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RESUMO 

 

O aumento do envelhecimento da população e da multimorbidade conduzem a uma 

maior demanda por cuidados e maiores gastos com saúde. As 

tecnologias emergentes, especificamente as plataformas de saúde eletrônica e móveis, podem 

ser usadas para prevenir doenças e ajudar os idosos e profissionais da saúde a manterem uma 

vida saudável e funcional. Este estudo desenvolveu e avaliou uma plataforma m-health para 

Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) a ser utilizada na Atenção Básica, proporcionando ao 

profissional indicações de ação preventiva e, consequente, retardo do estabelecimento de danos 

à saúde de idosos. Trata-se de uma pesquisa exploratória na modalidade de desenvolvimento 

tecnológico, com abordagem quali-quantitativa, dividida em três etapas: seleção dos testes da 

AGA; processo de design e, concepção do modelo conceitual. Na primeira, foi feita uma revisão 

narrativa e integrativa da literatura sobre escalas de avaliação de idosos empregadas no Brasil 

e no mundo, seguida da filtragem, e seleção das escalas a comporem a plataforma móvel, dentro 

do universo de testes obtidos na fase anterior, por dois especialistas (1 em neurologia e 1 em 

saúde da pessoa idosa), e, por fim, a avaliação de profissional da área de saúde coletiva para 

referendar as escalas selecionadas considerando sua exequibilidade e sensibilidade para atenção 

básica. A segunda etapa consistiu em buscar a definição do modelo conceitual através de estudo 

das funcionalidades do produto, seus requisitos, modelando-o através de diagramas Unified 

Modeling Language. O terceiro e último passo contempla a avaliação via formulário Rating 

Scale Mobile (1 = inadequado e 5 = excelente) junto a 22 profissionais, sendo 11 destes da 

Atenção Básica à Saúde e 11 das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para 

formação de feedback de sugestões. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com parecer nº 3.181.233. A revisão resultou em 29 escalas, destas, 9 foram selecionadas para 

o banco de avaliações da m-health. A modelagem do sistema definiu a necessidade deste 

realizar uma anamnese inicial; conter exames físicos, mentais e funcionais em seu banco de 

dados; levantar problemas e identificar prioridades conforme os resultados, e assim, sugerir 

uma opção de intervenção, sendo ainda definido os pré-requisitos, as classes e os 

relacionamentos dos sujeitos envolvidos. A versão beta da plataforma foi avaliada 

positivamente (mediana geral = 4,0 [4,0-4,25]) e superior a 4 em todas as dimensões 

(engajamento = 4,0 [4,0-4,0]; funcionalidade = 4,5 [4,0-5,0]; estética = 4,0 [3,0-5,0]; e 

informações = 4,0 [4,0-4,0]), obtendo Krippendorff’s Alpha igual a 0,13. A avaliação por áreas 

também foi positiva tanto da área biomédica quanto das TIC, obtendo respectivamente, 4,0 

[4,0-4,0] e 4,0 [4,0-4,0] na dimensão engajamento; 5,0 [4,0-5,0] e 4,0 [4,0-5,0] na dimensão 

funcionalidade; 4,0 [3,0-5,0] e 4,0 [3,0-4,0] em estética; e, 4,0 [4,0-5,0] e 4,0 [3,5-4,0] na 

dimensão informação). Dessa maneira, conclui-se que a plataforma m-health para Avaliação 

Geriátrica Ampla a ser utilizada na Atenção Básica desenvolvida detém alto grau de qualidade 

de acordo com os profissionais das TIC e os potenciais usuários. 

 

Palavras-chave:  Plataforma. M-health. Telemedicina. Engenharia Clínica. Idoso. 



 

 

ABSTRACT 

 

Increasing population aging and multi-morbidity lead to increased demand for health care and 

increased spending. Emerging technologies, specifically electronic and mobile healthcare 

platforms, can be used to prevent illness and help seniors and healthcare professionals maintain 

a healthy and functional life. This study developed and evaluated a m-health platform for 

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) to be used in Primary Care, providing the 

professional with indications of preventive action and, consequently, delaying the 

establishment of damages to the health of the elderly. It is an exploratory research in the 

modality of technological development, with a qualitative-quantitative approach, divided in 

three stages: selection of CGA tests; process of design and conception of the conceptual model. 

In the first, a narrative and integrative review of the literature on elderly and elderly evaluation 

scales used in Brazil and in the world was done, followed by filtering, and selection of the scales 

to compose the mobile platform, within the universe of tests obtained in the previous phase, by 

two specialists (1 in neurology and one in elderly health), and finally, the evaluation of 

professionals in the area of collective health to refer to the selected scales considering their 

feasibility and sensitivity for basic care. The second step consisted in seeking the definition of 

the conceptual model through a study of the product's functionalities, its requirements, and 

modeling it through Unified Modeling Language diagrams. The third and last step includes the 

evaluation via the Rating Scale Mobile form (1 = inadequate and 5 = excellent) together with 

22 professionals, 11 of them from Basic Health Care and 11 from Information and 

Communication Technologies (ICT) to form feedback of suggestions. The study was approved 

by the Research Ethics Committee with opinion nº 3,181,233. The review resulted in 29 scales, 

of which 9 were selected for the m-health benchmark. The modeling of the system defined the 

need for an initial anamnesis; contain physical, mental, and functional exams in your database; 

to raise problems and to identify priorities according to the results, and thus, to suggest an option 

of intervention, being also defined the prerequisites, the classes and the relationships of the 

subjects involved. The platform beta was evaluated positively (general median = 4.0 [4.0-4.25]) 

and greater than 4 in all dimensions (engagement = 4.0 [4.0-4.0]), functionality = 4.5 [4.0-5.0], 

aesthetics = 4.0 [3.0-5.0], and information = 4.0 [4.0-4.0]), obtaining Krippendorff's Alpha 

equal to 0.13. The evaluation by areas was also positive in both the biomedical area and the 

ICT, obtaining, respectively, 4.0 [4.0-4.0] and 4.0 [4.0-4.0] in the engagement dimension; 5.0 

[4.0-5.0] and 4.0 [4.0-5.0] in the functionality dimension; 4.0 [3.0-5.0] and 4.0 [3.0-4.0] in 

aesthetics; and 4.0 [4.0-5.0] and 4.0 [3.5-4.0] in the information dimension). Thus, it is 

concluded that the m-health platform for Broad Geriatric Assessment to be used in Basic Care 

developed has a high degree of quality according to ICT professionals and potential users. 

 

Keywords:  Platform. M-health. Telemedicine. Clinical Engineering. Elderly.
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1 INTRODUÇÃO 

A população brasileira com mais de 60 anos aumentou quase 20% em apenas cinco 

anos, atingindo 30,2 milhões em 2017 e mantendo a tendência de envelhecimento observada no 

mundo todo. O Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE) estima que em 2020 os 

brasileiros com mais de 60 anos serão 63.148.147 milhões, aumentando em 85% nos 40 anos 

seguintes, o que corresponderá a 32,18% da população cuja idade média - 32,6 anos em 2018 - 

será 45,62 anos. A razão de dependência, peso do segmento etário economicamente inativo, 

que no Brasil corresponde aos grupos entre 0 e 14 e 65 anos ou mais, deve cair de 36,32 para 

24,61% entre os jovens e aumentar de 10,77 para 42,62% entre os idosos (VASCONCELOS; 

GOMES, 2012; MIRANDA et al., 2016; IBGE, 2018c; a). 

O envelhecimento da população levanta preocupação sobre a capacidade dos 

programas de assistência à saúde suprirem a crescente demanda por cuidados de longa duração, 

atenuados inclusive pelas limitações funcionais dos grupos etários mais velhos (LIMA-COSTA 

et al., 2017). A política de atenção integral à saúde do idoso, do Ministério da Saúde do Brasil, 

sugere que a equipe nuclear seja formada por médico, enfermeiro e profissional da saúde 

mental, embora afirme que a equipe pode ser ampliada conforme os objetivos do projeto, 

características dos pacientes e disponibilidade e qualificação de recursos humanos para 

prevenção dos casos de alta complexidades (GERLACK et al., 2009). 

Em busca da garantia dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) de acesso 

universal, atenção integral e igualitária, houve aumento do investimento na Atenção Primária à 

Saúde (APS) através de programas como o Mais Médicos e o Estratégia Saúde da Família 

(ESF), no entanto, a situação econômica atual põe em risco os notáveis avanços das últimas 

décadas e faz necessitar outras iniciativas (MENDONÇA et al., 2011; STEIN; FERRI, 2017). 

No tocante a exigências sobre os profissionais de saúde, o desafio social e econômico 

exige novos modelos de capacitação e prestação de cuidados. Com mais de 41.000 equipes, 

formadas por médicos de família, enfermeiras, técnicos de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde, a APS cobre 64% de toda a população brasileira. Seu valor na melhoria do acesso e 

nos desfechos em saúde para a população brasileira é indiscutível e exige educação permanente 

para capacitação dos profissionais de saúde, e promoção do aprimoramento da gestão da prática 

clínica em um contexto multiprofissional e interdisciplinar dos serviços prestados, 

incorporando elementos de sucesso de outros países, e abrindo cominho para inovação de 

processos de trabalho que agregam valor aos cuidados primários, contribuindo decisivamente 

para uma maior legitimidade social dos serviços prestados. 
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Países ocidentais têm registrado ganhos de longevidade, população proporcionalmente 

mais velha e consequente aumento dos anos vividos com doenças crônicas e comorbidades 

(WOUTERSE et al., 2015; GAW, 2016). Reformas nos modelos de promoção à saúde destes 

países são uma valiosa fonte de informação para os países em desenvolvimento projetarem seus 

próprios modelos (MATUS-LÓPEZ, 2015). O National Health Service, serviço nacional de 

saúde do Reino Unido, tem investido em inovadoras plataformas para melhorias na assistência 

ao paciente, assegurando o recebimento do tratamento certo, com agilidade, e disponível seja 

na atenção básica ou secundária (GAW, 2016). 

O Ministério da Saúde brasileiro criou, por meio da Rede Brasileira de Avaliação em 

Tecnologias da Saúde (REBRATS), o Guia de Avaliação, Implantação e Monitoramento de 

Programas e Serviços em Telemedicina e Telessaúde, com o intuito de apoiar gestores, 

desenvolvedores, usuários e profissionais de saúde desde a implantação de ofertas em 

Telessaúde até a avaliação de serviços já implantados na APS (REBRATS, 2018). Segundo a 

REBRATS, “as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), por meio da telemedicina, 

foram incorporadas na prática assistencial de diversos países, com resultados e avanços 

expressivos na melhoria do acesso à serviços médicos.” 

A tecnologia móvel é uma TIC cada vez mais barata e adequada para a saúde da 

população. Aproximadamente dois terços dos adultos nos Estados Unidos possuem um telefone 

celular. No Brasil, a posse de telefone móvel para uso pessoal tem maior representatividade 

entre os adultos jovens de 25 a 34 anos (88,6%) e de 35 a 39 anos (88,2%), seguido por 60,9% 

dos idosos de 60 anos ou mais que possuem esses dispositivos que, não mais estão restritos à 

finalidade de telefonia, possibilitam outras funções como o acesso à internet, transmissão de 

dados via Bluetooth, detecção de localização, batimentos cardíacos e softwares aplicativos 

(ROBBINS et al., 2017; IBGE, 2018b). 

Aplicativos de saúde são uma direção futura esperançosa para o tratamento de males 

crônicos, uma vez que, é imperativo a participação ativa dos acometidos na busca por melhorias 

na saúde, e o uso de tecnologias digitais pode ajudar na participação em seus próprios cuidados 

(GAW, 2016). Em estudo realizado por Robbins et al. (2017), entre os indivíduos com doenças 

crônicas observou-se que um terço da população-alvo acredita no potencial da m-health para 

melhorar sua saúde. Gaw (2016) afirma que a intervenção precoce e o apoio no processo de 

cuidado da própria saúde através de aplicativos de celular, têm potencial para poupar 1 milhão 

de euros por ano ao serviço nacional de saúde britânico.  

O uso e integração de TIC para apoiar e aperfeiçoar o diagnóstico, garantir velocidade, 

eficiência e inovação na prestação de cuidados de saúde, é um dos principais desafios atuais da 
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APS no Brasil e é fundamental no desempenho e melhorias de novas práticas e consequente 

alcance de um sistema de saúde mais efetivo e rentável (GAW, 2016; STEIN; FERRI, 2017). 

1.1 Objetivo geral 

Projetar, conceber e avaliar plataforma m-health para Avaliação Geriátrica Ampla na 

Atenção Básica. 

1.2 Objetivos específicos 

Para que o objetivo deste estudo possa ser alcançado, é preciso contemplar os seguintes 

objetivos específicos: 

• Identificar testes para Avaliação Geriátrica Ampla; 

• Conceber um modelo conceitual de uma plataforma m-health; 

• Avaliar a plataforma. 

 



18 

 

2 FATORES BIOPSICOSSOCIAIS NO ENVELHECIMENTO E AVALIAÇÃO 

GERIÁTRICA AMPLA 

Segundo a Lei No 10.741, de 1º de Outubro de 2003, que dispõe sobre o estatuto do 

idoso, idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil, para a qual é assegurado 

oportunidades de preservação de saúde física e mental, além de aperfeiçoamento moral, 

intelectual e social (BRASIL, 2013; CARNEIRO, 2017). 

O processo de envelhecimento acontece lentamente e em ritmos distintos nos aspectos 

físico, social e psicológico, incitando transformações biopsicossociais também em sua rotina, 

e, portanto, requer que sejam incorporados, no procedimento de avaliação saúde-doença, as 

relações e estruturas sociais envolvidas nas ações promocionais, mantenedoras e recuperadoras 

da saúde. Estas alterações biológicas, psicológicas e sociais, podem influenciar na 

susceptibilidade às doenças e provocar incapacidades, que, através de avaliações, sobretudo 

daqueles mais longevos e dependentes, a curto, médio e longo prazo, previnem desfechos 

adversos em saúde (MACHADO, 2013; GUTIERREZ et al., 2014). 

2.1 Avaliação Geriátrica Ampla 

Inicialmente utilizada no Reino Unido no final da década de 30, a Avaliação Geriátrica 

Ampla (AGA), difundiu-se por todo o mundo de forma que seu princípio, parâmetros, 

indicações e funcionamento foram objeto de estudo por inúmeras revistas especializadas 

(ASSIS et al., 2016). Esta avaliação é definida como um processo de diagnóstico 

multidimensional – e por isso, habitualmente interprofissional – contribuindo para que a equipe 

de saúde obtenha informações essenciais no tocante a saúde física e condição psicossocial, 

considerando a complexidade de suas necessidades e possibilitando formular um plano 

terapêutico e acompanhamento a longo prazo, em prática preventiva (FERREIRA et al., 2017). 

O Ministério da Saúde recomenda a aplicação sistemática da AGA por equipes de APS para a 

determinação e atuação precoce dos diversos fatores e síndromes geriátricas (CIOSAK et al., 

2011). A Figura 1 apresenta alguns fatores de avaliação e síndromes geriátricas avaliadas pela 

AGA.  

  



19 

 

Figura 1 – Fatores de avaliação e síndromes geriátricas 

 

Fonte: Autoria própria. 

Segundo Robbins et al. (2017) os custos de saúde são aproximadamente 60 vezes 

maiores para uma pessoa com duas ou mais condições crônicas, se comparados a casos com 

uma única doença crônica. Assim, estes profissionais devem estar preparados para o auxílio de 

múltiplas necessidades através de oferta de serviços variados, muito embora, o número 

insuficiente de profissionais de saúde com qualificação adequada, a fragilidade da rede gestora 

entre atenção primária e especializada, e o desafio de acesso a áreas remotas que são sensíveis 

cultural e socialmente, são empecilhos no caminho para a obtenção de maior eficiência em APS 

(GUTIERREZ et al., 2014; STEIN; FERRI, 2017). 

O exame AGA consiste de testes e escalas validadas internacionalmente, sensíveis nos 

campos da visão, humor, memória, funcionalidade de membros inferiores e superiores, 

incontinência, e outros mais específicos conforme a necessidade, para rastreio dos múltiplos 

problemas físicos, funcionais e psicológicos apresentados para definição, junto ao paciente e a 

família, de plano de cuidados especifico para o quadro clínico, visando recuperar ou manter a 

capacidade funcional do idoso, em busca de longevidade e qualidade de vida (PEREIRA et al., 

2016; FERREIRA et al., 2017). Agregando assim, campos de avaliação de diversas 
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especialidades profissionais, conforme exigido pela política especializada, e integrando-os em 

um contexto multidimensional e multidisciplinar.  

2.1.1 Avaliação física: estado de nutrição; capacidade física; equilíbrio; e marcha 

A avaliação física da pessoa idosa faz referência a coexistência de diferentes interações 

entre as possíveis condições de funcionamento anômalas do organismo inerentes ao processo 

de envelhecimento e mensura o grau de destreza quando na realização de atividade que 

requerem ação motora (CIOSAK et al., 2011; RODRIGUES, 2011; GUTIERREZ et al., 2014). 

O envelhecimento fisiológico é inevitável, progressivo e irreversível, contudo, o patológico, 

não é universal, pode não ser progressivo e pode ser reversível se detectado e devidamente 

tratado a tempo (CIOSAK et al., 2011; RODRIGUES et al., 2014). 

As principais escalas deste campo, Figura 2, datam da década de 80 e desde então são 

traduzidas em diversas línguas, utilizadas na prática e como objeto de estudo de pesquisas 

acadêmicas. Este componente de avaliação físico trata, portanto, da visão geral da condição 

física do idoso frente ao desgaste natural do funcionamento do organismo, o que pode estar 

associado à vulnerabilidade de problemas crônicos de saúde, que poderão ser amenizados, 

remediados ou evitados se rastreados a tempo (PAVARINI et al., 2005; LOURENÇO et al., 

2012).  

Figura 2 - Principais escalas de avaliação física 

 

Fonte: Autoria própria. 

A avaliação física tem importantes implicações na qualidade de vida por possibilitar 

ações de prevenção, assistência e reabilitação. Pesquisas mostram que, com frequência, o 

acúmulo de comorbidades em pessoas de idade avançada podem provocar limitações e 

dependência (GUTIERREZ et al., 2014). Estas, somadas ao aumento dos anos de vidas vividos 

com comorbidades, acarretam baixa qualidade de vida aos acometidos e altos custos com 

tratamentos e cuidados ao governo e aos seus cuidadores. 
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2.1.2 Avaliação mental: cognitiva e afetiva 

Inúmeras são as condições e determinantes pessoais e ambientais envolvidos na 

manutenção e preservação do bem-estar emocional em todas as fases do ciclo de vida. A saúde 

mental, no contexto do envelhecimento, relaciona-se tanto com suas experiências passadas, 

como com seu contexto atual, e é determinada por fatores como gênero, idade, saúde física, e 

condição socioeconômica (RODRIGUES et al., 2014). 

