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eDitorial

Geriatria & Gerontologia – um ano de publicação

A quarta edição de Geriatria & Gerontologia representa um ano de publicação. Cabe aqui o balanço 
desse primeiro ciclo. Até o momento foram veiculados 18 artigos, sendo nove originais e nove de 
atualização e revisão. Cinquenta e quatro autores estiveram envolvidos nessas publicações, o que 
contempla 20 instituições de ensino, das quais duas internacionais (França e Portugal). Os autores 
dos artigos publicados foram oriundos das regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste do país. A 
região sul tem sido a mais representada.

Um especial destaque da presente edição é a publicação de artigos originais tratando da adapta-
ção e da aplicabilidade de instrumentos de avaliação funcional do idoso. Grande parte do conheci-
mento na área de geriatria e gerontologia tem sido produzida no mundo desenvolvido. O aumento 
da população de idosos nos países emergentes torna fundamental a validação de instrumentos e 
métodos para uso em um contexto diferente daquele em que foram originalmente propostos. Daí 
resultam oportunidade e necessidade imensas para a pesquisa, notadamente aquela capaz de ofere-
cer subsídios diretos para o desenvolvimento da atenção à saúde das pessoas idosas.

O recebimento de artigos para publicação em Geriatria & Gerontologia tem sido crescente. 
Há prevalência de artigos originários de programas de pós-graduação, vinculados a instituições 
de diferentes regiões do país, que encontram, neste periódico, oportunidade ágil de publicação e 
circulação ampla entre número expressivo de profissionais. Um atrativo adicional é a indexação 
progressiva da revista em bases de dados importantes.

A revista está sendo agora trabalhada para sua versão on-line, que facilitará não somente a maior 
visibilidade e acesso aos artigos, mas também o processo de envio e análise dos trabalhos submeti-
dos. A disponibilização na versão impressa e on-line será, sem dúvida, outro importante diferencial 
de nosso periódico.

Os editOres
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artiGo oriGiNal

Propriedades psicométricas da 
escala de atividade Física adaptada 

para mulheres idosas (eaFi)
Psychometric properties of the Physical Activity 

Scale modified for elderly women

Jair Sindra Virtuoso Júnior1, Clarice Alves dos Santos2, Ailanna Nery dos Santos Ferreira2, Sheilla Tribess3

Endereço de correspondência: Jair Sindra Virtuoso Júnior • Universidade Estadual de Santa Cruz – Departamento de  
Ciências da Saúde • Rodovia Ilhéus/Itabuna, km 16 –  45662-000 – Ilhéus, BA • E-mail: virtuosojr@yahoo.com.br

RESUMO
Objetivo: Adaptar e validar a Escala de Atividade Física para mulheres idosas. Métodos: A amostra, selecionada por 
conveniência, foi constituída por 50 mulheres com a média de idade de 71,3 anos (± 9,15). A adaptação foi realizada 
a partir de uma escala que mede a atividade física em um período de 24 horas, em um dia de semana comum. As 
atividades descritas e ilustradas foram adaptadas respeitando a lógica do instrumento original que era de nove níveis 
de intensidade, que variam de deitada/dormindo (0,9 METs) para atividades físicas de alta intensidade (> 6 METs). 
Após explorada a validade de face, foi estipulado fator de correção para escala com base na avaliação de 20 idosas. A 
validade concorrente entre a escala acrescida do fator de correção e a medida de quilocalorias obtida pelos sensores 
uniaxiais em 30 idosas foram exploradas em três faixas etárias (60 a 69, 70 a 79 e ≥ 80 anos). Foram conduzidas 
estatísticas descritivas e medidas de concordância, acrescidas da plotagem em diagrama de dispersão (IC = 95%;  
α = 5%). Resultados: Os resultados demonstram que tanto a validade (R = 0,67 e R = 0,74) quanto a reprodutibilidade 
(R = 0,96 e R = 0,91) apresentam índices de concordância satisfatórios para mulheres idosas, exceto para a faixa etária 
mais velha (≥ 80 anos). Já no diagrama de dispersão dos dados, os resultados sugerem maior variabilidade dos dados 
para as medidas de validade. Conclusão: A escala adaptada é alternativa simples e com validade razoável para 
medir a atividade física diária de mulheres idosas brasileiras. Geriatria & Gerontologia. 2008;3(2):96-103.

Palavras chave: Atividade física, validade, questionário, idosas.

ABSTRACT
Purpose: To adapt and validate the physical activities scale for older women. Methods: The sample, selected for 
convenience, consisted of 50 women with an average age of 71.3 years (± 9.15). The adaptation was made from a 
scale that measures physical activity in a period of 24 hours, in a typical week day. The activities described and illus-
trated have been adapted accordingly to the logic of the original instrument which has nine levels of intensity ranging 
from lying/sleeping (0.9 METs) to high-intensity physical activities (> 6 METs). After having explored the face validity, a 
correction factor scale based on the assessment of 20 elderly was set. The concurrent validity between the corrected 
scale and the Kcal expenditure obtained by uniaxial sensors in 30 elderly were explored for three age groups (60 to 69, 
70 to 79 and ≥ 80 years). Descriptive statistics and measures of agreement plus dispersion plot diagrams were carried 
out (CI = 95%; α = 5%). Results: The results showed that both the validity (R = 0.67 and R = 0.74) and the reproduc-
ibility (R = 0.96 and R = 0.91) presented satisfactory levels of agreement for the elderly women, except for the older 
category (≥ 80 years). On the other hand, in the data dispersion diagrams the results suggested a greater range of data 
for the measures of validity. Conclusion: The adapted scale seems to be a simple alternative and reasonably valid 
measure of daily physical activity for older Brazilian women. Brazilian Geriatrics and Gerontology. 2008;3(2):96-103.

Keywords: Physical activity, validity, questionnaire, elderly.
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MÉtoDoS

Amostra
A amostra, selecionada por conveniência, foi constituída 
por 50 mulheres com a média de idade de 71,3 anos 
(± 9,15). Tais idosas eram participantes de grupos de 
convivência no município de Jequié, localizado na re-
gião sudoeste da Bahia.

Procedimento de coleta de dados
A coleta de dados foi realizada por dois profissionais da 
área da saúde devidamente treinados, por intermédio de 
palestras e aplicação dos instrumentos. Precedendo a co-
leta de dados, o projeto foi submetido para apreciação e 
aprovação de seus protocolos de intervenção do estudo 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Processo nº 
89/2005).

Após o consentimento, foi realizado o contato com 
as mulheres idosas pertencentes a grupos de convivên-
cia no município de Jequié, BA, sendo selecionadas 
por conveniência 50 voluntárias. No contato, foram 
informados os objetivos e solicitada a participação de-
las na pesquisa. Em seguida, foram agendados a data e 
o horário para aplicação da entrevista e realização das 
medidas de amplitude de passada e peso corporal. No 
dia da aplicação dos protocolos de pesquisa, foi expli-
cado às idosas como deveriam proceder com o pedô-
metro, e elas foram orientadas a assinarem o termo de 
consentimento livre e esclarecido.

