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Sumário das principais síndromes geriátricas
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 Apresentação

À medida que avança o envelhecimento populacional, cresce o desafio de oferecer à 
população idosa os cuidados adequados para a atenção à sua saúde, pois há diversas 
particularidades que devem ser conhecidas e consideradas. 

Neste livreto editado pela UnATI/UERJ, apresentamos os princípios e instrumentos da 
Avaliação Multidimensional da Saúde do Idoso. Ao lançarmos este recurso, pretende-
mos contribuir para que os profissionais da área da Geriatria e Gerontologia, envolvi-
dos com a meta do envelhecimento ativo, com qualidade de vida e manutenção da 
independência e autonomia pelo tempo máximo possível, tenham alguns dos instru-
mentos utilizados pela UnATI nos nossos ambulatórios de saúde.
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  Avaliação Multidimensional do Idoso
  Renato Veras - Diretor da UnATI/UERJ

A avaliação geriátrica se baseia em diagnósticos funcionais interdisciplina-
res, sendo correntemente denominada Avaliação Geriátrica Ampla. Inicia-se 
pela avaliação do estado funcional, dimensão central nesse contexto. Este 
pode ser definido como o nível no qual a pessoa desempenha funções e ati-
vidades da vida diária.

O envelhecimento da população mundial é um fato recente, universal e inexorável 

(Camarano, 2010). Suas causas são multifatoriais e diferentes em países desenvolvi-

dos e em desenvolvimento, mas suas consequências são igualmente importantes 

do ponto de vista social, médico e de políticas públicas (Paixão Jr; Reichenheim, 

2005). O rápido envelhecimento da população brasileira, aliado ao aumento da lon-

gevidade dos idosos, tem profundas consequências na estruturação das redes de 

atenção à saúde, com maior carga de doenças crônicas e incapacidades funcionais. 

Consequentemente, constatam-se o surgimento de novas demandas e o uso mais 

intensivo dos serviços de saúde. 

Ainda que as doenças sejam mais frequentes nesta faixa etária, nem sempre estão 

associadas à dependência funcional. Assim, o envelhecimento do indivíduo não é 

sinônimo de incapacidades e dependência, mas sim, de maior vulnerabilidade. O 

conceito de saúde deve estar claro no idoso; não se deve confundir presença de 

doenças ou idade avançada com ausência de saúde. 

Define-se saúde como uma medida da capacidade individual de realização de aspira-

ções e da satisfação das necessidades, independentemente da idade ou da presença 

de doenças (Moraes; Lanna, 2014). Envelhecer sem nenhuma doença crônica é mais 

uma exceção do que a regra (Veras, 2012). A maioria dos idosos é portadora de do-

enças ou disfunções orgânicas que, na maioria das vezes, não estão associadas à li-

mitação das atividades ou à restrição de sua participação social. Assim, mesmo com 

doenças, o idoso pode continuar desempenhando seus papéis sociais. 

Deste modo, essa é uma informação que não agrega possibilidades de mudanças e é 

por este motivo que introduzimos um novo indicador de saúde, a capacidade funcional. 

O foco da “saúde do idoso” está estritamente relacionado à funcionalidade global do 

indivíduo, definido como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. A 

pessoa é considerada saudável quando é capaz de realizar suas atividades sozinha, de 

forma plena, mesmo que seja muito idosa ou portadora de doenças (Moraes, 2012).  
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É esperado que a prevalência geral de doenças crônicas aumentará, pois estas são 
mais frequentes neste grupo etário. Deste modo, não se deve conferir ênfase aos 
programas de saúde que tenham como objetivo a cura e a sobrevivência; deve-se 
mudar para a melhora do estado funcional e do bem-estar. 

A capacidade funcional ainda não é um conceito claramente definido. Indivíduos com 
o mesmo diagnóstico clínico podem ter a capacidade funcional absolutamente distin-
ta um do outro, o que faz com que essa população seja extremamente heterogênea. 
Com efeito, a heterogeneidade entre os indivíduos idosos é marcante e progressiva ao 
longo do processo de envelhecimento. Assim, a fronteira entre os conceitos de saúde, 
doença, dependência e incapacidade deve estar bem definida. 