As escalas de avaliação mental são encontradas em maior número quando comparadas 

às físicas e funcionais, algumas datam dos anos 60 e, para uma avaliação adequada, podem 

fazer uso de mais de um exame, de tal forma que em conjunto se obtenha tanto um ponto de 

vista quantitativo como qualitativo, do estado cognitivo da pessoa idosa (APÓSTOLO, 2011). 

A Figura 3 apresenta as principais escalas de validação do estado mental encontradas na 

literatura. 

Figura 3 - Principais escalas de avaliação mental 

 

Fonte: Autoria própria. 

Exposto a um ambiente onde perdas e rejeições são constantes, o idoso tende ao 

isolamento, seja por vontade própria ou por indução social. Com a aposentadoria, a perda de 

parte das funções e ocupações sociais, redução do auxílio prestado e solicitações pela família e 

comunidade, faz com que internalize ser improdutivo, e assim, predispô-los a desfechos 

negativos de saúde, como quadros depressivos, que poderão onerar a rede assistencial pela 

necessidade de cuidados de longa duração (MACHADO, 2013; GUTIERREZ et al., 2014). A 
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depressão tem sido um quadro frequente em pessoas idosas e isso pode favorecer o 

desenvolvimento de doenças crônicas ou ser impulsionada por estas, e está aliada ao maior risco 

de suicídio (RODRIGUES et al., 2014). 

2.1.3 Avaliação funcional: autonomia e independência 

A incapacidade funcional, caracteriza-se pela dificuldade em realizar atividades 

diárias, o que pode impossibilitar uma vida independente (DUQUE et al., 2011; RODRIGUES 

et al., 2016). Gutierrez et. al. (2014) consideram ser inquestionável que a melhora da autoestima 

e motivação para a vida relaciona-se com o maior engajamento social do idoso na família, na 

comunidade e nos grupos de atividade social, sendo o oposto também válido. 

No que diz respeito a capacidade funcional, as escalas visam reportar a aptidão do 

idoso em desenvolver tarefas essenciais do dia-a-dia, integrando os domínios biológicos, 

psicológico e social, destacando-se pelo uso recorrente em estudos acadêmicos o índice de Katz. 

A Figura 4 apresenta outras escalas de largamente empregadas em diversas línguas.  

Figura 4 - Principais escalas de avaliação funcional 

 
Fonte: Autoria própria. 

Em diferentes culturas e contextos, o cuidado à pessoas com limitações funcionais 

cabe a familiares não remunerados e amigos, destes, no Brasil, conforme dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 36% não residem na mesma residência que seu 

assistido, valor superior a Espanha (6%) e Inglaterra (25%) e que evidência a impossibilidade 

de assistência em tempo integral. Com a redução das famílias, aumento do número de casais 

sem filhos e entradas das mulheres no mercado de trabalho, espera-se que a disponibilidade 

desses cuidadores informais decresça, além disso, seu valor econômico raramente é considerado 

(IBGE, 2018b).  
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3 PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

A tecnologia em saúde compreende a busca e desenvolvimento de práticas e objetos, 

não apenas materiais, com valor de uso e que satisfazem necessidades específicas. A 

classificação da tecnologia depende de seu conteúdo, natureza ou emprego. Tecnologia em 

saúde implica no processo que envolve saberes, habilidades, equipamentos, entre outros 

instrumentos, para o enriquecimento da prática em saúde. São classificadas como: leves, 

baseadas nas relações de vínculo, cuidado e acolhimento, como por exemplo momentos de 

falas, escutas e interpretações entre profissionais da saúde e pacientes; leve-duras, saberes 

estruturados em áreas específicas do saber, repasse de informações para prevenções, estando 

exemplificadas pelo conhecido de um dentista, um neurologista; e duras, equipamentos e 

normas que encerram trabalho morto, fruto de outros momentos de produção, como máquina 

de Raio-X ou um estetoscópio (HONORATO et al., 2015; DE ABREU et al., 2017). Assim, 

atina-se para o significado amplo de tecnologias em saúde, compreendendo o emprego de 

diversos bens e processos na busca pelo estabelecimento de saúde. 

3.1 Interação Humano-Computador 

Antes do barateamento da tecnologia observado na década de 70, que popularizou o 

uso de computadores por pessoas leigas em computação, era exigido dos usuários um nível 

elevado de conhecimento a respeito do funcionamento dos sistemas e aparelhos. Criada na 

década de 80 e impulsionada nos últimos anos pela popularização dos dispositivos móveis e 

sistemas embarcados, a Interação Humano-Computador (IHC) vai além do projeto de interface 

e considera os aspectos relacionados com a interação entre usuários - especializados ou não - e 

sistemas, a teoria, o projeto, a concepção e avaliação de modos de utilizar e interagir com 

computadores. (PRATES; BARBOSA, 2007; MACHADO, 2017). 

Um dos objetivos da IHC é projetar formas de interações fáceis através do 

desenvolvimento de interfaces que garantam segurança e satisfação, auxiliando os usuários a 

realizar suas tarefas de forma completa e eficiente, ou seja, com boa usabilidade (MACHADO, 

2017). A usabilidade corresponde a medida na qual um produto pode ser utilizado por usuários 

específicos para alcançar objetivos particulares com acurácia e completude, indicados pela taxa 

de erros e qualidade da solução; eficiência, indicada pelo tempo gasto para com aprendizado e 

para completar seu uso, e pela satisfação em um contexto específico de uso (ISO  9241-11, 

2018).  
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A usabilidade do sistema pode ser ampliada se, durante seu desenvolvimento, há 

participação dos profissionais, de modo a aproximá-los dos ambientes que lhes dão suporte 

desde o momento da concepção, pois assim é possível a comunhão entre a tecnologia e o 

objetivo e expectativa das pessoas que vão realizar o trabalho (CAMARGO e FAZANI, 2014). 

A Figura 5 mostra a estrutura da usabilidade. 

Figura 5 - Estrutura de usabilidade 

 

Fonte: Adaptado de ISO 9241-11, 2018. 

Considerando que os profissionais da saúde podem estar trabalhando, em hospitais, 

unidades de pronto atendimento, ou atendendo consultas de emergência, a usabilidade da 

plataforma deve ser feita considerando um contexto dinâmico (MACHADO, 2017). A estrutura 

do modelo de engenharia de usabilidade definida pela ISO 9241-210 e empregada nesse estudo 

é exposta na Figura 6. 
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Figura 6 - Plano de atividades do design centrado no usuário. 

 
Fonte: Adaptado de ISO 9241-210, 2010. 

Inicialmente analisa-se a conveniência, o ganho e contexto de operação. Durante o 

levantamento dos requisitos, são coletados os dados junto aos usuários, grupo amostral, ou 

autoridades na área. Dessa coleta de dados é feita a síntese que pode dar origem a protótipos e 

cenários a serem lapidados conforme feedback avaliativo, no qual identifica-se quais requisitos 

e objetivos já foram atingidos, qualidade da interface e possíveis problemas até a conquista de 

um resultado satisfatório (MACHADO, 2017). 

3.2 Health Information Technology 

As Health Information Tecnology (HIT), correspondem ao conjunto de tecnologias da 

informação em saúde, sendo componentes fundamentais de estratégias para melhoria do sistema 

de saúde mundial, definidas como qualquer sistema automatizado ou informatizado implantado 

para auxiliar no gerenciamento de informações de saúde (BRENNER et al., 2015; 

CRESSWELL et al., 2016). As HIT’s estão compreendidas nas tecnologias duras. 

Há décadas considerada um potente mecanismo no auxilio e apoio dos cuidados 

clínicos, a HIT encontrou resistência entre alguns médicos, no entanto, está mudando 

fundamentalmente as habilidades e os comportamentos exigidos no local de trabalho e 
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expandindo rapidamente seu aproveitamento para aperfeiçoar a segurança do paciente, reduzir 

danos, transformar processos de atendimento, experiências e resultados (SUGRUE, 2013; 

JONES et al., 2014; BRENNER et al., 2015). Seu uso é meta unificadora de profissionais da 

saúde e órgãos reguladores (CRESSWELL et al., 2016). 

Em revisão sistemática realizada por Brenner et al. (2015), concentrando-se 

exclusivamente em determinar os efeitos dessas tecnologias sobre os resultados diretos de 

segurança do paciente, 36% dos estudos analisados indicaram benefício direto para a segurança 

dos pacientes devido ao uso de HIT, 62% obtiveram resultado misto ou não significativo, e 

apenas 1% prejudicial. A ausência de balanços de implementação e do contexto do uso das 

ferramentas impossibilita determinar o motivo do sucesso ou fracasso do sistema (JONES et 

al., 2014).  

São exemplos de HIT, a prescrição médica eletrônica (e-prescribing), alertas de 

entrada de pacientes, a troca de informações de saúde, portais de pacientes, software de 

detecção de erros automatizada para indicar erros de medicação, registos eletrônicos de 

administração de medicamentos, e Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADC) (BRENNER 

et al., 2015). Os SADCs permitem a criação de dados eletrônicos para análise de tendências, 

revisões, auditorias e, consequentemente, facilitam o planejamento futuro de intervenções 

(CRESSWELL et al., 2016). 

3.2.1 Sistemas de Apoio à Decisão Clínica 

SADC é a aplicação de informática e tecnologia da informação para auxiliar 

profissionais da saúde na sua atuação clínica, ou ainda, um sistema embasado na literatura 

médica e que incorpora informações do paciente a conhecimento específico e assim fornece 

respostas, indica sugestões alternativas a solução de problemas, de modo a melhorar a atuação 

do profissional de saúde e, consequentemente, aumentar a qualidade do serviço 

(VASCONCELOS; HENRIQUES, 2006; CASTANEDA et al., 2015).  

Sistemas associados às diferentes especialidades médicas, geralmente tomam a forma 

de SADCs que, por sua vez, têm por base uma integração e reutilização das fontes de 

informação biomédica, resultando em melhorias nos processos aos quais visam apoiar a 

decisão. Nos casos em que os resultados são neutros ou negativos, estes são mais propensos a 

serem por particularidades específicas do caso, contexto, ou intervenção (VASCONCELOS; 

HENRIQUES, 2006; JONES et al., 2014). 

Os órgãos de saúde têm reconhecido o valor dos sistemas de gestão de conhecimento 

pelo seu ganho operacional e redução de custos, apesar disso, a implementação desses sistemas 
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tem encontrado a falta de formação generalizada dos profissionais de saúde como barreira 

(VASCONCELOS; HENRIQUES, 2006; CASTANEDA et al., 2015). 

O desenvolvimento efetivo de um SADC depende da integração coerente da área das 

ciências da saúde e dos sistemas de informação, especificamente pelo papel dos especialistas 

em informática médica, de modo a identificar, estruturar e adaptar a informação relevante; e os 

aspetos técnicos da sua arquitetura, como a implementação de algoritmos e engenharia de 

software para a construção efetiva do sistema (PINTO et al., 2018). A plataforma de que trata 

este trabalho é um SADC que faz uso da telefonia móvel como mecanismo auxiliar da prática 

clínica. 

3.3 M-Health 

A modalidade móvel do conjuntos de práticas e atuações promotoras ou preventivas 

de saúde aparadas por TI, m-health, consiste em uma tecnologia dura de cuidados médicos e de 

saúde, que conta com o auxílio de dispositivos vestíveis para sua execução e utilização, isto é, 

smartphones, aparelhos de monitoramento pessoal, e tablets (MACHADO, 2017; VALENTE, 

2017).  JIA et al. (2015) define essa ferramenta como uma nova tecnologia excelente para 

cuidados de saúde nos países em desenvolvimento, que emprega a auto-gestão para melhorar 

os resultados de saúde.  

Os dispositivos   incluem   aplicações para as mais diversas áreas de especialização 

médica, e são capazes de reunir e monitorar dados do paciente em casa, consultar informações 

de medicamentos, reduzir as visitas hospitalares, menor custo de cuidados de saúde, auxiliar 

em diagnóstico e exames em tempo real, além de promover a prevenção e o diagnóstico precoce 

em alguns casos. É importante salientar também sua utilidade quanto ao suporte à decisão 

clínica, encurtando a distância entre profissionais e pacientes, aumentando a eficiência 

operacional, atuando como reforço a prática daqueles e garantindo a estes a portabilidade, 

mobilidade e o suporte (JIA et al., 2015; MACHADO, 2017; VALENTE, 2017). 

Em 2014 o número de aplicativos móveis na área da m-health era de 97.000, atingindo 

a marca dos 100 mil em 2017 e para 2018 é estimado um ganho financeiro oriundo dessas 

ferramentas em torno de 16,7 milhões de dólares (VALENTE, 2017). Muitas especialidades 

médicas já se beneficiam da m-health, havendo um conjunto delas reconhecido pelo Conselho 

Federal de Medicina (Resolução 1.973/2011) e que inclui aplicativos desenvolvidos tanto para 

pacientes e cuidadores, quanto estudantes e profissionais de saúde (MACHADO, 2017).   

As limitações do uso de dispositivos estão no aumento da complexidade da 

funcionalidade e interface do usuário para o público leigo, em particular os idosos, que podem 
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ter dificuldades em operar o sistema; e o resultado da auto-gestão de saúde, altamente 

dependente da capacidade do usuário em executar os planos sugeridos, nos episódios de déficit, 

pode levar a casos de conformidade graves (JIA et al., 2015). 

3.4 Rapid Application Development 

As Rapid Application Development (RAD) fornecem ambientes de desenvolvimento 

de linguagem de programação visual, nas quais, por meio de ações simples do tipo Clic and 

Drag, permitem a construção de interfaces de forma rápida, além de possibilitar modificações 

e correções de forma igualmente veloz. Dessa forma, são de extrema importância durante as 

primeiras fases de engenharia de um sistema, pois podem evitar meses ou mesmo anos de 

desenvolvimento de um que, ao ser implementado, não atende completamente as necessidades, 

sobretudo devido falta de comunicação entre desenvolvedores e atendidos pela ferramenta 

(BEZERRA, 2017; GUEDES, 2018b). Axure, Adobe XD, Pencil Project e Sketch são exemplos 

de RAD.  



29 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa exploratória na modalidade de desenvolvimento tecnológico, 

de abordagem quali-quantitativa desenvolvida na Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA) campus central, localizado no município de Mossoró no interior do estado do Rio 

Grande do Norte. Conforme houve necessidade, algumas se deram em parceria com membros 

do estudo e Stakeholders residentes, respectivamente, em Fortaleza-CE e Natal-RN. 

As etapas estabelecidas como percurso metodológico foram:  

• Etapa I: Seleção dos testes da AGA; 

• Etapa II: Processo de design do modelo conceitual; 

• Etapa III: Avaliação. 

Cada etapa com suas particularidades e procedimentos será detalhada nos tópicos e 

subtópicos seguintes.  

4.1 Seleção dos testes 

Para a seleção dos testes, início do processo de idealização e estruturação do sistema, 

foram realizadas três atividades:  

(1) Revisão narrativa e integrativa da literatura para conhecimento amplo acerca de 

algumas das escalas mais conhecidas e empregadas no Brasil e no mundo;  

(2) Avaliação de especialista em neurologia e em saúde da pessoa idosa, para 

filtragem e seleção, dentro do universo de testes obtidos pela revisão e,  

(3) Avaliação de profissional da área de saúde coletiva para referendar as escalas 

selecionadas considerando sua exequibilidade e sensibilidade. 

4.1.1 Revisão narrativa e integrativa da literatura 

Foi realizado busca na Bireme por tratar-se de uma biblioteca de estudos para a saúde, 

e constitui-se da união de diversas outras bibliotecas, nacionais e internacionais. Buscou-se 

trabalhos que abordassem o emprego de escalas de Avaliação Geriátrica Ampla já validadas e 

em uso, sendo realizada ao longo de 90 dias por dois pesquisadores de forma cega. 

A revisão se desenvolveu em seis etapas. Na primeira delas foi identificado o tema e 

selecionado a questão da pesquisa. Para tanto, foi utilizado o modelo de definição de questões 

PICOT, onde P corresponde ao paciente/população; I, a intervenção; C, intervenção de 

comparação; O, outcome ou resultado; e T, o tempo, considerado apenas quando apropriado 
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(MELNYK et al., 2010). Dessa forma, a pergunta norteadora foi definida como sendo: “Quais 

são as escalas de avaliação geriátrica desenvolvidas, validadas e em uso?”. 

Na segunda etapa foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão de produções 

na opção “busca avançada” com operadores boleanos AND e OR, e empregando no campo de 

busca TOPIC o título, o resumo e o assunto, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

utilizados foram: (tw:(Idoso)) OR (tw:(Idosos)) AND (tw:(Escala)) OR (tw:(Escalas)). 

Os critérios de inclusão empregados foram:  

(1) Disponíveis online na íntegra; 

(2) Língua portuguesa, inglesa ou espanhola; 

(3) Publicados entre os anos de 2013 e 2018; 

(4) Os trabalhos que tratam apenas das avaliações; 

(5) Limitando-se a humanos e idosos. 

Foram excluídos em primeiro momento: 

(1) Editoriais; 

(2) E-books; 

(3) Legislações; 

Na primeira avaliação, os estudos identificados e como possivelmente relevantes, 

foram filtrados através da leitura de seus títulos, resumos e palavras chaves. Os estudos não 

relevantes à questão norteadora ou que não respondam aos objetivos do trabalho, foram 

desconsiderados. 

Após a avaliação dos critérios de elegibilidade através da leitura superficial, foi 

realizada a sistematização dos achados oriundos, bem como a leitura integral posteriormente. 

As 29 escalas avaliativas oriundas desta revisão estão dispostas conforme sua dimensão de 

avaliação (física, mental, funcional) nas seções 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. 

4.1.2 Avaliação de especialista em idoso e em neurologia 

A seleção dos instrumentos da AGA presentes na ferramenta foi feita por uma médica 

com título de especialista em neurologia pela academia americana e pela academia brasileira 

de neurologia, mestre e doutora em farmacologia por uma universidade brasileira e especialista 

na área por uma universidade em Missouri (EUA). Atua na atenção individual (consultório) e 

tem ação na atenção terciária em um serviço de urgência com especialização em Acidente 

Vascular Cerebral (AVC). 

Sua escolha foi feita de forma intencional em decorrência de seu alto grau de 

conhecimento e habilidade na temática, e sua atuação na rede pública do serviço de saúde. A 
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abordagem inicial se deu por e-mail e, após o aceite, foram encaminhados os testes obtidos na 

revisão narrativa e integrativa. A filtragem destes considerou o baixo custo de aplicação, a não 

exigência de recursos avançados e a tradução e adaptação para o português. 

4.1.3 Avaliação de especialista da área de saúde coletiva 

A revisão dos testes selecionados pela especialista em idoso e neurologia foi realizada 

por profissional da área de saúde coletiva, que atua na atenção básica e tem residência 

multidisciplinar. 

O contato se deu via e-mail e a revisão para referendar ou excluir os testes indicados 

inicialmente considerou: 

1) A exequibilidade; 

2) A Sensibilidade. 

4.2 Processo de design do modelo conceitual 

Neste tópico a plataforma, caracterizada por tecnologia m-health, inicia seu processo 

de desenvolvimento estrutural e sequencial de forma gráfica. As notações gráficas para 

modelagem na área de engenharia de software são fundamentais na produção de ferramentas 

claras, concisas e consistentes.  