Validade da Escala de Atividade Física 
adaptada para pessoas idosas
O nível de atividade física habitual foi mensurado pela 
Escala de Atividade Física proposto por Aadahl e Jorgen-
sen8 modificada para ser aplicada em pessoas idosas. Este 
instrumento mensura o nível de atividade física total 
realizado em 24 horas, somando o tempo gasto no dor-
mir, no trabalho e no lazer. A Escala de Atividade Física 
(EAF) é constituída por nove figuras que representam 
intensidades diferentes de atividade física e diferentes 
gastos de energia. 

As ilustrações (figuras representadas pelo intervalo 
alfabético das letras A até I) (Quadro 1) do questionário 
original foram substituídas por fotos representando ati-
vidades comuns do dia-a-dia de idosas (Anexo I). Porém, 
em virtude dos equivalentes metabólicos corresponde-
rem a medidas relativas a pessoas jovens foi estipulado 
valor arbitrário de correção, na utilização da escala em 
mulheres idosas. A utilização de fator de correção em 
questionários dirigidos a pessoas idosas tem sido sugeri-
da por especialistas da área de medidas de atividades fí-
sicas em pessoas idosas5. Para tanto, se recorreu à divisão 
do estudo em quatro fases.

iNtroDUÇÃo

O aumento do contingente de idosos e da longevidade 
tem propiciado o interesse de diversos campos do conhe-
cimento por investigações aplicadas à gerontologia. Na 
área da saúde, o foco principal das intervenções tem se di-
rigido ao conhecimento e às aplicações de procedimentos 
relacionados à preservação da capacidade funcional. 

A capacidade funcional, por sua vez, está direta-
mente relacionada à condição das pessoas em realizar as 
atividades físicas habituais, ou seja, quanto mais ativo 
fisicamente for o indivíduo mais chances terá de manter 
a sua condição funcional em status desejável. Em virtude 
da relação já bem documentada entre a capacidade fun-
cional com o nível de atividade física1,2, a proposição de 
métodos eficientes para estimativa do dispêndio energé-
tico nas atividades físicas habituais passa a ser ação im-
portante na implementação de programas direcionados 
à promoção da saúde. 

Apesar de existirem inúmeras técnicas para medida 
do nível de atividade física das pessoas, a exemplo dos 
sensores de movimento (pedômetros), vetores de acele-
ração (acelerômetros), calorimetria e água duplamente 
marcada, entre outros, o uso de questionários de relato 
espontâneo é o único método viável em avaliações de 
base populacional3.

Entre os questionários utilizados para estimativa do 
dispêndio energético em pessoas idosas alguns se desta-
cam, a exemplo do questionário modificado de Baecke4, 
Champs5 e Zutphen6. Porém, entre esses questionários 
poucos possuem adaptações na língua portuguesa, com 
as qualidades psicométricas satisfatoriamente identifica-
das. E, ainda, os instrumentos são complexos no proces-
so de recordação das atividades realizadas sem utilizarem 
recursos que poderiam facilitar o entendimento das pes-
soas mais idosas, a exemplo da inclusão de ilustrações.

Outro fato desafiador nessa subárea do conhecimen-
to, denominada medidas da atividade física, é obter a 
quantificação adequada do dispêndio energético em 
pessoas mais idosas. Os parâmetros em que os questio-
nários se baseiam na quantificação das atividades, em 
equivalentes metabólicos, são estipulados a partir de um 
compêndio de atividades físicas próprio para pessoas jo-
vens7. Portanto, a utilização desse compêndio no cálculo 
da demanda energética de idosos implica utilizar algum 
fator de correção, a exemplo do que foi realizado por 
Stewart et al.5 no desenvolvimento do CHAMPS Physi-
cal Activity Questionnaire. 

Considerando o anteriormente exposto, o propósito 
desse estudo foi apresentar versão da Escala de Ativida-
de Física proposta por Aadahl e Jorgensen8, modificada 
para ser aplicada em mulheres idosas. E, ainda, anali-
sar os parâmetros psicométricos referentes à validade 
concorrente e à fidedignidade da nova versão do ins-
trumento. 
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Quadro 1. Correspondente metabólico por nível e grupo de 
atividades.

Nível Grupo de atividades Mets
A Representa uma pessoa dormindo ou deitada. 0,9
B Sentada quietamente enquanto assiste TV,  

escuta música ou lê.
1,0

C Realizando trabalhos manuais (tricô, crochê, 
bijuterias); trabalhando com o computador; 
sentada em reunião ou comendo.

1,5

D Em pé, enquanto lavando pratos ou cozinhando; 
dirigindo automóvel, regando plantas.

2,0

E Limpando pisos e janelas; empurrando carrinho no 
supermercado; dançando ou caminhando devagar.

3,0

F Deslocando-se de bicicleta para o trabalho ou no 
tempo livre; caminhando rapidamente.

4,0

G Em trabalhos de jardinagem; carregando compras; 
arredando móveis.

5,0

H Realizando exercícios (ginástica, hidroginástica); 
capinando ou lavando roupas à mão.

6,0

I Realizando atividades mais intensas, como corrida 
ou atividades esportivas (vôlei, futebol, natação).

7,0

A primeira fase do estudo foi a realização da tradução 
da versão original da EAF8, seguida das modificações das 
figuras e das atividades do dia-a-dia comuns às mulheres 
idosas brasileiras.

Por se tratar de escala em que a lógica se procede no 
aumento gradual do dispêndio energético, no momento 
que mais partes corpóreas estão em movimento, ficou 
fácil a substituição das atividades listadas por tarefas 
comuns de pessoas idosas, sem comprometer a lógica 
do instrumento em sua versão original. Em seguida, o 
instrumento modificado foi encaminhado, juntamente 
com a versão original, para três especialistas da área de 
gerontologia com o conhecimento de ambos os idiomas 
(inglês/português) e as sugestões apresentadas foram in-
corporadas à EAF.

Na segunda etapa da investigação, foi analisada a va-
lidade de face da escala por intermédio de oito voluntá-
rias pertencentes a grupos de convivência do município. 
As entrevistas foram administradas de acordo com uma 
guia e as voluntárias foram solicitadas a explicar, nas 
próprias palavras, o entendimento que tinham durante 
a recordação das atividades físicas, e se elas conseguiam 
responder a entrevista de maneira que aproximasse de 
um tempo total de 24 horas. As entrevistas duravam 
aproximadamente 15 minutos.

A terceira fase procurou estabelecer as medidas, por 
intermédio da escala, com a mesma contabilização pro-
posta para pessoas mais jovens, na versão original do 
instrumento e, em seguida, comparada com as medidas 
de Kcal obtidas por meio de sensores uniaxiais (pedô-
metro), levando-se em conta a inserção de medidas refe-
rentes à amplitude da passada (cm) e de massa corporal 

(kg) em uma amostra de 20 idosas. Assim, o somatório 
das atividades reportadas na escala (exceto atividades 
deitadas ou sentada sem movimentos de braços) serviu 
para calcular o dispêndio energético/dia em Kcal que 
foi utilizado como “denominador”, cuja média de Kcal 
dos três dias de utilização do pedômetro serviu como 
“nominador” e o produto resultante serviu como fator 
de correção. 

Na quarta fase, foi realizada nova coleta de dados, 
sendo selecionadas 30 idosas que não participaram 
das fases anteriores. A validade concorrente foi realiza-
da comparando as informações reportadas na EAF, já 
utilizando o fator de correção arbitrário com os valores 
obtidos na aplicação de sensor de movimento monoa-
xial (pedômetro), durante 24 horas, sendo, para tanto, 
computado o tempo médio de dois dias úteis da semana 
e um dia do final de semana.