Uma avaliação geriátrica eficiente e completa, a custos razoáveis, torna-se cada vez 
mais premente. Seus objetivos são o diagnóstico precoce de problemas de saúde 
e a orientação de serviços de apoio onde e quando forem necessários, com o fim 
de manter as pessoas nos seus lares. A história, o exame físico e o diagnóstico dife-
rencial tradicionais não são suficientes para um levantamento extenso das diversas 
funções necessárias à vida diária do indivíduo idoso (Brasil, 2006). 

Bem-estar e funcionalidade são complementares. Representam a presença de auto-
nomia - capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo 
e seguindo as próprias convicções - e independência - capacidade de realizar algo 
com os próprios meios -, permitindo que o indivíduo cuide de si e de sua vida. Cabe 
ressaltar que a independência e a autonomia estão intimamente relacionadas, mas 
são conceitos distintos (Moraes, 2009). Existem pessoas com dependência física, 
mas capazes de decidir as atividades de seu interesse. Por outro lado, há pessoas 
que têm condições físicas para realizar determinadas tarefas do cotidiano, mas não 
têm condições de decidir e escolher com segurança como, quando e onde se envol-
ver nessas atividades. A perda da independência nem sempre vem associada com a 
perda de autonomia: um idoso com perda da capacidade de deambular pode per-
feitamente gerenciar sua vida com autonomia e participação social.

A presença de declínio funcional capaz de restringir a autonomia e a independência 
do indivíduo não pode ser atribuída ao envelhecimento normal, mas sim à presença 
de incapacidade funcional, resultante das grandes síndromes geriátricas, de forma 
isolada ou associada (Moraes, 2010). Este declínio funcional não deve ser considera-
do “normal da idade”, pois representa o principal determinante de desfechos nega-
tivos, como o desenvolvimento de outras incapacidades e piora funcional, instituciona-
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lização, hospitalização e morte. Usualmente, as causas são múltiplas e multifatoriais, 
frequentemente associadas à presença de doenças crônico-degenerativas, polifar-
mácia, sarcopenia e alto risco de iatrogenia.

Vários pesquisadores têm repensado o modelo de atendimento à população mais 
idosa, e no bojo dessas discussões surgem conceitos de atendimento interdiscipli-
nar, tais como Avaliação Geriátrica Ampla – AGA (Comprehensive Geriatric Assess-
ment), que utiliza métodos de avaliação sistemática. Esta se baseia no princípio do 
trabalho interdisciplinar e planejado, visando a um tratamento e acompanhamen-
to de longo prazo. A AGA é um conjunto de técnicas, procedimentos e ambientes 
operacionais, no qual a avaliação abrangente e estruturada se associa aos métodos 
clássicos não padronizados de avaliação de saúde das diversas especialidades. As 
dimensões mais estudadas e utilizadas na AGA se referem ao estado funcional, saú-
de mental e funcionamento social (Moraes, 2011). 

O estado funcional é a dimensão-base para a avaliação geriátrica. Esta se resume na 
avaliação dos fatores físicos, psicológicos e sociais que afetam a saúde dos pacientes 
mais idosos e frágeis. Outras dimensões, como a avaliação social e cognitiva, são tam-
bém necessárias na avaliação geriátrica, mas interagem de tal forma com o estado 
funcional, que uma alteração nesta dimensão pode indicar problemas nas  outras. 

A saúde mental possui duas subdimensões importantes - cognição e humor - que 
também interagem com a avaliação do estado funcional. Os métodos habituais de 
se realizar uma avaliação funcional estruturada consistem na observação direta (tes-
tes de desempenho) e por questionários, quer autoaplicados ou concebidos para 
entrevistas face a face, sistematizados por meio de uma série de escalas que aferem 
os principais componentes da dimensão. 