4.2.1 Análise  

Durante a análise e projeto do sistema, a solução foi estruturada, proporcionando um 

estudo das funcionalidades do produto e contendo métodos que possibilitam o recolhimento de 

insights. A modelagem por diagramas bidimensionais foi construída pois funcionam como 

guias para as demais fases do projeto de desenvolvimentos de software (BEZERRA, 2017).  

O levantamento dos requisitos corresponde a compreensão do problema e a forma 

como ele poderá ser solucionado. As funções que devem ser implementadas para que a 

plataforma cumpra com os objetivos estabelecidos são seus requisitos e demonstram como o 

sistema deve reagir a cada ação do usuário (BEZERRA, 2017). 

Dessa forma os quesitos do sistema são:  

• Realizar cadastro; 

• Efetuar login; 

• Entrar com dados de identificação do sujeito; 

• Selecionar os testes; 
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• Realizar a bateria de testes selecionada; 

• Gerar relatório; 

• Salvar/Descartar resultado. 

• Consultar dados salvos. 

4.2.2 Síntese 

Através da análise e levantamento de requisitos da etapa anterior, é concebida a 

proposta de plataforma a ser apresentada a autoridades das áreas da saúde, engenharia e TIC 

para avaliação e formação de feedback de sugestões. 

A Linguagem de Modelagem Unificada, do inglês Unified Modeling Language (UML) 

é o instrumento gráfico utilizada para descrever, construir e documentar sistemas/softwares 

baseados no paradigma de orientação a objetos. É uma linguagem de propósitos geral, 

constituída por elementos gráficos e é um dos principais protocolos de comunicação da 

indústria de software (SILVA et al., 2010; BEZERRA, 2017; GUEDES, 2018b). 

É importante ressaltar que a UML não é uma linguagem de programação, e sim de 

modelagem, cuja notação visa auxiliar desenvolvedores de software pela representação de 

diversas perspectivas do sistema como seus requisitos, comportamento, e estrutura lógica 

independente da forma de desenvolvimento adotada. Cada elemento gráfico possui uma sintaxe 

e uma semântica que definem o elemento e a forma como ele se relaciona no sistema, de forma 

que, antes do início do desenvolvimento do sistema, é possível definir seu comportamento 

(BEZERRA, 2017; GUEDES, 2018b). Dentre os diversos diagramas utilizados na UML, este 

tópico conta com o de uso e de classe. 

4.2.2.1 Diagrama de Caso de Uso 

O modelo de casos de uso representa as funcionalidades claramente oferecidas pelos 

sistemas e os elementos externos que interagem com elas, dessa forma, ele molda os requisitos 

funcionais do sistema, identifica funcionalidades e os atores que poderão utilizá-las através do 

Diagrama de Casos de Uso (DCU) (BEZERRA, 2017; GUEDES, 2018b). 

O DCU é o mais geral, informal e de menor custo da diagrama da UML, e apresenta 

graficamente os sujeitos envolvidos nos sistemas, casos de uso e relacionamento entre eles, 

permitindo a sua modelagem em um nível de alto abstração na fase de levantamento e análise, 

através do ponto de vista do usuário (SILVA et al., 2010; BEZERRA, 2017).  
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A técnica para sua construção é identificar os atores e os serviços que o sistema fornece 

a eles, especificando os relacionamentos entre ambos (SILVA et al., 2010). Para isso, apresenta 

uma linguagem simples e de fácil compreensão para que os usuários tenham noção de como o 

sistema irá se comportar (GUEDES, 2018b). 

As associações ou relacionamentos representam as interações entre os atores, entre 

atores e os casos de uso, e entre casos de uso e outros casos de uso. A UML define alguns tipos 

de relacionamento entre os atores no modelo de casos de uso, são eles: comunicação, inclusão, 

extensão e generalização. O relacionamento de comunicação apresenta as funcionalidades do 

sistema oferecidas a cada um dos sujeitos, ou seja, o que cada sujeito pode usar do sistema, 

representando, dessa maneira, a informação entre sujeitos e ações de uso (BEZERRA, 2017; 

GUEDES, 2018b).  

O relacionamento de inclusão existe somente entre casos de uso e seu funcionamento 

é semelhante ao de rotina ou a chamada de uma sub-rotina em linguagem de programação. 

Sempre que a função do sistema for solicitada, as que estiverem relacionadas a ela por inclusão, 

deverão necessariamente ser executadas, pois ele indica obrigatoriedade. O de extensão, assim 

como o de inclusão, ocorre apenas entre casos de uso, no entanto, interligam funcionalidades 

que podem ou não serem utilizadas em ocasião do uso de uma outra. Descrevem cenários 

opcionais. E o de generalização/especialização permite herança entre casos de uso pois há 

semelhança entre as características dos casos de uso envolvidos (BEZERRA, 2017; GUEDES, 

2018b). 

4.2.2.2 Diagrama de Classe 

De todos os diagramas da UML, o de classe é o mais rico em detalhes de notação e o 

mais próximo da estrutura de implementação em programação, é utilizado para construção 

desde o nível de análise até o de especificação. Ele proporciona uma perspectiva estática do 

sistema e seu principal enfoque está em permitir a visualização das classes que comporão o 

sistema com seus respectivos atributos e métodos, bem como em demonstrar como as classes 

estão organizadas, preocupando-se em como definir a estrutura lógica delas, assim, o aspecto 

estático permite compreender o sistema internamente para que as funções externas sejam 

produzidas (BEZERRA, 2017; GUEDES, 2018b).  

Em diagramas de classe, uma classe é representada através de caixas com três divisões, 

a superior corresponde ao seu nome, que por convenção deve apresenta-se no singular e ter 

apenas a primeira letra em caixa alta; a intermediaria corresponde aos atributos, que são as 
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informações que os objetos armazenam; e a inferior, são os métodos, que correspondem as 

operações que cada objeto pode realizar (SILVA et al., 2010; BEZERRA, 2017). 

A relação entre as classes do diagrama é chamada de associação e representa os 

relacionamentos entre os objetos das classes interligadas durante a execução do sistema 

(BEZERRA, 2017). As associações são representadas no diagrama de classe através de 

segmento de retas que interligam as classes nas quais estão conditos os objetos relacionados. 

Resalta-se que o modelo de classe, assim como os demais da UML, com frequência 

sofrem consideráveis modificações e evolução de classes e interações durante o 

desenvolvimento do sistema, assim, ele serve como apoio a criação da maioria dos diagramas 

da UML, possibilita a visualização das principais classes do software, porém sofre importantes 

incrementações durante a construção do sistema (BEZERRA, 2017; GUEDES, 2018a). 

4.2.2.3 Pencil Project 

Técnica popular e de fácil aplicação, os protótipos apresentam caráter complementar 

e são mais concretos para fins de validação do que os diagramas bidimensionais, tornando o 

sistema menos suscetível a erros (BEZERRA, 2017; VALENTE, 2017; GUEDES, 2018b). 

Consiste no desenvolvimento do que seria um rascunho do sistema de informação quando ele 

estivesse finalizado, empregando para isso as ferramentas conhecidas RAD (GUEDES, 2018b). 

Estas ferramentas fornecem ambientes de desenvolvimento de linguagem de programação 

visual, nas quais, por meio de ações simples do tipo Clic and Drag, há construção de interfaces 

de forma rápida, além de permitir a modificação e correções de forma igualmente veloz 

(BEZERRA, 2017; GUEDES, 2018b). A RAD empregada nesse estudo é o Pencil Project.  

O Pencil Project é uma plataforma de código aberto compatível com os sistemas 

operacionais Fedora, Ubuntu, Windows e Mac OSX, todas nos pacotes de 32 e 64 bits, criado 

com o objetivo de fornecer uma ferramenta gratuita de fácil instalação e emprego de modelos 

gráficos das principais plataformas desktop e móveis do mercado (EVOLUS, 2018). 

Conforme a necessidade de formas especificas para melhor detalhamento das telas, 

foram incluídas novas coleções ao programa. A Figura 7 apresenta a interface do programa com 

as coleções originais e duas adicionadas para a construção da plataforma proposta neste 

trabalho, a Android ICS e a Lollipop. 
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Figura 7 - Interface Pencil Project com coleções do Android ICS e Lollipop 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Disponível no endereço eletrônico https://pencil.evolus.vn/ , a ferramenta encontra-se na 

ocasião de uso para esse trabalho, em sua versão 3.0.4 atualizada em 27 de junho de 2017. O 

programa suporta exportação de documentos nos formatos OpenOffice, Inkscape SVG, Adobe 

PDF, PNG, e podem também ser vinculados e definidos em um documento convertido em 

hiperlinks HTML (EVOLUS, 2018).  

4.3 Avaliação 

A avaliação lida com questões que vão além da engenharia de requisitos, consistindo 

na atribuição de valor ao objeto em questão, com base em critérios que não são puramente 

pessoais e de modo a responder questões sobre utilidade e necessidade de adaptações.  

Para avaliar a plataforma, foram convidados 11 profissionais da saúde, dentre 

professores do curso de medicina da Ufersa, professores e preceptores do programa de 

Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN); e 11 profissionais de TI, sendo eles 

professores do curso de ciência da computação da UFERSA, e mestrandos do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), programa este que é uma parceria da UERN 

e da UFERSA e desenvolve tecnologias aplicadas à educação e à saúde. Todos assinaram duas 

vias do termo de consentimento livre e esclarecido apresentado no apêndice A.  

https://pencil.evolus.vn/
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A escolha dos profissionais se deu devido ao alto grau de conhecimento e habilidade 

na temática decorrente da qualificação dos mesmos nas áreas de conhecimento envolvidas no 

desenvolvimento da plataforma, e através de metodologia bola de neve, onde os coordenadores 

dos cursos foram responsáveis pela indicação dos mesmos. 

4.3.1 Instrumento, softwares e análise estatística 

Desenvolvida em 2015 por Stoyanov et al. (2015), a Mobile Application Rating Scale 

(MARS), surgiu da evidência da proliferação de aplicativos móveis, dificuldade de 

profissionais de saúde e pesquisadores em identificar a qualidade dos mesmos, e da ausência 

de ferramentas de avaliação de aplicativos de qualidade além das classificações “estrela” das 

lojas virtuais. O objetivo dos seus desenvolvedores foi o estabelecimento de uma “medida 

confiável e multidimensional para experimentação, e classificação da qualidade de aplicativos 

móveis de saúde” (STOYANOV et al., 2015). 

A MARS é constituída por 19 itens agrupados em quatro domínios: engajamento, 

funcionalidade, estética e qualidade da informação, e, segundo seus autores, “pode ser usada 

para fornecer uma lista de verificação para a concepção e desenvolvimento de novas aplicações 

de saúde de alta qualidade” (STOYANOV et al., 2015). Todos os itens são pontuados conforme 

uma escala de 5 pontos onde 1 equivale a inadequado e 5 excelente. Foi necessário a exclusão 

de duas questões da escala original por não se aplicarem ao estudo. A MARS empregada 

encontra-se no Anexo I. 

O tratamento dos dados se deu através do emprego dos softwares livres de análise 

estatística, JASP e SPSS. A mediana e o intervalo interquartil foram especificados para cada 

umas das quadro dimensões da escala MARS de forma individual entre os dois grupos de 

avaliadores, sendo obtido também os valores gerais atribuídos à aplicadas na avaliação de cada 

um dos dois perfis dos avaliadores. O teste U de Mann-Whitney visou a verificação da 

igualdade das medianas, ou diferenças de opinião entre profissionais das TIC e da saúde para 

cada dimensão avaliada e na visão geral da aplicação segundo o julgamento de ambos. Por fim, 

foi determinado o Krippendorff’s Alpha (kalpha) para verificar a existência de concordância 

entre todos os avaliadores. 

Por  se  tratar  de  uma  pesquisa  envolvendo  seres  humanos,  foram  cumpridos  os 

critérios  constantes  nas  Resoluções  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  nº  466/12  e  nº  

510/16,  que buscam salvaguardar o respeito, a dignidade e a autonomia a todos os participantes, 

como também  foi  enviado  o  projeto  ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  para  

apreciação  e aprovação mediante parecer, conforme o Anexo II. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Escalas selecionadas 

Das 29 escalas localizadas, foram selecionadas 9. Todas as escalas escolhidas são 

instrumentos gratuitos, encontram-se traduzidos e validados em português, além de serem de 

fácil e rápida aplicação. Dentre elas, apenas a Escala de Equilíbrio de Berg necessita de aparatos 

físicos (régua, relógio, uma cadeira com apoio para os braços e outra sem, e um banco ou 

degrau), apesar disso, ainda representa ganho significativo de eficiência frente a outros testes 

similares. A Figura 8 demonstra as dimensões e seus respectivos testes da AGA que serão 

explorados nesse estudo. 

Figura 8 - Dimensões e testes da AGA 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.1.1 Avaliação Física 

As escalas de avaliação do componente físico selecionadas foram: o Mini-Nutritional 

Assessment; a Escala de Equilíbrio de Berg; e a Classificação Funcional da Marcha de Holden.  

5.1.1.1 Mini-Nutritional Assessment  

Apesar de ter sido introduzido e validado na década de 90 por Guizog, o Mini-

Nutritional Assessment (MNA) tem recebido maior visibilidade recentemente devido a seu 

caráter avaliativo amplo, simples, rápido e de baixo custo de aplicação (CEREDA, 2012; 

GOES, 2013). Através de questionário, que pode ser aplicado diretamente junto ao idoso ou 

através do seu cuidador – excetuando-se as questões de autopercepção, o MNA é a ferramenta 

mais utilizada para detectar a presença ou o risco de mal nutrição no idoso devido a facilidade 

de emprego (DUQUE et al., 2011; CEREDA, 2012). 

O teste apresenta versão traduzida e validação para o português (GOES, 2013). Kaiser 

et al. (2010) utilizou o MNA em um estudo que contou com a participação de 4507 pessoas, 

cuja média de idade foi de 82,3 anos, havendo prevalência do sexo feminino (75,2%). 

Aproximadamente dois terços dos participantes do seu estudo estavam em risco nutricional ou 

desnutridos. 

Seu tempo estimado para de aplicação é de 15 minutos, sendo os cinco primeiros 

correspondentes a triagem e os dez subsequentes a avaliação global (GOES, 2013). A avaliação 

está dividida em duas partes. Na primeira (Triagem), constituída por 6 questões, é feita uma 

análise superficial do quadro do sujeito. Ao fim da etapa de triagem, caso a pontuação seja 

inferior a 11, ou seja, sugestiva da presença ou risco de mal nutrição, é realizada a segunda 

parte do questionário para obtenção da pontuação indicadora de desnutrição (DUQUE et al., 

2011). Esta, é composta por 12 questões para as quais é atribuída uma pontuação, cuja soma 

(máximo de 16 pontos) acrescida do score da etapa de triagem (máximo de 14 pontos), permite 

a classificação em três categorias: de 24 a 30 pontos, estado nutricional normal; de 17 a 23,5 

sob risco de desnutrição; e menos de 17, desnutrido (CEREDA, 2012). O MNA é exposto no 

Anexo III. 

Duque et al. (2011) afirma que para determinação do Índice de Massa Corporal (IMC), 

solicitada na etapa de triagem, nos casos em que devido a condição do paciente não seja possível 

a determinação de maneira convencional, pode-se em alternativa, usar o perímetro da perna. Se 

inferior a 31 cm, corresponde a 0 pontos, do contrário corresponde a 3 pontos. Para sua 

realização se faz necessária uma fita métrica com graduação em centímetros. 
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Esta escala apresenta como limitação, devido ao seu tamanho reduzido e a seu foco 

geriátrico específico, o potencial limitado de rastreio do estado nutricional e a indicação à 

avaliação apenas de idosos, respectivamente (KAISER et al., 2010). 

5.1.1.2  Escala de Equilíbrio de Berg  

A Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) foi criada em 1989 por Katherine Berg e já foi 

traduzida e adaptada para o português, apresentando grande utilização e aceitação na avaliação 

de mobilidade e equilíbrio da população sexagenária (DOWNS, 2015; TELENIUS et al., 2015).  

Apesar de assemelhar-se a outras escalas de equilíbrio e mobilidade, como a de Tinetti, 

a EEB apresenta confiabilidade alta, atingindo 98% de exatidão quando na aplicação pela 

segunda vez (reteste) (PIMENTEL; SCHEICHER, 2009). Embora a Escala Tinetti abranja, 

além do equilíbrio, uma escala da marcha e ainda ser de mais fácil aplicação uma vez que é 

menos extensa, sua extensão fica comprometida na medida em que existem itens inviáveis para 

pacientes cadeirantes e que tenham limitações de locomoção (APÓSTOLO, 2011). 

Estudo realizado por Telenius et al. (2015) aplicou a EEB para testar sua confiabilidade 

e consistência por meio da realização de observações e aplicações por dois pesquisadores 

independentes em um lar de idosos com demência de grau leve e moderado. Os resultados 

mostraram excelente confiabilidade e alta consistência para uso. A pesquisa brasileira realizada 

por Pimentel e Scheicher (2009) determinou o risco de queda em idosos sedentários e ativos 

por meio da aplicação da EBB. Com um total de 70 participantes, sendo metade sedentários e 

metade ativos, a pesquisa resultou em um score total de 47,7 com ±5,6 de erro para os 

sedentários e 53,6 com ±3,7 de erro para os ativos. O que mostrou o aumento do equilíbrio dos 

sujeitos avaliados conforme comportamento ativo. 

A EBB é composta por 14 itens formados por propostas de tarefas físicas a serem 

realizadas em diferentes bases de suporte afim de avaliar o equilíbrio estático e dinâmico. Cada 

item apresenta uma escala ordinal de 5 alternativas que recebem uma pontuação entre 0 e 4, em 

função do desempenho do sujeito, devendo ser reduzido caso o tempo ou distância não seja 

atingidos ou necessite de auxílio para realização (DOWNS, 2015). 

Para sua aplicação é necessária uma régua, um relógio, uma cadeira com apoio para os 

braços e outra sem, e um banco ou degrau. Estima-se em 30 minutos o tempo de execução 

completa. No Anexo IV encontra-se a escala de Berg junto com algumas instruções de 

orientações que devem ser dadas aos avaliados (APÓSTOLO, 2011). 
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Seus scores variam num intervalo de 0 a 56 e quanto maior o score, melhor o equilíbrio 

do sujeito avaliado. Dessa forma, quanto menor a pontuação atingida menor o equilíbrio e 

mobilidade e, consequentemente, maior o risco de quedas (APÓSTOLO, 2011). De 56 a 54, 

cada ponto a menos é associado a um aumento superior a 3%, podendo atingir 4% no risco de 

quedas; e entre 54 e 46, a um aumento de 6 a 8% de chances. Abaixo de 36 pontos o risco de 

quedas é de quase 100% (PIMENTEL; SCHEICHER, 2009; TELENIUS et al., 2015). 