Fidedignidade da Escala de Atividade Física 
adaptada às pessoas idosas (EAFI)
A EAFI foi aplicada, em forma de entrevista individual, 
visto que após o período de sete dias foi feita a reapli-
cação da escala pelo mesmo aplicador, com o intuito de 
analisar a estabilidade das respostas. 

A EAF foi aumentada cinco vezes do tamanho ori-
ginal (Anexos 1 e 2). Porém, apesar de as ilustrações 
estarem em formato de desenho foram utilizadas fotos 
correspondentes a cada figura, no intuito do contraste e 
a qualidade de cores facilitarem a visualização das ima-
gens e a recordação das atividades do dia-a-dia.

Análise dos dados
A construção do banco de dados e a posterior análise 
foram realizadas utilizando o software Microsoft Excel + 
Analyse-it v2.04. Para análise dos dados, foram utilizados 
procedimentos da estatística descritiva para identificação 
da amostra, com a distribuição em freqüência, média e 
desvio-padrão. Para verificação da validade concorrente 
entre a aplicação do pedômetro com a EAF, assim como 
na concordância da replicação EAFI no intervalo de 
sete dias pelo mesmo avaliador (fidedignidade), foram 
estimados intervalos de confiança de 95% (IC95%) e a 
utilização do coeficiente de correlação intraclasse (CCI). 
Consideraram-se os critérios de Landis e Kock9 para in-
terpretação da concordância: a) quase perfeita: 0,80 a 
1,00; b) substancial: 0,60 a 0,80; c) moderada: 0,40 a 
0,60; d) regular: 0,20 a 0,40; d) discreta: 0 a 0,20; e) 
pobre: –1,00 a 0. 

Tanto na análise da fidedignidade quanto na da vali-
dade concorrente, foi utilizada a plotagem em diagrama 
de dispersão de Bland e Altman10. Esse procedimento 
permite visualizar as diferenças médias e os limites ex-
tremos de concordância, no caso de dois desvios-padrão 
da diferença.
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RESULTADOS
A primeira fase da investigação foi desenvolvida com 20 
mulheres com média de 69,1 anos de idade (± 7,6), com 
variação de 60 a 86 anos. A população da segunda fase 
do estudo (30 mulheres) tinha, em média, 73,5 anos de 
idade (± 8,7), com variação de 60 a 89 anos, as idosas 
foram selecionadas por conveniência de tal forma que 
houvesse dez pessoas em cada grupo etário estabelecido 
(60-69; 70-79 e 80-89 anos).

O peso médio das participantes foi de 63,9 kg (± 
10,36) e a amplitude de passada de 47,2 cm (± 8,05). 

Na Tabela 1 estão descritos os índices da estabilida-
de das medidas reportadas de atividades físicas (Kcal), 
no intervalo de sete dias (fidedignidade), assim como na 
comparação da aplicação da EAF com os valores obtidos 
pelo sensor de movimento.

Os dados apresentados demonstram que ambas as 
qualidades psicométricas (validade e fidedignidade) 
apresentam critérios satisfatórios de concordância. Po-
rém, na análise discriminada por faixa etária, é possível 
perceber ampla variação nos índices relativos à validade 
concorrente. Essa variação apresentou concordância dis-
creta a substancial, visto que na faixa etária de 80 a 89 
anos a concordância entre as medidas reportadas com as 
obtidas pelo pedômetro não foi significativa.

A estabilidade das medidas reportadas de atividade 
física (Kcal), assim como a validade concorrente dessas 
medidas, comparadas com as obtidas por sensores de 
movimento uniaxial, estão demonstradas nas Figuras 1 e 
2, seguindo o procedimento de plotagem dos dados.

Nas Figuras 1 e 2 são ilustrados os diagramas de 
dispersão com a plotagem dos valores médios do esco-
re relacionado à atividade física (Kcal). A interpretação 
dos gráficos pode ser feita considerando nas abscissas a 
descrição dos valores médios entre as variáveis e, nas or-
denadas, as diferenças individuais entre os resultados de 
diferentes instrumentos (Figura 1) e entre as duas aplica-
ções com intervalo de sete dias da EAFI (Figura 2). Esse 
procedimento de análise permite visualizar as diferenças 
entre as médias e os limites extremos de concordância (± 2 
desvios-padrão da diferença), apresentados tanto pelos 
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Figura 1. Concordância de medidas de atividades físicas entre 
a Escala de Atividade Física modificada para mulheres idosas 
(EAFI) e o pedômetro.
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Figura 2. Estabilidade nas medidas obtidas pela Escala de 
Atividade Física modificada para mulheres idosas (EAFI) 
modificada (Kcal).

tabela 1. Validade e fidedignidade da Escala de Atividade Física modificada para mulheres idosas.

Faixa etária

60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 a 89 anos 60 a 89 anos

ric ic95% ric ic95% ric ic95% ric ic95%

Validade concorrente
EAFI versus pedômetro 0,67 0,12-0,90 0,74 0,25-0,92 0,13 0,50-0,68 0,46 0,13-0,70

estabilidade eaFi
(intervalo de 7 dias) 0,96 0,88-0,99 0,91 0,69-0,97 0,80 0,39-0,94 0,91 0,83-0,95

Ric = coeficiente de correlação intraclasse; IC = intervalo de confiança; EAFI = Escala de Atividade Física modificada para mulheres idosas.

diferentes instrumentos aplicados quanto na estabilida-
de das medidas de um mesmo instrumento. 
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A disposição gráfica dos dados sugere maior variabili-
dade nas medidas de atividades físicas da escala compara-
da com as obtidas por intermédio do pedômetro, alguns 
dados se configuram fora do intervalo de confiança esta-
belecido (IC95%: –192,8-162,9). Já na estabilidade das 
medidas os dados também estão espessos e mais distantes 
de zero, porém dentro do intervalo de confiança (IC95%: 
–363,1-68,7), fato que reforça a coincidência entre as 
aplicações da escala. As diferenças médias variam entre 
–215,9 (± 75,1) na estabilidade das medidas, para –14,9 
(± 90,7) na validade concorrente da EAFI com os resulta-
dos obtidos com o uso do pedômetro.

DiScUSSÃo

A simplicidade de um instrumento de autorrelato faz 
que esse método, seja o mais utilizado em estudos po-
pulacionais. Há outras formas mais precisas na avaliação 
do nível de atividade física, porém tais métodos deman-
dam custo mais elevado e requerem maior tempo, tanto 
na aplicação do instrumento quanto no treinamento dos 
administradores do teste. 

Os questionários na avaliação do nível de atividade 
são frequentemente utilizados em levantamentos popu-
lacionais11-14, em virtude de ser o único método reco-
mendado nesse tipo de avaliação3. Mas, há críticas na 
literatura quando se utilizam questionários com excesso 
de questões, pois podem desmotivar o respondente no 
recordatório das atividades da vida diária15. 

Dessa forma, há interesse na área científica por ela-
borar questionários específicos a grupos populacionais, 
com o propósito de minimizar os possíveis erros de me-
didas decorrentes do processo de recordação das ativida-
des do dia-a-dia. Pois, além, de fatores motivacionais e 
de entendimento das questões, em pessoas mais idosas e 
a dificuldade de memória das atividades mais recentes, 
talvez sejam os maiores desafios na proposição de novos 
instrumentos de medidas de atividades físicas.

