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“Devia ou não devia contar-lhe, por motivos 

de talvez. Do que digo, descubro, deduzo. 

Será, se? Apalpo o evidente? 

Tresbusco. Será este nosso desengonço e 

mundo o plano - intersecção de planos - 

onde se completam de fazer as almas?  

Se sim, a “vida” consiste em experiência 

extrema e séria; sua técnica - ou pelo 

menos parte - exigindo o consciente 

alijamento, o despojamento, de tudo o que 

obstrui o crescer da alma, o que atulha e 

soterra? Depois, o “salto mortale”... - digo-o 

do jeito, não porque os acrobatas italianos 

o aviventaram, mas por precisarem de 

toque e timbre novos as comuns 

expressões, amortecidas... E o julgamento-

problema, podendo sobrevir com a simples 

pergunta: - “Você chegou a existir?”. 

 

Trecho de O espelho – Primeiras estórias 

João Guimarães Rosa 
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RESUMO 

 

 

Ferreira FPC. Adaptação transcultural da versão brasileira do interRAI-

Home Care: avaliação multidimensional em assistência domiciliar 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 

O acelerado processo de envelhecimento populacional é desafiador para a 

elaboração de estratégias de atenção à saúde nos diferentes níveis de 

complexidade. Em concordância com a integralidade do cuidado em 

assistência domiciliar, o interRAI-Home Care é um exemplo de avaliação 

multidimensional utilizado em vários países na gerência de casos, gestão em 

saúde pública e cooperação internacional na busca de melhores soluções 

para gestão de saúde. As características culturais e do funcionamento dos 

serviços de assistência domiciliar podem influenciar o processo de 

adaptação transcultural e uso desses instrumentos. Os objetivos desse 

estudo foram realizar a adaptação transcultural do interRAI-Home Care para 

a população brasileira e verificar a validade de conteúdo e face da versão 

em português brasileiro em um serviço de assistência domiciliar. Foram 

seguidas as etapas do processo de adaptação transcultural com tradução do 

instrumento, retro tradução para a língua de origem, avaliação de 

equivalência das versões do instrumento por uma comissão de especialistas 

e pré-teste com aplicação da versão pré-final em uma amostra selecionada 

por conveniência de 30 indivíduos (n=30), matriculados e atendidos no 

Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os resultados 

mostram que os procedimentos para a adaptação transcultural foram 

realizados com ajustes necessários para garantir a equivalência de conteúdo 

das versões original, traduzida e retro traduzida após revisão e consenso da 

comissão de especialistas. Na fase pré-teste, verificou-se compreensão de 

todos os itens da versão pré-final por parte dos entrevistados e concordância 

entre os avaliadores ≥ 85% para cada item do instrumento, obtendo-se a 

versão final do interRAI-Home Care, traduzido e adaptado para o português, 

interRAI-Assistência Domiciliar. Conclui-se que a adaptação transcultural de 

um instrumento de avaliação multidimensional em assistência domiciliar foi 

realizada com verificação da validade de conteúdo e face dos itens do 

instrumento e elaboração da versão brasileira do interRAI-Home Care, em 

português brasileiro, interRAI-Assistência Domiciliar. Em etapas futuras, 



sugere-se a avaliação das propriedades psicométricas do interRAI-

Assistência Domiciliar para viabilizar o seu uso e aplicabilidade prática em 

nosso meio. 

 

Descritores: Avaliação geriátrica; Serviços de assistência domiciliar; Idoso; 

Idoso fragilizado; Administração de caso, Avaliação em saúde, Sistemas de 

informação. 
 



SUMMARY 

 

 

Ferreira FPC. Cross-cultural adaptation of the brazilian version of the 

interRAI-Home Care: multidimensional assessment in home care. 

[Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo"; 2015. 

 

The accelerated population aging process is challenging for health care 

strategies development at different levels of complexity. In agreement with 

the integrality of care in home care, the interRAI-Home Care is an example of 

multidimensional assessment used in different countries in case and public 

health management and international cooperation for better solutions to 

health management. The culture and functioning of home care services can 

influence the process of cross-cultural adaptation and use of these 

instruments. This study aims to perform the cross-cultural adaptation of 

interRAI-Home Care for the Brazilian population and verify the content and 

face validity of the Brazilian Portuguese version in a home care service. 

Cross-cultural adaptation process stages were followed with translation, back 

translation, assessment of equivalence by an expert committee and 

pretesting with the pre-final version in a sample selected by convenience of 

30 subjects (n = 30) registered and attended by the Núcleo de Assistência 

Domiciliar Interdisciplinar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. The results shows that the procedures for 

cross-cultural adaptation were carried out with adjustments to ensure the 

equivalence of content of the original, translated and back translated versions 

after the committee experts review and consensus. Pretesting resulted in 

understanding of all items in the pre-final version by the interviewees and 

agreement between observers ≥ 85% for each item of the instrument thus 

obtaining the final version of interRAI-Home Care, translated and adapted to 

Brazilian Portuguese, interRAI-Assistência Domiciliar. In conclusion, the 

cross-cultural adaptation of a home care multidimensional assessment 

instrument was performed with statement of content and face validity of the 

instrument items and development of brazilian interRAI-Home Care version, 

in Brazilian Portuguese, interRAI-Assistência Domiciliar. In future steps, we 

suggest the evaluation of the psychometric properties of the interRAI-

Assistência Domiciliar to enable its use and practical applicability in home 

care in Brazil. 

 

Descriptors: Geriatric assessment; Home care services; Aged; Frail elderly; 

Case management; Health evaluation; Information systems. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Envelhecimento 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno ascendente e global. 

Considerando as consequências sociais, econômicas e de saúde trazidas 

com o processo de envelhecimento, os países enfrentam o desafio de 

construir estratégias de atenção à saúde que contemplem as necessidades 

dessa população1. A responsabilidade de expandir alternativas de cuidado a 

esse contingente crescente de indivíduos depende do grau de sensibilização 

ao problema por parte da sociedade, dos profissionais e gestores2. 

No Brasil, o envelhecimento ocorre de forma radical. O processo de 

transição demográfica e epidemiológica brasileiro é caracterizado por um 

ritmo acelerado de mudanças nos níveis de fecundidade e mortalidade, 

condicionantes da evolução de uma população. Quando associadas às 

variáveis, idade e sexo, elas também influenciam no crescimento 

demográfico e no aumento do número de pessoas idosas (60 anos ou 

mais)3. Comparando-se os anos de 1940 e 2000, a proporção de idosos 

brasileiros mais que dobrou, mudando de 4,1% para 8,16% da população 

total. Esses números ilustram a transição demográfica brasileira, com 

mudança de um regime com alta natalidade e alta mortalidade para o atual, 

com baixa natalidade e baixa mortalidade4. Houve diminuição da mortalidade 

por doenças infecciosas e aumento das doenças crônico-degenerativas4. Ou 

seja, uma transição epidemiológica com mudança dos padrões de saúde e 

doença5. As evidências demográficas alertam sobre a importância de 

estratégias assistenciais favoráveis para um envelhecimento com 

qualidade6. 

À medida que o Brasil envelhece, vários fatores interferem para 

aumentar a sobrevida e parcela de indivíduos muito idosos (80 anos ou 

mais)4. Porém, ao viver mais, aumenta-se o número de doenças crônico-
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degenerativas, desenvolvimento de incapacidades, declínio funcional, risco 

de dependência e institucionalização7, contexto desafiador para a atuação 

dos profissionais de saúde, implantação de tecnologias de gestão clínica e 

recursos para o gerenciamento de casos crônicos através de políticas 

públicas de impacto nacional8. 

Em geral, os idosos são potenciais usuários dos serviços de saúde. As 

internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do 

leito é maior devido às múltiplas comorbidades9. Os grandes centros 

urbanos brasileiros apresentam um padrão demográfico semelhante ao dos 

países desenvolvidos, porém a infraestrutura de serviços ainda mostra-se 

insuficiente para suprir essa demanda, sendo necessárias outras alternativas 

assistenciais10. 

 

 

1.2  Atenção domiciliar 

 

A atenção domiciliar (AD) é uma estratégia de atenção à saúde frente 

às necessidades de serviços para pessoas em condições crônicas11,12, 

sendo uma prática reconhecida e incorporada ao Sistema Único de Saúde 

como modalidade complementar13.  

O cuidado domiciliar surgiu como uma alternativa para evitar 

internações hospitalares, reduzindo custos e estimulando a autonomia do 

paciente, o qual pode executar as suas atividades de acordo com a sua 

vontade. No domicílio é imprescindível a participação do cuidador e da 

família como corresponsáveis pelo cuidado14. 

Segundo Duarte e Diogo15 a AD é uma prática recente no Brasil. A sua 

implantação começou a ser planejada em 1967 no Hospital do Servidor 

Público Estadual de São Paulo, com foco na desospitalização dos pacientes 

crônicos estáveis para desocupar leitos em cuidados de baixa complexidade 

clínica. Atualmente, com o aumento da população idosa, a AD garante um 

amplo campo de trabalho para os profissionais de saúde nos serviços 

públicos e privados11. 
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No Brasil, a implantação dos serviços de AD passou a ser reconhecida 

e assegurada com a aprovação da Política Nacional da pessoa idosa em 

200616. Em 2011, a Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 201117 instituiu a 

AD no âmbito do SUS organizada em três modalidades: AD 1, AD 2 e AD 3. 

De acordo com o grau de complexidade dos problemas de saúde do usuário, 

os serviços de AD deverão ser ofertados na atenção primária com as 

equipes de Saúde da Família por meio de visitas domiciliares, nos serviços 

ambulatoriais, de urgência e emergência e hospitalar através da assistência 

de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes 

Multiprofissionais de Apoio (EMAP). Cada serviço deverá seguir critérios 

para organizar a frequência de atendimentos, composição da equipe 

multiprofissional, uso de recursos e equipamentos, podendo ser oriundos de 

diferentes serviços da rede de atenção à saúde.  

Como termo genérico, a AD é caracterizada por qualquer ação em 

saúde feita em domicílio independente da complexidade ou objetivo do 

atendimento18. O termo AD também está relacionado aos procedimentos 

realizados no domicílio e destinados ao suporte terapêutico do paciente, 

como cuidados pessoais, de atividades de vida diária (AVD), com 

medicação, realização de curativos e cuidados com úlceras e estomias. 

Além desses, outros recursos tecnológicos também podem ser 

disponibilizados, como nutrição enteral/parenteral, diálise, transfusão de 

hemoderivados, quimioterapia e antibioticoterapia, serviço médico e de 

enfermagem 24 horas/dia e uma rede de apoio para diagnóstico e outras 

medidas terapêuticas19. A assistência realizada no domicílio é vantajosa 

quando comparada com a internação hospitalar por apresentar redução de 

custos, mortalidade, readmissões hospitalares e melhorar a satisfação do 

paciente e cuidador20. 

Segundo a Portaria nº 963, de 27 de maio de 201321 a AD e os 

serviços de AD são definidos como:  
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- Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde, 
substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por 
um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 
tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com 
garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de 
atenção à saúde; 
 
- Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço substitutivo ou 
complementar à internação hospitalar ou ao atendimento 
ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização 
das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 
Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP);  

 

No mesmo documento é apresentada a definição de cuidador, pessoa 

com ou sem vínculo com o usuário, capacitado para auxiliá-lo em suas 

AVDs21. 

Os objetivos da assistência domiciliar caracterizam-se pela 

humanização do atendimento, maior recuperação do paciente, diminuição do 

risco de infecção hospitalar, otimização de leitos hospitalares, redução do 

custo/dia da internação, aproximação dos familiares, prevenção de eventuais 

sequelas e redução de internações por recidivas15,22. 

Inseridos no conceito de assistência, a internação domiciliar e o 

atendimento domiciliar são realizados através de uma equipe 

multiprofissional, composta, em geral, por médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional e psicólogo atuando de forma interdisciplinar22. Na 

assistência à saúde, o enfoque à autonomia do paciente deve ser precedido 

pelo respeito à família, residência do indivíduo23 e participação do cuidador, 

formal ou informal24. 

Assim, considerando a oferta de serviços de AD, verifica-se que a 

demanda abrange diferentes perfis de pacientes, desde indivíduos com 

maior independência funcional, que necessitam de acompanhamento 

longitudinal menos frequente, àqueles com perfil de fragilidade clínica 

importante, necessitando de maior suporte, recursos e estrutura do serviço. 

Nesse aspecto, independente do perfil, a AD contempla variados contextos e 

incapacidades apresentadas pelo paciente, sendo fundamental avaliá-lo de 

forma global como estratégia preventiva de agravos e para o planejamento 

terapêutico. 
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Diante da realidade mundial de envelhecimento populacional e do 

crescente número de idosos com doenças crônicas incapacitantes, a AD 

conta com tecnologias e sistemas de avaliação abrangentes, assegurando 

os profissionais sobre o rastreio de problemas de saúde frequentes na 

população idosa e condutas baseadas em evidências que atendam às 

necessidades dos pacientes25. Nessa lógica, um dos instrumentos utilizados 

em serviços de geriatria e gerontologia, incluindo a AD, é a Avaliação 

Geriátrica Ampla (AGA). 

 

 

1.3  Avaliação geriátrica ampla  

 

O paciente idoso diferencia-se dos demais ciclos de vida em diversos 

aspectos, especialmente por apresentar manifestações clínicas e funcionais 

sistêmicas. As alterações decorrentes do envelhecimento são comuns à 

população idosa em geral, com modificações decorrentes de alguns fatores, 

como sexo, origem, local de moradia, história de vida e características 

pessoais individuais26. Atribui-se às alterações relacionadas à senescência, 

ou seja, associadas ao envelhecimento normal, medidas de avaliação para 

prevenir e predizer um envelhecimento patológico (senilidade). Essas 

medidas de avaliação precisam ser abrangentes e multidimensionais quanto 

aos domínios avaliados para garantir a investigação dos fatores de risco, 

sintomas e sinais multifatoriais apresentados por um indivíduo, melhorando 

as abordagens de tratamento27. 

Em geriatria e gerontologia, o termo utilizado para esse tipo de medida 

é avaliação geriátrica ampla ou abrangente (AGA). A AGA foi introduzida na 

prática clínica multiprofissional há mais de trinta anos com o objetivo de 

identificar problemas de saúde clínicos, psicossociais e funcionais em 

idosos. Uma avaliação ampla é conduzida a partir da interação entre fatores 

relacionados ao paciente, como saúde, funcionalidade e ambiente, e à 

própria equipe, como o cuidado interdisciplinar e as relações interpessoais28. 
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Dessa maneira, melhora-se o detalhamento da avaliação, planejamento 

terapêutico, qualidade dos cuidados e acompanhamento longitudinal29. 