A AGA é considerada o padrão-ouro para o manejo da fragilidade do idoso (Lou-
renço; Perez; Sanchez, 2011). Diversas evidências têm demonstrado sua efetividade 
tanto em relação a custos para o sistema, como em resultados de saúde para o pa-
ciente. Idealmente, deve ser realizada por equipe geriátrico-gerontológica especia-
lizada, e sua duração média varia de 60 a 90 minutos. Classicamente, é necessária a 
aplicação de diversos instrumentos ou escalas de avaliação funcional e de avaliações 
específicas pela equipe interdisciplinar (neuropsicologia, fisioterapia, terapia ocu-
pacional, fonoaudiologia, farmácia, nutrição, serviço social e enfermagem). A práti-
ca clínica geriátrica deve, preocupada com a qualidade de vida, compreender tam-
bém uma ampla avaliação funcional em busca de possíveis perdas dessas funções. 
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Assim, nem todos os idosos devem ser avaliados indiscriminadamente pela AGA. 
Ao contrário, sua indicação deve ser precisa, devendo incluir idosos em risco ou com 
algum grau de fragilidade. Torna-se, portanto, fundamental a utilização de instrumen-
tos de triagem rápida, capazes de reconhecer o idoso em risco de declínio funcional. 
Diante destes fatos e da necessidade de atender às demandas do rápido envelheci-
mento populacional, sugerimos adotar uma estratégia que inclui a identificação dos 
idoso frágeis ou em risco de fragilização, e a priorização destes indivíduos para a rea-
lização de avaliação multidimensional hierarquizada.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Portaria MS/ GM nº 2.528 de 19 de outubro 
de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília: MS, 2006. Disponível em: < http://www.saude.
mg.gov.br/atos_normativos/legislacao-sanitaria/estabelecimentos-de-saude/atencao-ao-idoso/Portaria_2528.pdf>. 
Acesso em: 5 maio 2011. 

CAMARANO, A. A. Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido? Rio de 
Janeiro, Ipea, 2010.

LOURENÇO, R.; PEREZ M.; SANCHEZ, M. A. Escalas de Avaliação Geriátrica. In: FREITAS, E. V. et al. (Orgs.). Tratado de 
Geriatria e Gerontologia. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

MORAES, E. N. Atenção à saúde do idoso: aspectos conceituais. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 

MORAES, E. N. Estratégias de prevenção e gestão da clínica. Belo Horizonte: Folium, 2011.

MORAES, E. N. Princípios Básicos de Geriatria e Gerontologia. Belo Horizonte: Coopmed, 2009. 

MORAES, E. N.; LANNA, F. M. Avaliação Multidimensional do Idoso. Belo Horizonte: Folium, 2014. 

MORAES, E. N.; LANNA, F. M. Incapacidade cognitiva: abordagem diagnóstica e terapêutica das demências no idoso. 
Belo Horizonte: Folium, 2010. 

PAIXAO JR., C. M.; REICHENHEIM, M. E. Uma revisão sobre instrumentos de avaliação do estado funcional do idoso. 
Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 7-19, fev. 2005.

VERAS, R. P. Gerenciamento de doença crônica: equívoco para o grupo etário dos idosos. Rev. Saúde Pública, v.46, 
p.929-34, 2012.
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Como forma de organizar o acesso aos níveis do modelo, recomendamos uma triagem 
epidemiológica básica, de poucas perguntas que permitam identificar algumas carac-
terísticas operacionais para priorizar o atendimento e utilizar os recursos adequada-
mente, através da aplicação de um instrumento de identificação de risco (IR). A toma-
da de decisão técnica sobre o encaminhamento do cliente precisa acontecer mediante 
a pactuação do envolvimento na proposta de atenção à saúde e com base na avaliação 
do risco de incapacidade. Deste modo, a IR “organiza a fila”, definindo prioridades com 
base na necessidade, e não na perversa busca de senha para o atendimento. 

O importante é que a IR seja aplicada em todos os idosos usuários quando de seu 
ingresso no modelo. Pode ser autoaplicável, anterior à ida ao Acolhimento (Nível 1), 
permitindo uma acolhida ao usuário com informações prévias; ou ainda via telefone 
ou atendimento domiciliar. Aplicada anualmente nos idosos, seus resultados devem 
ser registrados no sistema eletrônico do paciente. 

Existem vários instrumentos validados e que apresentam confiabilidade. O questionário 
Prisma-7, desenvolvido no Canadá como parte do Modelo PRISMA de assistência à saú-
de do idoso, destina-se ao rastreamento do risco de perda funcional desse grupo etário. 

1 Você tem mais de 85 anos?

2 Sexo masculino?

3 Em geral, você tem algum problema de saúde que limite suas atividades?

4 Você precisa de ajuda no seu dia a dia?

5 Em geral, você tem algum problema de saúde que o faz ficar em casa?

6 Em caso de necessidade, você conta com ajuda de alguém próximo a você?

7 Você usa regularmente andador, bengala ou cadeira de rodas?

Usuários com baixo risco (<4, Prisma-7) são encaminhados para fazer a avaliação funcional breve. Essa avaliação 
contempla os principais riscos em geriatria – perda sensorial, humor, cognição, uso de medicação, mobilidade/
funcionalidade, riscos sociais. Todas as informações e esclarecimentos serão registrados no prontuário e mantidos 
até o final do percurso assistencial.