Os resultados apresentados relativos aos índices de 
correlação intraclasses, na estabilidade e na concordân-
cia da validade concorrente revelam níveis aceitáveis de 
confiabilidade9. Porém, na faixa etária mais velha (80 a 
89 anos), o índice de concordância entre a EAFI e o 
pedômetro não foi significativo.

Esse fato pode ser explicado considerando a maior 
dificuldade de as pessoas, nessa faixa etária, recorda-
rem as atividades realizadas no cotidiano, com maior 
exatidão15. E, ainda, a maior dificuldade de manusear 
adequadamente o pedômetro, inclusive há estudos das 
limitações do uso de sensores de movimento nessa faixa 
etária, em virtude dos desgastes ósseos na cintura pélvi-
ca, o que propicia erros de medidas3. 

Os resultados obtidos revelaram relação entre as me-
didas do pedômetro com os obtidos na EAFI de maneira 

moderada. A baixa relação identificada entre os dois mé-
todos se justifica pela tendência de subestimar o dispên-
dio energético do sensor monoaxial e, ainda, pelo fato 
de que os resultados obtidos no pedômetro levam em 
consideração o peso corporal e a amplitude da passada.

Os resultados obtidos pela escala utilizaram fator de 
correção arbitrário na minimização das distorções com 
as medidas obtidas pelo pedômetro. Contudo, a utiliza-
ção do pedômetro leva em consideração o peso real da 
pessoa. Já os equivalentes metabólicos correspondentes 
às seções da EAF levam em consideração as atividades 
feitas por uma pessoa com o padrão de 60 kg7. 

O fato de a massa corporal média da amostra se apro-
ximar dessa medida talvez tenha contribuído para a me-
lhor concordância entre a EAFI e o pedômetro. Contudo, 
é válido propor cautela ao generalizar o uso dessa escala 
em outros grupos de idosos com características heterogê-
neas, principalmente no que se refere à massa corporal.

A fidedignidade da versão modificada da EAF, ao ser 
analisada utilizando a plotagem de diagramas de disper-
são indicou menor concordância entre as medidas re-
petidas do instrumento quando comparada pela análise 
envolvendo o coeficiente de correlação intraclasses. Assim, 
tais diferenças detectadas nos gráficos não deverão, ne-
cessariamente, afetar a magnitude dos coeficientes de 
correlação de maneira significativa, porém minimizam 
substancialmente a concordância das medidas repetidas 
(fidedignidade) ou comparadas a outros instrumentos 
(validade concorrente).

Dessa maneira, foi utilizada a técnica de plotagem 
sugerida por Bland e Altman10, sendo gerados diagra-
mas de dispersão, levando-se em consideração a dife-
rença média entre as medidas repetidas na aplicação da 
EAFI, como na comparação das medidas da EAFI com 
as obtidas por intermédio do pedômetro e a distribuição 
das diferenças individuais em um intervalo de confiança 
de dois desvios-padrão. A expectativa é que, ao aplicar 
a escala em dois momentos ou comparando-a com as 
medidas dos sensores uniaxiais, as diferenças médias de-
vem se aproximar do valor zero e os limites extremos dos 
intervalos de confiança se apresentarem o mais próximo 
possível dos valores equivalentes às diferenças médias.

Na observação das informações disponibilizadas na 
Figura 1, constata-se que os escores da EAFI apresenta-
ram valores médios entre as medidas repetidas de apli-
cação da escala próximos de zero, porém o mesmo não 
foi observado nas medidas de concordância entre a apli-
cação da EAFI com as medidas obtidas por intermédio 
do pedômetro, visto que a maior dispersão das medidas 
próximas aos intervalos de confiança faz que seja mini-
mizada a concordância entre os dois métodos.

A versão EAFI tem a vantagem de ser curta, de fá-
cil aplicação e de apresentar aos avaliados imagens que 
facilitam a recordação das atividades do dia-a-dia, e, 
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sendo assim, mais exequível para utilização na popula-
ção idosa. Todavia, as interpretações dos resultados são 
fundamentadas nos códigos metabólicos do compêndio 
energético proposto por Ainsworth7 e, ao mesmo tem-
po, na utilização de fator arbitrário de correção, o que 
pode, eventualmente, dependendo do contexto em que 
os avaliados estão inseridos, comprometer a qualidade 
das informações oferecidas para análise. 

Em conclusão, os resultados encontrados no presente 
estudo permitem inferir que, mediante procedimentos 
estatísticos mais conservadores, as informações apresen-
tadas pelas idosas na utilização da EAFI apresentaram-
se satisfatórias na capacidade de concordância entre as 
medidas repetidas do instrumento e quando comparado 
com as medidas obtidas pelo pedômetro. Porém, ao con-
siderar a faixa etária mais idosa dessa amostra, não foi 
observada concordância significativa no que se refere à 
validade concorrente. E, ainda, ao considerar recurso es-
tatístico aparentemente de maior sensibilidade na detec-
ção de diferenças entre as medidas obtidas pela aplicação 
da EAFI com as do pedômetro e nas medidas repetidas 
da escala, verifica-se a ocorrência de variações que podem 
fragilizar a sua potencialidade em avaliar aquilo que se 
propõe a medir, assim como a estabilidade das medidas.

Nesse sentido, a generalização da versão modificada 
para mulheres idosas da EAF deve ser vista com pre-
cauções, em virtude da necessidade de estudos que dis-
ponibilizem qualidades psicométricas em amostras de 
pessoas idosas pertencentes a segmentos específicos da 
população. Contudo, os resultados indicam, claramen-
te, a potencialidade do instrumento para uso em estudos 
populacionais, que o instrumento é simples e com sufi-
ciente confiabilidade para medida do nível de atividade 
física em mulheres idosas.
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aNeXo i

Escala de Atividade Física modificada para 
mulheres idosas (EAFI)
Esta parte da entrevista tem como objetivo identificar os 
tipos de atividades que a senhora realiza no seu dia-a-dia, 
por meio de exemplos ilustrados de atividades físicas agru-
padas em categorias de acordo com o esforço exigido. 

Procure recordar o tempo que gasta em cada nível 
(representado por fotos/figuras), em um dia típico da 
semana. Inicie pela atividade deitada e continue nas 
imagens seguintes. 

Por favor, note que o número total de minutos e ho-
ras deva chegar a 24 horas, que corresponde a um dia 
típico da semana.
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Quanto tempo a senhora passa...

exemplos Minutos Horas tempo

Dormindo ou deitada? [ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Sentada quietamente enquanto 
assiste TV, escuta música ou lê?

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Realizando trabalhos manuais 
(tricô, crochê, bijuterias); 
trabalhando com o computador; 
sentada em reunião ou 
comendo? 

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Em pé, enquanto lavando 
pratos ou cozinhando; dirigindo 
automóvel, regando plantas?

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Limpando pisos e janelas; 
empurrando carrinho no 
supermercado; dançando ou 
caminhando devagar?

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Deslocando-se de bicicleta para 
o trabalho ou no tempo livre; 
caminhando rapidamente?

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Em trabalhos de jardinagem; 
carregando compras; arredando 
móveis?