A aplicabilidade da AGA já foi confirmada em um estudo de 

metanálise30 poucos anos após a sua difusão. Nesse estudo, 28 ensaios 

clínicos foram divididos em grupo controle e intervenção, sendo o último 

composto por pesquisas que aplicavam diferentes modelos de AGA de 

acordo com cinco modalidades de serviços: unidade hospitalar de avaliação 

e acompanhamento geriátrico, internação hospitalar, assistência domiciliar, 

internação domiciliar e avaliações em outros serviços fora do hospital. Os 

autores verificaram que os modelos de AGA são capazes de melhorar a 

sobrevida e funcionalidade, especificamente no contexto domiciliar houve 

uma redução de mortalidade em até 14%.  

Em idosos assistidos em domicílio, soma-se a essas evidências a 

redução significativa no uso de serviços de urgência e emergência quando 

os cuidados são ofertados no modelo de gerenciamento de casos31.  

 

 

1.4  Gerenciamento de casos 

 

O conceito de gerenciamento de casos (GC) foi introduzido no contexto 

da saúde no início dos anos 1940 com as práticas individuais por 

procedimentos e ampliado a partir dos anos 1970 com as medicinas de 

grupo. Com a expansão dos sistemas integrados de prestação de serviços 

de saúde na década de 1990, percebeu-se a necessidade de reorganizar os 

modelos de cuidado baseados na gestão de doenças e quadros agudos32. A 

Sociedade Americana de Gerenciamento de Casos (The Case Management 

of America)33 define-o como: 

 

Um processo colaborativo de avaliação, planejamento, 
facilitação e defesa de opiniões e serviços para contemplar 
as necessidades de saúde do indivíduo através de recursos 
de comunicação, promovendo qualidade e resultados com 
custo-benefício. 
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Essa definição possui como eixo estrutural o papel do gerente de caso, 

usualmente um profissional de enfermagem inserido em uma equipe 

multiprofissional, como coordenador dos processos envolvidos na 

assistência à saúde do indivíduo e seus familiares. A equipe de saúde ou o 

gerente de caso devem garantir a atenção do paciente durante todo o 

processo de cuidado, julgando quais recursos e procedimentos serão 

necessários. Portanto, o gerente de caso é o profissional articulador 

responsável pela gestão da saúde do paciente e faz uso da comunicação 

como instrumento primordial para tal função. Os enfermeiros são vistos 

como profissionais para gerenciar casos por possuírem conhecimento 

clínico, habilidade de cuidado abrangente e bom vínculo com o paciente.  O 

GC é estabelecido a partir da articulação em rede com outros serviços e 

cumprimento de um plano de tratamento elaborado dentro das necessidades 

de saúde identificadas34. 

Considerando a gestão clínica como um conceito mais amplo para a 

melhoria da qualidade da atenção à saúde35, o GC é uma tecnologia para a 

microgestão das atividades clínicas nos sistemas integrados de saúde. A 

sua terminologia é utilizada de acordo com o local de prática, com variações 

como: cuidado gerenciado, gerenciamento de cuidado, gerenciamento de 

caso de enfermagem, competição gerenciada, entre outros. Em comum, 

todas as definições abordam o foco no indivíduo e na continuidade do 

cuidado nos diferentes pontos de atenção à saúde36. 

A estrutura do GC engloba objetivos diversos, como avaliar as 

necessidades dos clientes, encaminhar até outros recursos e garantir a 

prestação e identificação dos serviços. Esses objetivos condizem com a 

população alvo assistida: indivíduos com comorbidades e doenças de alto 

nível de complexidade, as quais demandam altos custos para o sistema de 

saúde. Nos Estados Unidos, o GC vem sendo utilizado na assistência social 

e na saúde de idosos, usuários de drogas, pessoas com deficiência e 

populações em risco34. 

Além de garantir a integralidade do cuidado, os principais resultados 

avaliados no sistema de GC são37: 
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-  Qualificação do cuidado e oferta de benefícios para a população 

alvo; 

-  Manutenção do paciente o menor tempo possível nos serviços de 

alta complexidade; 

-  Uso de recursos de gestão, como protocolos, tomadas de 

decisões baseadas em evidências e diretrizes; 

-  Controle de custos e garantia de resultados eficazes no processo 

de cuidado. 

 

Em um estudo realizado no Reino Unido, Lupari et al.38 propuseram-se 

a medir o impacto do GC providos por enfermeiras em idosos da 

comunidade com multicomorbidades nos seus domicílios. Observou-se que 

o GC possui um impacto positivo para o paciente, para a equipe de saúde e 

no cuidado. Os pacientes e cuidadores também perceberam melhora na 

comunicação e na coordenação dos serviços, porém não se observou 

impacto direto no número de admissões, tempo de permanência no hospital 

ou custos.  

Alguns autores propõem que o gerenciamento de casos é eficaz 

quando realizado junto com modelos de gerenciamento de doenças, como 

diabetes e insuficiência cardíaca, e quando estão associados com 

orientações educacionais ou outras intervenções de suporte39,40. 

No decorrer dos anos e das práticas em saúde coletiva, outros 

conceitos surgiram a partir do GC, o qual se insere em um contexto mais 

abrangente na definição de cuidados integrados em redes de atenção. Em 

concordância com o envelhecimento populacional e a sua repercussão nos 

serviços de saúde, a assistência domiciliar e os cuidados comunitários são 

alternativas para a redução dos custos com institucionalizações, porém 

alguns autores afirmam sobre a fragmentação dos serviços de saúde, 

distanciados pela falta de comunicação entre os mesmos e dificuldade para 

coordenar serviços multiprofissionais41,42. 
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Em uma revisão sistemática, Low et al.43 evidenciaram que o GC 

melhora os desfechos clínicos, diminui admissões em instituições, uso de 

hospitais e serviços de saúde.  

Nos Estados Unidos, um outro tipo de modelo de cuidados em saúde 

surgiu como alternativa complementar ao GC. Em inglês, o guided care, 

engloba o GC, gerenciamento da doença, autogerenciamento, cuidados de 

transição e apoio ao cuidador. Nesse modelo, a atenção primária é base do 

processo de gerenciamento das condições crônicas de saúde. O uso de 

serviços e a construção da articulação em rede concentram-se na 

enfermeira gerente de caso e no médico de família responsável pelos 

indivíduos residentes em uma determinada região44. O guided care é um 

sistema de cuidado em saúde com ampliação do conceito de GC proposto 

pela Sociedade Americana de Gerenciamento de Casos33 e apresenta os 

seguintes procedimentos para a sua efetivação: avaliação do paciente em 

domicílio, plano de cuidados baseado em evidências, empoderamento do 

paciente para autogerenciamento, monitoramento do paciente em outros 

serviços, coordenação entre os locais e os prestadores de cuidados, 

educação e suporte aos cuidadores e contato com os recursos da 

comunidade. Em estudos pilotos, verificou-se que o guided care melhorou a 

qualidade de vida dos pacientes em condições crônicas, especialmente a 

comunicação e coordenação entre os provedores de cuidados. Os médicos 

verificaram que houve otimização do tempo ao comunicarem-se diretamente 

com a enfermeira responsável, por exemplo para referenciar um paciente 

para outro serviço e contatos com outros níveis de atenção. As famílias e os 

pacientes também demonstraram satisfação com a proposta e houve 

redução dos gastos em até 23% com seguro-saúde quando comparados os 

pacientes que receberam o guided care e os pacientes que receberam 

cuidados usuais45,46. 

Os autores citam que a aplicação prática do guided care e os gastos 

para implantação desse sistema de cuidado ainda está em análise em um 

ensaio clínico multicêntrico realizado em Baltimore/ Whashington44. 
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1.4.1 Gerenciamento de casos no Brasil 

 

No contexto brasileiro, o gerenciamento de casos de populações 

vulneráveis, como os idosos, mostra-se ainda tímido e pouco eficaz34. 

Historicamente, as políticas com foco na pessoa idosa apresentaram 

avanços importantes, porém ainda possuem desafios que dificultam a 

organização do sistema em redes de atenção8. Segundo Portela e Martins47 

o GC é direcionado para pacientes de alto risco ou condições crônicas de 

maior complexidade que demandam maior uso de serviços, adequando os 

recursos às necessidades do paciente. O reconhecimento da singularidade 

de cada caso é primordial em situações de vulnerabilidade e requer projetos 

terapêuticos específicos. 

Em uma revisão crítica da literatura, Veras et al.48 ilustram como 

funcionam as redes de atenção à saúde de idosos frágeis no Brasil a partir 

da busca de serviços de assistência integrados e avaliação de efetividade. 

Os idosos possuem necessidades específicas e os modelos de atenção a 

esse segmento populacional precisam ser centrados na pessoa, com 

atenção organizada de forma integrada e cuidados na lógica de redes. Os 

autores identificaram apenas cinco programas com serviços integrados, nos 

quais o GC era parte do processo estrutural dos modelos. Verificou-se que a 

articulação em rede reduz as admissões hospitalares, os gastos para o 

sistema financiador, postergam a perda funcional em idosos, melhoram a 

satisfação e qualidade de vida dos usuários e familiares.  

O cuidado do paciente precisa ser gerenciado desde a entrada no 

sistema até os cuidados ao fim da vida, com a interlocução dos serviços em 

todos os níveis. Na atenção primária, os modelos de atenção ao idoso ainda 

encontram-se limitados pela lógica das políticas de saúde baseadas em 

doenças, quando deveriam dar ênfase em projetos preventivos e resolutivos 

de acompanhamento contínuo e integral49. Essa configuração mostrou-se 

mais vantajosa para os sistemas de saúde, os pacientes e seus familiares, 

melhorando os desfechos48,50,51. 
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No Brasil, faz-se necessário expandir a prática do gerenciamento de 

casos a partir do uso de instrumentos de avaliação ampla para identificar e 

tratar os impactos dos determinantes de saúde em uma população. A 

garantia da integralidade do cuidado com otimização dos recursos 

disponíveis envolve custos e é um dos desafios para sistemas de saúde ao 

redor do mundo. Muitos idosos são hospitalizados em decorrência de falhas 

ou ausência de planejamento prévio e alguns serviços, como a AD, são 

opções de cuidados contínuos a favor da desospitalização.  

Em um estudo realizado na Itália52, quatro empresas de home care 

com um total de 1024 pacientes avaliados com o Minimum Data Set-Home 

Care (MDS-HC), participaram da investigação sobre o efeito desse tipo de 

AGA em assistência domiciliar no uso de hospitais, incluindo a redução de 

custos com admissão e dias de internação. Os autores compararam a taxa 

de internação antes e após implantar a AGA nos serviços. Houve redução do 

número de hospitalizações em 18% após o uso do MDS-HC, associado com 

redução dos custos em aproximadamente $1200 por paciente. Os autores 

também concluíram que houve maior aproximação dos gerentes de caso 

com os profissionais da atenção primária e médicos de família. O gerente de 

caso tornou-se referência e corresponsável pela saúde dos pacientes, 

contemplados integralmente através desse modelo. Assim, conclui-se que os 

serviços de assistência domiciliar com integração e gerenciamento de casos 

podem reduzir os gastos hospitalares com idosos frágeis e repercutir no 

empoderamento do gerente de caso.  

 

 

1.6  InterRAI  

 

Atualmente, na medicina baseada em evidências, as pesquisas de 

eficácia clínica e os indicadores de desempenho e qualidade são temas de 

publicações frequentes na literatura. Porém, para a população de idosos 

frágeis em contextos comunitários e institucionais existem poucas 
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evidências, pois esse é um perfil de amostra normalmente excluído de 

ensaios clínicos53. 

Um dos métodos utilizados para avaliar a condição de saúde dessa 

população é a padronização das medidas de AGA, que incluem domínios de 

saúde, psicossociais e funcionais, contribuindo para a disseminação de 

informações clínicas e planos de tratamento de idosos. As necessidades 

individuais das pessoas devem ser avaliadas, independentemente do seu 

local de moradia, para incentivar a elaboração de políticas públicas 

baseadas em necessidades de saúde. Para atingir essa meta, as medidas 

de avaliação precisam ser padronizadas garantindo a uniformidade de 

comunicação nos serviços e incluir escalas de avaliação com domínios 

pertinentes à saúde da população idosa, como AVD, comunicação, função 

cognitiva, humor, qualidade de vida, condição social e outros53. 

Sobretudo nos países desenvolvidos, acontece um processo de 

desinstitucionalização dos casos crônicos, em geral associados à população 

idosa. Os sistemas de saúde buscam aprimorar os cuidados através da 

articulação entre os serviços disponíveis em uma rede de cuidados. As 

pessoas idosas utilizam e transitam muito entre os serviços, os quais 

precisam de integração e comunicação intersetorial54,55. 

Assim, cria-se um movimento para repensar a forma como essa 

comunicação é estabelecida e se existe necessidade de mudanças para 

tornar qualquer tipo de informação acessível aos provedores de serviços e 

gestores. No contexto apresentado, estão inseridas organizações 

internacionais com a proposta de padronizar a linguagem e as práticas em 

saúde fundamentadas na singularidade do indivíduo idoso, como a interRAI.  

A International Resident Assessment Instrument (interRAI) é uma 

organização sem fins lucrativos formada por pesquisadores, profissionais e 

gestores de saúde atuantes em mais de 30 países. A história da interRAI 

iniciou-se em 1986, quando o governo norte-americano solicitou à Academia 

Nacional de Ciências dos Estados Unidos (US National Academy of 

Sciences) e ao Instituto de Medicina (Institute of Medicine - IOM) a avaliação 

da qualidade e regulamentação das Instituições de Longa Permanência para 
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Idosos (ILPIs). Após dois anos e meio de pesquisa em campo, uma 

comissão de especialistas elaborou um relatório sobre a necessidade de 

desenvolver um instrumento de avaliação novo, abrangente e aplicável em 

ILPIs para melhorar a qualidade dos cuidados. Desde aquela época e até o 

momento presente, a avaliação ampla de saúde inclui os aspectos físicos, 

cognitivos, sociais e funcionais como indicadores de qualidade, orientando a 

elaboração de planos terapêuticos individualizados. O relatório do Instituto 

de Medicina deu origem à elaboração do Minimum Data Set-Resident 

Assessment Instrument (MDS-RAI) em 1990, um instrumento composto por 

medidas baseadas em evidências e financiado pela Secretaria da Qualidade 

de Saúde norte americana. A primeira versão do MDS-RAI foi implantada em 

quase todas ILPIs dos Estados Unidos até o ano de 1992, mesmo ano de 

fundação da interRAI56. 

