunda deve ser dirigida 

preferencialmente ao sujeito. Considere morar com amigo(s) ou 

companheiro(s) como equivalente à família.  

Pontuação:  

 0,0 (normal): mora com familiares ou cuidador 

 0,5 (alteração leve): institucionalizado ou mora sozinho com suporte 

adequado (com ajuda sempre/quase sempre caso fique de cama) 

 1,0 (alteração grave): mora sozinho sem suporte adequado (sem 

ajuda sempre/quase sempre caso fique de cama) 
 
2 

Sherbourne CD, Stewart AL. The MOS social support survey. Soc Sci 

Med, 1991;32(6):705-714 
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2. Uso do Sistema de Saúde: visitas ao pronto atendimento e 

internação nos últimos 6 meses  

Aplicação: Pergunte ao sujeito: “Nos últimos 6 meses: (a) Você foi atendido 

em um pronto atendimento (pronto socorro)? (b) Você ficou internado(a) em 

um hospital ou unidade de pronto atendimento por mais de 24 horas 

consecutivas?” Para ambas perguntas a resposta é classificada como “sim” 

ou “não”. Essas perguntas permitem a ajuda de um informante.  

 

Pontuação:  

0,0 (normal): não realizou visita(s) ao pronto atendimento (PA) nem 

esteve internado nos últimos 6 meses  

0,5 (alteração leve): quem fez apenas visitas ao PA (independe do 

número de vezes) 

 1,0 (alteração grave): quem teve internação (permanência ≥24 horas 

consecutivas) nos últimos 6 meses  

 

 

3. Quedas: ocorrência no último ano  

Aplicação: Pergunte ao sujeito: “Você teve alguma queda no último ano?” A 

resposta será classificada como “sim” ou ”não”. Se a resposta for Sim, 

prossiga: “Quantas vezes você caiu no último ano?” Classifique essa 

resposta em duas categorias: (a) uma queda ou (b) duas quedas ou mais. 

Essas perguntas podem ter o auxílio de um informante.  

Pontuação:  

0,0 (normal): quem não teve nenhuma queda  

0,5 (alteração leve): quem caiu apenas uma vez 

 1,0 (alteração grave): quem caiu duas vezes ou mais no último ano 

 

 

4. Medicações: número em uso contínuo  

Aplicação: Utilize o prontuário médico ou peça ao sujeito que mostre a 

prescrição dos medicamentos em uso contínuo. Confira os dados de 

prontuário ou da prescrição com o sujeito e investigue o uso de outras 

medicações não listadas nesses documentos. No caso do prontuário e da 

prescrição serem indisponíveis, pergunte ao paciente: “Que medicamentos 

você toma diariamente? Diga-me o nome de cada um.” Anote o número de 

medicações em uso. Essa tarefa permite o auxílio de um informante, em 

especial, se ele for o responsável pelo manuseio dos medicamentos. 

Pontuação:  

0,0 (normal): quem usa menos de 5 tipos de medicamentos 

0,5 (alteração leve): quem usa de 5 a 9 tipos de medicamentos 

 1,0 (alteração grave): quem usa 10 ou mais tipos diferentes de 

medicamentos diariamente 
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5. Funcionalidade: atividades básicas de vida diária (índice de Katz) 

Aplicação: Aplique a versão adaptada para o português3 do índice de Katz4 

na qual o examinador investiga se o sujeito é capaz de tomar banho, vestir-

se, usar o vaso sanitário, realizar transferência, continência e alimentação de 

maneira independente. Utilize o modelo disponível na folha de aplicação. 

Para cada item o sujeito será classificado como dependente (Não=1) ou 

independente (Sim=0). A pontuação total é a soma dos itens. Ela varia de 0 

(totalmente independente) a 6 (totalmente dependente) pontos. O auxílio de 

um informante é permitido nesse item.  

 

 

Pontuação:  

0,0 (normal): quem não possui nenhum ponto no índice de Katz 

0,5 (alteração leve): quem apresenta de 1 a 2 pontos no índice de 

Katz 

 1,0 (alteração grave): aqueles com 3 ou mais pontos no índice de 

Katz 
 
3
 Lino VTS, Pereira SRM, Camacho LAB. Adaptação transcultural da Escala de 

Independência em Atividades da Vida Diária (Escala de Katz). Cad. Saúde 

Pública, 2008;24(1), 103-112. 
4
 Katz S, Akpom CA. A measure of primary sociobiological functions. Int J Health Serv, 

1976;6:493-508. 

 

 

6. Cognição: 10-point Cognitive Screneer (10-CS)  

Aplicação: Aplique o instrumento de rastreio conhecido como 10-point 

Cognitive Screener (10-CS).5 Comece pelas três perguntas que abordam 

orientação temporal: (1) Que dia do mês é hoje? (2) Em que mês estamos? 