Principal causa de incapacidade, perda da autonomia e independência entre idosos, as 

quedas acontecem ao menos uma vez ao ano com 20 a 30% dos idosos brasileiros, e necessitam 

de avaliação pessoal por meio do controle dos riscos, o que pode levar a redução das ocorrências 

(SILVESTRE; NETO, 2003; SANTOS et al., 2011). Disto decorre a preocupação constante dos 

profissionais envolvidos na promoção e manutenção da saúde dessa população, em prevenir e 

amenizar as consequências das quedas. A EBB é um dos modelos instrumentais empregados 

atualmente para que os profissionais da saúde detectem precocemente os casos de maior risco 

e minimizem quedas de tal população (SILVESTRE; NETO, 2003; SANTOS et al., 2011). 

5.1.1.3 Classificação Funcional da Marcha de Holden 

Esta escala determina o grau de autonomia no caminhar (marcha) do sujeito, em 

relação ao tipo de ajuda física ou supervisão que se faça necessária em função da superfície ser 

plana, inclinada ou em degraus. A informação pode ser extraída pela observação do profissional 

de saúde ou pelo questionamento ao próprio idoso e cuidadores (DUQUE et al., 2011). 

Classifica-se na categoria que mais se aproxima da sua capacidade de marcha dentre as 6 

categorias possíveis, expostas na Quadro 1. 
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Quadro 1 - Classificação Funcional da Marcha de Holden 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

0 

Marcha ineficaz 

O idoso não é capaz de caminhar, caminha apenas em barras 

paralelas ou requer ajuda física ou supervisão de mais de uma 

pessoa para andar de forma segura. 

1 

Marcha dependente Nível II 

O idoso necessita de grande ajuda de uma pessoa para andar e evitar 

quedas. Esta ajuda é constante, sendo necessária para suportar o 

peso do corpo ou para manter o equilíbrio ou a coordenação. 

2 

Marcha dependente Nível I 

O idoso requer ajuda mínima de uma pessoa para não cair na 

marcha em superfície plana. A ajuda consiste em toques suaves, 

contínuos ou intermitentes, para ajudar a manter o equilíbrio e a 

coordenação. 

3 

Marcha dependente com supervisão 

O idoso é capaz de andar de forma independente em superfícies 

planas sem ajuda, mas para a sua segurança requer supervisão de 

uma pessoa. 

4 

Marcha independente (superfície plana) 

O idoso é capaz de andar de forma independente em superfícies 

planas, mas requer supervisão ou ajuda física para superar escadas, 

superfícies inclinadas ou terrenos não planos. 

5 

Marcha independente 

O idoso é capaz de andar independentemente em superfícies planas, 

inclinadas ou escadas. 

Fonte: Duque et al., 2011. 

A Marcha de Holden tem tempo de aplicação de 3 a 5 minutos, variando conforme 

necessidade de observação da marcha in loco e questionamento do profissional de saúde. Deve 

assinalar o tipo de ajuda necessária, como bengala ou andarilho. 

5.1.2  Avaliação Mental 

Para a avaliação mental, foram selecionadas as escalas de Blessed e a Avaliação 

Cognitiva, Queixa de Memória, Solidão UCLA, e a versão curta da Escala de Depressão 

Geriátrica de Yesavage.  

5.1.2.1  Escala de Blessed e a Avaliação Cognitiva 

Desenvolvidas em 1968 por Blessed Tomlinson & Roth, a Escala de Avaliação de 

Blessed (BLS) é um dos mais antigos instrumentos conhecidos empregados para quantificação 

de alterações funcionais e emocionais, é amplamente utilizada, foi desenvolvida para avaliar 

condição de demência em casos de Doença de Alzheimer  e é reconhecida como um índice 

quantitativo de ajuda na clínica usual (REISBERG et al., 1997; MENDOZA; MOLINA, 2010; 

APÓSTOLO, 2011). 

Mant et al. (1988) realizou um estudo que envolveu 226 idosos de um lar de 

aposentados em Sydney, Austrália, com o objetivo de realizar análise comparativa entre os 

resultados obtidos entre as avaliações clínicas de médicos e as escalas de BLS e a do Mini 

Estado Mental. Os autores concluíram que apesar da avaliação dos profissionais ter alta 
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especificidade, em casos nos quais eles consideravam os pacientes deprimidos, e ainda, quanto 

mais avançada a idade do avaliado, maiores eram as diferenças da avaliação em comparação as 

das duas escalas, e que uso de qualquer uma das duas resultaria em ganhos de sensibilidade à 

demência pelos profissionais. 

A BLS é constituída por um conjunto de escalas menores e avalia a capacidade de 

desenvolvimento das atividades do dia-a-dia, assim como mudanças de conduta, hábitos e 

personalidade, conforme exposto no Anexo V. Quanto maior o escore atingido maior o 

comprometimento emocional e funcional. Dessa forma, a pontuação máxima é zero e a mínima 

– que indica um comprometimento grave – é 28 (REISBERG et al., 1997; APÓSTOLO, 2011). 

A escala é de fácil aplicação e não necessita de materiais físicos auxiliares além da 

própria escala, deve ser preenchida com auxílio de um acompanhante e tem tempo estimado de 

duração em 10 minutos. Scores até 4 pontos são considerados normais, entre 4 e 9, indicam 

alterações típicas de fase inicial/progressiva de demência, e superior a 9, alterações 

estabelecidas (MANT et al., 1988; MENDOZA; MOLINA, 2010; APÓSTOLO, 2011).  

5.1.2.2  Escala de Queixa de Memória 

Proposta pelos pesquisadores brasileiros Francisco A.C. Vale , Ari P. Balieiro-Jr , e 

José Humberto Silva-Filho em 2012, a Memory Complaint Scale (MCS), em português Escala 

de Queixas de Memória, foi desenvolvida objetivando o rastreio ativo de queixas de memória 

em idosos, permitindo ainda a descriminação entre os demenciados e os sãos (VALE et al., 

2012). 

A MCS tem sido utilizada no Brasil como instrumento do protocolo de rotina de dois 

ambulatórios universitários funcionando como busca ativa sistemática de reclamações de 

memória, explorando a frequência de queixas e grau de impacto destas nas atividades 

cotidianas. Além disso, o instrumento busca comparar a memória atual com a de idade mais 

jovem e de outras pessoas em idades semelhantes das dos analisados (VALE et al., 2012). 

Estudo realizado por Tavares et al. (2012) aplicou a MCS em 522 adultos e idosos e, 

após 4 semanas de suplementação com fosfolípides em um grupo de controle formado apenas 

por mulheres constituintes do montante total de participantes, observou significativa redução 

dos valores médios obtidos por elas na MCS previamente submetida. 

Vale et al. (2012) utilizou a MCS nas duas formas, diretamente aplicada ao paciente e 

aos seus cuidadores ou acompanhantes, a 161 pacientes de um ambulatório – 59% do sexo 

feminino - com idades médias de 72 anos, com o objetivo de investigar sua utilidade na 
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discriminação de idosos demenciados de normais. O estudo permitiu concluir que ambas as 

formas de aplicação da escala são eficientes para tal.  

Constituída por um questionário, curto, simples e que não requer dispositivos físicos, 

a MCS apresenta-se em duas versões: uma aplicada diretamente ao sujeito do teste, outra a seus 

acompanhantes. Ambas são compostas por 7 questões com respostas graduadas de intensidade 

crescente de 0 a 2, estando a diferença entre elas no fato daquela tratar-se de uma versão de 

autorrelato, e nesta, o sujeito expõe suas observações sobre a memória do paciente (VALE et 

al., 2012). Ambas as escalas se encontram no Anexo VI. 

 O indivíduo avaliado é classificado como sem queixa de memória quando obtém 

pontuação de 0 a 2; leve queixa de 3-6; moderada de 7 a 10 e grave de 11 a pontuação máxima, 

14 pontos (VALE et al., 2012).  

5.1.2.3 Escala de Solidão UCLA 

  Apresentando várias versões, revisões e adaptações conforme o contexto, a 

Escala da Solidão UCLA foi desenvolvida em 1970 e era formada por frases comumente ditas 

por indivíduos solitários para descrever sentimentos de solidão (POCINHO et al., 2010; 

BARROSO et al., 2016). Desde sua versão original já era capaz de indicar correlação moderada 

para depressão, tendo atingido resultados ainda melhores com revisões posteriores e sendo uma 

das avaliações de solidão mais empregadas internacionalmente (BARROSO et al., 2016).  

A Escala da Solidão UCLA baseia-se na definição de solidão como sentimento vazio 

e triste, gerando visão negativa de estar só ou rodeado por relações e/ou pessoas por quem não 

se tem ligação emocional, foi criada para avaliar os sentimentos subjetivos de solidão ou 

isolamento social, e pode ser útil como instrumento para profissionais que desejam mensurar a 

solidão de forma mais objetiva  (POCINHO et al., 2010; Barroso et al., 2016). 

A necessidade de adaptação da escala conforme o contexto fica evidente nos estudos 

de diferentes nacionalidades. Pocinho et al (2010) validou a versão portuguesa da escala em 

uma pesquisa cuja amostra foi constituída de 660 idosos de ambos os sexos, residentes em 

Portugal. O estudo permitiu concluir que no contexto português, os itens 3, 6, 14 e 20 

apresentavam correlação muito fraca e, portanto, retirá-los seria vantajoso para a fidedignidade 

global do resultado. A escala brasileira, validada por Barroso e colaboradores (2016) em estudo 

envolvendo 818 participantes, no entanto, concluiu que a versão da UCLA para o contexto 

brasileiro, deve contar com os 20 itens com fidedignidade. 

Constituída originalmente por 20 itens elaborados no sentido do constructo da solidão, 

a UCLA apresenta quatro opções de resposta em escala Likert, onde 1 representa “Nunca”, 2 
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para “Raramente”, 3 para “Algumas vezes” e 4 para “Frequentemente” (POCINHO et al., 

2010). A escala UCLA utilizada nesse estudo é a versão adaptada e validada para o contexto 

brasileiro por Barroso et al. (2016), na qual, apesar de manter a pontuação em escala likert, 

inicia em 0 (Nunca) indo até três (Frequentemente). O teste é empregado por um avaliador (tipo 

entrevista) e não necessita de dispositivos e ferramentas físicas para tal, devendo ser aplicada 

diretamente ao sujeito. 

A fraqueza da UCLA para o contexto brasileiro esteve por um tempo na ausência da 

capacidade discriminativa de seus itens e de ponto de corte estabelecido (BARROSO et al., 

2016). Estudo posterior realizado por Barroso (2016) estabeleceu que, de 0 a 22 pontos, a 

ferramenta indica solidão mínima; de 23 a 35, solidão leve; 36 a 47, indicativo de solidão 

moderada; e de 48 a 60, alusivo de solidão intensa. A escala encontra-se no Anexo VII.  

5.1.2.4  Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage – Versão Curta 

Desenvolvida por Sheikh & Yesavage em 1983, a Escala de Depressão Geriátrica 

(Geriatric Depression Scale - GDS), também conhecida como Escala de Yesavage, constitui-

se por um teste de 30 questões desenvolvidos e validados por seus autores como instrumento 

de triagem para depressão em idosos (GONÇALVES et al., 2015).  

A escala avalia aspectos cognitivos e comportamentais tipicamente afetados por 

quadro de depressão da pessoa idosa, devendo ser aplicado diretamente ao sujeito avaliado e 

não necessita de material físico além do questionário (DUQUE et al., 2011). 

Siqueira et al. (2009) utilizou a escala de depressão de Yesavage completa, 30 

questões, para determinar a prevalência de depressão em 55 idosos de um abrigo em Jaboatão 

dos Guararapes, Pernambuco. O exame mostrou que mais da metade apresentava quadro 

depressivo, sendo a prevalência em homens. Os autores sugerem o uso de uma escala mais 

reduzida e voltada para pacientes de nível cognitivo rebaixado. A versão curta apresenta 

resultados similares a original e devido seu tamanho reduzido requer menor tempo de aplicação 

– estimado em 6 minutos –, sendo a mais utilizada (DUQUE et al., 2011). 

A sua versão reduzida, corresponde as 15 das 30 questões avaliativas da escala 

original, que mais fortemente se correlacionavam com o diagnóstico de depressão 

(APÓSTOLO, 2011). Ambas as escalas são validadas internacionalmente, amplamente 

empregadas na AGA e traduzidas e validadas em pesquisas em português. As respostas são 

dicotómicas (Sim ou Não) e quando sugestivas de existência de depressão, recebem score igual 

a 1 (DUQUE et al., 2011). Ao fim, os sujeitos com somatório de pontuação de 0 a 5 pontos são 

ditos como sem depressão; de 6 a 10, com depressão ligeira; e de 11 a 15, depressão grave.  



45 

 

O Quadro 2 apresenta as questões da GDS e suas pontuações conforme indicativo de 

depressão. 

Quadro 2 - Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage – versão curta 

N° QUESTÃO SIM NÃO 

1 Está satisfeito com a sua vida? 0 1 

2 Abandonou muitos dos seus interesses e atividades? 1 0 

3 Sente que a sua vida está vazia? 1 0 

4 Sente-se frequentemente aborrecido? 1 0 

5 Na maior parte do tempo está de bom humor? 0 1 

6 Tem medo de que algo de mal lhe aconteça? 1 0 

7 Sente-se feliz na maior parte do tempo? 0 1 

8 Sente-se frequentemente abandonado / desamparado? 1 0 

9 Prefere ficar em casa, a sair e fazer coisas novas? 1 0 

10 Sente que tem mais problemas de memória do que os outros da sua idade? 1 0 

11 Atualmente, acha que é maravilhoso estar vivo? 0 1 

12 Sente-se inútil? 1 0 

13 Sente-se cheio de energia? 0 1 

14 Sente-se sem esperança? 1 0 

15 Acha que as outras pessoas estão melhores que o Sr./Sra.? 1 0 

Fonte: Adaptado de Duque et al., 2011. 

Gonçalves et al. (2015) avaliou a GDS reduzida em idosos atendidos em ambulatório 

geral. Para tal, os autores aplicaram a escala e comparam seus resultados com os da avaliação 

independente de um geriatra. Concluíram que a mesma é adequada para rastreamento de 

sintomas depressivos em idosos em ambulatórios.  

5.1.3 Avaliação Funcional 

Dentre os testes de dosagem funcional, selecionou-se a Escala de avaliação das 

atividades de vida diária – Katz, e a Escala de avaliação das atividades de vida instrumentais 

de Lawton – Brody. 

5.1.3.1  Escala de avaliação das atividades de vida diária – Katz 

Empregada em estudos nacionais e internacionais com abrangência e destaque, a  

Escala de Katz ou Escala de Independência em Atividades da Vida Diária (EIAVD) foi 

publicada pela primeira vez em 1963 e visa avaliar a capacidade funcional  dos sujeitos no 

tocante a realização de seis atividades básicas e imprescindíveis a vida diária: tomar banho; 

vestir-se; utilizar o banheiro; transferência entre cadeira; continência e alimentação (DUQUE 

et al., 2011; GUERRA et al., 2017).  

A ferramenta foi traduzida e validada em português e seu tempo de aplicação estimado 

é de 5 minutos (DUQUE et al., 2011). Guerra et al. (2017) aplicou a escala de Katz em 
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indivíduos que sofreram Acidente Vascular Cerebral para identificar a capacidade funcional 

dos mesmos após a enfermidade. A amostra contou com 14 participantes, em sua maioria 

homens, com idade média de 60 anos, e determinou dependência ligeira, sendo as áreas de 

maior dependência o vestir-se e a continência urinária. Os autores concluem incentivando o uso 

da escala, acrescida de outras para medir a magnitude, em casos pós AVC. 

O emprego da escala de Katz é considerado simples, pode ser obtido através da 

observação do sujeito, questionário direto ao idoso, junto a familiares ou cuidadores (GUERRA 

et al., 2017) não necessitando de material físico além do questionário. O Quando 3 apresenta 

os seis itens avaliados pela ferramenta bem como descrição das atitudes classificadas como 

independentes e dependestes. 

Quadro 3 - Escala de Katz 

ATIVIDADES INDEPENDENTE DEPENDENTE 

BANHO 

Necessita de ajuda apenas para lavar uma 

parte do corpo, como costas ou 

extremidades. 

Necessita de ajuda para lavar mais que 

uma parte do corpo; não se lava sozinho. 

VESTIR 
Escolhe a roupa adequada, veste-a e 

aperta-a; exclui atar os sapatos. 

Precisa de ajuda para se vestir; não é capaz 

de se vestir-se. 

UTILIZAR 

BANHEIRO 

Não necessita de ajuda para entrar e sair 

do Banheiro; usa o sanitário, limpa-se e 

veste-se adequadamente; pode usar urinol 

pela noite. 

Usa urinol ou arrastadeira ou necessita de 

ajuda para aceder e utilizar a sanitário. 

TRANSFERÊNCIA 

Não necessita de ajuda para sentar-se ou 

levantar-se de uma cadeira nem para 

entrar ou sair da cama; pode usar ajudas 

técnicas, como bengala. 

Necessita de alguma ajuda para se deitar 

ou levantar da cama/cadeira; está 

acamado. 

CONTINÊNCIA 
Controlo completo da micção e 

defecação. 

Incontinência total ou parcial vesical e/ou 

fecal; utilização de enemas, algália, urinol 

ou arrastadeira. 

ALIMENTAÇÃO 
Leva a comida do prato à boca sem ajuda; 

exclui cortar a carne. 

Necessita de ajuda para comer; não come 

em absoluto ou necessita de nutrição 

entérica /parentérica. 

Fonte: Autoria própria. 

A cada item no qual o sujeito avaliado apresenta comportamento independente, é 

atribuído pontuação igual a 1. Dessa forma, o score máximo possível acontece quando em todos 

os parâmetros é apresentado perfil independente e é igual a 6. Casos em que o idoso não está 

habituado ou recusa-se a realizar certa EIAVD, é atribuído nota 0 e, portanto, considerado 

dependente (DUQUE et al., 2011). O Quadro 4 apresenta a classificação conforme a pontuação 

total obtida. 
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Quadro 4 - Classificação conforme score obtido na escala Katz 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

Dependência total 0 

Dependência grave 1-2 

Dependência moderada 3-4 

Dependência ligeira 5 

Independência total 6 

Fonte: Adaptado de Duque et al., 2011. 

5.1.3.2  Escala de avaliação das atividades de vida instrumentais de Lawton – Brody 

Desenvolvida em 1969 por Lawton e Brody, a escala que recebe o nome dos dois 

desenvolvedores permite avaliar a autonomia do idoso relacionado a participação do mesmo no 

contexto social no que se refere a realização de Atividades Instrumentais da Vida Diária 

(AIVD), ou seja, emprego de instrumentos de funcionalidade e uso corriqueiros do dia-a-dia 

(APÓSTOLO, 2011; DUQUE et al., 2011). A informação pode ser obtida através do 

questionário direto ao idoso, familiares ou cuidadores (LOPES et al., 2015). 

Apóstolo et al. (2011), visando determinar o impacto da estimulação cognitiva nos 

sintomas de depressão em idosos, dentre outas escalas, fez uso da AIVD como pré e pós teste 

e, apesar da evidência não ter sido suficiente para concluir sobre o efeito da estimulação 

cognitiva na sintomatologia depressiva, foi possível determinar que 17% dos idosos do grupo 

de controle apresentaram melhora nas AIVD em comparação aos não submetidos ao programa. 