 Triagem rápida -  Prisma 7
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Referência

SAENGER, A. L. Rastreamento do risco de perda da autonomia funcional do idoso que reside na comunidade: Adaptação trans-
cultural e validação do instrumento PRISMA-7 para o Brasil. 2015. 162 fs. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)
– Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

O instrumento é composto de sete itens dicótomos, com respostas do tipo “sim” e 
“não”. Apresenta como benefícios: facilidade e rapidez da aplicação e de respostas; 
maior objetividade; menor risco de parcialidade do entrevistador; menor possibilida-
de de erros e maior facilidade na análise dos resultados. As perguntas têm como base 
a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), estabele-
cida pela OMS para os termos “autonomia”, “declínio funcional”, “mobilidade”, “depen-
dência”, “atividades de vida cotidiana” e “suporte social”.

Um dos questionários de busca ativa do idoso de risco que preenche todos os requi-
sitos científicos e dos mais utilizados, o PRISMA-7 consiste na aplicação de sete per-
guntas - quando há três ou mais respostas positivas, o idoso é considerado frágil.
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Triagem Funcional do Idoso  - Escala Sumário
Escala de Lachs

A Triagem Funcional do Idoso tem como objetivo o rastreamento de indicadores 
de perda da capacidade funcional. Este instrumento é utilizado para identificar os 
principais problemas que podem levar o idoso a alterações funcionais capazes de 
interferir no desempenho das suas atividades diárias.

Instrumento de rastreamento funcional, multidimensional, criado por Lachs et al. (1990), é 
composto por 11 itens - perguntas, aferições antropométricas e testes de desempenho 
- para avaliação das áreas mais comumente comprometidas na pessoa idosa: visão, 
audição, membros superiores e inferiores, continência urinária, nutrição, cognição e 
afeto, atividades de vida diária, ambiente domiciliar e suporte social.

A aplicação desse instrumento possibilita, de maneira rápida e sistematizada, a identi-
ficação dos domínios funcionais que deverão ser posteriormente avaliados mais deta-
lhadamente para o estabelecimento de diagnóstico e planejamento de intervenções.

Referências: 

LACHS, M. S. et al. A simple procedure for general screening for functional disability in elderly patients. Annals of Internal 
Medicine, v. 111, p. 699-706, 1990.

LOURENÇO, R. et al. Assistência ambulatorial geriátrica: hierarquização da demanda. Rev. Saúde Pública. São Paulo, v. 39, n. 
2, p. 311-318, 2005.

LOURENÇO, R. A.; PEREZ, M.; SANCHEZ, M. A. S. Apêndice: Escalas de Avaliação Geriátrica. In: FREITAS, E. V. et al. (Orgs.). 
Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011. p. 1707-1720.



14

Escala de Atividades Básicas de Vida Diária 
Escala de Katz

Referências

KATZ, S. et al. Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial 
function. JAMA, v. 12, p. 914-919, 1963.

LINO, V. T. S. et al. Adaptação transcultural da Escala de Independência em Atividades da Vida Diária (Escala de Katz). Cad. 
Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 103-112, jan 2008.

LOURENÇO, R. A.; PEREZ, M.; SANCHEZ, M. A. S. Apêndice: Escalas de Avaliação Geriátrica. In: FREITAS, E. V. et al. (Orgs.). 
Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011. p. 1707-1720.

Também conhecida como escala de Katz, é uma das mais utilizadas para ava-
liar o desempenho nas atividades da vida diária. Foi desenvolvida para realizar 
a avaliação em idosos e o prognóstico de doentes crônicos. Consta de seis itens 
que medem o desempenho do indivíduo nas atividades de autocuidado, os quais 
obedecem a uma hierarquia de complexidade, da seguinte forma: alimentação, 
controle de esfíncteres, transferência, higiene pessoal, capacidade para se vestir 
e tomar banho (Katz, 1963).
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Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária 
Escala de Lawton

Escala criada por Lawton & Brody, em 1969, sendo amplamente utilizada, tanto na 
prática clínica como em pesquisa em todo o mundo. Avalia sete atividades: uso do 
telefone, locomover-se usando um meio de transporte, fazer compras, realizar traba-
lhos domésticos, preparo de refeições, uso de medicamentos e manejo das finanças. 
Há três opções de resposta: independente, necessidade de ajuda parcial ou incapaci-
dade para realização da tarefa. A pontuação varia de 3 a 1 para cada item, sendo que 
a independência recebe a maior pontuação.  O escore máximo é 21 pontos, quando o 
indivíduo for totalmente independente.  Não há ponto de corte estabelecido, mas sim 
uma avaliação qualitativa da capacidade funcional do idoso.