A evolução dos instrumentos de avaliação pode ser dividida em três 

tipos ou gerações. Os instrumentos de primeira geração são as escalas 

independentes estruturadas para avaliar apenas um constructo, como a 

escala Barthel de AVDs57, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM)58 e a 

Escala de Depressão Geriátrica (GDS)59. Esses métodos são muito úteis 

para testes psicométricos de confiabilidade e validade, porém não podem 

ser integrados como um instrumento multidimensional de avaliação. Já os 

instrumentos de segunda geração possuem essa característica, pois 

abrangem diversos domínios clínicos com aplicabilidade em variados 

contextos. Além do registro das funções nos domínios, permitem a 

elaboração de planos de cuidado e protocolos assistenciais, nomeados pela 

interRAI como Clinical Assessment Protocols (CAPs). Cada serviço possui 

um CAPs norteador para as condutas baseadas em evidências atuais da 

literatura. As informações podem ser compartilhadas entre serviços locais e 

internacionais com uma base dados em comum60. O MDS-RAI foi 

considerado um instrumento de avaliação de segunda geração por 

contemplar diversos domínios de saúde e representa um avanço para a 

AGA61,62. 
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O impacto do envelhecimento populacional no setor saúde e a 

evolução das práticas em gerenciamento de casos estimulou a interRAI a 

desenvolver outros instrumentos, transformando as avaliações em medidas 

singulares de planejamento e gestão de casos.  

Os instrumentos utilizados possuem domínios centrais em comum 

(core items) com definições, classificações e interpretações iguais, 

permitindo a comparação dos dados de um mesmo indivíduo em diferentes 

serviços. Além dos domínios centrais, cada instrumento possui domínios 

específicos coerentes com o local de uso. Essa característica transforma as 

ferramentas da interRAI em avaliações de terceira geração, também 

incluindo pacientes crônicos e frágeis em pesquisas transculturais53,63. 

A partir do conceito de avaliação de terceira geração, os pesquisadores 

definiram quais seriam os itens centrais dos instrumentos e itens específicos 

de cada um. Alguns instrumentos são parecidos pois contemplam um perfil 

semelhante de usuários. Por exemplo, o interRAI-Acute Care (interRAI-AC) 

possui 68% dos itens do interRAI- Home Care (interRAI-HC), garantindo a 

troca de informações. Os instrumentos são utilizados por avaliadores 

treinados que além de observar podem interagir com o paciente, cuidador e 

com a equipe. Quando há um déficit importante de comunicação ou 

cognição, a consulta com cuidadores e familiares torna-se necessária. Os 

autores sugerem treinamento moderado para aplicação do instrumento, com 

duração de dois a três dias para garantir reprodutibilidade e validade das 

medidas60. 

Desde a sua fundação em 1992 e com a experiência do MDS-RAI, a 

inteRAI elabora instrumentos para serem utilizados em diferentes cenários 

de cuidado de acordo com o perfil dos indivíduos, como os cuidados 

comunitários, domiciliares, em saúde mental, agudos e pós-agudos, 

paliativos entre outros64. Muitos países já aderiram ao pacote de 

instrumentos da interRAI, proposto como um sistema de informações, com 

indicadores de qualidade comprovados entre países da Europa, Canadá e 

Estados Unidos65. 
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1.6.1 InterRAI-Home Care  

 

Após o MDS-RAI, em 1994 a interRAI desenvolveu uma outra 

ferramenta para ser utilizada no contexto domiciliar, o Minimum Data Set-

Home Care (MDS-HC)66. Com formato multidimensional e utilidade 

internacional reconhecida67, o MDS-HC possui alta reprodutibilidade e 

validade na assistência domiciliar baseada em gerenciamento de casos, 

melhorando os cuidados66,68, reduzindo admissões e custos hospitalares de 

idosos frágeis52. 

Atualmente na versão 9.1, o interRAI-Home Care assessment form – 

interRAI-HC, é um instrumento de avaliação ampla originalmente com itens 

divididos em 20 seções que englobam dados de identificação e saúde geral 

do indivíduo: identificação, história de admissão, cognição, comunicação e 

visão, humor e comportamento, bem-estar psicossocial, capacidade 

funcional, continência, diagnósticos, condições de saúde, estado nutricional, 

condições da pele, medicação, tratamentos e procedimentos, 

responsabilidade, apoio social, avaliação ambiental, potencial para ter alta 

do serviço e estado geral, alta e informação sobre a avaliação. 

O interRAI-HC não possui uma pontuação total, entretanto, assim como 

em outras ferramentas da interRAI alguns domínios resultam em escalas do 

próprio instrumento, como a Cognitive Performance Scale (CPS)69. A CPS 

combina cinco itens para avaliação da função cognitiva: tomada de decisão, 

memória de curto prazo, memória processual, capacidade de se fazer 

compreender e capacidade para alimentação. Pontua-se a escala de acordo 

com um algoritmo para gerar sete categorias de comprometimento cognitivo, 

classificadas de zero (sem comprometimento) a seis (comprometimento 

cognitivo grave). Valores da CPS menores que três possuem correlação com 

pontuação no MEEM menor ou igual a 1969. 

No domínio referente ao humor, os sete primeiros itens sobre possíveis 

indicadores de depressão formam a escala Depression Rating Scale (DRS), 

com escore total de 14 pontos70. Pontuações um ou dois indicam risco 

médio para depressão e valores maiores ou igual a três indicam risco alto 
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para depressão. Os sete itens que compõem a escala foram validados a 

partir das escalas The Cornell Scale for Depression in Dementia71 e 

Hamilton Depression Rating Scale72 para diagnóstico de depressão. Durante 

a sua validação, verificou-se 91% de sensibilidade e 69% de especificidade 

para a nota de corte maior ou igual a três e correlação para o rastreio de 

depressão quando comparada com a Geriatric Depression Scale de 15 

pontos (GDS-15)70. 

O domínio associado às atividades básicas de vida diária (ABVD) serve 

como base para algumas escalas, como a Minimum Data Set - Activities of 

Daily Living long form (MDS-ADL). A classificação de cada tarefa é realizada 

a partir do desempenho do indivíduo e varia de zero (independência) a 

quatro (dependência total)73. Na versão original do MDS-HC, a escala 

permite uma pontuação de zero a 28 e engloba sete ABVDs correlacionadas 

com o índice de Barthel74. 

A descrição de cada grau de dependência assemelha-se à escala da 

Medida de Independência Funcional (MIF)75 com apresentação de níveis de 

assistência em porcentagens. 

Alguns estudos já demonstraram a importância dos itens que compõem 

o interRAI-HC, provando reprodutibilidade boa a excelente e validade 

concorrente com outras escalas como o MEEM, o índice de Barthel e a 

escala de Lawton74. 

O interRAI-HC possui objetivos coerentes com a crescente demanda 

de indivíduos com necessidades de cuidados crônicos e pós-agudos, 

principalmente idosos. Com questões multidimensionais, o interRAI-HC pode 

ser usado como ferramenta de avaliação e rastreio para as equipes de AD 

na detecção de problemas de saúde e outros fatores associados com o 

cuidado, assegurando a autonomia e independência do indivíduo em seu 

local de moradia, o máximo possível. Através do aprofundamento das 

necessidades de saúde, avalia-se também os resultados da assistência 

prestada76. Os autores sugerem que o processo de avaliação seja conduzido 

com base no seu manual de orientações, direcionado ao paciente e 

cuidadores no formato de entrevistas semiestruturadas e observação76. 
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Para garantir a equivalência original dos instrumentos da interRAI, os 

mesmos precisam passar por um processo de adaptação transcultural e 

validação nos novos locais de aplicação e uso.   

 

 

1.7  Adaptação transcultural e avaliação das propriedades 
psicométricas 

 

1.7.1  Adaptação transcultural 

 

O processo de adaptação transcultural é uma combinação de etapas 

necessárias para garantir a adequação semântica da versão original de uma 

medida de aferição e da sua versão adaptada, bem como a adequação 

cultural dos itens ao contexto local. A literatura descreve alguns 

procedimentos metodológicos para serem seguidos77-84, porém, não existe 

consenso sobre o melhor método descrito e os pesquisadores devem optar 

por uma referência norteadora para o processo.  

Alguns autores propuseram-se a identificar quais são os principais 

métodos utilizados durante o processo de adaptação transcultural na 

tentativa de criar um consenso ou um novo modelo, facilitando a 

comparação de dados de pesquisas. Como exemplo, em 2001, um grupo de 

pesquisadores85 revisou doze guidelines sobre adaptação transcultural e 

identificou alguns problemas iniciais, como: ausência de padrão de 

terminologias e de consistência metodológica, falta de informação sobre 

como o processo deve ser feito e carência de um guia sobre como os 

resultados devem ser apresentados. O grupo decidiu criar um guia do tipo 

“passo a passo” elencando as dez etapas mais utilizadas e descritas no 

processo de tradução e as consequências de não segui-las. O guia 

elaborado pelo grupo é apresentado como um princípio de boas práticas na 

área de tradução e adaptação transcultural, contendo os riscos de omiti-las. 

Os autores concluem que é possível encontrar consenso nos processos 

adaptação transcultural através da análise de áreas de concordância, porém 
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são necessários mais avanços. Novamente, cabe ao pesquisador decidir 

qual método será utilizado.  

Em um estudo realizado com a proposta de operacionalizar a 

metodologia da adaptação trascultural de instrumentos de aferição usados 

em epidemiologia, Reichenheim e Moraes86 sugerem seis etapas de 

equivalência com base em conceitos universalistas definidos por Herdman, 

Fox-Rushby e Badia81: equivalência conceitual, de item, semântica, 

operacional, de mensuração e funcional. Na análise de equivalência 

conceitual, realiza-se uma revisão bibliográfica envolvendo publicações 

originais do instrumento e da população onde ele será adaptado, discussão 

com especialistas e com a população-alvo. Essas duas últimas estratégias 

também representam a equivalência de itens. Para verificar a equivalência 

semântica, os processos sugeridos são: traduções da versão original, retro 

traduções, avaliação da equivalência semântica entre as retro traduções e a 

versão original, discussão com a população-alvo, discussão com 

especialistas para ajustes finais e pré-teste da versão obtida em uma 

amostra de indivíduos. A fase de equivalência operacional avalia a 

adequação do instrumento e do formato das questões, o contexto onde o 

instrumento será utilizado, o modo de aplicação e a categorização dos itens. 

Após as fases descritas, inicia-se a investigação quanto à equivalência de 

mensuração, ou seja, avaliações psicométricas para verificar a validade dos 

itens que compõem o instrumento, a confiabilidade e a validade de 

constructo e de critério da nova versão obtida. A partir da conclusão das 

cinco equivalências anteriores obtém-se a equivalência funcional do 

instrumento de aferição.  

Ao término de todos os processos, o pesquisador deverá buscar falhas 

em etapas mal sucedidas ou que contribuíram negativamente para o 

resultado final. Discrepâncias psicométricas não significam necessariamente 

alguma falha importante no processo de adaptação em si e os resultados 

merecem ser debatidos caso a caso86. 
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O processo de adaptação transcultural descrito por Guilemin (1993, 

1995)80,87 e Beaton et al.78 assemelha-se à fase de equivalência semântica 

descrita no estudo citado acima. 

Segundo Beaton et al.78 o processo de adaptação transcultural envolve 

algumas etapas, as quais requerem comparação com o instrumento original. 

Esse processo possibilita adequar e elevar ao máximo os componentes 

semânticos, idiomáticos, experimentais e conceituais do instrumento a ser 

adaptado, obtendo-se maior equivalência com a sua versão original. Para 

esses autores, as etapas que compõem o processo de adaptação 

transcultural de um instrumento são: 

 

 Tradução do instrumento para a língua local; 

 Retro tradução do instrumento para a língua de origem; 

 Avaliação das versões do instrumento por uma comissão de 

especialistas; 

 Pré-teste para aplicação do instrumento em uma amostra na sua 

versão pré-final. 

 

Para que essa equivalência seja embasada é necessário manter as 

propriedades psicométricas do instrumento, como a sua confiabilidade e 

validade, as quais serão mensuradas em uma amostra maior da população-

alvo78. 

 

 

1.7.2 Avaliação das propriedades psicométricas 

 

Conceitualmente, confiabilidade e reprodutibilidade são termos 

sinônimos. A análise de confiabilidade indica o quanto repetidas aferições de 

um fenômeno estável, por pessoas e instrumentos diferentes, em diferentes 

momentos e lugares, têm resultados semelhantes88,89. Hulley et al.89 também 

associam confiabilidade com a definição de precisão, na qual uma medida é 

confiável quando apresenta alta precisão, podendo ser afetada por erros 
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aleatórios. Quanto maior o erro, menor é a precisão de uma aferição. As 

principais fontes de erro estão correlacionadas com variabilidade do 

observador, do instrumento e do sujeito avaliado. Uma aferição não-

confiável não pode ser válida e uma aferição válida precisa ser confiável88. 

A confiabilidade pode ser medida através da correlação dos itens de 

um instrumento com o total (consistência interna), entre dois momentos de 

avaliação realizada pelo mesmo observador (teste-reteste ou intra 

observador), entre dois observadores (inter observador) e através da análise 

de resultados que se alteram junto com as condições clínicas que estão 

sendo medidas (responsividade)88. Melhora-se a precisão de uma medida 

através da padronização dos métodos de aferição, treinamento dos 

observadores, otimização e automatização dos instrumentos e repetição89. 

A validade ou acurácia é o grau em que uma variável realmente 

representa o que deveria representar e associa-se com o grau em que os 

achados permitem inferências corretas sobre fenômenos que ocorrem na 

amostra do estudo e universo88,89. 

Em um instrumento de medida, questões individuais são desenvolvidas 

para medir fenômenos específicos, como sintomas, sensações, atitudes, 

conhecimentos, todos esses denominados constructos. Os agrupamentos de 

constructos formam uma escala, que segundo Fletcher e Fletcher88 não 

possui validade presente ou ausente, mas argumenta-se a favor ou contra a 

as condições em que ela é utilizada. 

A validade das aferições é estabelecida através de88,89: 

 

-  Validade de conteúdo: capacidade de um método específico de 

aferição de representar todos os aspectos dos fenômenos através 

de julgamentos subjetivos. Uma das formas de mensurar a 

validade de conteúdo é através do julgamento de especialistas; 

-  Validade de face: também denominada validade aparente, diz 

respeito à forma com que o conteúdo de um método de aferição é 

apresentado e se a sua linguagem faz sentido; 
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-  Validade de constructo: capacidade de uma aferição de 

relacionar-se de forma coerente com outras medidas que podem 

fazer parte do mesmo fenômeno; 

-  Validade de critério: grau em que uma medida correlaciona-se 

com medidas já existentes e bem aceitas (padrão-ouro).  Uma 

variação é a validade preditiva, ou seja, a capacidade da medida 

predizer a ocorrência de um fenômeno observável. 

 

As estratégias para melhorar a avaliação da confiabilidade de um 

instrumento, também são utilizadas para melhorar a validade de uma medida 

através da padronização dos métodos de aferição, treinamento dos 

observadores, otimização e automatização dos instrumentos e repetição89. 

Além de confiáveis e válidas, as medidas de aferição devem ser 

sensíveis para detectar diferenças importantes em uma característica a ser 

pesquisada, e específicas, representando apenas a característica de 

interesse ao objeto de estudo89. 