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Realizando exercícios (ginástica, 
hidroginástica); capinando ou 
lavando roupas à mão?

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10

Realizando atividades mais 
intensas, como corrida ou 
atividades esportivas (vôlei, 
futebol, natação)? 

[ ] 
15

[ ] 
30

[ ] 
45

[ ] 
1

[ ] 
2

[ ] 
3

[ ] 
4

[ ] 
5

[ ] 
6

[ ] 
7

[ ] 
8

[ ] 
9

[ ] 
10
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aNeXo ii

Instruções para cálculo do escore resultante 
da escala:

1)  Para cada nível de atividade deve ser somado o tem-
po em horas e multiplicado pelo correspondente em 
METs (Quadro 1):

 Exemplo: Uma pessoa que descreve que passa 7,5 
horas deitada/dormindo deve multiplicar 7,5 por 0,9 
METs = 6,75.

2)  Após encontrado o valor correspondente para cada 
nível de atividades, se faz necessário que se some os 
níveis, exceto os correspondentes às Figuras A e B, 
que correspondem a atividades com gasto energético 
inferior a 1 MET.

3)  O escore encontrado deve ser inserido na seguinte 
fórmula: MET × peso corporal × 3,5 ÷ 200.

4)  Aplicar o fator de correção arbitrário: o escore resul-
tante da terceira etapa deve ser multiplicado por 8,8, 
obtendo-se, assim, o valor em Kcal/dia.
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RESUMO
objetivos: Traduzir para a língua portuguesa o Teste de Desempenho Físico (Physical Performance Test) em uma versão 
modificada e avaliar sua consistência interna e a confiabilidade intra e interexaminadores. Material e Métodos: O 
processo de adaptação linguística seguiu as etapas: tradução para o português, retradução, avaliação da tradução por es-
pecialistas e estudo-piloto. Com a versão final em português, conduziu-se a estudo de confiabilidade intra e interexamina-
dores em idosos da comunidade. resultados: Foram avaliados 30 participantes. No processo de tradução e adaptação 
cultural, apenas no item 8 do teste foi acrescentado o número de degraus que correspondem a um lance de escadas (10 
degraus). Não houve dúvidas quanto ao entendimento dos outros itens. Para teste intra e interexaminadores, os valores 
do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) foram 0,81 (IC95% 0,51-0,93) e 0,86 (IC95% 0,63-0,95), respectivamente; 
e os coeficientes α de Cronbach foram 0,89 e 0,92, respectivamente. No teste t de Student para amostras pareadas foi 
observado que não houve diferença significativa entre teste-reteste intra e interexaminadores (p > 0,05). conclusões: 
O Teste de Desempenho Físico (Physical Performance Test) em sua versão modificada foi traduzido para o português e 
adaptado para aplicação em idosos brasileiros residentes na comunidade, apresentando níveis adequados de consistên-
cia interna e confiabilidade. Geriatria & Gerontologia. 2008;3(2):104-109.

Palavras-chave: Idoso, adaptação linguística, confiabilidade, Physical Performance Test.

ABSTRACT
objectives: To translate into Portuguese a modified version of the Physical Performance Test and to assess its in-
ternal consistency and intra- and inter-examiner reliability in the community-dwelling Brazilian elderly population. 
Material and Methods: The linguistic adaptation followed these steps: translation into Portuguese, back translation 
into English, assessment of the translation by an expert committee and pilot study. With the final version of the instru-
ment inter and intra-examiner reliability was assessed. results: Thirty participants were assessed. In the process of 
translation and adaptation, only for the item 8 was inserted the number of stairs (10) that corresponds to a one flight. 
No other doubt on understanding occurred related to the remaining items. Intra and inter–examiners reliability were 
calculated by intraclass correlation coefficient (ICC) with values of 0.81(IC95% 0.51; 0.93) and 0.86 (IC95% 0.63; 0,95), 
respectively; with Cronbach’s alpha of 0.89 and 0.92, respectively. Paired T-tests yielded no statistically significant re-
sults for intra and inter-examiner test-retest (p > 0.05). conclusion: The modified version of the Physical Performance 
Test was translated into Portuguese and adapted for its use in the Brazilian community-dwelling elderly with adequate 
levels of internal consistency and reliability. Brazilian Geriatrics and Gerontology. 2008;3(2):104-109.

Keywords: Linguistic adaptation, reliability, Physical Performance Test, elderly.
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português seguindo os procedimentos preconizados por 
Beaton et al.12 Na segunda etapa, a versão em português 
foi testada na população-alvo para se avaliar a confiabili-
dade e a consistência interna da versão traduzida.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), parecer 
ETIC no 045, de 18 de maio de 2001, fazendo parte do 
projeto temático intitulado “Impacto de um protocolo 
de fisioterapia sobre o desempenho funcional, equilíbrio 
estático e dinâmico e qualidade de vida do idoso”.

Adaptação linguística do Physical  
Performance Test
Foram realizados os seguintes passos: a) tradução inde-
pendente do instrumento original em inglês por duas tra-
dutoras bilingues; b) compatibilização e síntese das duas 
traduções feitas pelas tradutoras e pela pesquisadora; c) 
retradução da versão sintetizada para o inglês por outras 
duas tradutoras bilingues, para verificar se foi consistente 
e se existiam erros conceituais; d) formação de comitê de 
especialistas para rever a tradução e chegar a um consenso 
sobre as discrepâncias. Esse comitê avaliou a equivalência 
semântica, idiomática, experimental e conceitual do teste 
e chegou à versão final, denominada Teste de Desempe-
nho Físico Modificado (TDFM). Após a conclusão da 
etapa de tradução procedeu-se à realização dos testes de 
confiabilidade intra e entre-examinadores e a verificação 
da consistência interna dos itens para a população-alvo de 
idosos residentes na comunidade.

Seleção da amostra
A amostra não-aleatória proposital foi constituída de 
idosos residentes na comunidade. Após explicação dos 
procedimentos do estudo, foi colhida a assinatura do 
termo de consentimento e aplicado o Miniexame do Es-
tado Mental13.

Foram incluídos no estudo 30 idosos com 60 anos 
ou mais, assintomáticos, de ambos os sexos, residentes na 
comunidade e que não apresentassem déficit cognitivo 
de acordo com os resultados do Miniexame do Estado 
Mental13. O número de idosos foi calculado com base nas 
recomendações de Beaton et al.12 para estudos de adapta-
ção de instrumentos. Foram excluídos do estudo idosos 
com doenças neurológicas ou cardiorrespiratórias que os 
impedissem de deambular ou subir e descer escadas.

A avaliação foi realizada em dois dias, com intervalo 
médio de sete dias entre as avaliações. Na primeira avalia-
ção foram coletados os dados clínicos e sociodemográficos 
e aplicado o TDFM, na segunda, foi reaplicado o TDFM. 

Procedimentos
O TDFM foi realizado em uma sala devidamente prepa-
rada para sua realização. O item 6 do teste (caminhar 15 

iNtroDUÇÃo

A manutenção da capacidade funcional é um dos requisi-
tos para o envelhecimento saudável1,2, devendo ser o obje-
tivo básico do trabalho dos profissionais da saúde, a fim de 
manter boa qualidade de vida para os indivíduos idosos3. 