Lopes et al. (2015) empregou a escala de Lawton-Brody e de Katz para avaliar a 

capacidade funcional de idosos em um serviço de emergência e determinou que 65% dos 

participantes eram independentes e que o grau de dependência tinha relação com sexo, idade, 

estado civil e presença de doenças cerebrovasculares de demência. 

As AIVD’s desta escala compreendem sete tarefas, são elas: uso do telefone; fazer 

compras; preparar refeições; tarefas domésticas; realizar viagens; manejo da medicação e 

gestão de assuntos financeiros (APÓSTOLO et al., 2011). Cada AIVD tem quatro níveis de 

dependências, “sem ajuda”, “com ajuda”, “não consegue”, e “não responde”. Para cálculo da 

pontuação e classificação são atribuídas notas 3, 2, 1 e 0, respectivamente. Para mulheres, score 

final igual ou inferior a 7 corresponde a dependência total; maior que 7 e menor que 21, 

dependência parcial; e igual a 21, independência. Para homens, score final igual ou inferior a 7 

corresponde a dependência total; maior que 7 e menor que 15, dependência parcial; e igual a 

15, independência. Quanto maior o score obtido na Escala de Lawton-Brody, maior o grau de 

independência (LOPES et al., 2015). O instrumento é apresentado no Anexo VIII. 
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A avaliação apresenta como limitação a necessidade de ajuste das questões conforme 

o sexo do avaliado. Na avaliação de homens não se contabilizam a preparação de refeições e as 

tarefas domésticas (DUQUE et al., 2011). 

5.2 Modelo Conceitual 

5.2.1 Visão geral do sistema 

De acordo com a especialista em geriatria/gerontologia e em neurologia (Esp. 1), com 

o propósito do desenvolvimento de uma plataforma para otimização da avaliação 

multidimensional e multidisciplinar do idoso na atenção básica, o sistema deve guardar os dados 

de uma entrevista inicial do paciente, onde contenha o histórico de doenças, recorrências, 

doenças hereditárias, ou qualquer tipo de informação que possa contribuir para com o 

tratamento; conter em Seu banco de dados os exames físicos, mentais, e funcionais; levantar os 

problemas e prioridades conforme os resultados, e por fim sugerir uma opção de intervenção, 

conforme ilustrado na Figura 9. 

Figura 9 – Diagrama de fluxo de tarefas 

 

Fonte: Adaptado de Duque et al., 2011. 

Uma vez que o banco de dados irá ofertar testes cujos critérios e grupos de 

classificação dos avaliados são diferentes, especialistas da área de envelhecimento - um 

neurologista (Esp. 1) e um profissional da atenção básica (Esp. 2) – proporam uma classificação 

geral unificada composta por quatro grupos, são eles: 
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1) Sem Risco Biopsicossocial (SRB); 

2) Risco Biopsicossocial Baixo (RBB); 

3) Risco Biopsicossocial Moderado (RBM); 

4) Risco Biopsicossocial Alto (RBA). 

Dessa forma, as nove escalas dos três campos avaliativos, terão seus resultados 

classificados conforme mostra o Quadro 5. 

Quadro 5 - Classificação geral unificada para síntese das avaliações 

CAMPO DE 

AVALIAÇÃO 
ESCALA 

CLASSIFICAÇÃO 

DA ESCALA 

CLASSIFICAÇÃO 

GERAL UNIFICADA 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 F
ÍS

IC
A

 MNA 

24-30 SRB 

17-23,5 RBM 

Menor que 17 RBA 

BERG 

49-56 SRB 

48-36 RBM 

35-0 RBA 

HOLDEN 

5 SRB 

4 RBB 

3 RBM 

2 RBM 

1 RBA 

0 RBA 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 M
E

N
T

A
L

 

BLESSED 

Até 4 SRB 

5-9 RBM 

Maior que 9 RBA 

QUEIXA DE MEMÓRIA 

0-2 SRB 

3-6 RBB 

7-10 RBM 

11-14 RBA 

UCLA 

0-22 SRB 

23-35 RBB 

36-47 RBM 

48-60 RBA 

YESAVAGE 

0 a 5 SRB 

6 a 10 RBM 

11 a 15 RBA 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

KATZ 

6 SRB 

5 RBB 

3-4 RBM 

1-2 RBA 

0 RBA 

LAWTON-BRODY 

M > 21 | H > 15 SRB 

7-21 | 7-14 RBM 

Menor que 7 RBA 

Fonte: Autoria própria. 

Conforme a síntese dos testes, a ação educativa na atenção básica se dará quando não 

houver risco biopsicossocial em nenhuma das áreas de avaliação; a sugestão pelo 

encaminhamento para ação assistencial na atenção básica será nos casos em que há RBS na área 

física, ou mental, ou funcional, ou ainda, em mais de uma delas; o encaminhamento para 
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avaliação na atenção secundária (especializada) será sugestão dos casos em que houver RBM 

em pelo menos um dos três campos de avaliação; e por fim, o encaminhamento e agendamento 

para ação de assistência especializada será sugerida nos casos em que os resultados de ao menos 

uma das escalas de qualquer um dos campos de avaliação obter classificação geral RBA. A 

Figura 10 apresenta a relação entre classificações e suas intervenções correlatas. 

Figura 10 - Intervenção sugerida conforme classificação geral 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Em casos em que for feita seleção de mais de uma escala por campo avaliativo, e essas 

obtiverem classificação geral distinta, a sugestão de intervenção será dada considerando a 

seguinte ordem de prioridade: RBA, RBM, RBB e SRB. 

5.2.2 Diagrama de Uso 

Utilizando-se o software Astah UML, e conforme os requisitos e as funcionalidades 

exigidas, foi construído o DCU. A Figura 11 descreve a funcionalidade da plataforma m-health 

por meio do seu diagrama de uso. 

IN
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E
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E
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CLASSIFICAÇÃO

SEM RISCO 

BIOPSICOSSOCIAL 

AÇÃO EDUCATIVA NA ATENÇÃO 
BÁSICA

RISCO BIOPSICOSSOCIAL 

BAIXO 

ENCAMINHAMENTO PARA AÇÃO 
ASSISTENCIAL NA ATENÇÃO 

BÁSICA

RISCO BIOPSICOSSOCIAL

MODERADO 

ENCAMINHAMENTO PARA 
AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA (ESPECIALIZADA)

RISCO BIOPSICOSSOCIAL 
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Figura 11 - Diagrama de caso de uso 

 
Fonte: Autoria própria. 

Para o avaliador, a criação de uma conta cadastro e efetuação de login são requisitos, 

logo, apresentam relacionamento do tipo comunicação. O login, no entanto, apresenta relação 

do tipo extensão com a criação da conta, uma vez que feito o cadastro no sistema, o usuário 

pode ou não - conforme sua necessidade e interesse – realizá-lo. A identificação do avaliador é 

muito importante pois serve para vincular o profissional as ações e serviços de saúde realizados 

na APS. 

Uma vez que o login é feito, o sujeito avaliador tem a possibilidade (relação de 

extensão) de consultar os registros das avaliações já realizadas e/ou iniciar uma nova. Embora 

ambas as ações sejam obrigatoriamente precedidas pelo login, tratam-se de opções de atuação 

e, portanto, relacionam-se por extensão com a efetuação de login do sistema. 

Para a realização de uma nova avaliação é imperante a seleção das escalas. Apesar da 

escolha ser livre, ou seja, o profissional pode escolher (relacionamento de extensão) quais testes 

irão constituir a bateria avaliativa, necessariamente ele terá que escolher ao menos um de cada 

uma das dimensões avaliadas (física, mental e funcional), pois as dimensões apresentam relação 
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do tipo inclusão com a seleção de avaliações. Além disso, para o início do exame, 

necessariamente (relação de inclusão) deve ser feita a identificação do avaliado.  

Feita a seleção dos testes da AGA presentes no banco da ferramenta, a real aplicação 

dos mesmos depende das condições do momento da avaliação e da disponibilidade do avaliado, 

dessa forma, ela pode acontecer até o fim - caso este em que o relatório é gerado e salvo no 

banco - ou ser postergada, quando salva antes da conclusão e ocasião na qual será adicionada 

ao banco sem que antes seja criado o relatório final do protocolo. Por essa razão a criação do 

relatório dos exames tem caráter optativa, ou seja, relação de extensão com a nova avaliação, 

assim como o compartilhamento externo dos resultados e a gravação dos dados no perfil do 

profissional. Esta, caso seja feita, fará parte dos dados salvos na aplicação. 

5.2.3 Diagrama de Classe 

A Figura 12 apresenta o diagrama de classe da plataforma m-health desenvolvida 

contendo as classes: Usuário, Avaliador, Avaliações, Av. Física, Av. Funcional, Av. Mental, e 

Lista de avaliadores. 

Figura 12 - Diagrama de Classe 

 
Fonte: Autoria própria. 

A classe Usuário tem os atributos privados “e-mail” e “senha” do tipo string e é a 

classe responsavém pela verificação dos dados de login do usuário no sistema. A classe 
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Avaliador tem por atributos os dados do usuário solicitados no momento do cadastro e que 

vínculam o profissional ao serviço realizado na atenção primária usando a plataforma. Ela ainda 

herda os métodos da classe “Usuário” e é responsável pelo cadastramento de um novo avaliador 

e atualização dos seus dados, pela adição manual de uma nova escala de avaliação geriátrica ao 

banco de dados da plataforma, e pelo gerenciamento dos grupos. 

Uma observação importante é que o registro profissional dos profissionais de saúde 

junto aos conselhos competentes não serve como chave primária, uma vez que há repetição dos 

números de registro em decorrencia da mudança de unidade de federação. Dessa forma, o 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) deve ser empregrado como chave primária. 

A classe “Avaliações” relaciona-se por associação à classe “Avaliador” e ter por 

atributos os dados do sujeito avaliado. Além disso tem as operações de realizar a avaliação, 

salvar o resultado obtido na lista de avaliados e selecionar as escalas que constituirão a 

avaliação.  

Cada dimensão avaliativa forma uma nova classe com suas respectivas escalas como 

atributos. Estas três classes apresentam relacionamento de composição com a classe 

“Avaliações” e possuem mutiplicidade do tipo um ou muitos, pois há obrigatoriedade pela 

escolha de ao menos uma escala de cada uma das classes. 

A classe “Lista de avaliadores”, inicialmente sem atributos, formará o banco de 

sujeitos já avaliados, pois isso, ela herda da classe “Avaliações” os dados dos uauários e o 

resultados de suas baterias de avaliação. Além disso tem as funções de visibilidade pública de 

pesquisar pacientes e consultar seus dados. 

5.3 A plataforma AGA 

Aqui são apresentados os principais componentes da plataforma. A Figura 13 mostra 

a interface inicial, tela de cadastro e de login criada através da incorporação de todas essas 

etapas e tecnologias anteriores.   
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Figura 13 – Tela do modelo conceitual da plataforma m-health 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para controle e segurança, dos profissionais e pacientes, após iniciada a aplicação, o 

usuário deve realizar login em sua conta previamente criada para que seus dados como: nome, 

formação, registo profissional no conselho competente e documento de identificação, sejam 

salvos, assegurando confidencialidade e o vínculo do profissional com os procedimentos 

realizados na APS. 

Já na plataforma, na tela principal (Figura 14) é exibida a lista de pacientes já avaliados 

pelo profissional através da plataforma. A lista encontra-se organizada de forma cronológica, 

estando os casos mais recentes ao topo. No campo de pesquisa, é possível encontrar através do 

nome, número do registro no Sistema Único de Saúde, e documento de identificação pessoal 

(CPF), os pacientes para eventuais analises posteriores e/ou acompanhamento do caso. 

Figura 14 - Home da plataforma AGA 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Para realizar a avaliação de um novo paciente, o usuário deve clicar no botão flutuante 

de nova avaliação geriátrica. Feito isso devem ser solicitadas informações gerais básicas de 

identificação do paciente e anamnese, são elas: Nome, CPF, número do cartão do SUS, Idade, 

Sexo, Altura e Peso e com quem vive. Em seguida, na tela seguinte, deverá selecionar os testes 

que o mesmo deseja realizar. A Figura 15 mostra os campos de identificação de um novo 

paciente. 

Figura 15 - Interface de nova avaliação 

 

Fonte: Autoria própria. 

Apesar da plataforma contar com 9 testes em seu banco de dados, visando a 

flexibilidade, redução do tempo de aplicação e garantia de autonomia da prática do profissional 

avaliador, e ainda, mantendo a amplitude inerente e necessária na AGA, é estipulado um 
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mínimo de 3 testes, sendo ao menos um de cada dimensão de avaliação (físico, mental e 

funcional). Conforme pode ser visto na Figura 16, o campo “Iniciar” só é habilitado quando 

uma das escalas da dimensão funcional é selecionada. Na ocasião de escolha por um teste que 

necessita de aparatos físicos como cadeiras, degraus e/ou fita métrica por exemplo, a plataforma 

notifica o profissional no momento da seleção do teste. A qualquer momento, o avaliador pode 

consultar estes avisos no campo “Informação” localizado no canto superior direito da interface. 

Figura 16 - Seleção das escalas e habilitação do botão iniciar 

 
Fonte: Autoria própria. 

Após a seleção dos testes a ferramenta iniciará a aplicação apresentando as questões 

de cada teste selecionando separadamente, ou seja, indica qual o teste e expõe suas questões 

e/ou procedimentos, com campos de fácil preenchimento para os avaliadores. A Figura 17 

mostra as interfaces de preenchimento da Marcha de Holden, Escala de depressão de Yesavage, 

e Escala de Katz. 
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Figura 17 - Interface de preenchimento de escalas 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Durante a aplicação, a ferramenta apresenta indicador de tempo ou telas restantes para 

conclusão, oferecendo noções de quantas seções/questões/testes ainda devem ser concluídos. 

Ao fim, um relatório é gerado e o perfil do avaliado aparece na parte superior da lista 

de avaliações realizadas da tela inicial, conforme a Figura 18.  

Figura 18 - Avaliação salva e consultar informações de paciente 

 

Fonte: Autoria própria. 

Quando o perfil de um paciente avaliado é selecionado, são expostas suas informações 

de identificação, os resultados individuais de cada campo avaliativo, a junção dos três campos 

que resulta na AGA e uma proposta de intervenção. Além disso, é possível salvar a avaliação 

e/ou compartilhá-la externamente. A Figura 19 apresenta a interface de relatório. 
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Figura 19 - Relatório de avaliação 

 
Fonte: Autoria própria. 

No Menu (Figura 20) são dispostas as opções de: editar as informações do avaliador: 

um tutorial de apresentação da m-health no campo “Ajuda”: informações do seu 

desenvolvimento em “Sobre”, e configurações de personalização da aplicação (ativar/desativar 

notificações, disposição da lista de pacientes, formato data/hora).
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Figura 20 - Menu iniciar 

 

Fonte: Autoria própria. 

Além destes, o campo “Nova Escala” permite que o profissional de saúde adicione à 

coleção de avaliações uma nova escala. Essa possibilidade limita-se a adição de escalas simples, 

predominantemente com campos de texto como as exemplificadas nas figuras anteriores. Esta 

opção objetiva a ampliação do caráter multidimensional da AGA e a personalização da 

plataforma de mesmo nome conforme o profissional avaliador, permitindo a adição de escalas 

de sua preferência. A Figura 21 mostra a interface de cadastramento de uma nova avaliação, 

apresentando os campos de preenchimento de perguntas e alternativas de respostas. 
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Figura 21 - Nova Escala 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.3.1 Avaliação quantitativa da plataforma 

O Quadro 6 sumariza as características descritivas da amostra estudada apresentando 

individualmente para cada perfil de juízes os valores de mediana das quatro dimensões 

avaliativas com seus respetivos intervalos interquartil. A tabela apresenta também as médias e 

desvios padrões obtidos em cada dimensão, e os resultados do teste Mann Whitney referente à 

comparação entre as medianas dos juízes. 
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Quadro 6 - Avaliação dos dois grupos de juízes por dimensão 

DIMENSÃO 

AVALIADOR SAÚDE AVALIADOR TIC 

p* 
MÉDIA±DP 

MEDIANA IQ 

[25-75] 
MÉDIA±DP 

MEDIANA IQ 

[25-75] 

ENGAJAMENTO 4,09±0,54 4,0 [4,0-4,0] 3,90±0,30 4,0 [4,0-4,0] 0,353 

FUNCIONALIDADE 4,54±0,52 5,0 [4,0-5,0] 4,36±0,67 4,0 [4,0-5,0] 0,578 

ESTÉTICA 4,09±0,83 4,0 [3,0-5,0] 3,72±0,78 4,0 [3,0-4,0] 0,312 

INFORMAÇÃO 4,18±0,60 4,0 [4,0-5,0] 3,68±0,68 4,0 [3,5-4,0] 0,097 

GERAL 4,27±0,64 4,0 [4,0-5,0] 3,90±0,53 4,0 [4,0-4,0] 0,166 

DP - Desvio Padrão; IQ - Intervalo Interquartil; p* - Teste U de Mann-Whitney 

Fonte: Autoria própria. 

O primeiro campo avaliativo (engajamento) avaliou o entretenimento, o interesse, 

personalização, e interatividade com o público alvo. Os avaliadores de ambas as áreas de 

formação e atuação consideraram as características de engajamento (divertido, interessante, 

customizável, bem orientado para o público) com indicadores favoráveis.  

O segundo (funcionalidade) considerou o desempenho, a facilidade de uso, navegação 

e o design. Esta dimensão avaliativa obteve as medianas mais elevadas e com maior paridade 

(maior p) entre os dois grupos de avaliadores, o que significa que ambos ficam satisfeitos com 

o funcionamento, a lógica de fluxo e o design gestual da m-health.  

O terceiro (estética) aferiu o layout, os gráficos e o apelo visual. Os indicadores de 

classificação para esta dimensão apresentaram resultados de intervalo interquartil expressante 

entre a área da saúde e da TIC. O intervalo 3,0 - 4,0 das autoridades das TIC em relação ao da 

saúde, 4,0 - 05, pode ser justificado pelo alto conhecimento daqueles no que diz respeito as 

possibilidades de desenvolvimento, implementação, ferramentas de design gráfico, consistência 

estilística, e apelo visual em plataformas como a deste estudo. Dessa forma, apesar de 

considerar satisfatório, seu conhecimento sobre os recursos estéticos que podem ser explorados 

na implementação, age na dosagem das notas, acarretando na redução do índice de classificação 

(nota 5) e recorrência por índices intermediários (notas 2, 3 e 4). 

Por fim, o quarto domínio (qualidade da informação) conferiu a precisão da descrição 

do aplicativo, objetivos, qualidade e quantidade da informação, credibilidade e base de 

evidência. Embora a inclusão de algumas TIC nos processos dos serviços médicos já esteja 

consolidada, parte considerável de ambos os grupos de avaliadores mostraram resistência na 

confiança do serviço prestado pela plataforma. 