Todas as perguntas devem ser feitas ao idoso e também a um informante capacitado.
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Avaliação Nutricional
Miniavaliação Nutricional – MNA



17

Teste de Equilíbrio e Marcha
Escala de Tineti
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O teste Performance-oriented mobility assessment of gait and balance (POMA), elabora-

do em 1986, por Tinetti, Williams e Mayewsky, tem por objetivo detectar fatores de ris-

co de quedas em idosos. Gomes (2003) realizou uma adaptação transcultural e, após 

estudo das propriedades psicométricas do instrumento, recomenda sua utilização em 

idosos brasileiros. A autora também propõe um protocolo de recomendações para 

aplicação do POMA-Brasil. O protocolo é dividido em duas partes, as quais avaliam o 

equilíbrio e a marcha.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2007 (Série A. Normas 
e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica, n. 19). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
abcad19.pdf>

GOMES, G.C. Tradução, adaptação transcultural e exame das propriedades de medida da escala “Performance-Oriented Mobilty 
Assessment” (POMA) para uma amostra de idosos institucionalizados. Dissertação (Mestrado) - Programa de Educação em 
Gerontologia, Faculdade de Educação Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2003.

TINETTI, M. E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. JAGS, v. 34, p. 119-126, 1986.
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Cartão de Jaeguer 
Escala Visual

O cartão é colocado a uma distância de 35 cm da pessoa idosa que se possuir óculos 

deve mantê-los durante o exame. A visão deve ser testada em cada olho em separado e 

depois em conjunto. Os olhos devem ser vendados com as mãos em forma de concha. 

Objetivo: Identificar possível disfunção visual. Avaliações dos resultados: as pessoas que 

lerem até o nível 20/40 serão consideradas sem disfunção. Providências com os acha-

dos/resultados: em caso de alterações, encaminhar para avaliação no oftalmologista.

Referências 

COSTA, Ana Luiza Fontes de Azevedo; SANTOS, Vagner Rogério dos. Da visão à cidadania: tipos de tabelas de avaliação 
funcional da leitura na educação especial. Rev. bras.oftalmol.,  Rio de Janeiro ,  v.77, n. 5, p. 296-302,  Oct. 2018 .

OLVEIRA, Martha Regina de; VERAS, Renato Peixoto; CORDEIRO, Hésio de Albuquerque. A importância da porta de entrada 
no sistema: o modelo integral de cuidado para o idoso. Physis,  Rio de Janeiro ,  v. 28, n. 4,  e280411, 2018 .
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Miniexame do Estado Mental 
Teste de Folstein
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Este é o instrumento de rastreio cognitivo mais utilizado em todo o mundo, vali-
dado em diversos países. Foi concebido por Folstein et al., em 1975, para avalia-
ção cognitiva de pacientes psiquiátricos. Possui os seguintes domínios cognitivos: 
orientação (temporal e espacial), memória, atenção e cálculo, praxia e linguagem. 
Sofre influência da escolaridade. 

Para minimizar esse problema, diferentes pontos de corte foram propostos por diversos 
autores. Na versão validada por Lourenço et al. (2005), os pontos de corte são:18/49, 
para analfabetos e 23/24 para indivíduos com mais de 1 ano de escolaridade.
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Escala de Depressão Geriátrica - EDG 
Escala de Yesavage

Esta escala foi desenvolvida especialmente para o rastreamento de depressão em ido-
sos por Yesavage et al., em 1983, originalmente com 30 itens. Em 1986, uma versão 
curta de 15 itens foi elaborada por Sheike & Yesavage. Suas vantagens incluem ser 
composta de perguntas de fácil entendimento, poucas opções de resposta, podendo 
ser autoaplicada ou aplicada por um entrevistador treinado de qualquer área da saú-
de. Sua principal  limitação é ser de difícil entendimento para os idosos com declínio 
cognitivo significativo. O ponto de corte proposto para a versão apresentada é 5/6.