Para se avaliar a dependência funcional de um in-
divíduo são necessárias medidas funcionais específicas. 
O nível de capacidade/incapacidade funcional pode ser 
avaliado pela aplicação de medidas de autorrelato ou por 
medidas de observação da performance4. As medidas de 
observação da performance oferecem como vantagens 
melhor reprodutibilidade, maior sensibilidade à mudan-
ça, menor influência de fatores culturais, educacionais 
e psicológicos4, além de detectarem déficits na função 
física antes deles serem medidos por escalas de atividades 
de vida diária básicas e instrumentais autorrelatadas5,6.

No Brasil, na área de avaliação funcional, o uso dos 
instrumentos de medida permanece de maneira não siste-
matizada, pois poucos são os questionários adaptados e va-
lidados para o contexto brasileiro7. Daí surge a necessidade 
de estudos que visem a adaptação linguística, cultural e a 
validação de questionários que avaliem o nível funcional 
dos indivíduos, a fim de serem utilizados na prática clínica, 
como guias de tratamento e em pesquisas.

O Teste de Desempenho Físico (Physical Perfor-
mance Test)8 avalia múltiplos domínios da função físi-
ca, pela realização de tarefas que simulam atividades 
de vida diária e instrumentais, em diferentes e progres-
sivos níveis de dificuldade. É um teste sensível para 
níveis de incapacidade pré-clínica, pois monitora o 
aumento do tempo gasto na execução de determina-
das tarefas5. É composto por sete itens funcionais que 
se correlacionam com graus de incapacidade, perda de 
independência e mortalidade precoce, e por dois itens 
descritos por Guralnik et al.9, que se correlacionam 
com institucionalização e perda de independência10. A 
confiabilidade teste-reteste do escore total do Teste de 
Desempenho Físico (Physical Performance Test) foi rea-
lizada em uma população de idosos de 75 anos ou mais 
de ambos os sexos, sendo o coeficiente de correlação 
intraclasse (ICC) = 0,9611.

Os objetivos deste estudo foram proceder a adapta-
ção linguística e semântica do Teste de Desempenho Fí-
sico (Physical Performance Test) para o português (Brasil) 
e avaliar a consistência interna e a confiabilidade intra e 
entre-examinadores da versão final do teste, denomina-
da Teste de Desempenho Físico Modificado (TDFM).

Material e MÉtoDoS

Este estudo foi desenvolvido em duas etapas. A primeira 
consistiu de tradução da versão original do inglês para o 
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metros) foi realizado no corredor da clínica, local plano, 
com marcações com fita crepe no início e no final do 
trajeto (7,5 metros). Os itens 7 e 8 (subir e descer esca-
das) foram realizados na escada com corrimão, na área 
interna da clínica, sendo sinalizados com fita crepe o pri-

meiro e o décimo degraus. Antes de iniciar cada item do 
teste, o entrevistador demonstrou a tarefa a ser realizada. 
O comando verbal foi padronizado para todos os itens 
do teste. O teste e os procedimentos para sua realização 
estão demonstrados nas Tabelas 1 e 2.

tabela 1. Teste de Desempenho Físico Modificado (TDFM).

item 1 - Pegar um livro de 3 kg.
(  ) < 2 seg = 4 (  ) 2,5-4 seg = 3 (  ) 4,5-6 seg = 2 (  )  > 6 seg = 1 (  ) incapaz

item 2 - Vestir e despir um casaco.
(  ) < 10 seg = 4 (  ) 10,5-15 seg = 3 (  ) 15,5-20 seg = 2 (  ) > 20 seg = 1 (  ) incapaz 
item 3 - Pegar uma moeda de 1 centavo.
(  ) < 2  seg = 4 (  ) 2,5-4 seg = 3 (  ) 4,5-6 seg = 2 (  )  > 6 seg = 1 (  ) incapaz
item 4 - levantar-se e sentar-se na cadeira.
(  ) < 8,06 seg = 4 (  ) 8,07-9,22 seg = 3 (  ) 9,23-11,078 seg = 2 (  ) > 11,079 seg = 1 (  ) incapaz
item 5 - Girar 360 graus.
(  ) passos descontínuos = 0; (  ) oscilante, inseguro = 0
(  ) passos contínuos = 2 (  ) firme, constante = 2
item 6 - caminhar 15 metros.
(  ) < 15 seg = 4 (  ) 15,5-20 seg = 3 (  ) 20,5-25 seg = 2 (  ) > 25 seg = 1 (  ) incapaz
item 7 - Subir um lance de escadas.
(  ) < 5 seg = 4 (  ) 5,5-10 seg = 3 (  ) 10,5-15 seg = 2 (  ) > 15 seg = 1 (  ) incapaz
item 8 - Subir quatro lances de escadas.
(  ) Incapaz = 0 (  ) 1 lance = 1 (  ) 2 lances = 2 (  ) 3 lances = 3 (  ) 4 lances = 4
item 9 - teste romberg progressivo.
Semitandem: 
(  ) < 10 seg = 0 (  ) 10 seg = 2;
Se for capaz de realizar o Semitandem faz-se o Tandem completo: 
(  ) 0 a 2 seg = 2 (  ) 3 a 9 seg = 3 (  ) 10 seg = 4
Se não for capaz de realizar o Semitandem faz pés juntos: 
(  ) 0 a 9 seg = 0 (  ) 10 seg = 1

tabela 2. Procedimentos para aplicação dos itens do Teste de Desempenho Físico Modificado (TDFM).

                           item Posição inicial Procedimento escore
1 De pé Após comando, pegar um livro de 3 kg e levá-lo da altura da cintura  

até 30 cm acima dos ombros (individualizada).
Tempo(s)

2 De pé Após comando, pegar o casaco pendurado e vesti-lo, depois tirar o casaco  
e segurá-lo na mão.

Tempo(s)

3 De pé Agachar-se para pegar uma moeda de um centavo posicionada 30 cm à  
frente dos pés, o mais rápido possível, após o comando inicial.

Tempo(s)

4 De pé Com os braços cruzados no peito, após comando, assentar-se e levantar-se  
de uma cadeira sem braços de 45 cm de altura, repetindo o movimento  
cinco vezes, o mais rápido possível.

Tempo(s)

5 De pé Girar 360o no sentido horário e depois no anti-horário. O movimento  
realizado o mais rápido possível, de maneira segura. 

Estabilidade e 
habilidade   

6 De pé Caminhar o mais rápido e seguro possível 15 metros (7,5 m em linha  
reta, girar e retornar). O início e o fim do trajeto são marcados.

Tempo(s)

7 Em frente à escada Subir um lance de escadas (10 degraus). Tempo(s) (*)
8 Em frente à escada Subir e descer quatro vezes um lance de escadas (10 degraus). (**) Um ponto para 

cada lance
9 De pé (base de 

suporte reduzida)
Se o indivíduo ficar 10 minutos de pé na posição Semitandem,  
progredir para a posição Tandem completo. 
Se não conseguir a posição Semitandem, tentar base estreita. (***)

Tempo(s)

(*) Ou até se sentir cansado ou tivesse necessidade de parar; (**) Caso houvesse relato de dor precordial ou dispnéia, o teste seria interrompido;  
(***) Teste realizado sem os sapatos.
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No item 4 (levantar-se da cadeira) foram calculados 
para a população estudada os quartis de tempo necessá-
rios para execução da tarefa, visto que o primeiro quartil 
correspondeu a 8,06 segundos, o segundo quartil a 9,22 
segundos e o terceiro quartil a 11,08 segundos. A partir 
destes cálculos, os escores de 1 a 4 dessa questão ficaram 
estabelecidos da seguinte forma: 1 = tempo maior ou 
igual a 11,08 segundos; 2 = tempo entre 9,23 a 11,07 
segundos; 3 = tempo entre 8,07 a 9,22 segundos; e 4 = 
tempo menor ou igual a 8,06 segundos.