Assim, em concordância com a integralidade do cuidado nos serviços 

de saúde e às tendências internacionais, é fundamental para o Brasil a 

inserção de modelos assistenciais reconhecidos mundialmente a partir da 

adaptação transcultural de instrumentos de avaliação multidimensionais 

como o interRAI-HC. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo geral  

 

Realizar a adaptação transcultural do interRAI-HC para a população 

brasileira. 

 

 

2.2 Objetivo específico  

 

Verificar a validade de conteúdo e face do interRAI-HC na versão em 

português brasileiro. 
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3  MÉTODOS 

 

 

3.1  Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, transversal. 

 

 

3.2  Adaptação transcultural do interRAI-HC 

 

O procedimento metodológico norteador para a adaptação transcultural 

do interRAI-HC considerou as sugestões de autores em publicações 

especializadas78,80,87 com as etapas de tradução, retro tradução, avaliação 

de uma comissão de especialistas e pré-teste. 

Antes do início da pesquisa, o presidente da interRAI e coautor do 

interRAI-HC foi consultado para autorizar o uso do instrumento durante a 

adaptação transcultural e futura validação para a população brasileira 

(Anexo A). 

 

 

3.3  Amostra  

 

A amostra da fase pré-teste foi selecionada por conveniência e 

constituída pelos pacientes matriculados e atendidos pelo Núcleo de 

Assistência Domiciliar Interdisciplinar do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (NADI-HCFMUSP).  

Os pacientes foram incluídos no estudo na presença de doença 

incapacitante para atendimento ambulatorial, acompanhados por cuidador 

formal e/ou informal. Foram excluídos os pacientes recém-admitidos no 

serviço, incluídos no programa há menos de três meses, acompanhados por 

cuidadores com vínculo inferior a três meses ou quando os mesmos não 
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sabiam as informações necessárias para a pesquisa por dificuldade de 

compreensão. 

Os pacientes foram avaliados em seus respectivos domicílios através 

de entrevistas semiestruturadas e observação por sete avaliadores (uma 

enfermeira, três fisioterapeutas, duas assistentes sociais e uma médica) 

treinados em relação ao conteúdo e uso do instrumento interRAI-HC, na 

versão em português. Conforme as sugestões dos pesquisadores da 

interRAI, o treinamento dos avaliadores foi conduzido pela autora e pela 

coordenadora do serviço no NADI-HCFUMSP com base no manual de 

orientações do interRAI-HC76 e através da discussão de casos clínicos 

fictícios. A carga horária total do treinamento foi de oito horas divididas em 

dois dias. 

 

 

3.4  Coleta de dados 

 

No momento da visita, os avaliadores utilizaram o instrumento interRAI 

Home Care (versão 9.1) na versão pré-final, traduzida e avaliada pela 

comissão de especialistas, o qual contém 20 sessões multidimensionais 

sobre a saúde do paciente atendido em domicílio, incluindo os dados 

sociodemográficos. Os avaliadores não conheciam os pacientes e seus 

cuidadores e tiveram acesso aos prontuários e contatos de familiares para 

completar o preenchimento das questões do instrumento sobre dados do 

indivíduo. 

 

 

3.5  Procedimentos  

 

3.5.1 Tradução e retro tradução 

 

Inicialmente, o instrumento foi traduzido para o português por um 

tradutor que possuía o português brasileiro como língua materna. Seguindo 
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a tradução, foi realizado o processo de retro tradução para a língua de 

origem (inglês). Esse processo visa verificar a validade da tradução do 

instrumento em relação à versão original. O tradutor e o retro tradutor 

desconheciam os conceitos do instrumento para evitar vieses 

metodológicos. 

 

 

3.5.2  Comissão de especialistas 

 

Formou-se uma comissão de especialistas composta por quatro 

profissionais da área da saúde com experiência superior a quinze anos em 

geriatria e gerontologia. Os profissionais eram dois médicos, uma assistente 

social, uma enfermeira, todos com conhecimento em assistência domiciliar, 

gerenciamento de casos e adaptação transcultural de instrumentos de 

aferição. Após a análise das versões do instrumento a comissão discutiu 

cada item e propôs modificações pertinentes à realidade brasileira para 

realizar a validação de conteúdo do interRAI-HC 

A partir da análise e consenso da comissão, as alterações foram 

consolidadas e desenvolveu-se a versão pré-final do instrumento para ser 

testada em campo. As decisões da comissão foram pautadas nos seguintes 

pressupostos de equivalência: semântica (palavras com o mesmo 

significado), idiomática (expressões com o mesmo sentido), cultural (hábitos 

culturais entre o local da versão original com a do país de adaptação) e 

conceitual (subjetividade de terminologia). 

 

 

3.5.3 Pré-teste 

 

Após a revisão da comissão, a versão pré-final foi entregue aos sete 

avaliadores treinados para verificar a concordância e compreensão em 

relação aos itens do instrumento. Durante essa etapa, os pacientes que 

compuseram a amostra (n=30) foram avaliados individualmente (n=12) e por 
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duplas (n=18). Após a avaliação foi medida a compreensão das intenções 

dos itens do instrumento por parte do entrevistador e do entrevistado para 

verificar a validade de face. Os avaliadores eram profissionais, residentes e 

alunos dos cursos de especialização do HC-FMUSP.  

 

 

3.6  Ética 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAPpesq) 

– (Anexo B). 

A participação dos indivíduos ocorreu após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – (Anexo C) pelo próprio paciente ou 

representante legal, após esclarecimentos em linguagem compreensível, 

contendo os objetivos, procedimentos, possíveis riscos e benefícios do 

estudo, conforme orientação do Comitê de Ética em Pesquisa e da 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que contêm as 

diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisas envolvendo seres 

humanos.  

 

 

3.7  Análise de dados 

 

A análise estatística descritiva foi apresentada sob a forma de 

frequência, média, desvio padrão e mediana para caracterizar os sujeitos da 

amostra e cuidadores. As sugestões realizadas pela comissão de 

especialistas foram consolidadas e apresentadas sob o modelo de tabela 

descritiva comparativa entre a versão original traduzida e a versão pré-final 

do instrumento. Na fase pré-teste, a análise da compreensão dos sujeitos da 

amostra foi descrita em tabelas segundo a frequência de respostas.  

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas do Microsoft Office 

Excel® 2003.  
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4  RESULTADOS  

 

 

Na presente pesquisa, com o objetivo de garantir a equivalência 

semântica do interRAI-HC optou-se pelo método de adaptação transcultural 

proposto por autores especializados no assunto78,80,87, o qual precede a 

análise psicométrica dos itens do instrumento a ser validado. Os resultados 

serão descritos de acordo com as etapas da pesquisa: tradução do 

instrumento para a língua local, retro tradução do instrumento para a língua 

de origem, avaliação das versões do instrumento por uma comissão de 

especialistas e pré-teste para aplicação da versão pré-final em uma amostra 

representativa da população na qual o instrumento será utilizado.  

 
 
4.1 Tradução e retro tradução 

 

Após a autorização do presidente e coautor do interRAI-HC, a versão 

original em inglês do interRAI-HC foi traduzida para o português brasileiro 

por um profissional tradutor de nacionalidade brasileira, sem conhecimentos 

específicos da área de saúde. A versão traduzida (T) foi posteriormente retro 

traduzida por outro profissional tradutor brasileiro fluente em inglês, o qual 

não conhecia a versão original, obtendo-se a versão retro traduzida (RT) do 

interRAI-HC. Após as etapas de tradução e retro tradução do interRAI-HC, 

as versões original, T e RT foram revisadas por dois profissionais bilíngues 

da área da saúde para adequação de termos específicos antes da avaliação 

da comissão de especialistas. 

 
 
4.2  Comissão de Especialistas  

 

Realizou-se uma reunião inicial com os especialistas para entrega das 

três versões do interRAI-HC (original, T e RT) e orientações sobre o 

processo de avaliação de equivalência semântica, idiomática, cultural e 
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conceitual. Os integrantes da comissão analisaram de forma independente 

cada item das versões do instrumento. Após dois meses da reunião inicial, 

realizou-se uma reunião final para discussão das avaliações e opiniões 

sobre possíveis mudanças do interRAI-HC. A comissão entrou em consenso 

sobre a permanência ou modificações de cada item chegando a versão pré-

final. Entende-se como modificações, a substituição, acréscimo ou exclusão 

de alguns termos, opções de resposta ou itens da versão original. 

A partir da contribuição individual e consenso dos especialistas, 

realizou-se a validação de conteúdo do instrumento adaptado em relação ao 

original. O número de modificações em cada seção está detalhado na 

Tabela 1 e as alterações do instrumento, comparando-se a versão original 

traduzida com a versão pré-final do interRAI-HC estão descritas no quadro 1 

(Apêndice A). 

 

Tabela 1 - Número de modificações do interRAI-HC distribuídos por seção 
após consenso da comissão de especialistas 

SEÇÃO 
NÚMERO DE 

SUBSTITUIÇÕES 
NÚMERO DE 

ACRÉSCIMOS 
NÚMERO DE 
EXCLUSÕES 

A - Identificação do usuário 12 5 0 

B - História de Admissão 4 3 0 

C - Cognição 6 3 0 

D - Comunicação e visão 3 2 0 

E - Humor e comportamento 3 0 0 

F - Bem-estar psicossocial 6 3 0 

G - Capacidade funcional 14 5 0 

H - Continência 4 3 0 

I - Diagnósticos 2 3 0 

continua
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conclusão 

SEÇÃO 
NÚMERO DE 

SUBSTITUIÇÕES 
NÚMERO DE 

ACRÉSCIMOS 
NÚMERO DE 
EXCLUSÕES 

J - Condições de saúde 12 3 1 

K - Estado nutricional 2 5 2 

L - Condições da pele 3 0 0 

M - Medicação 2 0 0 

N- Tratamentos e 
procedimentos 

2 1 0 

O - Responsabilidade 0 0 0 

P - Apoio social 2 0 0 

Q - Avaliação ambiental 4 4 0 

R - Potencial para ter alta do 
serviço e estado geral 

3 0 0 

S - Alta 2 1 0 

T - Informação sobre a 
avaliação 

0 4 0 

Total de modificações por seção 86 45 3 

Total de modificações  134 
  

 

No total a comissão fez 134 sugestões de modificações: 86 

substituições, 45 acréscimos e 3 exclusões. Conforme os dados da Tabela 

1, as seções A (identificação), G (capacidade funcional) e J (condições de 

saúde) sofreram maiores alterações.  

Observa-se que na seção A (identificação do usuário) optou-se pela 

substituição conceitual do termo “sexo” por “gênero”, acrescentando-se as 

opções de gênero “indeterminado” e “ignorado”. No item 12 da mesma 

seção, a comissão atentou-se na adequação da nomenclatura dos locais de 

residência presentes na versão original e traduzida do interRAI-HC para 

garantir equivalência conceitual na versão adaptada para o Brasil, visto a 

diferença de nomenclatura, recursos e serviços presentes no contexto local. 

Houve substituição semântica do termo “guardião” por “tutor/curador”.  
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Na seção B (história de admissão), o termo “etnia” foi excluído por 

diferença conceitual e acrescentou-se o termo “cor”. Na mesma seção, 

acrescentou-se a opção de resposta “h. casa particular” no item sobre 

história residencial nos últimos 5 anos. Na seção F (bem-estar psicossocial) 

modificou-se o termo original “crimes” por “violência”, com exemplos dos 

tipos de violência (física, psicológica, sexual) para garantir equivalência 

semântica na versão pré-final.  

Na seção sobre capacidade funcional (G), as principais alterações 

estiveram relacionadas à descrição semântica das AVDs, domínio com 

riqueza de detalhes necessários para o preenchimento correto do item e das 

opções de resposta. Como exemplo, houve a inclusão do termo “calçado” na 

descrição do subitem “vestir-se da cintura para baixo”. Além das 

modificações relacionadas à descrição das tarefas, na versão original 

traduzida a expressão “atividades de vida diária (AVD)” refere-se às 

atividades básicas de vida diária (ABVD), portanto, na versão pré-final os 

termos “básicas” e a sigla “ABVD” foram escolhidos para garantir a 

especificidade do conceito no Brasil. Na mesma seção, a opção de resposta 

de dispositivos de auxílio “scooter” foi substituída por “cadeira de rodas 

motorizada” por estar presente na realidade brasileira de recursos e suportes 

de auxílio à mobilidade. 

Na seção H (continência), o termo “uripen” foi alterado para “coletor 

urinário” e na seção I (diagnósticos) a expressão “acidente vascular cerebral” 

foi substituída por “derrame cerebral” como adequação semântica ao 

contexto, facilitando a compreensão dos indivíduos em determinados locais.  

Na seção J (condições de saúde), no item sobre frequência de 

problemas psiquiátricos, a comissão decidiu pela exclusão da expressão 

“afrouxamento de associações” para facilitar a compreensão do observador 

no momento da avaliação e acrescentou-se a expressão “agitação noturna” 

para caracterizar um dos problemas do sono. Em relação aos sintomas de 

dor, optou-se pela substituição semântica do termo “orientações” por 

“tratamento prescrito” e “regime terapêutico”, evidenciando que as 

orientações referem-se à prescrição terapêutica, medicamentosa ou não 
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medicamentosa. As modificações da seção sobre condições de saúde (J) 

também estiveram relacionadas ao aspecto semântico dos termos na versão 

em português na substituição da expressão “autodiagnostico” para 

“autopercepção”. 

Na seção K (estado oral e nutrição), houve modificação na opção de 

resposta sobre prótese dentária com os termos “parcial ou total” para 

detalhar a característica da prótese e acrescentou-se a opção de resposta 

“não tem dentes”. Na seção L (condições da pele), nos itens sobre avaliação 

de úlceras por pressão, a comissão acrescentou informações para garantir 

maior adequação semântica e detalhamento dos aspectos das úlceras por 

pressão nas diferentes fases e modificação da expressão “rupturas da pele” 

por “lesões por fricção”. 

De acordo com a equivalência conceitual dos itens, na seção N 

(tratamentos e procedimentos), acrescentou-se a opção de resposta 

“acompanhante de idosos” como opção de cuidado formal existente no 

contexto brasileiro, além dos cuidadores de idosos. Substituiu-se a 

expressão “enfermagem domiciliar” por “cuidados de enfermagem” 

ampliando as possibilidades de cuidado oferecidas por profissionais técnicos 

e auxiliares de enfermagem. No item sobre uso de serviços hospitalares da 

mesma seção, substituiu-se os termos “visita” e “assistência” por 

“atendimento”. 

Na seção P (apoio social) a comissão apontou a ausência de 

equivalência do termo “cuidador primário”, modificando-o para “cuidador 

principal”. Na mesma seção, optou-se pela substituição do termo “apoio” por 

“cuidado” para quantificar as horas despendidas pelos cuidadores informais 

nos cuidados diários com o paciente. Houve substituição da expressão 

“relação forte” com a família por “vínculo forte”, com maior abrangência 

semântica e conceitual. 