O nível de significância estatística adotado foi de p≤0.05, logo, o teste U de Man-

Whitney assegura igualdade estatística entre as medianas dos dois grupos de avaliadores em 

todas as dimensões avaliativas. 
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O Quadro 7, mostram os dados obtidos em cada um dos critérios avaliados nas quatro 

dimensões (engajamento, funcionalidade, estética e informações). A análise estatística foi feita 

considerando as variáveis como ordinais. 

Quadro 7 - Número total de pontos obtidos em todos os itens das dimensões 

DIMENSÕES ITENS 
PONTOS 

MÉDIA±DP 
MEDIANA IQ 

[25-75] 1 2 3 4 5 

ENGAJAMENTO 

ENTRETENIMENTO 1 0 6 8 7 

4,00±0,44 4,00 [4,0-4,0] 

INTERESSE 0 0 2 12 8 

PERSONALIZAÇÃO 2 1 14 3 2 

INTERATIVIDADE 1 1 10 5 5 

GRUPO ALVO 0 0 1 14 7 

FUNCIONALIDADE 

FACILIDADE DE USO 0 0 1 10 11 

4,45±0,59 4,50 [4,0-5,0] NAVEGAÇÃO 0 0 1 10 11 

PROJETO GESTUAL 0 0 3 10 9 

ESTÉTICA 

LAYOUT 0 0 4 11 7 

3,90±0,81 4,0 [3,0-5,0] GRÁFICOS 0 1 8 8 5 

APELO VISUAL 0 0 10 4 8 

INFORMAÇÕES 

PRECISÃO DA DESCRIÇÃO 

DO APP 
3 3 4 10 2 

3,93±0,67 4,00 [4,0-4,0] 

OBJETIVOS 2 0 6 8 6 

QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO 
0 0 5 9 8 

QUANTIDADE DE 

INFORMAÇÃO 
0 0 5 11 6 

INFORMAÇÃO VISUAL 0 0 3 15 4 

CREDIBILIDADE 1 8 0 10 3 

DP - Desvio Padrão; IQ - Intervalo Interquartil. 

Fonte: Autoria própria. 

As pontuações totais obtidas pela versão beta da plataforma m-health são apresentadas 

no Quadro 8 junto com o Krippendorff’s Alpha, o qual indica fraca concordância entre as 

opiniões dos avaliadores. A baixa concordância pode estar associada a existência de outliers na 

avaliação de alguns itens, conforme o Quadro 7. 

Quadro 8 - Avaliação geral da versão beta da plataforma 
MÉDIA GERAL 4,091±0,61 

MEDIANA GERAL 4,0 (4,0-4,25) 

KRIPPENDORFF’S ALPHA 0,13 

Fonte: Autoria própria. 

5.3.2 Avaliação qualitativa da plataforma 

Além de preencherem o formulário, os avaliadores fizeram sugestões, críticas, 

questionamentos e comentários sobre assuntos específicos que consideraram relevantes com 

relação ao produto.  
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Dentre os comentários, sugestões e críticas feitas pelos profissionais de saúde, um dos 

mais recorrentes foi a falta de uma escala, considerada pelos avaliadores prospectores da 

residência médica a mais emprega na atualidade, a Mini Mental State Examination (MMSE).  

“Senti falta da Mini Mental. Tenho até mesmo salvo no browser do 

meu smathphone, uma página que ajuda na sua aplicação, porque 

sempre que preciso abro-a rapidamente.” 

(Avaliador A, saúde) 

Foi pontuada ainda, a importância da adição do campo cognitivo já que, segundo o 

avaliador em questão, e considerando sua pesquisa de doutorado, apenas o mental não é 

suficiente para determinar alguns quadros depressivos. 

“Você deveria ver a possibilidade de adicionar a dimensão cognitiva 

ou ao menos escalas de avaliação cognitiva. Em minha pesquisa de 

doutorado, utilizo algumas e vemos o quanto é limitada a 

caracterização do quadro mental dos pacientes quando não são 

empregadas escalas especificas para a avaliação cognitiva do 

paciente.” 

(Avaliador B, saúde) 

Além disso, foi mencionado a importância do uso de cores na interface da plataforma 

devido à dificuldade dos profissionais da área médica no uso de tecnologias que vão além das 

de caráter diário do ambiente social, segundo dois dos avaliadores. 

“Gostei das cores e gostei que você colocou uma cor específica para 

cada dimensão. Eu tiro por mim, e sei que é a realidade de uns 80% 

dos meus colegas, a dificuldade na utilização de novas tecnologias.” 

(Avaliador C, saúde) 

A estima da anamnese e seu espaço na plataforma gerou debates. Três dos avaliadores 

consideraram muito simples e limitadas as questões de anamnese oferecidas pela m-health 

(“Cuidador ou responsável” e “Possui casos de doenças hereditárias na família”). Um dos três 

mencionou que vê nos campos constituintes da anamnese, os de maior valor dentre as 

possibilidades de atuação avaliativa ofertadas pela plataforma e sua ação na atenção primária. 

Justificou seu posicionamento considerando sua formação em enfermagem.  

“Esta anamnese é muito básica, eu gosto de conversar um bom 

tempo com o paciente e tomar nota das suas particularidades. Ela 

precisa de mais espaço no aplicativo”. 

(Avaliador D, saúde) 

“Você poderia adicionar um campo de texto de preenchimento 

opcional, dessa forma, os profissionais que quiserem se alongar 

teriam espaço e os que estão sem tempo ou não querem anotar no 

aplicativo as informações da anamnese poderiam deixar em 

branco”. 

(Avaliador E, saúde) 
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Os três sugeriram a adição de um campo de texto no momento do cadastramento de 

um novo avaliado para anotações opcionais, já que têm valor particular para cada usuário, sendo 

dispensada por uns em algumas ocasiões e imprescindíveis para outros, e ainda, para ambos os 

casos os questionamentos constituintes da anamnese são variáveis e, portanto, um campo de 

anotações atenderia todos os perfis e suas particularidades.  

“Não pode ser um campo de preenchimento obrigatório ou com 

várias questões, porque muitos não vão querer preencher e a pressa 

para concluir poderia leva-los a marcar as questões da anmnese sem 

muita precisão, apenas para chegar à etapa de seleção das escalas 

mais rápido”. 

Avaliador D, saúde.  

Por um quarto profissional foi pontuada a importância de não se alongar nos campos 

de identificação do sujeito avaliado e da extensão da anamnese, haja vista que muitos, assim 

como ele, gostariam de iniciar a seleção e aplicação das escalas o mais breve possível, do 

contrário, nas situações do dia-dia da APS, poderiam se tornar pouco motivantes ao uso e/ou 

acarretar na falta de precisão das informações postas pelos usuários. 

“Eu, particularmente, gostaria de iniciar rapidamente a seleção das 

escalas, se tiver muitas questões para responder no início eu já não 

acho que usaria.” 

(Avaliador F, saúde) 

Nas telas de relatório, foi sugerido a opção de selecionar mais de um e a visualizá-los 

em gráficos visando a facilidade do acompanhamento do caso, isto na ocasião do profissional 

já ter feito ao menos duas análises com o mesmo paciente, e por isso, contar com dois ou mais 

relatórios em seu banco de dados. Também foi mencionado que um campo de adição de 

comentários aos resultados da avaliação funcionaria como facilitador para lembrar do paciente 

e de seu quadro em encontros anteriores. 

“Na tela de relatório também poderia ter um campo de 

preenchimento não obrigatório, assim, poderíamos fazer 

comentários além das sugestões de intervenção dadas pela 

plataforma. Além disso, no próximo encontro com o paciente, antes 

de realizar uma nova avaliação, poderíamos ler nossas anotações 

finais sobre o quadro do paciente em encontros anteriores, e analisar 

o novo resultado com uma bagagem ainda melhor sobre o caso.” 

(Avaliador E, saúde) 

Para os profissionais da área de TIC, o comentário mais recorrente foi o porquê da 

escolha do desenvolvimento de uma plataforma m-health e não uma plataforma Web. Foi 

colocado que talvez, no momento, não seja visto como de boa conduta profissional a utilização 

de um aparato simples como o smartphone na APS e durante diálogos entre profissionais da 
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saúde e pacientes. O mesmo talvez não acontecesse se para tanto fosse empregado um 

microcomputador.  

“Gostei muito, só não entendo o porquê você não desenvolveu como 

plataforma Web. Tudo hoje é Web.” 

(Avaliador G, TIC) 

Foi pontuando ainda a falta de consistência estilística dos botões de respostas das 

diferentes escalas da AGA, a necessidade de atualização dos ícones escolhidos, e adição do 

botão “realizar nova avaliação” dentro do perfil específico de um paciente, para que de fato seja 

possível avaliações sucessivas de um mesmo paciente registrada em uma mesma tabela do 

banco de dados. Também foi dito que, na ocasião do preenchimento do campo “Possui doença 

hereditária na família”, deveria surgir um campo de texto para especificação da(s) doença(s). 

“Quando selecionam o campo de doença hereditária, deveria 

aparecer um check-list com algumas doenças para que fosse 

especificada qual ou quais doenças hereditárias o paciente tem. A 

última poderia ser um campo livre, para o caso em que a doença não 

faz parte do check-list”. 

(Avaliador H, TIC) 

 Foi sugerido o uso de opções de avançar e voltar como alternativas ao sistema de abas 

e a utilização do nome de todas as escalas em português, já que a MNA é a única apresentada 

em língua inglesa no banco de testes. Além disso, consideraram uma barra de progresso cujo 

avanço seja representado de forma circular e que mostre a porcentagem geral (considerando o 

preenchimento das escalas das três dimensões) como mais eficiente que o empregado no 

momento. Foi questionado e sugerido um estudo de cores considerando o público alvo e a 

atividade fim. 

Por fim, mencionaram que em caso de se implementar o sistema, ele, apesar de 

escalável, pode não ser absorvido pelo público alvo devido à falta de familiaridade da grande 

massa externa ao campo das TIC com plataformas diferentes das de uso social corriqueiro, uma 

vez que o uso de TIC por esse público se limita a estas plataformas que inclusive já estão 

associadas apenas a lazer, e não a seriedade e credibilidade que é exigido e inerente à vida 

profissional. 

“Eu tenho familiaridade com aplicativos, gostei e usaria este, porém, 

você deve considerar que um grande número - eu diria a maioria – 

dos usuários de telefonia móvel, faz uso apenas de aplicativos como 

Whatsapp e Instagram, não estando familiarizados com outras 

interfaces e nem com o seu emprego para realização de atividades 

profissionais.” 

(Avaliador I, TIC). 
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6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho foi planejado sobre um projeto de pesquisa centralizado no tema 

da telemedicina, e que apresenta objetivos práticos, que passam pela concepção e avaliação de 

plataforma m-health para Avaliação Geriátrica Ampla na Atenção Básica 

A seleção das escalas de Avaliação Geriátrica Ampla, além de resultar em uma 

criteriosa listagem dos testes traduzidos e validados para o português, realizou a filtragem 

considerando os custos de aplicação, a exigência de recursos avançados e referendou as escalas 

selecionadas considerando sua exequibilidade e sensibilidade especificamente para a Atenção 

Básica. 

O modelo conceitual desenvolvido pode oferecer possibilidades positivas de atuação 

para os profissionais na avaliação de pacientes idosos que necessitam de cuidados e benefícios 

significativos no acompanhamento da evolução de doenças crônicas inerentes da senilidade, 

proporcionando indicações de atuação preventiva e consequentes ganhos por retardo de danos 

à saúde. 

Foi realizada a avaliação da plataforma com profissionais das Tecnologias da 

Comunicação e Informação e com os potencias usuários, os profissionais da saúde. O 

experimento coletou dados de questionário e diário de anotação. Após a análise desses dados, 

observou-se uma estimativa positiva das variáveis que influenciam nas quatro dimensões 

avaliativas do questionário, como também nos índices de concordância entre os dois grupos de 

juízes. Através dos relatos dos avaliadores, verificou-se a percepção da plataforma como uma 

ferramenta aliada às práticas clínicas, pois contribui para um maior controle e acompanhamento 

entre profissionais da saúde e pacientes, informando não só dados quantitativos sobre suas 

avaliações, mas também contando com espaços para anotações e observações. Além disso, a 

avaliação possibilitou o levantamento de alterações que podem resultar em ganhos nas 

funcionalidades da m-health segundo os juízes. 

Quanto às contribuições deste trabalho, no âmbito da computação, tem-se a concepção 

de uma arquitetura de referência, cujo processo, modelo de dados, requisitos, entidades 

elementares e componentes podem servir de base para outros projetos de m-health. 

6.1 Limitações 

Devido a finalidade deste estudo, algumas decisões, que reduziram a abrangência da 

pesquisa, foram feitas para permitir a conclusão das atividades do método em tempo hábil e 

garantir a conquista dos objetivos estabelecidos. Na etapa de síntese não houve análise 
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comparativa entre ferramentas de construção do modelo conceitual, devido a afinidade do 

pesquisador principal com o Pencil Project e com o objetivo de reduzir o período da concepção 

e redução da quantidade de dados coletados. 

Outra limitação observada se refere à quantidade de avaliadores. Apesar de contar com 

a participação de mais da metade dos professores do programa de Residência Multiprofissional 

em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade da UERN e do curso de bacharelado em 

Ciência da Computação da UFERSA, a pesquisa não contou com a avaliação de um grande 

número de profissionais das duas áreas de expertise envolvidas pois o aumento na quantidade 

de participantes aumentariam os riscos de não cumprimento dos prazos para análise dos dados. 

Além disso, a análise de perfil dos avaliadores não foi profunda, estando restrita a formação 

dos mesmos e seu maior grau de titulação em busca da garantia do sigilo dos participantes por 

tratar-se de um universo pequeno de juízes. Não houve definição de personas. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Embora o modelo conceitual tenha sido avaliado positivamente pelos possíveis usuários 

finais, durante a análise dos dados coletados, principalmente dos relatos, foram levantados 

críticas e pontos de melhoria. Essas informações servirão de base para o desenvolvimento de 

novas versões do artefato e constituem possibilidades a serem exploradas em trabalhos futuros, 

dentre elas destaca-se: 

• Construção de um indicador da efetividade dos testes empregados; 

• Construção de ontologia;  

• Além das sugestões de melhora, ampliação e adição de funções feitas pelos 

avaliadores, a plataforma poderia indicar, via GPS, os consultórios e clínicas 

mais próximas e que contam com a junta profissional indicada para o paciente 

no fim da avaliação, o que poderia ajudar na absorção da plataforma pelos 

profissionais da saúde tanto na rede pública quanto privada, bem como nos 

diferentes níveis de atenção à saúde;  

• Emprego de Rede Neural Artificial (RNA) para o processamento dos dados e 

sugestões de intervenção; 

• Emprego de Lógica Fuzzy para o processamento dos dados e sugestões de 

intervenção; 

• Comparativo do desempenho da m-health com diferentes tipos de 

processamento dos dados e definição das sugestões de intervenção; 
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• Implementação da plataforma m-health; 

• Validação da m-health através de sua inserção em uma rotina clínica real. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

ESCLARECIMENTOS 

Este é um convite para você participar da pesquisa “PLATAFORMA PARA 

OTIMIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA NA ATENÇÃO BÁSICA” 

coordenada pelo Professor Dr. Remerson Russel Martins e que segue as recomendações das 

resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite para avaliação da plataforma em desenvolvimento, o 

Sr(a) será submetido ao seguinte procedimento: Entrega de material impresso ou Hiperlink - 

conforme sua preferência – contendo protótipo de plataforma, a qual será realizada de acordo 

com a sua disponibilidade, com agendamento prévio, e mediante preenchimento do 

questionário de avaliação MOBILE APP RATING SCALE. A responsabilidade de aplicação 

é do discente Éberte Valter da Silva Freitas (ebertefreitas@hotmail.com), mestrando no 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições 

(PPGCTI), da Universidade Federal Rural do Semiarido – UFERSA, Campus Mossoró/RN. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Realizar o desenvolvimento e avaliação de 

uma plataforma para Avaliação Geriátrica Ampla na atenção básica”. E como objetivos 

específicos: Selecionar testes de AGA; Modelar o sistema; e Executar a concepção e a 

avaliação. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de contribuir com a garantia dos princípios 

do Sistema Único de Saúde de acesso universal, atenção integral e igualitária, através do 

desenvolvimento de ferramenta voltada a otimização multidimensional e multidisciplinar do 

idoso na Atenção Primária à Saúde. 

Os riscos mínimos que o Sr(a) estará exposto são de constrangimento e da quebra de 

sigilo de informações coletadas. Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do 

anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde a identificação se dará através de 

através de letras e números; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas 

o discente Éberte Valter da Silva Freitas aplicará o questionário e, poderá, junto com o 

pesquisador responsável, manusear e guardar os questionários; Sigilo das informações por 

ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante; Garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos questionários e 

Anuência das Instituições de ensino para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em um serviço de 

armazenamento em nuvem e caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a 

responsabilidade do pesquisador responsável (Éberte Valter da Silva Freitas) a fim de garantir 

a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável.  

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador participante Éberte Valter da Silva 

Freitas e orientador Dr. Remerson Russel Martins, ambos vinculado ao Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições
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(PPGCTI) da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) do Estado do Rio Grande 

do Norte/RN, Campus Mossoró, no endereço Av. Francisco Mota, 572 - Costa e Silva, Mossoró 

- RN, 59625-900, Tel. (84) 33178200. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central 

- Centro de Convivência. BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: 

(84) 33127032. e-mail: cep@uern.br /CEP 59.610-090.  

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura 

material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, 

exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 

como transporte e alimentação – sob a responsabilidade do pesquisador Éberte Valter da Silva 

Freitas (ebertefreitas@hotmail.com).  

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.   
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CONSENTIMENTO LIVRE 

 

Concordo em participar desta pesquisa “PLATAFORMA PARA OTIMIZAÇÃO DA 

AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA NA ATENÇÃO BÁSICA”. Declarando, para os 

devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 

procedimentos a qual serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal 

participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a 

pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, 

a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação.  

 

Mossoró, ______/_______/_______.  

 

 

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

 

 

Éberte Valter da Silva Freitas (Aluno-pesquisador) - Aluno do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições (PPGCTI), da 

Universidade Federal Rural do Semiarido – UFERSA, Campus Mossoró/RN, no endereço Av. 

Francisco Mota, 572 - Costa e Silva, Mossoró - RN, 59625-900Tel. (84) 33178200. 

 

Prof. Dr. Remerson Russel Martins (Orientador da Pesquisa) - Universidade Federal Rural 

do Semiarido – UFERSA, Campus Mossoró/RN, no endereço Av. Francisco Mota, 572 - Costa 

e Silva, Mossoró - RN, 59625-900Tel. (84) 33151731. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48, Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-

7032. e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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ANEXO I - MOBILE APP RATING SCALE 

MOBILE APP RATING SCALE 

A escala de classificação avalia a qualidade do aplicativo em quatro dimensões. Todos os itens são classificados em uma escala de 5 

pontos onde 1 corresponde a inadequado e 5, excelente. CIRCULE o número que representa com mais precisão a qualidade do 

componente aplicativo que você está classificando. Por favor, use os descritores fornecidos para cada categoria de resposta. 