No item 8, o escore correspondeu ao número de lan-
ces de escadas que o indivíduo conseguiu subir e descer, 
no máximo de quatro, sem marcar o tempo. Nos itens 
1, 2, 3, 6 e 7 houve necessidade de padronizar os valo-
res do tempo antes de pontuá-los. No item 1, entre os 
valores de tempo 2 e 2,5 segundos ficou um intervalo 
de 0,5 segundo. Os indivíduos que obtiveram 2,1 e 2,2 
segundos receberam pontuação 4 e os que obtiveram 2,3 
e 2,4 segundos obtiveram pontuação 3. A mesma regra 
foi utilizada para o cálculo dos escores 2 e 1, e assim 
sucessivamente nos itens 2, 3, 6 e 7.

Análise estatística
A consistência interna foi avaliada por meio do coefi-
ciente α de Cronbach; para o teste-reteste aplicou-se o 
coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e para verifi-
car a diferença entre teste-reteste utilizou-se do teste t de 
Student para amostras pareadas. O nível de significância 
adotado foi α = 0,05 e os intervalos de confiança (IC) 
foram estabelecidos em 95%.

reSUltaDoS

Foram incluídos no estudo 30 idosos, a média de idade 
foi de 63,93 (± 5,72), sendo 14 (46,7%), mulheres e 16 
(53,3%), homens. A média do índice de massa corporal 
(IMC) foi de 24,28 (± 2,82) kg/m2, porquanto 12 indi-
víduos (40%) apresentaram sobrepeso e apenas um era 
obeso (IMC > 30 kg/m2).

Para a confiabilidade referente ao mesmo examinador, 
o ICC foi de 0,81 (IC95% 0,51-0,93); para a confiabi-
lidade entre examinadores diferentes o ICC foi de 0,86 
(IC95% 0,63-0,95). O coeficiente α de Cronbach foi de 
0,89 e 0,92, respectivamente. Esses testes, para ambas as 
confiabilidades, não foram estatisticamente significantes 
(p = 0,05), como demonstrado na Tabela 3.

Em média, a diferença dos indivíduos no teste de 
confiabilidade intra e entre-examinadores, em valor ab-
soluto, foi menor que 1 e muito próximo de 0, respectiva-
mente. Isso indica que os indivíduos possuíam “pratica-
mente” a mesma pontuação nos dois testes. A verificação 
gráfica da diferença intra e interexaminadores são apre-
sentadas as Figuras 1 e 2. 

tabela 3. Teste t de Student emparelhados para as aplicações 
do Teste de Desempenho Físico Modificado (TDFM) para a 
confiabilidade intra (n = 15) e interexaminadores (n = 15).

confiabilidade N Média ± DP t p ic95%
Intraexaminador
1ª avaliação 15 30,80 ± 2,37
2ª avaliação 15 31,33 ± 2,99
Diferença 15 –0,53 ± 1,69 –1,23 0,24 (–1,47;0,40)
Interexaminadores
Examinador 1 15 31,00 ± 3,61
Examinador 2 15 30,87 ± 2,67
Diferença 15 0,13 ± 1,69 0,31  0,77 (–0,80;1,07)

IC = intervalo de confiança; DP = desvio-padrão.

 

1614121086420

5,0

2,5

0,0

-2,5

-5,0

0

Figura 1. Comportamento das diferenças para o teste de 
confiabilidade intraexaminador do Teste de Desempenho 
Físico Modificado (TDFM).
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Figura 2. Comportamento das diferenças para o teste de 
confiabilidade interexaminadores do Teste de Desempenho 
Físico Modificado (TDFM).
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DiScUSSÃo

A dimensão do estado funcional do indivíduo idoso é 
parâmetro central para determinar a conduta terapêu-
tica mais adequada. Os instrumentos que avaliam esta 
condição podem ser utilizados em pesquisas, triagens ou 
avaliações clínicas; podem medir os níveis de dependên-
cia funcional e social do indivíduo e até detectar futuras 
incapacidades7. 

Apesar de haver uma variedade de instrumentos que 
avaliam a performance funcional dos idosos, poucos são 
adaptados e validados para a população brasileira7. A fim 
de que um instrumento possa ser utilizado em países di-
ferentes do país de origem, faz-se necessária a utilização 
de método de adaptação linguística e cultural, que con-
siga equivalência entre o teste original e a nova versão do 
instrumento12. Em um estudo de revisão sobre processos 
de adaptação, observou-se que não existe consenso dos 
autores sobre a melhor estratégia de adaptação transcul-
tural de instrumentos14.

O processo de adaptação do TDFM consistiu na tra-
dução para o português do teste original, retrotradução, 
revisão por especialistas e pré-teste. Buscou-se neste pro-
cesso dar ao teste equivalências semântica, idiomática, 
experimental e conceitual. Outros estudos de adaptação 
e validação de instrumentos também seguiram os mes-
mos passos anteriormente descritos15,16.

No processo de adaptação do TDFM, não houve dú-
vidas em relação aos termos utilizados na versão final 
traduzida e no entendimento dos itens e pode se consi-
derar que ele não necessita de adaptação cultural, uma 
vez que os testes são de observação direta do desempe-
nho de tarefas simples do cotidiano. 

Para que a nova versão do teste pudesse ser aplicada na 
população brasileira, algumas normas foram estabeleci-
das. No item 4, foram calculados para a população idosa 
brasileira os quartis de tempo necessários para execução 
da tarefa de assentar-se e levantar-se da cadeira, pois não 
existia na literatura valores para a nossa população. Nos 
itens 1, 2, 3, 6 e 7 foram estabelecidos pontos de corte 
para o cálculo dos escores, considerando as diferenças de 
0,1 e 0,2 segundos como maior escore e 0,3 e 0,4 segun-
dos como menor escore. Sugere-se a observação destas 
normas para melhor reprodutibilidade do teste.

Após a realização do estudo de confiabilidade foram 
avaliadas possíveis alterações no cálculo dos escores dos 
itens 5 e 8, a fim de que eles caracterizem, de maneira 
mais fidedigna, o nível de dificuldade na realização das 
tarefas. No item 5, foi avaliada a habilidade (oscilante, 
inseguro = 0 e firme, constante = 2) e estabilidade (pas-
sos descontínuos = 0 ou contínuos = 2) do giro, sem 
marcar o tempo. Nessa forma de avaliação, foi observada 
a tendência de elevar ou diminuir em quatro pontos o 
escore total do teste, pois é difícil avaliar o indivíduo 

como tendo passos contínuos e ao mesmo tempo apre-
sentar-se oscilante/inseguro ou ter passos descontínuos 
e apresentar-se firme e constante durante o movimento 
de giro. 