A comissão realizou modificações na seção Q (avaliação ambiental) 

para facilitar a compreensão do observador no momento da avaliação, como 

a substituição da expressão “assistência de emergência” por “sistema de 

teleassistência” e “barras laterais” por “corrimão”. Na seção seguinte (R- 
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potencial para ter alta do serviço e estado geral), modificou-se a expressão 

“independência geral” por “autossuficiência geral”, com maior equivalência 

semântica. Na seção S (alta), substituiu-se o termo “reside” por “mora” e 

acrescentou-se a opção de resposta “faleceu” como dados de alta do 

serviço. 

Na seção T (informações sobre a avaliação), a comissão decidiu 

adicionar informações referentes ao avaliador, como a categoria profissional, 

número do registro no conselho regional e número de matrícula na 

instituição. Em todas as ocorrências do instrumento, a expressão “90 dias 

atrás” foi substituída por “3 meses” para facilitar a compreensão e memória, 

relacionados ao período citado.  

Devido aos itens acrescentados nas seções B, K, N e T, modificou-se a 

estrutura do instrumento original do interRAI-HC, o qual possui 294 itens, 

para a versão pré-final com 304 itens. 

 

 

4.3  Pré-teste 

 

Após consenso da comissão e elaboração da versão pré-final do 

interRAI-HC, a última etapa do processo de adaptação transcultural teve 

como objetivo verificar a compreensão dos entrevistados em relação aos 

itens do instrumento, procedimento necessário para a validação de face do 

interRAI-HC. A amostra foi composta por 30 indivíduos, 12 avaliados 

individualmente e 18 avaliados por profissionais treinados divididos em 

duplas. A análise descritiva dos indivíduos encontra-se na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Caracterização dos participantes da etapa pré-teste (N=30) 

Variáveis Média ± DP N (%) Mediana 

Idade 84,2 ± 9,4 - - 

Gênero 
   Masculino - 12 (40) - 

Feminino - 18 (60) - 
Situação conjugal 

   Viúvo (a) - 7 (43) - 

Casado (a) - 11 (37) - 

Solteiro (a) - 6 (20) - 

Com quem mora 
   Esposo (a)/ companheiro (a) - 8 (27) - 

Filho (a) - 8 (27) - 

Outros parentes - 4 (13) - 

Sozinho (a) - 3 (10) - 

Irmão - 3 (10) - 

Pessoas fora da família - 1 (3) - 

Tempo de admissão no NADI (anos) 3,9 ± 3,6 - 3 
Diagnóstico principal/ motivo da 
assistência 

   Neurológico - 19 (56) - 

Musculoesquelético - 7 (23) - 

Pulmonar - 3 (10) - 

Psiquiátrico - 1 (3) - 

Cardiovascular - 0 (0) - 

Infeccioso - 0 (0) - 

Neoplasia 
 

0 (0) - 

Número de diagnósticos 6,8 ± 1,9 - 7 

Número de medicamentos  7,6±3,0 - 8 

Escolaridade 
   4 a 8 anos de estudos - 13 (43) - 

Mais de 8 anos de estudos - 12 (40) - 

Analfabeto - 3 (10) - 

0 a 3 anos de estudos - 2 (7) - 
Pontuação CPS 

   0= intacto - 2 (7) - 

1= intacto borderline - 7 (23) - 

2= leve - 5 (17) - 

3= moderado - 4 (13) - 

4= moderado/grave - 0 (0) - 

5=grave - 1 (3) - 

6=muito grave - 11 (37) - 

N=30; DP= desvio padrão; Itens da Cognitive Perfomance Scale (CPS): capacidade para 
tomada de decisões, memória de curto prazo, memória processual, capacidade de se 
fazer compreender e capacidade para alimentação. 
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A maioria dos indivíduos era do sexo feminino (60%), com média de 

idade de 84,2 (± 9,4) anos e em situação conjugal viúvo (a) (43%). Em 

relação aos arranjos de vida, 27% dos idosos moravam com esposo (a), 

27% com filho (a), 13% com outros parentes, 10% sozinho (a), 10% com 

irmão e apenas um idoso morava com pessoas fora da família. Sobre a 

condição clínica dos pacientes, a média de diagnósticos foi de 6,8 (± 1,9) e o 

principal motivo da assistência foram as condições neurológicas (56%). 

Observou-se polifarmácia, com mediana de 8 medicamentos utilizados por 

paciente. O nível de escolaridade da maioria dos idosos foi de 4 a 8 anos de 

estudos (43%), com desempenho na CPS predominante de condição 

cognitiva muito grave em 11 indivíduos (37%), seguida de 7 (23%) em 

condição intacta borderline.  

A participação do cuidador foi avaliada na seção “Apoio social” do 

interRAI-HC. Os dados descritivos do domínio apoio social encontram-se na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Análise descritiva do domínio apoio social e cuidados recebidos 

Variáveis N (%) Média ± DP Mediana 

Presença de cuidador formal 11 (37) - - 

Parentesco do cuidador informal 
   Filho (a) ou enteado (a) 15 (50) - - 

Esposo (a) 9 (30) - - 

Outro parente 4 (13) - - 

Irmão 2 (7) - - 

Cuidador informal mora com a pessoa 24 (80) - - 

Horas de cuidado informal/ dia 30 (100) 4,2±2,0 4 

Horas de cuidado formal/ dia 11 (37) 7,5±2,6 8 

Cuidador informal expressa 
sentimentos de angústia, raiva ou 
depressão* 6 (20)  - -  

N=30; DP=desvio padrão; *nos últimos três dias.      

 

Observa-se que 37% dos idosos recebiam cuidados formais. O cuidado 

informal foi representado com predominância por filho (a) ou enteado (50%), 

seguido de esposo (a) (30%). Nesse grupo, em relação ao parentesco do 
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cuidador informal analisado por gênero, 11 filhas e 8 esposas realizavam os 

cuidados informais, enquanto 4 filhos e 1 esposo representavam os cuidados 

desempenhados por indivíduos do gênero masculino. A maioria dos 

cuidadores informais morava com a pessoa (80%) e em média dedicavam 

4,2 (±2,0) horas diárias para os cuidados e monitoramento ativo. Apenas 

onze pacientes recebiam cuidados formais, com média diária de horas 

correspondente a 7,5 (±2,6). Na amostra avaliada, seis cuidadores informais 

(20%) expressaram sentimentos de angústia, raiva ou depressão. 

Em relação à compreensão do conteúdo das questões e alternativas de 

respostas, os entrevistados, paciente e/ou cuidador, responderam as 

perguntas direcionadas durante as entrevistas e ao término da avaliação 

para verificar o entendimento de cada questão. Os resultados encontram-se 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Compreensão dos entrevistados em relação ao conteúdo das 
questões e alternativas de respostas  

Perguntas  N (%) 

Você teve dificuldade para entender alguma questão? 
 Sim 0 (0) 

Não 30 (0) 

As opções de resposta estão claras e consistentes? 
 Sim 30 (100) 

Não 0 (0) 

As questões são importantes para a sua condição de  
saúde/doença? 

 Muito importantes 16 (53) 

Importantes 14 (47) 
Nada importantes 0 (0) 

Você gostaria de mudar algo no questionário? 
 Sim 0 (0) 

Não 30 (0) 

Teve alguma questão que você não quis responder? 
 Sim 0 (0) 

Não 30 (0) 

N=30   
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Todos os pacientes e/ou cuidadores não relataram dificuldades para 

entender as questões, consideraram que as mesmas estavam claras e 

consistentes, conseguindo responder todos os itens sem restrições e 

garantindo concordância superior ou igual a 85% (≥ 85%) para cada item do 

instrumento e compreensão da versão pré-final do interRAI-HC. Quando 

questionados, 53% dos participantes relataram que as questões eram muito 

importantes para a saúde e 47% consideraram importantes.  

Além da avaliação de compreensão direcionada aos entrevistados, os 

sete profissionais avaliadores também responderam a um questionário para 

verificar a opinião geral em relação ao instrumento, dificuldades de 

preenchimento e compreensão das alternativas de resposta. Assim como na 

avaliação de compreensão dos entrevistados, após a análise da 

compreensão dos avaliadores sobre os itens do instrumento, esperava-se 

resultado de concordância ≥ 85% para cada item. No mínimo, dois dos sete 

avaliadores precisariam encontrar a mesma dificuldade durante o 

preenchimento da questão para justificar a sua alteração, revisão da 

comissão e readequação da versão pré-final. Todos os itens da versão pré-

final apresentaram concordância ≥ 85%, ou seja, as dificuldades 

encontradas pelos avaliadores foram pontuais e específicas para um 

avaliador apenas.  

Houve variação do tempo de formação da graduação dos avaliadores 

de 1 a 20 anos e média de 7 anos, sendo que seis profissionais possuíam 

tempo de formação inferior há dez anos e apenas um profissional formado 

há 20 anos.  

Após a última etapa do processo de adaptação transcultural, obteve-se 

a versão final do interRAI-HC, traduzido e adaptado para o português 

brasileiro, interRAI-Assistência Domiciliar (interRAI-AD) (Apêndice B). O 

esquema representativo dos resultados está detalhado na Figura 1: 
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Figura 1 – Etapas do processo de adaptação transcultural 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

O processo de adaptação transcultural do instrumento interRAI-HC 

apresentou resultados favoráveis sugestivos para uso no contexto brasileiro 

de assistência domiciliar, com conclusão das etapas descritas por autores de 

referência no assunto e elaboração da sua versão final em português, 

interRAI-AD. Embora o objetivo de realizar a análise psicométrica dos 

domínios do instrumento não tenha sido abordado nesse momento do 

estudo, a repercussão inicial dos resultados da adaptação transcultural será 

fundamental para a definição das próximas etapas de pesquisa e validação 

do interRAI-AD. 

A escolha de adaptar um instrumento de AGA como o interRAI-HC 

esteve pautada em experiências trazidas pela literatura e na viabilidade 

assistencial dessa ferramenta em outros países. Em uma revisão sistemática 

recente90, um grupo de pesquisadores da Bélgica conduziu a revisão de 

dezoito estudos para verificar a finalidade do uso e os resultados das 

intervenções domiciliares nas quais o interRAI-HC foi utilizado como 

instrumento de AGA. Os autores identificaram três tipos de intervenções com 

o interRAI-HC: AGA aplicada isoladamente, AGA e gerenciamento de casos 

e AGA e planejamento de saúde integrado. O planejamento de saúde 

integrado é uma nova tendência em gestão de saúde e caracteriza-se como 

um plano de cuidados multidisciplinar com descrição das etapas de cuidados 

a serem seguidas pelo paciente. Os autores identificaram que o interRAI-HC 

é um bom instrumento para identificar as necessidades de saúde dos idosos 

e avaliar intervenções. Quando combinado com gerenciamento de casos, 

reduz admissões e tempo de permanência hospitalar, reduzindo custos90.  

A tradução e a retro tradução de um instrumento amplo requerem 

atenções e cuidados pertinentes ao contexto local. O Brasil é um país 

multicultural com particularidades influenciadas pela sua própria história e 

que interferem nas características da sua população e nos cuidados em 
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saúde91. Em vários aspectos, o envelhecimento no Brasil ocorre de maneira 

diferente de outros países, muitos dos quais o interRAI-HC já é utilizado com 

forte difusão.  

Na presente pesquisa, as duas primeiras etapas da adaptação 

transcultural foram concluídas com base em uma única tradução e retro 

tradução, ajuste metodológico diferente do sugerido por Beaton et al.78. 

Optou-se por não seguir essa orientação devido à quantidade de itens do 

instrumento e possibilidade de comprometer as etapas seguintes ao elaborar 

duas traduções extensas com sentido literal. Segundo Wild et. al.85 ao 

recomendarem boas práticas para o processo de adaptação transcultural é 

importante realizar duas traduções e retro traduções do instrumento por 

tradutores independentes para comparação e consolidação em apenas uma 

versão de cada. De acordo com os autores, não seguir essas 

recomendações pode comprometer a versão traduzida no sentido de possuir 

apenas um estilo de escrita, sem consenso sobre o uso dos melhores 

termos. Porém, na etapa seguinte, a revisão das versões do instrumento por 

especialistas foi suficiente para atingir os objetivos propostos. 

Sugerida pela literatura escolhida como procedimento metodológico, a 

avaliação da comissão de especialistas foi fundamental para a elaboração 

da versão pré-final do instrumento com o máximo de equivalência à versão 

original. Segundo um dos membros da comissão, o tempo gasto para 

revisão das três versões do interRAI-HC (original, T e RT) foi de 

aproximadamente quinze horas durante verificação de item por item. Esse é 

um dos exemplos do empenho para aproximar os termos do instrumento da 

realidade prática da AD no Brasil, na qual se verifica profissionais, pacientes 

e cuidadores com diferentes níveis de instrução e experiência. Durante a 

reunião final da comissão, os profissionais também disponibilizaram o seu 

tempo e expertise com grande propriedade para assegurar o consenso das 

modificações sugeridas e validação de conteúdo do instrumento. Esses 

resultados foram essenciais para garantir o grau de concordância na fase 

seguinte da adaptação.  

Alguns dos mesmos autores que definiram a metodologia de adaptação 
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transcultural norteadora dessa pesquisa publicaram recentemente um 

estudo92 para avaliar a contribuição das etapas de retro tradução e avaliação 

dos especialistas no conteúdo do Health Education Impact Questionnaire 

(heiQ), um instrumento multidimensional de saúde com 40 itens divididos em 

8 domínios. Os autores compararam quatro versões traduzidas: a primeira 

com tradução feita por um tradutor, mas sem retro tradução e sem a 

avaliação da comissão de especialistas; a segunda com tradução 

consensual feita apenas por uma comissão de especialistas;  a terceira com 

tradução feita por um profissional bilíngue experiente na área da saúde, com 

retro tradução feita por um tradutor e sem avaliação da comissão de 

especialistas; e na quarta versão foi adotado o procedimento usualmente 

sugerido, com tradução, retro tradução e avaliação da comissão de 

especialistas. A partir da análise psicométrica do conteúdo das quatro 

versões e da compreensão dos itens por uma amostra de indivíduos, os 

autores verificaram que as versões das traduções com participação da 

comissão de especialistas apresentaram melhor validade de face e validade 

de conteúdo, recomendando fortemente a conclusão dessa etapa na 

presença de especialistas com experiência no tema. De qualquer forma, 

essa evidência não exclui a importância da retro tradução em todas as 

situações, mas sugere a sua não inclusão quando o instrumento for muito 

extenso e quando a comissão tiver grande familiaridade com o seu 

conteúdo. Assim como nesse estudo, os resultados apresentados 

demonstram o quanto foi importante revisar e detalhar individualmente item 

por item de cada domínio. Houve um acordo entre os profissionais de três 

diferentes categorias para ajustar os domínios mais complexos que 

poderiam interferir na compreensão dos itens da versão pré-final do 

interRAI-HC pelos avaliadores e indivíduos da fase pré-teste.  