(3) Em que ano estamos? Cada resposta correta recebe 1 ponto. Prossiga 

com a tarefa de aprendizado: “Agora eu vou dizer três palavras. Escute com 

atenção e, quando eu terminar, repita as três palavras. Tente memorizá-las 

porque eu vou perguntar novamente daqui a pouco. As palavras são: 

CARRO, VASO, TIJOLO.” Repita até três vezes se necessário para o 

aprendizado. A tarefa de repetição não é pontuada.  Prossiga com a fluência 

verbal para animais: “Agora eu vou marcar um minuto no relógio e quero que 

você me diga o maior número de animais que conseguir, o mais rápido 

possível. Vale qualquer tipo de animal ou bicho. Pode começar.”  A 

pontuação é realizada de acordo com a seguinte escala: 0 pontos para 5 

animais ou menos, 1 ponto para 6 a 8 animais, 2 pontos para 9 a 11 animais, 

3 pontos para 12 a 14 animais e 4 pontos para 15 animais ou mais. Ao final 

dessa tarefa, realize a evocação livre das 3 palavras: “Agora me diga as 3 

palavras que eu pedi para você memorizar”. Cada palavra evocada recebe 1 

ponto. O escore bruto é a soma dos pontos recebidos na orientação 

temporal, fluência verbal para animais e evocação tardia, variando de 0 a 10 
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pontos. Adicione 2 pontos para quem não possui educação formal e 1 ponto 

para quem tem de um a três anos de escolaridade. A soma total não poderá 

ultrapassar 10 pontos. A ajuda de um acompanhante não é permitida para 

esse parâmetro. Esse instrumento classifica 8 ou mais pontos como 

cognição normal, 6 a 7 pontos como comprometimento cognitivo possível e, 

5 pontos ou menos como comprometimento cognitivo provável.  

Pontuação:  

0,0 (normal): quem fizer 8 pontos ou mais no 10-CS 

0,5 (alteração leve): quem tiver 6 a 7 pontos no 10-CS 

 1,0 (alteração grave): quem apresentar 5 pontos ou menos no 10-CS  
 
5
 Apolinario D, Lichtenthaler DG, Brucki SMD e, cols. Using temporal orientation, category 

fluency, and word recall for detecting cognitive impairment: the 10-point cognitive screener 

(10-CS). Int J Geriatr Psychiatry, 2015. doi: 10.1002/gps.4282. 

 

 

7. Autoavaliação: autoavaliação da saúde  

Aplicação: Pergunte ao sujeito: “Como você considera a sua saúde geral?” e 

exponha cinco opções de resposta: “Muito ruim, ruim, razoável, boa ou muito 

boa”. É permitida apenas a resposta fornecida pelo próprio sujeito da 

pesquisa sem ajuda de outras pessoas. Indivíduos com pontuação 0 no 

escore bruto do 10-CS serão considerados incapazes para essa tarefa.  

Pontuação:  

0,0 (normal): quem responder boa ou muito boa 

0,5 (alteração leve): quem responder razoável 

 1,0 (alteração grave): quem responder ruim ou muito ruim 

 

 

8. Sintomas Depressivos: Escala de Depressão Geriátrica de 4 itens 

(GDS-4)  

Aplicação: Aplique a versão adaptada para o português6 da Escala de 

Depressão Geriátrica de 4 itens (GDS-4)7 que consiste de quatro perguntas: 

“Você está satisfeito(a) com a sua vida?”, “Você abandonou muitas das suas 

atividades e dos seus interesses?”, “Você se sente feliz a maior parte do 

tempo?” e “Você prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas 

novas?” Cada pergunta deverá ser respondida como “sim” ou “não” que 

terão valores 0 ou 1 ponto caso rejeitem ou confirmem sintomas depressivos 

respectivamente. O escore é a soma das quatro respostas, variando de 0 a 4 

pontos. Para as perguntas (1) e (3) considere Não = 1 e Sim = 0. Para as 

perguntas (2) e (4) considere Não = 0 e Sim = 1. Esse parâmetro não 

permite ajuda de acompanhante. Indivíduos com pontuação 0 no escore 

bruto do 10-CS serão considerados incapazes para essa tarefa.  