SEÇÃO A 

ENGAJAMENTO - divertido, interessante, customizável, interativo (por exemplo, envia alertas, mensagens, lembretes, feedback, 

permite a partilha), bem orientado para o público. 

1. Entretenimento: O aplicativo é divertido/envolvente de usar? Utiliza alguma estratégia para aumentar engajamento 

através de entretenimento (por exemplo, através de gamificação)? 

1  Maçante, não divertido ou nem um pouco interessante. 

2  Sobretudo é chato. 

3  OK, divertido o suficiente para entreter o usuário por um breve período (<5 minutos). 

4  Moderadamente interessante e divertido, entreteria o usuário por algum tempo (total de 5-10 minutos) 

5  Altamente envolvente e divertido, estimula o uso repetido. 

2. Interesse: O aplicativo é interessante de usar? Utiliza estratégias para aumentar o engajamento apresentando seu 

conteúdo de uma maneira interessante? 

1  Não é interessante por completo. 

2  Na sua maior parte é desinteressante. 

3  OK, nem interessante nem desinteressante; envolveria o usuário por um breve período (<5 minutos). 

4  Moderadamente interessante; envolveria o usuário por algum tempo (total de 5-10 minutos). 

5  Muito interessante, envolveria o usuário em uso repetido. 

3. Personalização: fornece/retém todas as configurações/preferências necessárias para funcionamento dos recursos do 

aplicativos (por exemplo, som, conteúdo, notificações, etc.)? 

1  Não permite qualquer personalização ou requer que a configuração seja inserida toda vez. 

2  Permite funções limitadas de personalização e são insuficientes. 

3  Permite que a personalização básica funcione adequadamente. 

4  Permite inúmeras opções de personalização. 

5  Permite adaptação completa às características/preferências do indivíduo, mantém todas as configurações. 

4. Interatividade: Permite a entrada de dados pelo usuário, fornece feedback, contém avisos (lembretes, opções de 

compartilhamento, notificações, etc.)?  

Nota: estas funções precisam ser personalizáveis e não padronizadas para serem consideradas perfeitas. 

1  Sem recursos interativos e/ou sem resposta à interação do usuário. 
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2  Interatividade insuficiente, ou feedback, ou opções de entrada do usuário, limitando funções. 

3  Recursos interativos básicos para funcionar adequadamente. 

4  Oferece uma variedade de recursos interativos/feedback/opções de entrada do usuário. 

5  Nível muito alto de capacidade de resposta por meio de recursos interativos/feedback/opções de entrada do usuário. 

5. Grupo alvo: O conteúdo da aplicação (informação visual, linguagem, design) é apropriado para o seu público-alvo? 

1  Completamente inapropriado/pouco claro/confuso. 

2 Principalmente inadequado/pouco claro/confuso. 

3  Aceitável, mas não direcionado. Pode ser inadequado/pouco claro/confuso. 

4 Bem direcionado, com problemas insignificantes. 

5 Perfeitamente segmentado, sem problemas encontrados. 

A. Pontuação média do envolvimento = ______________ 

 

SEÇÃO B 

FUNCIONALIDADE - funcionamento do aplicativo, fácil de aprender, navegação, lógica de fluxo e design gestual do aplicativo. 

6. Facilidade de uso: Quão fácil é aprender a usar o aplicativo; quão claras são as etiquetas/ícones do menu e instruções? 

1  Não há ou são instruções limitadas; rótulos/ícones de menu são confusos; complicado. 

2  Utilizável após muito tempo/esforço. 

3  Utilizável após algum tempo/esforço. 

4  Fácil de aprender como usar o aplicativo (ou tem instruções claras). 

5  Capaz de usar o aplicativo imediatamente; intuitivo; simples. 

7. Navegação: A movimentação entre as telas é lógica/precisa/apropriada/ininterrupta; estão todos os links de tela 

necessários presentes? 

1  Seções diferentes dentro do aplicativo parecem logicamente desconectadas e aleatórias/confusas/navegação é difícil. 

2  Utilizável depois de muito tempo/esforço. 

3  Utilizável após algum tempo/esforço. 

4  Fácil de usar ou com problema de link insignificante. 

5  Perfeitamente lógico, fácil, claro e intuitivo fluxo de tela por toda parte, ou oferece atalhos. 

8. Projeto gestual: as interações (toques/swipes/pinches/scrolls) são consistentes e intuitivas todos os componentes / telas? 

1  Completamente inconsistente/confuso. 

2  Frequentemente inconsistente/confuso. 

3  OK, mas com algumas inconsistências/elementos confusos. 
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4  Principalmente consistente/intuitivo com problemas insignificantes. 

5  Perfeitamente consistente e intuitivo. 

B. Pontuação média da funcionalidade = ____________ 

 

SEÇÃO C 

ESTÉTICA - design gráfico, apelo visual geral, esquema de cores e consistência estilística. 

9. Layout: A organização e o tamanho dos botões/ícones/menus/conteúdo na tela são apropriados ou ampliáveis (zoom) se 

necessário? 

1 Design muito ruim, confuso, algumas opções impossíveis de selecionar/localizar/ver/ler; a exibição do dispositivo não é 

otimizada. 

2 Design ruim, aleatório, claro, algumas opções difíceis de selecionar/localizar/ver/ler. 

3 Satisfatório, poucos problemas com a seleção/localização/visualização/leitura de itens ou problemas com menor tamanho de 

tela. 

4  Principalmente claro, capaz de selecionar/localizar/ver/ler itens. 

5 Profissional, simples, claro, ordenado, logicamente organizado, otimizado para exibição de dispositivos. Cada projeto 

componente tem um propósito. 

10. Gráficos: Qual é a qualidade/resolução dos gráficos usados para os botões/ícones/menus/conteúdo? 

1 Gráficos tem aparência amadora, design visual muito pobre - desproporcional, completamente estilisticamente inconsistente. 

2 Gráficos de baixa qualidade/baixa resolução; design visual de baixa qualidade - desproporcional, estilisticamente inconsistente. 

3 Gráficos de qualidade e design visual moderada (geralmente consistentes no estilo). 

4 Alta qualidade/resolução gráfica e de design visual - na maior parte proporcional, estilisticamente consistente. 

5 Alta qualidade/resolução gráfica e de design visual - estilisticamente consistente ao longo de toda interface. 

11. Apelo visual: Quão boa é a aparência do aplicativo? 

1  Sem apelo visual, desagradável para olhar, mal projetado, confronto/cores incompatíveis. 

2  Pouco apelo visual - mal projetado, mau uso da cor, visualmente chato. 

3  Algum apelo visual - médio, nem agradável, nem desagradável. 

4  Alto nível de apelo visual - gráficos perfeitos - consistente e profissionalmente projetado. 

5  Muito atraente, memorável, se destaca; o uso de cores aprimora recursos/menus do aplicativo. 

C. Pontuação estética média = ______________ 

 

SEÇÃO D 
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INFORMAÇÕES - Contém informações de alta qualidade (por exemplo, texto, feedback, medidas, referências) de uma fonte confiável. 

Selecione N/A se o componente do aplicativo for irrelevante. 

12. Precisão da descrição do aplicativo (na loja de aplicativos): O aplicativo contém o que é descrito? 

1  Enganador, App não contém os componentes/funções descritos. Ou não tem descrição. 

2  Impreciso. App contém muito poucos dos componentes/funções descritos. 

3  OK. App contém alguns dos componentes/funções descritos. 

4  Preciso. App contém a maioria dos componentes/funções descritos. 

5  Descrição altamente precisa dos componentes/funções do aplicativo. 

13. Objetivos: O aplicativo tem metas específicas, mensuráveis e alcançáveis  (especificadas na descrição da loja de 

aplicativos ou no próprio aplicativo)?  

1  App não tem chance de atingir seus objetivos declarados. 

2  Descrição lista alguns objetivos, mas o aplicativo tem poucas chances de alcançá-los. 

3  OK. App tem metas claras, que podem ser alcançadas. 

4  App tem objetivos claramente especificados, que são mensuráveis e realizáveis. 

5  App tem metas específicas e mensuráveis, que são altamente prováveis de serem alcançadas. 

14. Qualidade da informação: O conteúdo do aplicativo está correto, é bem escrito e relevante para o objetivo/tópico do 

aplicativo?  

1  Irrelevante/inapropriado/incoerente/incorreto. 

2  Pobre. Pouco relevante/apropriado/coerente/pode estar incorreto. 

3  Moderadamente relevante/apropriado/coerente/e parece correto. 

4  Relevante/apropriado/coerente/correto. 

5  Altamente relevante, apropriado, coerente e correto. 

15. Quantidade de informação: É a extensão da cobertura do assunto dentro do escopo do aplicativo; se é abrangente, é 

também conciso?  

1  Mínima ou esmagadora. 

2  Insuficiente ou possivelmente avassalador. 

3  OK, mas não abrangente ou conciso. 

4  Oferece uma ampla gama de informações, possui algumas lacunas ou detalhes desnecessários; ou não tem links para mais 

informações e recursos. 

5  Abrangente e conciso; contém links para mais informações e recursos. 

16. Informação visual: A explicação visual dos conceitos - através de gráficos/gráficos/imagens/vídeos, etc. - é clara, lógica, 

correta?  

1  Completamente incerto/confuso/errado ou necessário, mas ausente. 
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2  Principalmente pouco claro/confuso/errado. 

3  OK, mas muitas vezes pouco claro/confuso/errado. 

4  Principalmente claro/lógico/correto com problemas insignificantes. 

5  Perfeitamente claro/lógico/correto. 

17. Credibilidade: O aplicativo é proveniente de uma fonte legítima (especificada na descrição da loja de aplicativos ou no 

próprio aplicativo)? 

1  Fonte identificada, mas a legitimidade/confiabilidade da fonte é questionável (por exemplo, comercial negócios com interesse 

investido). 

2  Parece vir de uma fonte legítima, mas não pode ser confirmada (por exemplo, não há página da Web) 

3  Desenvolvido por pequena ONG/instituição (hospital/centro, etc.) /empresa comercial especializada, organismo de 

financiamento. 

4  Desenvolvido pelo governo, universidade ou como acima, mas maior em escala. 

5  Desenvolvido com financiamento do governo ou de pesquisa nacionalmente competitivo (por exemplo, Conselho de Pesquisa, 

CNPQ) 

D. Pontuação média da informação = _____________ * 

* Exclua questões classificadas como "N / A" do cálculo da pontuação média. 

Pontuação média Geral = _____________ 
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ANEXO III - MINI-NUTRITIONAL ASSESSMENT 

MINI-NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) 

Responda à secção “triagem” preenchendo as caixas com os números adequados e some-os.  Se a pontuação obtida for igual ou menor 

que 11, continue o preenchimento do questionário para obter a pontuação indicadora de desnutrição. 

 

TRIAGEM 

A. Nos últimos três meses houve diminuição da ingestão alimentar devido a perda de apetite, problemas digestivos ou 

dificuldade para mastigar ou deglutir? 

0 = Diminuição grave da ingesta. 

1 = Diminuição moderada da ingesta. 

2 = Sem diminuição da ingesta. 

B. Perda de peso nos últimos 3 meses 

0 = Superior a três quilos. 

1 = Não sabe informar. 

2 = Entre um e três quilos. 

3 = Sem perda de peso. 

C. Mobilidade 

0 = Restrito ao leito ou à cadeira de rodas. 

1 = Deambula mas não é capaz de sair de casa. 

2 = Normal. 

D. Passou por algum stress psicológico ou doença aguda nos últimos três meses? 

0 = Sim.                                                                                       2 = Não. 

E. Problemas neuropsicológicos 

0 = Demência ou depressão graves. 

1 = Demência ligeira. 

2 = Sem problemas psicológicos. 

F. Índice de Massa Corporal (IMC = Peso[kg]/Estatura[m²]) 

0 = (IMC < 19). 

1 = (19 ≤ IMC < 21). 

2 = (21 ≤ IMC < 23). 

3 = (IMC = 23). 

 

PONTUAÇÃO DA TRIAGEM (SUBTOTAL, MÁXIMO DE 14 PONTOS) 

PONTOS ESTADO NUTRICIONAL 

12-14 Normal 

8-11 Sob risco de desnutrição 

0-7 Desnutrição 

 

*Para uma avaliação mais detalhada, continue com as perguntas G-R 

AVALIAÇÃO GLOBAL 

G. O doente vive na sua própria casa (não em instituição geriátrica ou hospital) 

       1 = Sim                                                                                        0 = Não 

H. Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia? 

1 = Sim                                                                                        0 = Não 

I. Lesões de pele ou escaras? 

1 = Sim                                                                                        0 = Não 

J. Quantas refeições faz por dia? 

0 = Uma refeição; 

1 = Duas refeições; 

2 = Três refeições; 

K. O doente consome: 

 

• Pelo menos uma porção diária de leite ou derivados (leite, queijo, iogurte)?      <<Sim>>    <<Não>> 

• Duas ou mais porções semanais de leguminosas ou ovos?                                  <<Sim>>    <<Não>> 
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• Carne, peixe ou aves todos os dias?                                                                     <<Sim>>    <<Não>> 

0. 0 = Nenhuma ou uma resposta <<Sim>> 

0.5 = Duas respostas <<Sim>> 

1.0 = Três respostas <<Sim>> 

L. O doente consome duas ou mais porções diárias de fruta ou produtos hortícolas? 

1 = Sim                                                                                        0 = Não 

M. Quantos copos de líquidos (água, sumo, café, chá, leite) o doente consome por dia? 

0.0 = Menos de três copos; 

0.5 = Três a cinco copos; 

1.0 = Mais de cinco copos; 

N. Modo de se alimentar 

0 = Não é capaz de se alimentar sozinho; 

1 = Não sabe dizer; 

2 = Acredita não ter um problema nutricional; 

O. O doente acredita ter algum problema nutricional? 

0 = Acredita estar desnutrido; 

1 = Não sabe dizer; 

2 = Acredita não ter um problema nutricional; 

P. Em comparação com outras pessoas da mesma idade, como considera o doente a sua própria saúde? 

0.0= Pior 

0.5 = Não sabe; 

1.0 = Igual; 

2.0 = Melhor;  

Q. Perímetro Braquial (PB) em cm. 

0 = (PB < 21) 

0.5 = (21 ≤ PB ≤ 22) 

1 = (PB < 22) 

R. Perímetro da perna (PP) em cm. 

0 = PP < 31 

1 = PP > 31 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL (MÁXIMO 16 PONTOS) 

PONTUAÇÃO TOTAL (MÁXIMO DE 30 PONTOS) 

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

PONTOS ESTADO NUTRICIONAL 

24 - 30 NORMAL 

17 - 23,5 SOB RISCO DE DESNUTRIÇÃO 

MENOS DE 17 DESNUTRIDO 
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ANEXO IV - ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 

A escala é composta por 14 itens formados por propostas de tarefas físicas a serem realizadas em diferentes bases de suporte afim de 

avaliar o equilíbrio estático e dinâmico. Cada item apresenta uma escala ordinal de 5 alternativas que recebem uma pontuação entre 0 e 

4, em função do desempenho do sujeito, devendo ser reduzido caso o tempo ou distância não seja atingidos ou necessite de auxílio para 

realização. Seus escores variam num intervalo de 0 a 56 e quanto maior o escore, melhor o equilíbrio do sujeito avaliado. MAQUE 

COM X o item que mais se adequar. 

 

1. DA POSIÇÃO DE SENTADO PARA A POSIÇÃO DE PÉ. 

INSTRUÇÕES: Por favor, levante-se. Tente não usar as mãos como suporte. 

 

(    ) 4 Consegue levantar-se sem usar as mãos e manter-se estável, de forma autónoma. 

(    ) 3 Consegue levantar-se de forma autónoma, recorrendo às mãos. 

(    ) 2 Consegue levantar-se, recorrendo às mãos, após várias tentativas. 

(    ) 1 Necessita de alguma ajuda para se levantar ou manter estável. 

(    ) 0 Necessita de ajuda moderada ou de muita ajuda para se levantar. 

 

2. FICAR EM PÉ SEM APOIO. 

INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se apoiar. 

 

(    ) 4 Consegue manter-se em pé, com segurança, durante 2 minutos. 

(    ) 3 Consegue manter-se em pé durante 2 minutos, com supervisão. 

(    ) 2 Consegue manter-se em pé, sem apoio durante 30 segundos. 

(    ) 1 Necessita de várias tentativas para se manter de pé , sem apoio, durante 30 segundos. 

(    ) 0 Não consegue manter-se em pé durante 30 segundos, sem ajuda. 

 

Se o sujeito conseguir manter-se em pé durante 2 minutos sem apoio, deverá registar-se a pontuação máxima no item 3. Prosseguir 

para o item 4. 

 

3.  SENTA-SE COM AS COSTAS DESAPOIADAS, MAS COM OS PÉS APOIADOS NO CHÃO OU SOBRE UM BANCO. 

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos. 

 

(    ) 4 Mantém-se sentado com segurança e de forma estável durante 2 minutos. 

(    ) 3 Mantém-se sentado durante 2 minutos, com supervisão . 

(    ) 2 Mantém-se sentado durante 30 segundos. 

(    ) 1 Mantém-se sentado durante 10 segundos. 

(    ) 0 Não consegue manter-se sentado, sem apoio, durante 10 segundos. 

 

4. DA POSIÇÃO DE PÉ PARA A POSIÇÃO DE SENTADO. 

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se. 

 

(    ) 4 Senta-se com segurança com o mínimo uso das mãos. 

(    ) 3 Ao sentar-se recorre às mãos. 

(    ) 2 Apoia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida. 

(    ) 1 Senta-se, de forma autónoma, mas sem controlar a descida. 

(    ) 0 Necessita de ajuda para se sentar. 

 

5. TRANSFERÊNCIAS. 

INSTRUÇÕES:  Coloque a(s) cadeira(s) de forma a realizar transferências tipo “pivot”.  Podem ser utilizadas duas cadeiras (uma 

com e outra sem braços) ou uma cama e uma cadeira sem braços. 

 

(    ) 4 Consegue transferir-se com segurança com o mínimo uso das mãos. 

(    ) 3 Consegue transferir-se com segurança, necessitando, de forma clara do apoio das mãos. 

(    ) 2 Consegue transferir-se com a ajuda de indicações verbais e/ou supervisão. 

(    ) 1 Necessita de ajuda de uma pessoa. 
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(    ) 0 Necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar de modo a transferir-se com segurança. 

 

6. FICAR EM PÉ SEM APOIO E COM OS OLHOS FECHADOS. 

INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e fique imóvel durante 10 segundos. 

 

(    ) 4 Consegue manter-se em pé com segurança durante 10 segundos. 

(    ) 3 Consegue manter-se em pé durante 10 segundos, com supervisão. 

(    ) 2 Consegue manter-se em pé durante 3 segundos. 

(    ) 1 Não consegue manter os olhos fechados durante 3 segundos, mas mantém-se em pé de forma estável. 