Conforme os critérios de inclusão para o serviço de AD, justifica-se o 

perfil dos participantes da pesquisa avaliados na etapa pré-teste: idosos 

longevos, do gênero feminino, com comorbidades, viúvos, em uso de 

polifarmácia, com comprometimento cognitivo identificado pela escala CPS, 
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morando com esposo(a) ou companheiro(a) e filhos, os quais são os 

principais provedores de cuidados.  

Identificar os fatores que interferem nas necessidades de saúde de 

pessoas idosas é motivo para a elaboração de estudos multicêntricos. Nas 

metrópoles de sete países da América Latina e Caribe, incluindo o município 

de São Paulo, encontra-se em andamento um estudo transversal longitudinal 

de base populacional intitulado “Estudo Saúde, Bem Estar e Envelhecimento 

(SABE)”, realizado com pessoas com 60 anos e mais93. Os dados da 

pesquisa abordam vários aspectos relativos à vida do idoso coletados por 

meio de entrevistas domiciliares, como informações pessoais, estado de 

saúde e funcional, avaliação cognitiva, uso e acesso a serviços e 

medicamentos, suporte familiar, história de trabalho, fontes de receita, 

características da moradia, antropometria, flexibilidade e mobilidade. No 

SABE, os pesquisadores estudam características de crescimento da 

população idosa que merecem destaque com a presente pesquisa como 

propósito de comparação, pois são condizentes com algumas características 

do perfil da amostra do pré-teste.  

Dentre os resultados, destacam-se o uso da polifarmácia entre os 

idosos, a qual pode levar a graves consequências para o indivíduo e para o 

sistema de saúde94 e a presença de idosos com declínio cognitivo, no caso 

do Estudo SABE avaliado com o MEEM, que é um indicador de dificuldade 

para a execução de AVDs e necessidade de assistência de terceiros, 

principalmente de filhas95. 

Os idosos assistidos pelo NADI e que foram incluídos na amostra da 

pesquisa apresentam comprometimentos de saúde importantes, como as 

demências, as quais se associam com maior participação do cuidador formal 

ou informal. Os cuidados informais, na maioria desempenhados por filhas e 

esposas, são extenuantes nas condições encontradas devido à alta 

dependência para as AVDs e monitoramento ativo. Essa situação pode 

interferir na saúde da própria cuidadora, com risco de desenvolvimento de 

incapacidades e impacto no seu papel social enquanto mulher e provedora 

de cuidados. O gasto médio de horas diárias apenas para o cuidado informal 
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(4,3 ± 2,0 horas) foi maior em comparação às 3,4 horas encontradas em um 

estudo realizado entre países da Europa, Canadá, Estados Unidos e China 

com informações de dois instrumentos da interRAI para cuidados 

domiciliares73. A necessidade de cuidados formais aumentou de maneira 

proporcional ao nível de dependência, porém nos outros países a média 

diária de 1 hora como tempo gasto com cuidados formais foi menos 

expressiva do que o tempo encontrado na amostra desse estudo (7,5 ± 2,6 

por dia), possivelmente porque apenas 11 idosos com alto grau de 

dependência recebiam cuidados formais quando analisados isoladamente. 

Se considerarmos a amostra total do pré-teste (n=30), a média diária de 

cuidados formais foi de 2,8 (± 4,0) horas por dia. 

O tempo despendido com os cuidados está associado com o nível de 

dependência do paciente, ou seja, quanto maior o nível de dependência, 

maior o tempo gasto. Esse cenário traz algumas reflexões importantes para 

o gerenciamento de casos e atuação da equipe multidisciplinar, além de ser 

um bom indicador do estresse e sobrecarga do cuidador96. O cálculo das 

horas de cuidado informal muitas vezes reflete a carência do sistema de 

saúde como provedor de cuidados aos idosos com incapacidades 

importantes, mesmo em países com alto nível de desenvolvimento 

econômico e social97. 

No Brasil, o novo perfil demográfico é caracterizado pelo aumento da 

população muito idosa, exposta às fragilidades da idade e demandantes de 

cuidado. O cuidado com idosos frágeis é de responsabilidade da família, 

mas também deve ser dividido com outras esferas da sociedade, como o 

Estado e o mercado privado98. 

Ao falar sobre perspectivas para os cuidados de longa duração, 

Camarano99 apresenta como pano de fundo a realidade brasileira, com 

aumento do número de idosos que não tem capacidade de gerar renda, 

possuem dificuldade para realizar as AVDs e precisam de assistência por 

longo período. A autora detalha sobre a importância de avaliar a tendência 

internacional na qual o cuidado domiciliar é facilitado com tecnologias 

assistidas e programas de promoção e prevenção da saúde. No ambiente 
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domiciliar, existe uma lacuna na qualificação e embasamento dos cuidados 

prestados em domicílio, muitas vezes pelo fato do cuidador não sentir 

segurança para executar tal função. Para a população idosa frágil, uma 

alternativa seria a combinação entre cuidados informais e formais, esses 

com serviços comunitários providos pelo Estado ou serviços privados para 

complementar o cuidado familiar, reduzindo as chances de sobrecarga do 

cuidador99. Assim, além de apoiar o cuidador nos aspectos físicos e 

emocionais, a equipe deve atentar-se para as práticas de educação em 

saúde como estratégia complementar da assistência100. 

De acordo com os resultados apresentados, verificou-se compreensão 

total do conteúdo das questões e alternativas de respostas por parte dos 

entrevistados, os quais eram pacientes e/ou cuidadores. Mesmo 

considerando a quantidade expressiva de avaliações em que apenas o 

cuidador foi fonte das informações coletadas (30%), houve concordância 

superior a 85% para cada item do instrumento e compreensão da versão 

pré-final do interRAI-HC, resultado importante para a sua validação de face. 

Na fase pré-teste da adaptação, nenhum cuidador relatou dificuldade 

de compreensão em relação aos itens do instrumento. Esse resultado é 

significativo, pois uma ferramenta multidimensional que pretenda ser útil 

para as pessoas assistidas em domicílio também deve ser compreensível 

para os cuidadores, personagens fundamentais do processo de cuidado. O 

interRAI-HC na versão pré-final foi suficientemente claro para garantir a 

compreensão dos idosos e/ou seus cuidadores, desfecho favorável para a 

validação de face e elaboração da versão final do instrumento, interRAI-AD. 

Em uma pesquisa exploratória e descritiva com cuidadores de idosos 

em domicílio, Martins et al.101 observaram que os cuidadores apresentam 

medos e dificuldades em relação aos cuidados, principalmente àqueles 

associados às doenças e seus agravos, à terapia medicamentosa, dietas e 

exercícios físicos, justificando a importância da educação em saúde. No 

NADI, os profissionais da equipe multidisciplinar organizam um curso de 

cuidadores semestral teórico-prático para abordar questões pertinentes à 

assistência prestada no domicílio e ao papel do cuidador. O curso acontece 
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no formato de palestras e demonstrações práticas sobre cuidados no 

domicílio, como posicionamento e transferências de pacientes acamados. 

Nos encontros do curso, os cuidadores demonstram grande satisfação pelo 

espaço disponibilizado, melhorando também o vínculo com a equipe. 

Possivelmente, a forma como o NADI se organiza para apoiar os cuidadores 

e seus pacientes tenha potencializado os achados dessa pesquisa. 

Em relação à opinião geral sobre o instrumento, dificuldades de 

preenchimento e compreensão das alternativas de resposta por parte dos 

sete profissionais avaliadores da fase pré-teste, todos os itens da versão 

pré-final do interRAI-HC apresentaram concordância ≥ 85%, mesmo 

considerando a variação no tempo de formação da graduação. Ainda 

importantes, as dificuldades relatadas pelos avaliadores após aplicação da 

versão pré-final estiveram relacionadas com o preenchimento de domínios 

clínicos em pacientes com comprometimento cognitivo (seção J - condições 

de saúde) e graduação do “nível de dor presente”, “fadiga” e “dispneia”. 

Nessas situações a interpretação torna-se subjetiva e requer maiores 

especulações do avaliador. Na seção G (capacidade funcional), uma das 

assistentes sociais referiu dificuldade para classificar o nível de dependência 

das AVDs por possuir pouca familiaridade com o domínio em sua prática e 

pelo grau de detalhamento das funções, mas compreendeu os termos e 

expressões.  

Além de complementarem a validação de face do interRAI-AD, os 

resultados obtidos com a opinião dos avaliadores na fase pré-teste auxiliam 

quanto à reflexão sobre o processo de capacitação para uso do inteRAI-AD 

na realidade prática das equipes de AD, uma vez que o mesmo pode ser 

aplicado por qualquer profissional de saúde do serviço. Na presente 

pesquisa, os avaliadores sabiam sobre a inclusão dos indivíduos no serviço 

do NADI, mas não conheciam maiores detalhes sobre o caso e contexto 

familiar.   

Na fase pré-teste, os avaliadores gastaram em média uma hora e trinta 

minutos para completar o preenchimento do interRAI-HC, tempo semelhante 

às avaliações iniciais de pacientes novos incluídos no NADI. Segundo 
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Carpenter e Hirdes102, nos países onde ele é amplamente utilizado, os 

avaliadores que já possuem prática com esse tipo de AGA gastam de 

quarenta minutos a uma hora avaliando um paciente em domicílio, 

procedimento inicial para traçar um plano terapêutico apropriado de acordo 

com o perfil encontrado.  

Portanto, é fundamental ressaltar a importância do treinamento dos 

avaliadores para o preenchimento dos itens em razão do grau de 

detalhamento dos mesmos. Como exemplo, na seção F (Bem-estar 

psicossocial) há duas questões sobre violência, que segundo o manual do 

interRAI-HC podem ser direcionadas como pergunta para o paciente e/ou 

cuidador. Nesse exemplo, nota-se que a pergunta direta pode ser muito 

invasiva e o ideal seria orientar o avaliador para inicialmente apenas 

observar se existem sinais sugestivos de violência. Assim, verifica-se a 

relevância de discutir item por item durante o treinamento para evitar 

desconfortos indesejáveis com os pacientes e rompimento de vínculos, 

garantindo o respeito com os mesmos. Alguns autores sugerem a 

capacitação dos profissionais com base na gravação em vídeo das AVDs103 

como recurso fidedigno das aferições. Durante a capacitação dos 

avaliadores, houve a discussão de casos clínicos fictícios como disparadores 

de hipóteses e respostas, metodologia também sugerida no manual do 

interRAI-HC. No processo de validação do interRAI-Acute Care na 

Bélgica104, os pesquisadores incluíram a avaliação de idosos que não 

fizeram parte da amostra final na última etapa da capacitação. Na realidade 

do serviço onde a presente pesquisa foi desenvolvida, os profissionais 

possuem maior proximidade com o assunto, mas talvez seja uma 

metodologia a ser considerada para as futuras análises das propriedades 

psicométricas do interRAI-HC, motivo pelo qual 18 avaliações foram 

realizadas em duplas.  

Segundo Bernabei et al.63, ao compararem instrumentos de AGA de 

segunda geração com o interRAI-HC, o qual é um instrumento 

multidimensional extenso, alguns profissionais podem comprometer as 

ações no domicílio com a preocupação de preenchê-lo da forma correta. Por 
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esse motivo, os autores ressaltam a importância do treinamento dos 

avaliadores de forma sistematizada, ampliando a aplicabilidade dessa 

ferramenta além de um registro do tipo checklist, mas também 

fundamentado em observação.  

Os resultados da pesquisa provocaram algumas reflexões sobre o uso 

do interRAI-AD junto à equipe do NADI. O instrumento auxiliou na detecção 

de demandas específicas do paciente e do cuidador por abordar questões 

abrangentes e multidimensionais, algumas vezes com informações não 

identificadas pela equipe em visitas anteriores. Nesse sentido, alguns idosos 

possuíam condições incapacitantes que transpassaram outros serviços de 

saúde e seus respectivos níveis de assistência, até o momento de inclusão 

no NADI.  

As ações em saúde do idoso precisam envolver todos os níveis 

assistenciais com fluxos bem definidos e integração dos equipamentos de 

saúde disponíveis no sistema de referência e contrarreferência105. O 

instrumento da interRAI-HC é uma ferramenta de ampla aplicabilidade em 

sistemas organizados em redes de atenção à saúde106 e pode auxiliar na 

ampliação das redes para a realidade nacional, assim como o modelo de 

gerenciamento de casos.  

Nesse momento da pesquisa e com base nos resultados apresentados 

na adaptação transcultural do interRAI-HC, surgem algumas questões 

relevantes: como será a aceitação e o uso do instrumento na prática? Quais 

são os principais obstáculos para a sua implantação? Segundo alguns 

autores da interRAI, incluindo o presidente da organização, Prof. Brant Fries, 

com base na experiência de 8 países (Estados Unidos, Canadá, Islândia, 

Israel, Itália, Japão, Espanha e Reino Unido) no uso do interRAI-HC107, a 

aceitação depende de fatores como o treinamento e convencimento dos 

profissionais de que o instrumento contribui para um cuidado adequado 

baseado em evidências. Os autores advertem sobre as barreiras para a sua 

implantação, como a resistência de uso, pois muitos profissionais podem 

interpretar o interRAI-HC como uma ferramenta extensa, menos precisa que 

as medidas de avaliação já existentes e com domínios clínicos pouco 
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multidimensionais. Os autores ressaltam a dificuldade de implantar um 

sistema de avaliação consistente, compatível e padronizado entre diferentes 

sistemas e domínios ao consideramos as variações culturais e históricas 

entre os locais onde ele possa vir a ser utilizado; por isso a necessidade de 

adaptação transcultural. O instrumento pode auxiliar, mas não determinar as 

decisões dos gestores de saúde, logo a sua aplicabilidade precisa ser 

colocada à prova em um cenário real de AD. É necessário visar prioridades 

ao fazer uso de uma ferramenta de AGA como o interRAI-HC e sensibilizar a 

equipe em relação ao custo-benefício com o tempo despendido durante a 

avaliação108. A partir das informações geradas com a AGA, é importante 

ressaltar a utilidade do interRAI-HC na gestão clínica de pacientes atendidos 

em domicílio, com potencial de indicar se uma política pública local possui 

impacto e atinge objetivos com coerência às necessidades de saúde da 

população90. 

Embora não seja um dos objetivos da presente pesquisa, os 

profissionais avaliadores identificaram que os pacientes e seus cuidadores 

participaram com grande satisfação das entrevistas, respondendo e 

interagindo como corresponsáveis da assistência prestada na rotina de 

visitas do NADI. Muitos cuidadores reverenciaram o serviço e fizeram 

questão de verbalizar que se sentiram contemplados. Possivelmente, as 

demonstrações de afeto, respeito e confiança influenciaram a participação 

dos indivíduos e os resultados da presente pesquisa, a qual foi conduzida 

em sua maioria em ambientes acolhedores. Essa consideração justifica-se 

pela construção do vínculo da equipe com seus pacientes, uma das 

características essenciais em AD e nutrida pela equipe do NADI desde a sua 

formação.   