Pontuação:  

0,0 (normal): quem tem 0 ou 1 ponto no GDS-4 

0,5 (alteração leve): quem possui 2 pontos no GDS-4  

http://dx.doi.org/10.1002/gps.4282
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 1,0 (alteração grave): quem apresenta 3 ou 4 pontos no GDS-4  

 
6 Almeida OP, Almeida SA. Short versions of the geriatric depression scale: a 

study of their validity for the diagnosis of a major depressive episode 

according to ICD-10 and DSM-IV. Int J Geriatr Psychiatry, 1999; 14:858–865. 

doi: 10.1002/(SICI)1099-1166(199910)14:10<858::AID-GPS35>3.0.CO;2-8.  

 
7 
Van Marwijk HW, Wallace P, De Bock GH e, cols. Evaluation of the feasibility, reliability and 

diagnostic value of shortened versions of the geriatric depression scale. Br J Gen 

Pract, 1995;45(393), 195–199. 

 

 

9. Avaliação Nutricional: perda ponderal significativa e índice de massa 

corporal  

Aplicação: Pergunte ao paciente: “Você perdeu peso ao longo do último 

ano? Quantos quilos? Estava fazendo dieta ou tomando remédio para perder 

peso?” A perda de peso não intencional será classificada como: menor que 

4,5 kg ou maior ou igual a 4,5 kg. Pode ser utilizada a ajuda de um 

informante. Após essa tarefa, encaminhe o sujeito até uma balança 

antropométrica calibrada para aferição do seu peso (kg) e altura (m) vestindo 

roupas leves e sem sapatos. Calcule o índice de massa corpórea (IMC) pela 

fórmula: IMC (kg/m2) = peso em quilogramas/(altura em metros)2. O IMC 

será classificado como: menor que 22 kg/m2 ou maior ou igual a 22 kg/m2. 

Caso o indivíduo tenha dificuldade em responder as questões sobre perda 

ponderal, sugerimos questionar o peso aproximado do sujeito há um ano e 

comparar com o peso atual aferido. Diminuição ≥4,5 kg (≥ 5%) do peso atual 

em comparação com o peso estimado de um ano atrás será considerada 

significativa desde que seja não intencional.  

Pontuação:  

0,0 (normal): quem não tiver a perda de peso ≥ 4,5 kg e apresentar 

IMC ≥ 22 kg/m2 

0,5 (alteração leve): quem tiver apenas um dos itens, perda de peso ≥ 

4,5 kg ou IMC < 22 kg/m2 

1,0 (alteração grave): aqueles que perderam ≥ 4,5 kg e possuem IMC 

< 22 kg/m2 
 

Observação: Quando não for possível utilizar a balança devido à 

imobilidade, realize a aferição da circunferência da panturrilha (CP) como 

medida substituta ao IMC. Classifique da seguinte maneira, CP ≥ 31 cm 

como normal e < 31 cm como alterada. 
 

 

10. Prova de Mobilidade: velocidade de marcha 

Aplicação: Coloque o sujeito para caminhar em uma superfície plana 

demarcada com uma faixa reta de 4,5 metros. Para iniciar o teste posicione 

o participante a aproximadamente 50 cm do início da faixa. Solicite que 
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caminhe velocidade normal (como se estivesse andando na rua) até 

ultrapassar o final da faixa e cronometre. O paciente não precisa andar 

sobre a faixa, ela serve apenas como medida padronizada da distância (4,5 

m). Repita essa tarefa por duas vezes (ida e volta).  

Pontuação:  

0,0 (normal): valores maiores que 1,0 m/s de velocidade de marcha  

0,5 (alteração leve): valores entre 0,6 a 1,0 m/s de velocidade de 

marcha  

 1,0 (alteração grave): quando a velocidade de marcha for menor que 

0,6m/s 

Para facilitar a pontuação desse parâmetro, para uma distância de 4,5 

m os valores de tempo (em segundos) referente a esses níveis de 

velocidade de marcha são: 0,0 (≤4,4 segundos), 0,5 (4,5 a 7,5 segundos) e 

1,0 (≥7,6 segundos). Participantes incapazes de completar ou realizar essa 

tarefa serão considerados como alteração grave.  
 

Observação: Podem ser utilizados outros tamanhos de faixa (2,5 m, 4,0 m 

ou 6,0 m) desde que mantidos os mesmos parâmetros de velocidade da 

marcha para classificação final.  
 

 

Resultado Final:  

Preencha os espaços indicados à direita com os pontos de cada parâmetro e 

some ao final. Divida essa soma por 10. O escore final, conhecido como 

índice AGC-10, será um valor que varia de 0,0 (nenhum déficit) a 1,0 (déficit 

total).  
 

 

Observação: Nos casos em que não for possível executar um ou mais 

parâmetros, pode-se obter o resultado final dividindo-se a soma pelo número 

total de parâmetros avaliados. Por exemplo, caso apenas 9 parâmetros 

tenham sido avaliados divide-se a soma por 9.   
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