(    ) 0 Necessita de ajuda para evitar a queda. 

 

7. MANTER-SE EM PÉ SEM APOIO E COM OS PÉS JUNTOS. 

INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se apoiar. 

 

(    ) 4  Consegue  manter  os  pés  juntos,  de  forma  autónoma  e  manter-se  em  pé,  com  segurança,  durante  1 minuto. 

(    ) 3 Consegue manter os pés juntos, de  forma autónoma e manter-se em pé durante 1 minuto, mas com supervisão. 

(    ) 2 Consegue manter os pés juntos, de forma autónoma, mas não consegue manterá posição durante 30 segundos. 

(    ) 1 Necessita de ajuda para chegar à posição, mas consegue manter-se em pé, com os pés juntos, durante 15 segundos. 

(    ) 0 Necessita de ajuda para chegar à posição mas não consegue  mantê-la durante 15 segundos. 

 

8.  INCLINAR-SE PARA A FRENTE COM O BRAÇO ESTENDIDO AO MESMO TEMPO QUE SE MANTÉM DE PÉ. 

INSTRUÇÕES: Mantenha o braço estendido a 90 graus. Estique os dedos e tente alcançar a maior distância possível. (O examinador 

coloca uma régua no final dos dedos quando o braço está a 90 graus. Os dedos não devem tocar a régua enquanto executam a tarefa.  

A medida registada é a distância que os dedos conseguem alcançar enquanto o sujeito está na máxima inclinação possível. Se possível, 

pedir ao sujeito que execute a tarefa com os dois braços para evitar a rotação do tronco). 

 

(    ) 4 Consegue inclinar-se mais de 25cm para a frente, de forma confiante (10 polegadas). 

(    ) 3 Consegue inclinar-se mais de 12 cm para a frente, com segurança (5 polegadas). 

(    ) 2 Consegue inclinar-se mais de 5cm para a frente, com segurança (2 polegadas). 

(    ) 1 Inclina-se para a frente mas necessita de supervisão. 

(    ) 0 Perde o equilíbrio durante as tentativas / necessita de apoio externo. 

 

9. APANHAR UM OBJECTO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO DE PÉ. 

INSTRUÇÕES: Apanhe o sapato/chinelo localizado à frente dos seus pés. 

 

(    ) 4 Consegue apanhar o chinelo, facilmente e com segurança. 

(    ) 3 Consegue apanhar o chinelo mas necessita de supervisão. 

(    ) 2 Não consegue apanhar o chinelo, mas chega a uma distância de 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e mantém o equilíbrio de forma 

autónoma. 

(    ) 1 Não consegue apanhar o chinelo e necessita supervisão enquanto tenta. 

(    ) 0 Não consegue tentar / necessita de ajuda para evitar a perda de equilíbrio ou queda. 

 

10.  VIRAR-SE PARA OLHAR SOBRE OS OMBROS DIREITO E ESQUERDO ENQUANTO ESTÁ DE PÉ. 

INSTRUÇÕES:  Vire-se e olhe para trás sobre o ombro esquerdo.  Repetir para o lado direito.  O examinador pode pegar num objeto 

para o paciente olhar e colocá-lo atrás do sujeito para encorajá-lo a realizar a rotação. 

 

(    ) 4 Olha para trás para ambos os lados e transfere bem o peso. 

(    ) 3 Olha para trás por apenas um dos lados, revela menos capacidade de transferir o peso. 

(    ) 2 Apenas vira para um dos lados, mas mantém o equilíbrio. 

(    ) 1 Necessita de supervisão ao virar. 

(    ) 0 Necessita de ajuda para evitar a perda de equilíbrio ou queda. 

 

11. DAR UMA VOLTA DE 360 GRAUS. 

INSTRUÇÕES: Dê uma volta completa sobre si próprio. Pausa. Repetir na direção oposta. 

 

(    ) 4 Consegue dar uma volta de 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos. 

(    ) 3 Consegue dar uma volta de 360 graus com segurança apenas para um lado em 4 segundos ou menos. 

(    ) 2 Consegue dar uma volta de 360 graus com segurança mas lentamente. 

(    ) 1 Necessita de supervisão ou de indicações verbais. 
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(    ) 0 Necessita de ajuda enquanto dá a volta 

 

12.  COLOCAR OS PÉS ALTERNADOS NUM DEGRAU OU BANCO ENQUANTO SE MANTÉM EM PÉ SEM APOIO. 

INSTRUÇÕES:  Coloque cada pé alternadamente sobre o degrau/banco.  Continuar até cada pé ter tocado o degrau/banco quatro 

vezes. 

 

(    ) 4 Consegue ficar em pé de forma autónoma e com segurança e completar 8 passos em 20 segundos. 

(    ) 3 Consegue ficar em pé de forma autónoma e completar 8 degraus em mais de 20 segundos. 

(    ) 2 Consegue completar 4 degraus sem ajuda mas com supervisão. 

(    ) 1 Consegue completar mais de 2 degraus, mas necessita de alguma ajuda. 

(    ) 0 Necessita de ajuda para evitar a queda / não consegue tentar. 

 

13. FICAR EM PÉ SEM APOIO COM UM PÉ À FRENTE DO OUTRO. 

INSTRUÇÕES: (DEMOSTRAR PARA O SUJEITO) coloque um pé exatamente em frente do outro. Se sentir que não consegue colocar 

o pé exatamente à frente, tente dar um passo suficientemente largo para que o calcanhar do seu pé esteja à frente dos dedos do seu 

outro pé. (Para obter 3 pontos, o comprimento da passada deverá exceder o comprimento do outro pé e a amplitude da postura do 

paciente deverá aproximar-se da sua passada normal). 

 

(    ) 4  Consegue  colocar  um  pé  exatamente  à  frente  do  outro  de  forma  autónoma  e  manter  a  posição durante 30 segundos. 

(    ) 3  Consegue  colocar  um  pé  à  frente  do  outro  de  forma  autónoma  e manter  a  posição  durante  30 segundos. 

(    ) 2 Consegue dar um pequeno passo, de forma autónoma e manter a posição durante 30 segundos. 

(    ) 1 Necessita de ajuda para dar um passo mas consegue manter a posição durante 15 segundos. 

(    ) 0 Perde o equilíbrio enquanto dá o passo ou ao ficar de pé. 

 

14. FICAR EM PÉ SOBRE UMA PERNA. 

INSTRUÇÕES: Fique em pé sobre uma perna, sem se segurar, pelo maior tempo possível. 

 

(    ) 4 Consegue levantar uma perna. 

de forma autónoma e manter a posição durante mais de 10 segundos. 

(    ) 3 Consegue levantar uma perna de forma autónoma e manter a posição entre 5 e 10 segundos. 

(    ) 2 Consegue levantar uma perna de forma autónoma e manter a posição durante 3 segundos ou mais. 

(    ) 1 Tenta levantar a perna sem conseguir manter a posição durante 3 segundos, mas continua a manter-se em pé de forma autónoma. 

(    ) 0 Não consegue tentar ou necessita de ajuda para evitar a queda. 

 



 

 

Adaptado de APÓSTOLO, J. Instrumentos para avaliação em Geriatria. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, p. 118, 2011. e http://www.fonovim.com.br/arquivos/039fcbabde07bde8ca8b3a883d67be55-Escalade-

Blessed.pdf 

ANEXO V - ESCALA DE BLESSED 

ESCALA DE BLESSED 

Pontuação total até 4 pontos, estado normal; de 5 a 8, suspeita; de 9 em diante, demência. 

A. MUDANÇAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS 

ITEM ATIVIDADE TOTAL PARCIAL NENHUMA 

1 Dificuldade em desempenhar tarefas domésticas. 1 0.5 0 

2 Dificuldade em manusear pequenas quantias de dinheiro. 1 0.5 0 

3 Dificuldade de lembrar-se de pequenas listagens (por   exemplo, compras). 1 0.5 0 

4 Dificuldade de localizar-se dentro de casa. 1 0.5 0 

5 Dificuldade de localizar-se em ruas conhecidas.  1 0.5 0 

6 Dificuldade de reconhecer o meio (hospital, residência, diferenciar médicos, 

enfermeiras, pacientes e visitantes).  

1 0.5 0 

7 Dificuldade de lembrar-se de acontecimentos   recentes (passeios, visitas de 

parentes e amigos, etc.). 

1 0.5 0 

8 Tendência para remoer sobre o passado. 1 0.5 0 

 

B. MUDANÇAS DE HÁBITOS 

FORMA COMO REALIZA PONTOS 

9 - ALIMENTAÇÃO 

De forma limpa, com talheres adequados. 0 

De forma desleixada, apenas com colher. 1 

De sólidos simples (sem talheres). 2 

Precisa ser alimentado. 3 

10 - VESTUÁRIO 

Sem ajuda. 0 

Ocasionalmente com abotoamento errado, etc. 1 

Em sequência incorreta; frequentemente esquece-se de alguns itens. 2 

Incapaz de vestir-se. 3 

11- CONTROLE DE ESFÍNCTERES 

Normal. 0 

Incontinência urinaria ocasional. 1 

Incontinência urinaria frequente. 2 

Duplamente incontinente. 3 

 

C. MUDANÇAS DE PERSONALIDADE E CONDUTA 

ITEM CARACTERÍSTICA PRESENTE AUSENTE 

12 Sem alterações quanto à personalidade. 0 0 

13 Aumento na rigidez. 1 0 

14 Egocentrismo. 1 0 

15 Falta de consideração pelos outros. 1 0 

16 Aumento de aspereza em demonstrações de afeto. 0 0 

17 Falta de controlo emocional (ex. aumento de petulância e irritabilidade). 1 0 

18 Hilaridade em situações impróprias. 1 0 

19 Diminuição de reações emocionais (ex.: depressão). 1 0 

20 Mau comportamento sexual (atitude de jovem na senilidade).  1 0 

21 Sua atuação em áreas de interesse está inalterada. 1 0 

22 Abandono das atividades de lazer. 1 0 

23 Diminuição na iniciativa ou aumento da apatia. 1 0 

24 Hiperatividade sem propósito. 1 0 
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ANEXO VI - ESCALA DE QUEIXA DE MEMÓRIA 

MEMORY COMPLAINT SCALE (MCS) 

VERSÃO A – RESPOSTAS DO PACIENTE 

Aplique diretamente ao paciente sem intervenção do companheiro, lendo em voz alta e clara. 

 

1. Você tem algum problema de memória? (ou "esquecimento" ou "dificuldades de memória") 

(    ) Não = 0                    

(    ) Incapaz de responder/inseguro/dúvida = 1  

(    ) Sim = 2 

*Se a resposta for não, marcar 0 nesta questão e pular as questões 2 e 3 (também considerando pontuação nula) 

2. Com que frequência esse problema acontece? 

(    ) Raramente = 0  

(    ) Ocasionalmente/às vezes = 1  

(    ) Muito/frequentemente = 2 

3. Esse problema de memória dificulta (ou prejudica) suas atividades diárias? 

(    ) Não = 0  

(    ) Ocasionalmente/às vezes = 1  

                 (    ) Muito/frequentemente = 2 

4. Como está sua memória em comparação com a de outras pessoas de sua idade?  

(    ) O mesmo ou melhor = 0  

(    ) Um pouco pior = 1  

                 (    ) Muito pior = 2 

5.  Como sua memória é comparada com quando você era mais jovem? 

(    ) Mesmo ou melhor = 0  

(    ) Um pouco pior = 1  

(    ) Muito pior = 2 

6.  Você esquece o que acabou de ler ou ouvir (por exemplo, em uma conversa)? 

(    ) Raramente/nunca = 0  

(    ) Ocasionalmente = 1  

(    ) Frequentemente = 2 

7.  Avalie sua memória em uma escala de 1 a 10, sendo 1 a pior e 10 a melhor. 

(    ) 9 ou 10 = 0  

(    ) 5 a 8 = 1  

(    ) 1 a 4 = 2 

 

VERSÃO B - RESPOSTAS DE COMPANHEIRO SOBRE PACIENTE 

Aplicar com o acompanhante referente ao paciente, lendo em voz alta e clara. 

1. Ele/ela tem algum problema de memória? (ou “esquecimento?”) 

(    ) Não = 0  

(    ) Incapaz de responder/inseguro/dúvida = 1  

(    ) Sim = 2 

*Se a resposta for não, marcar 0 nesta questão e pular as questões 2 e 3 (também considerando pontuação nula) 

2.  Quantas vezes isso acontece? 

(    ) Raramente = 0  

(    ) Ocasionalmente / às vezes = 1  

(    ) Muito/frequentemente = 2 

3.  Esse problema de memória dificulta (ou prejudica) as atividades diárias dele/dela? 

(    ) Não = 0  

(    ) Ocasionalmente / às vezes = 1  

(    ) Muito/frequentemente = 2 

4.  Como é a memória dele/dela comparada a de outros de sua idade? 

(    ) O mesmo ou melhor = 0  
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(    ) Um pouco pior = 1 

(    ) Muito pior = 2 

5.  Como é a memória dele/dela comparada com quando ele/ela era mais jovem? 

(    ) O mesmo ou melhor = 0  

(    ) Um pouco pior = 1  

(    ) Muito pior = 2 

6.  Ele/ela esquece o que acabou de ler ou ouvir (por exemplo, em uma conversa)? 

(    ) Raramente / nunca = 0  

(    ) Ocasionalmente = 1  

(    ) Frequentemente = 2 

7.  Classifique a memória dele/dela numa escala de 1 a 10, sendo 1 a pior e 10 a melhor. 

(    ) 9 ou 10 = 0  

(    ) 5 a 8 = 1  

(    ) 1 a 4 = 2 

 

 

PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO 

0 a 2 Sem Queixa de Memória 

3 a 6 Queixa de Memória Leve 

7 a 10 Queixa de Memória Moderada 

11 a 14 Queixa de Memória Acentuada 

 

 

 

 



 

 

Adaptado de BARROSO, S. M.  et al. Evidências de validade da Escala Brasileira de Solidão UCLA. J Bras Psiquiatr, v. 65, n. 1, p. 68-75, 2016. ISSN 0047-2085 

ANEXO VII - ESCALA BRASILEIRA DE SOLIDÃO UCLA 

ESCALA BRASILEIRA DE SOLIDÃO UCLA 

INSTRUÇÕES: Abaixo se encontram várias afirmativas sobre a forma que alguém pode se sentir. Pedimos que leia com atenção e 

MARQUE COM X que frequência você se sente como descrito em cada uma das afirmativas abaixo 

N° AFIRMATIVAS NUNCA 
RARA-

MENTE 

ALGUMAS 

VEZES 

FREQUENTI-

MENTE 

1 Eu me sinto infeliz por fazer tantas coisas sozinho(a).     

2 Eu não tolero ficar tão sozinho(a)     

3 Eu sinto que não tenho companhia.     

4 Eu sinto que ninguém me compreende.     

5 Eu fico esperando as pessoas me ligarem ou escreverem.     

6 Eu sinto que não tenho ninguém a quem eu possa recorrer.     

7 Eu não me sinto próximo(a) a ninguém.     

8 
Sinto que meus interesses e ideias não são compartilhados por 

aqueles que me rodeiam. 
    

9 Eu me sinto excluído(a).     

10 Eu me sinto completamente sozinho(a).     

11 
Eu sou incapaz de me aproximar e de me comunicar com as 

pessoas ao meu redor. 
    

12 Eu sinto que minhas relações sociais são superficiais.     

13 Eu me sinto carente de companhia.     

14 Eu sinto que ninguém me conhece realmente bem.     

15 Eu me sinto isolado(a) das outras pessoas.     

16 Sou infeliz estando tão excluído(a).     

17 Para mim é difícil fazer amigos.     

18 Eu me sinto bloqueado(a) e excluído(a) por outras pessoas.     

19 Sinto que as pessoas estão ao meu redor, mas não estão comigo.     

20 Eu me sinto incomodado(a) em realizar atividades sozinho(a).     
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ANEXO VIII - ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDA INSTRUMENTAIS LAWTON 

– BRODY 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDA 

INSTRUMENTAIS LAWTON – BRODY 

Cada Atividade Instrumental da Vida Diária tem quatro níveis de dependências, “sem ajuda”, “com ajuda”, “não consegue”, e “não 

responde”. Para mulheres, score final igual ou inferior a 7 corresponde a dependência total; maior que 7 e menor que 21, dependência 

parcial; e igual 21, independência. Para homens, score final igual ou inferior a 7 corresponde a dependência total; maior que 7 e menor 

que 15, dependência parcial; e igual 15, independência. Na avaliação de homens não se contabilizam a preparação de refeições e as 

tarefas domesticas. CIRCULE o item que mais se adequar. 

1. VOCÊ PODE USAR O TELEFONE 

3  FAÇO SEM AJUDA 

2  FAÇO COM ALGUMA AJUDA 

1  NÃO CONSIGO FAZER DE FORMA ALGUMA 

0  NÃO RESPONDE 

 

2. VOCÊ PODE VIAJAR? 

3  FAÇO SEM AJUDA 

2  FAÇO COM ALGUMA AJUDA 

1  NÃO CONSIGO FAZER DE FORMA ALGUMA 

0  NÃO RESPONDE 

 

3. VOCÊ PODE FAZER COMPRAS DE MERCADORIAS E ROUPAS? 

3  FAÇO SEM AJUDA 

2  FAÇO COM ALGUMA AJUDA 

1  NÃO CONSIGO FAZER DE FORMA ALGUMA 

0  NÃO RESPONDE 

*Ir para a atividade 6 se o avaliado for do sexo masculino. 

 

4. VOCÊ PODE PREPARAR SUA PROPRIA REFEIÇÃO? 

3  FAÇO SEM AJUDA 

2  FAÇO COM ALGUMA AJUDA 

1  NÃO CONSIGO FAZER DE FORMA ALGUMA 

0  NÃO RESPONDE 

 

5. VOCÊ PODE FAZER OS TRABALHOS DOMESTICOS? 

3  FAÇO SEM AJUDA 

2  FAÇO COM ALGUMA AJUDA 

1  NÃO CONSIGO FAZER DE FORMA ALGUMA 

0  NÃO RESPONDE 

 

6. VOCÊ PODE TOMAR REMÉDIOS? 

3  FAÇO SEM AJUDA 

2  FAÇO COM ALGUMA AJUDA 

1  NÃO CONSIGO FAZER DE FORMA ALGUMA 

0  NÃO RESPONDE 

 

7. VOCÊ PODE LIDAR COM SEU PROPRIO DINHEIRO? 

3  FAÇO SEM AJUDA 

2  FAÇO COM ALGUMA AJUDA 

1  NÃO CONSIGO FAZER DE FORMA ALGUMA 

0  NÃO RESPONDE 
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MULHER 

R ≤ 7 TOTALMENTE DEPENDENTE 

7< R <21 PARCIALMENTE DEPENDENTE 

R = 21 INDEPENDENTE 

 

 

 

 

 

HOMEM 

R ≤ 7 TOTALMENTE DEPENDENTE 

7< R < 15 PARCIALMENTE DEPENDENTE 

R = 15 INDEPENDENTE 