Algumas limitações foram encontradas durante o andamento da 

pesquisa e podem ter influência nos resultados. A amostra da fase pré-teste 

foi selecionada por conveniência em ambiente de hospital escola, com 

profissionais atuantes na AD, sendo que cinco dos sete avaliadores tinham 

formação em gerontologia. Segundo Hulley et al.89, as amostras de 

conveniência apresentam vantagens em termos de custo e logística, 
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envolvendo todas as pessoas acessíveis e que atendam os critérios de 

inclusão. Segundo o julgamento dos pesquisadores envolvidos com a 

presente pesquisa, a amostra é representativa da população-alvo, porém 

limita-se às populações com o perfil encontrado no NADI.  
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6  CONCLUSÃO 

 

 

A adaptação transcultural de um instrumento de avaliação 

multidimensional em assistência domiciliar foi realizada com verificação da 

validade de conteúdo e face dos itens do instrumento. O processo mostrou-

se adequado para elaboração da versão brasileira do interRAI-HC, em 

português brasileiro, interRAI-Assistência Domiciliar.  

O interRAI-AD é um exemplo de avaliação geriátrica ampla com 

potencial de uniformizar a comunicação entre equipes de AD ao abordar 

questões abrangentes conduzidas por diferentes categorias profissionais. 

Além dos resultados obtidos, o método de avaliação permitiu reflexões 

importantes sobre o processo de cuidado de idosos com incapacidades 

instaladas e a participação de seus cuidadores.  

Sugere-se a avaliação das propriedades psicométricas do interRAI-AD 

para viabilizar o seu uso e aplicabilidade prática em assistência domiciliar, 

próximas etapas de pesquisa com esse instrumento. 
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7.1  Anexo A – Autorização para a adaptação transcultural e validação 
do interRAI-HC 
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7.2  Anexo B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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7.3  Anexo C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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9.1  Apêndice A - Quadro 1 – Resultado das modificações sugeridas 
pela comissão de especialistas 

Versão original traduzida ≥Versão pré-final 

SEÇÃO A. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

Título do domínio: Identificação 
Acrescentou-se a expressão “Identificação 
do usuário” 

Item 2: Sexo; opções de resposta: 1. 
masculino e 2. feminino 

Substituição pelo termo “gênero”; 
acrescentou-se as opções de resposta “3. 
Indeterminado e 4. Ignorado” 

Item 4: Estado civil 
Substituição pela expressão “Situação 
conjugal”; acrescentou-se a opção de 
resposta “7. Desquitado” 

Item 5: Documentos de identificação 
Acrescentou-se as opções “ Cartão seguro 
saúde ou convênio” 

Item 7 (Fontes pagadoras da assistência 
domiciliar); opções de resposta: b. Seguro 
Saúde e c. Sistema Único de Saúde 

Substituição pelo termo “b. Plano de Saúde” 
e Acrescentou-se a sigla do Sistema Único 
de Saúde “SUS” 

Item 8 (Motivo da avaliação); opção de 
resposta: 4. Mudança significativa no 
estado do paciente 

Acrescentou-se a informação “Reavaliação 
por mudança significativa no estado do 
paciente” 

Item 10: Objetivos dos cuidados referidos 
pela pessoa; Legenda do item: Registre os 
objetivos principais na caixa abaixo 

Substituição por “Expectativa em relação 
aos cuidados pessoais”; Substituição pela 
descrição “Registre as expectativas em 
relação aos cuidados domiciliares na 
caixa abaixo” 

Item 12. Local de residência no momento 
da avaliação; opções de resposta: 1. Casa 
particular/apartamento/quarto alugado, 4. 
Residência para doentes mentais, 5. 
Residência de grupo para pessoas com 
deficiência física, 6. Residência para 
pessoas com déficit intelectual 

Acrescentou-se as opções de resposta 
“casa de parentes” e “pensão” 
Substituição pela definição “4. Residência 
terapêutica para pessoas com deficiência 
intelectual”, “5. Residência inclusiva para 
pessoas com deficiência” e “6. 
Instituição para pessoas com deficiência 
intelectual”  

Item 13: Situação de vida; subitem: a. Com 
quem vive; opção de resposta: 5. Com pai 
e/ou mãe ou guardião; subitem: b. Em 
comparação a 90 dias atrás (...) o usuário 
vive (...); subitem: c. A pessoa ou seus 
familiares pensam que a pessoa estaria 
melhor vivendo em outro local  

Substituição pela expressão “Arranjos de 
vida”; Substituição pelo termo “Com quem 
mora”; Substituição pelo termo “Com pai 
e/ou mãe ou tutor/curador (o) (es)”; 
Substituição de “90 dias atrás” por “3 meses 
atrás” e “vive” por “mora”; Substituição pela 
expressão “O(a) usuário(a) ou seus 
familiares pensam que ele (a) estaria melhor 
morando em outro local”. 



 

SEÇÃO B. HISTÓRIA DE ADMISSÃO 

Item 1: Data de abertura do caso (neste 
serviço) 

Substituição pelo termo “1. Data de 
admissão (neste serviço)” 

Item 2: Raça e etnia; opções de resposta 
Substituição pelo termo “Cor ou raça”; 
Acrescentou-se a opção de resposta “e. 
Indígena” 

Item 3. Língua principal; opções de 
resposta: 1. Inglês, 2. Espanhol, 3. 
Francês, 4. Outras 

Substituição pelo termo “Idioma principal”; 
Substituição das opções de resposta por “1. 
Português, 2. Outra. Qual?” 

Item 4. História residencial nos últimos 5 
anos (opções de resposta) 

Acrescentou-se as opções de resposta: “f. 
Casa particular” 

SEÇÃO C. COGNIÇÃO 

Item 1 (Legenda do item): Decisões sobre 

atividades de vida diária, (ex: quando se 

levantar ou quando comer, que roupas ou 

que atividade fazer) 

 

Acrescentou-se o termo “Decisões sobre 
atividades de vida diária, (ex: quando se 
levantar ou quando comer, que roupas 
vestir ou que atividade fazer)” 

Item 2: Memória/ Recordação; opções de 
resposta: b. Memória processual – Pode 
executar (...) de ações numa tarefa, sem 
ajuda (...); c. Memória situacional – 
Reconhece nomes/faces de cuidadores e 
pessoas frequentemente encontradas e 
conhece a localização dos lugares 
regularmente visitados na casa (quarto, 
sala de estar, banheiro, cozinha 

Substituição pela expressão “ Memória/ 

Capacidade de recordar”; Substituição pelo 

descrição “b. Memória processual - Pode 

executar (...) de ações em múltiplas 

tarefas, sem ajuda para iniciá-los”; “c. 

Memória situacional – Reconhece nomes/ 

faces de cuidadores e de pessoas que 

encontra com frequência e conhece a 

localização dos lugares regularmente 

frequentados na casa (quarto, sala de 

estar, banheiro, cozinha)  

Item 3: Alteração periódica do 
pensamento/ percepção; nota do item 3; 
opções de resposta: 0,1 e 2. 

Substituição pelo termo “Alteração periódica 
do pensamento ou alerta/atenção; 
Acrescentou-se à nota do item 3 “[Nota: 
Uma avaliação precisa requer diálogo com a 
equipe, a família ou outros que tenham 
conhecimento direto do comportamento da 
pessoa nesse momento]; Acrescentou-se 
às opções de resposta o termo “alteração”: 
“0. Não apresenta alteração; 1. Apresenta 
alteração (...), 2. Apresenta alteração (...)” 

Item 5. Mudança na capacidade de 
tomada de decisão em comparação a 90 
dias atrás (ou desde a última avaliação) 

Substituição pelo termo “Mudança na 
capacidade de tomada de decisão em 
comparação a 3 meses atrás (ou desde a 
última avaliação” 

 



 

 

SEÇÃO D. COMUNICAÇÃO E VISÃO 

Item 1 (Opção de resposta): “4. Raramente 
nunca compreendido” 

Acrescentou-se a preposição “Raramente 
ou nunca compreendido” 

Item 2. (Opções de resposta): “0. 
Compreende – compreensão clara”, “1. 
Compreende geralmente (...)”, “3. 
Compreende algumas vezes – Responde 
adequadamente à comunicação simples e 
direta”, “4. Raramente nunca 
compreende” 

Acrescentou-se o termo “0. Sempre 
compreende”; Substituição dos termos “1. 
Compreende na maior parte das 
vezes(...)”; “3. Compreende algumas vezes-
Responde adequadamente somente à 
comunicação simples e direta”; “4. 
Raramente ou nunca compreende” 

Item 4. (Opções de resposta): “0. Adequada 
– vê detalhes finos, incluindo caracteres 
de jornais e livros”, “1. Dificuldade 
mínima – Vê os títulos, mas não os 
caracteres normais de jornais e livros” 

Substituição dos termos “0. Adequada – Vê 
detalhes finos, incluindo letras impressas 
em jornais e livros”, “Dificuldade mínima – 
Vê os títulos, mas não as letras normais de 
jornais e livros” 

SEÇÃO E. HUMOR E COMPORTAMENTO 

Item 1. (Opção de resposta): “1. Aconteceu, 
em 1-2 dias dos últimos 3 dias” 

Substituição pela expressão “Aconteceu, 
mas não esteve presente nos últimos 3 
dias” 

Item 3. (Opções de resposta): “0. Não 
aconteceu”, “1. Costuma sentir, mas não 
nos últimos 3 dias”, “2. Aconteceu em 1-2 
dias dos últimos 3 dias”, “Aconteceu, 
diariamente nos últimos 3 dias” 

Substituição do termo “aconteceu” por 
“apresentou” em todas as opções de 
resposta do item; Substituição do termo 
“sentir” por “apresentar” 

SEÇÃO F. BEM-ESTAR PSICOSSOCIAL 

Item 1. (Opções de resposta): “a. 
Participação em atividades sociais com 
interesse de longa data”; “c. Outro tipo 
de contato com um amigo/ conhecido 
(...)”; “d. Conflito ou raiva (...)”; “f. 
Negligenciado, abusado, maltratado” 

Substituição pelos termos “a. Participou de 
atividades sociais que possua interesse de 
longa data”; Acrescentou-se os termos “c. 
Teve outro tipo de contato com um amigo/ 
conhecido (...)”; “d. Teve conflito ou raiva 
(...)”; “f. Foi negligenciado, abusado, 
maltratado” 

Item 3: Alterações nas atividades sociais 

nos últimos 90 dias (ou desde a última 

avaliação, se há menos de 90 dias) 

Substituição pelo termo “3. Alterações nas 

atividades sociais nos últimos 3 meses (ou 

desde a última avaliação, se há menos de 3 

meses)” 

Item 5. Estressores importantes nos 

últimos 90 dias; Legenda do item: ex: 

episódio de doença grave consigo 

mesmo; morte ou doença grave de 

amigo/ familiar; perda da casa; perda 

significativa de rendas/ bens; vítima de 

crimes, como roubo ou assalto; perda de 

carro/ habilitação  

Substituição pelo termo “5. Estressores 

importantes nos últimos 3 meses”; 

Substituição e acréscimo dos termos: “- ex: 

episódio de doença pessoal grave; morte 

ou doença grave de amigo/ familiar; perda 

da casa; perda significativa de rendas/ bens; 

foi vítima de violência (física, psicológica, 

sexual); perda de carro/ habilitação para 

dirigir” 

 



 

SEÇÃO G. CAPACIDADE FUNCIONAL 

Título do domínio: Status Funcional 
Substituição pelo termo: “Capacidade 
funcional” 

Item 1: AIVD – ATIVIDADES 
INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA; 
Legenda do item: Codificar o desempenho 
em rotinas diárias em casa(...) Isto requer 
alguma especulação do avaliador; opção 
de resposta: “0. Independente – Nenhuma 
ajuda, preparação ou supervisão”; 
Descrição da atividade: “a. Preparo de 
refeições – Como as refeições (...) juntar 
ingredientes(...)”; “h. TRANSPORTE – 
Como anda de transportes públicos 
(orientação, pagamento de tarifas) ou 
dirige um veículo (inclui sair de casa, 
entrar e sair do veículo) 

Acrescentou-se os termos “ AIVD – 
DESEMPENHO E CAPACIDADE NAS 
ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA 
DIÁRIA”; Substituição pelas expressões: 
“Codificar o desempenho nas atividades 
rotineiras em casa(...) Isto requer alguma 
investigação do avaliador”; Substituição 
pela expressão: “0. Independente – 
Nenhuma ajuda, preparo ou supervisão”; 
Substituição pelo termo: “a. Preparo de 
refeições – Como as refeições (...) misturar 
ingredientes(...)”; Substituição e acréscimo 
dos termos: “h. TRANSPORTE – Como usa 
transportes públicos (orientação, pagamento 
de tarifas, apresentação de identidade) ou 
dirige um veículo (incluindo sair de casa, 
entrar e sair do veículo). 

Item 2: AVD – DESEMPENHO NAS 
ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA; Legenda 
do item: “Em outras situações foque nos 
três episódios (...) Caso contrário, pontue 
a AVD em acordo (...)”; Opções de 
respostas: “0. Independente – Nenhuma 
ajuda, preparação ou supervisão em 
nenhum episódio”; “1. Independente, 
ajuda apenas na preparação – (...)”; “3. 
Assistência limitada - Auxílio na 
condução da movimentação dos 
membros, condução sem sustentação do 
peso”; Descrição da atividade: “a. Tomar 
banho – Como toma banho de corpo 
inteiro (...)”; “b. Higiene pessoal – Como 
faz sua higiene (...) aplicação de 
maquiagem (...)”; “d. Vestir-se da cintura 
para baixo – (...) saias, etc.”; g. 
Transferência para o vaso sanitário – 
Como se senta e se levanta do vaso 
sanitário/bacia”; “h. Uso do banheiro – 
Como usa o banheiro (ou bacia, ou 
comadre, ou urinol)(...)” 

Acrescentou-se os termos “ABVD – 
DESEMPENHO NAS ATIVIDADES 
BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA”; Substituição 
pelos termos: “Em outras situações focalize 
nos três episódios (...) Caso contrário, 
pontue a AVD de acordo (...)”; Substituição 
pelos termos: “Independente – Nenhuma 
ajuda, preparo ou supervisão em qualquer 
episódio”; Substituição e acréscimo dos 
termos: “1. Independente, mas necessita 
de ajuda apenas no preparo – (...)”; 
Substituição pelos termos: “3. Assistência 
limitada - Auxílio na condução da 
movimentação dos membros, sem 
necessidade de sustentá-los”; Substituição 
pelos termos: “a. Tomar banho – Como toma 
banho completo(...)”; “b. Higiene pessoal – 
Como faz sua higiene (...) aplicar 
maquiagem (...)”; Acrescentou-se o termo: 
“d. Vestir-se da cintura para baixo – (...) 
saias, calçados etc.”; Exclusão do termo 
“bacia”: “g. Transferência para o vaso 
sanitário – Como se senta e se levanta do 
vaso sanitário”; Substituição do termo 
“bacia” por “vaso sanitário”: “h. Uso do 
banheiro – Como usa o banheiro (ou vaso 
sanitário, ou comadre, ou urinol)(...)” 

Item 3 (Opção de resposta): “1. Anda, com 
a utilização de dispositivos de auxílio – 
ex: bengala, andador, muleta, cadeira de 
rodas”; “2. Cadeira de rodas, scooter”; 
Subitem b (Comando do teste): “(...) Pare a 
contagem quando o pé passar os 4 
metros”; Subitem: “d. Distância percorrida 
em cadeira de rodas (sem ajuda) – (...) de 

Acrescentou-se o termo “1. Anda, com a 
utilização de dispositivos de auxílio – ex: 
bengala, andador, muleta, empurrando 
cadeira de rodas”; “2. Cadeira de rodas 
motorizada ”; Substituição pelo comando: 
“(...) Pare a contagem quando o pé 
ultrapassar a marca dos 4 metros”; “d. 
Distância percorrida em cadeira de rodas 



 

uma vez (...)” (sem ajuda) – (...) sem parar (...)” 

Item 6, 7 e 8 (Título do item): 90 dias Substituição pelo termo “3 meses” 

SEÇÃO H. CONTINÊNCIA 

Item 1 (Opção de resposta): “4. 
Frequentemente incontinente”; “6. Não 
ocorreu – Não houve débito urinário (...)” 

Substituição pela expressão: “4. 
Incontinência frequente” e “6. Não ocorreu- 
Não houve eliminação urinária nos últimos 
3 dias.” 

Item 2. COLETORES UNRINÁRIOS; Opção 
de resposta: “1. Uripen” 

Substituição pelo termo: “Dispositivos 
urinários”; Substituição pelo termo: “1. 
Coletor urinário” 

Item 3. (Opções de respostas): “0. 
Continente – Controle completo; NÃO 
USA estomia”; “1. Controle com estomia 
– Controle com estomia há mais de 3 
dias”; “2. Incontinência rara – (...) 
apresenta episódios pontuais de 
incontinência” 

Acrescentou-se os termos “0. Continente – 
Controle completo; NÃO USA qualquer tipo 
de estomia”; Acrescentou-se os termos “1. 
Controle com dispositivo na estomia – 
Controle com dispositivo na estomia há 
mais de 3 dias”; Substituição pelo termo “2. 
Incontinência rara – (...) apresenta alguns 
episódios de incontinência” 

SEÇÃO I. DIAGNÓSTICOS 

Item 1. DIAGNÓSTICOS (Opções de 
resposta): “d. Outros estados 
demenciais”; “AVC (Acidente Vascular 
Cerebral)”; “m. Insuficiência cardíaca”; 
“n. Ansiedade” 

Acrescentou-se a descrição “d. Outros 
estados demenciais, sem ser Doença de 
Alzheimer”; Substituição pelo termo “j. 
Derrame cerebral”; Acrescentou-se o termo 
“m. Insuficiência cardíaca congestiva”; 
Acrescentou-se os termos: “n. Distúrbios 
de ansiedade” 

SEÇÃO J. CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Item 1. QUEDAS (Opção de resposta): “1. 
Não caiu nos últimos 30 dias, mas caiu há 
menos de 90 dias” 

Substituição pela expressão “1. Não caiu 
nos últimos 30 dias, mas caiu entre 31 e 90 
dias” 

Item 3. FREQUÊNCIA DE PROBLEMAS 
(Opções de respostas): “ f. Dificuldade 
para eliminar secreção”; “g. Processo de 
pensamento anormal – ex: afrouxamento 
das associações, bloqueios, fuga de 
ideias, distração, dificuldade em dar 
continuidade ao pensamento”; “k. 
Refluxo ácido (...)”; “l. Constipação – Não 
defecou (...) dificuldade para defecar 
fezes(...)”; “o. Dificuldade em adormecer 
ou em permanecer dormindo; acorda 
muito cedo; sono não reparador” 

Acrescentou-se os termos “ f. Dificuldade 
para eliminar secreção das vias aéreas”; 
Exclusão do termo “afrouxamento das 
associações”, Substituição pelo termo “k. 
Refluxo gastroesofágico”; Substituição 
pelo termo “k. Refluxo ácido (...)”; “l. 
Constipação – Não defecou (...) dificuldade 
para eliminar fezes(...)”; Acrescentou-se os 
termos: “o. Dificuldade em adormecer ou em 
permanecer dormindo; acorda muito cedo; 
sono não reparador/ agitação noturna” 

Item 6. SINTOMAS DE DOR (Subitem): “a. 
Frequência com que se queixa ou 
demonstra evidência de dor (incluindo 
expressão facial, cerrar os dentes, gemer, 
defesa quando tocado ou outros sinais 
não verbais de dor); “b. Intensidade da 
dor de maior gravidade”; Opções de 
resposta Subitem “e”: “1. Intensidade da 

Acréscimo e substituição dos termos “a. 
Frequência com que se queixa ou 
demonstra evidência de dor (incluindo 
mudança da expressão facial, cerrar os 
dentes, gemer, esquivar-se quando tocado 
ou outros sinais não verbais de dor); 
Substituição pelos termos: “b. Intensidade 
do maior nível de dor presente”; Substituição 



 

dor aceitável para a pessoa; não é 
necessário aplicar ou alterar as 
orientações”; “2. Dores controladas 
adequadamente pelas orientações”; “3. 
Dores controladas quando as orientações 
são seguidas, mas nem sempre são 
seguidas como prescritas”;  

pelos termos: “1. Intensidade da dor 
aceitável para a pessoa; não é necessário 
tratamento ou alterar o tratamento 
prescrito”; “2. Dores controladas 
adequadamente pelo regime terapêutico”; 
“3. Dores controladas quando o tratamento 
é seguido, mas nem sempre é seguido 
como prescrito” 

Item 7. INSTABILIDADE DAS CONDIÇÕES 
(Opção de resposta): “a. Condições de 
saúde/doenças originam padrões 
instáveis (...)” 

Substituição pelo termo ““a. Condições de 
saúde/ as doenças tornam padrões 
instáveis (...)” 

Item 8. AUTO DIAGNÓSTICO DE SAÚDE – 
Pergunte: “Em geral, como avaliaria sua 
saúde?”; Opções de resposta: “0. 
Excelente, 1. Boa, 2. Razoável, 3. Ruim, 5. 
Não quer ou não consegue responder” 

Substituição e acréscimos dos termos: “Item 
8. AUTO PERCEÇÃO DE SAÚDE – 
Pergunte: “Em geral, como avaliaria sua 
saúde atual?”; Substituição pelo termo “0. 
Muito boa” e acréscimo da opção “4. Muito 
ruim”. 

Item 9. (Opção de resposta): “1. Não fumou 
nos últimos 3 dias, mas costuma fumar” 

Acrescentou-se o termo “1. Não fumou nos 
últimos 3 dias, mas costuma fumar 
diariamente” 

SEÇÃO K. ESTADO ORAL E NUTRICIONAL 

Item 2. ASPECTOS NUTRICIONAIS 
(opções de resposta): “b. Desidratado ou 
uréia/ creatinina >25; “c. Ingestão de 
líquido inferior de 1 litro por dia (menos 
de 4 copos de tamanho normal 250 ml)”; 
“d. A perda de líquidos excede a 
ingestão” 

Acrescentou-se o termo “b. Desidratado ou 
razão uréia/ creatinina >25; Exclusão da 
definição “tamanho normal”: “c. Ingestão 
de líquido inferior de 1 litro por dia 
(menos de 4 copos de 250 ml)”; 
Substituição pela expressão “d. A 
eliminação de líquidos excede a ingestão” 

Item 3. MODO DE INGESTÃO DE 
ALIMENTOS (opção de resposta): “2. 
Requer modificações da dieta para 
engolir comida sólida (...)”; “9. Atividade 
não ocorreu – durante todo o período” 

Substituição pelos termos “2. Requer 
modificações da dieta para deglutir comida 
sólida (...)”; “9. Não ingeriu – durante todo 
o período” 

Item 4. CAVIDADE ORAL: “a. usa 
dentadura (prótese removível)”; “b. tem 
dentes quebrados, fragmentados, soltos 
ou não intactos”;  

Acrescentou-se o termo “a. usa dentadura 
parcial ou total (prótese removível)”; 
Exclusão dos termos: “b. tem dentes 
quebrados, fragmentados ou soltos”; 
Acrescentou-se a opção “e. Não tem 
dentes” 

SEÇÃO L. CONDIÇÕES DA PELE 

Item 1. ÚLCERA DE PRESSÃO; Opção de 
resposta item 1: “1. Qualquer área de pele 
com eritema constante”; “3. Úlceras 
profunda na pele”;  

Item 5. CORTES OU RUPTURAS DA PELE 

Substituição pelo termo “Úlcera por 
pressão” em todas as ocorrências da seção; 
Substituição pela definição: “1. Qualquer 
área de pele com eritema persistente que 
não embranquece”; Acrescentou-se as 
definições “3. Úlceras profunda na pele, não 
chegam à fáscia muscular”; Substituição 
pelo termo “5. CORTES OU LESÕES POR 
FRICÇÃO” 



 

SEÇÃO M. MEDICAÇÃO 

Item 1. LISTA DE TODOS OS 
MEDICAMENTOS (legenda): “Nota: usar 
registros computadorizados (...)”; 
Subitem: “d.  Via de administração – 
Codificar usando a lista seguinte” 

Substituição pelo termo “Nota: usar registros 
eletrônicos (...)”; Substituição pela 
expressão“d.  Via de administração – Usar 
os seguintes códigos” 

SEÇÃO N. TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS 

Item 3. (opções de resposta) CUIDADOS 
FORMAIS: “ c. Enfermagem domiciliar” 

Acrescentou-se a opção de resposta “ b. 
Acompanhante de idosos”; Substituição 
pela expressão “ Cuidados de 
enfermagem” 

Item 4. VISITA AO HOSPITAL (...); Opção 
de resposta: “b. Assistência em serviço de 
emergência hospitalar (sem pernoite)” 

Substituição pelo termo “ 4. ATENDIMENTO 
EM HOSPITAL (...)”;“b. Atendimento em 
serviço de emergência hospitalar (sem 
pernoite)” 

SEÇÃO P. APOIO SOCIAL 

Item 2. ESTADO DO CUIDADOR 
INFORMAL (Opção de resposta): “b. O (a) 
cuidador(a) primário(a) expressa (...)”; “c. 
Família ou amigos próximos demonstram 
sentir-se esgotados (...)” 

Substituição pelo termo: “b. O (a) 
cuidador(a) principal expressa”; “c. Família 
ou amigos próximos relatam sentir-se 
esgotados (...)” 

Item 3. HORAS DE APOIO INFORMAL E 
MONITORAMENTO ATIVO DURANTE OS 
ÚLTIMOS 3 DIAS 

Substituição pelo termo: “3. HORAS DE 
CUIDADO INFORMAL E 
MONITORAMENTO ATIVO DURANTE OS 
ÚLTIMOS 3 DIAS” 

Item 4. RELAÇÃO FORTE E DE APOIO 
COM A FAMÍLIA 

Substituição pelo termo: “4. VÍNCULO forte 
e de apoio com a família” 

SEÇÃO Q. AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Item 1. AMBIENTE DOMICILIAR (Opção de 
resposta): “a. más condições da habitação 
– ex: desordem (...) cozinha, buracos no 
chão (...)”; “e. Acesso limitado ao 
domicílio ou a suas dependências – ex: 
dificuldade da entrada/saída de casa (...) 
ausência de barras laterais apesar da 
necessidade” 

Acrescentou-se os termos “a. más 
condições da habitação – ex: desordem (...) 
cozinha, corredor, banheiro, buracos no 
chão (...)”;  Substituição pelo termo “e. 
Acesso limitado ao domicílio ou a suas 
dependências – ex: dificuldade da 
entrada/saída de casa (...) ausência de 
corrimão apesar da necessidade”;  

Item 3. AMBIENTE EXTERNO (opções de 
resposta): “a. Disponibilidade de 
assistência de emergência- ex: telefone, 
sistema de tele alarme”; “c. 
Disponibilidade de entregas do 
mercado/mercearia no domicílio” 

Substituição pelo termo “a. Disponibilidade 
de assistência de emergência- ex: telefone, 
sistema de teleassistência”; “c. 
Disponibilidade de entregas de 
mercadorias no domicílio” 

Item 4. FINANÇAS (legenda): “Devido a 
limitação financeira (...) ou apoio 
domiciliar.” 

Acréscimo do termo “Devido a limitação 
financeira (...) ou apoio domiciliar 
necessários.” 

 



 

 

SEÇÃO R. POTENCIAL PARA TER ALTA DO SERVIÇO E ESTADO GERAL 

Item 2. INDEPENDÊNCIA GERAL 
ALTEROU-SE SIGNIFICATIVAMENTE 
QUANDO COMPARADA COM O ESTADO 
DE 90 DIAS ATRÁS (OU DESDE A 
ÚLTIMA AVALIAÇÃO SE HÁ MENOS 
TEMPO) 

Substituição e acréscimo dos termos “2. 
AUTOSSUFICIÊNCIA GERAL ALTEROU-
SE SIGNIFICATIVAMENTE QUANDO 
COMPARADA COM O ESTADO DE 3 
MESES ATRÁS (OU DESDE A ÚLTIMA 
AVALIAÇÃO SE REALIZADA HÁ MENOS 
TEMPO)”.  

SEÇÃO S. ALTA 

Item 2. RESIDE/ VIVE NO MOMENTO DA 
AVALIAÇÃO; Opção de resposta 

Substituição pelo termo “MORA/ VIVE NO 
MOMENTO DA AVALIAÇÃO”; Acrescentou-
se a opção de resposta “15. Faleceu” 

SEÇÃO T. INFORMAÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Item 1. ASSINATURA DA PESSOA 
COORDENANDO/ CONCLUINDO A 
AVALIAÇÃO 

Acrescentou-se “1. NOME e assinatura da 
pessoa coordenando/ concluindo a 
avaliação”. Acrescentou-se os itens: 2. 
CATEGORIA PROFISSIONAL, 3. NÚMERO 
DO REGISTRO NO CONSELHO 
REGIONAL, 4. NÚMERO DE MATRÍCULA 
NA INSTITUIÇÃO;  

 

 



 

9.1  Apêndice B – Instrumento InterRAI-Assistência Domiciliar 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