No item 8, foi solicitada a repetição do movimento 
de subir e descer escadas, sem marcação do tempo. Ob-
servou-se no estudo que, independentemente da forma 
e da qualidade do movimento, ele foi realizado, o que 
garantiu os quatro pontos no escore total. 

Sugere-se que para o cálculo dos escores dos itens 5 
e 8 seja realizada uma avaliação quantitativa, na qual 
seriam calculados os quartis de tempo necessários para 
realização destas tarefas, e uma avaliação qualitativa, 
com a descrição da forma como a tarefa foi realiza-
da, e a soma destas duas medidas é que corresponderia 
ao escore final do item. Para o movimento de giro a 
avaliação quantitativa poderia ser classificada em zero 
quando o indivíduo fosse incapaz de realizar o movi-
mento, 1 e 2 de acordo com os quartis de tempo cal-
culados, e a avaliação qualitativa corresponderia a zero 
quando o indivíduo fosse incapaz de realizar o movi-
mento, a 1 quando apresentasse passos descontínuos, 
inseguros e 2, passos contínuos e firmes. Para o movi-
mento de subir e descer escadas a avaliação quantita-
tiva seguiria a mesma regra e, na avaliação qualitativa, 
o zero corresponderia a incapaz, o 1, a apoio de duas 
mãos no corrimão e o 2, a nenhum apoio ou uma mão 
no corrimão. Acredita-se que, assim, a avaliação destes 
itens conseguiria retratar com mais clareza a capacida-
de funcional dos idosos.

Um instrumento de avaliação do estado funcional 
deve apresentar como atributos ser válido, confiável, 
sensível e responsivo. A validade refere-se a quanto o ins-
trumento realmente mede o que ele se propõe a medir17. 
A confiabilidade do instrumento refere-se à capacidade 
deste dar os mesmos resultados em repetidas administra-
ções, sob as mesmas circunstâncias17. Ela indica o grau 
de semelhança entre duas medidas. Para o TDFM, a 
confiabilidade foi medida pelo ICC, que estima o grau 
de variância entre duas medidas para dados contínuos18. 

Para o escore total, nos testes intra e interexaminadores 
foram encontrados os valores de 0,86 e 0,81, respectiva-
mente. Segundo Landis e Koch19 (1977) temos a clas-
sificação “quase perfeita” (0,80 a 1,00) para o total da 
pontuação obtida, o que sugere boa reprodutibilidade e 
estabilidade dos dados.

A consistência interna de um teste representa a con-
sistência dos escores dentro do teste. Foi estimada pelo 
coeficiente α de Cronbach e para o TDFM no teste-
reteste intra e interexaminadores, recebeu os valores de 
0,92 e 0,89, respectivamente, sendo classificado como 
“quase perfeita”. Os valores sugerem que o TDFM se 
mostrou instrumento confiável, que pode ser utilizado 
na população brasileira de idosos residentes na comu-
nidade. 
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Alguns aspectos devem ser considerados na escolha 
de um teste para sua aplicação na prática clínica: o tem-
po necessário para administrar o teste; a experiência pro-
fissional necessária para sua aplicação, ou seja, se requer 
treinamento formal ou não; o equipamento necessário; 
o formato do teste, se autorrelatado ou fundamentado 
na observação da performance; a forma de cálculo dos 
escores, se manual ou por computador; e o formato dos 
resultados, se escore total ou em subescalas20.

Considerando-se estes aspectos, o TDFM é um teste 
rápido, sendo gastos de 10 a 15 minutos para a sua ad-
ministração; deve ser administrado por profissional devi-
damente treinado, uma vez que os escores são avaliados 
pelo tempo gasto na realização da tarefa, o que reduz o 
potencial de erro; é de baixo custo, pois não necessita 
equipamentos sofisticados; é um teste de performance, 
oferecendo como vantagens melhor reprodutibilidade, 
maior sensibilidade à mudança e menor influência de 
fatores culturais, educacionais e psicológicos; o cálculo 
dos escores é manual, somando-se cada item, o que per-
mite resultado rápido. Quanto ao resultado final, apesar 
de apresentar escore total, o teste permite determinar em 
qual tarefa o indivíduo apresentou maior grau de dificul-
dade, por causa do maior tempo gasto na sua realização. 
Além disso, o TDFM é um teste sensível para identificar 
níveis de incapacidade futura, o que permite aos profis-
sionais detectar precocemente as alterações funcionais 
e elaborar estratégias de tratamento específicas e mais 
eficientes, sendo ainda necessário estabelecer pontos 
de corte para discriminar níveis funcionais de idosos 
brasileiros. 

Conclui-se que a adaptação linguística e cultural 
do TDFM para sua aplicação em idosos brasileiros re-
sidentes na comunidade, seguindo-se as recomenda-
ções sugeridas pelos resultados do presente estudo, foi 
realizada com sucesso e a nova versão demonstrou boa 
consistência interna e confiabilidade, comparada à do 
teste original. Em virtude de sua simplicidade e brevi-
dade, torna-se instrumento prático e disponível para ser 
utilizado em pesquisas e na prática clínica com idosos 
no Brasil. Sugere-se que em um próximo estudo sejam 
verificadas as validades de critério e o construto e a res-
ponsividade, a fim de complementar suas qualidades 
psicométricas e sua aplicabilidade clínica mais ampla.
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RESUMO
Objetivos: Verificar a distribuição geográfica dos beneficiários idosos do Sistema de Saúde da Aeronáutica dentro 
do território brasileiro. Métodos: O universo delimitado para a pesquisa foi composto pelos atuais beneficiários do 
Sistema, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos e com domicílio no território brasileiro. Para a 
coleta de dados foi utilizado o Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Aeronáutica, obtendo-se, de maneira regio-
nalizada, a distribuição da população idosa. Resultados: Observou-se o total de 60.402 idosos vinculados ao Sistema 
de Saúde da Aeronáutica, representando 21% do total de assistidos. Por região do território nacional, obteve-se a 
seguinte distribuição: região sudeste com 36.287 idosos (60,0%); região nordeste com 9.786 (16,2%); região sul com 
5.574 (9,2%); região centro-oeste com 5.010 (8,3%) e região norte com 3.702 (6,3%). Do total de idosos, 45.842 (75%) 
estão concentrados em apenas cinco estados: Rio de Janeiro (24.993), São Paulo (8.811), Pernambuco (4.723), Distrito 
Federal (4.204) e Rio Grande do Sul (3.111). Conclusões: O número de beneficiários idosos assistidos pelo Sistema de 
Saúde da Aeronáutica encontra-se bem acima da média de outras operadoras de saúde do mercado nacional, assim 
como apresenta distribuição geográfica diferente da população geral brasileira. Geriatria & Gerontologia. 2008;3(2):110-104.

Palavras-chave: Idosos, distribuição, gestão.

ABSTRACT
Objectives: To verify the geographical distribution, in the Brazilian territory, of the elderly beneficiaries of the Aeronautical 
Command Health System. Methods: The group was composed by the present beneficiaries of the System, of both sexes, 
with age equal or over 60, living in the Brazilian territory. The data was collected from the Personnel Management System, 
and a regionalized distribution of the elderly population was obtained. Results: It was observed a total of 60.402 elderly 
entailed to the Health System, representing 21% of the total population assisted. The following distribution by regions of 
the national territory was obtained: Southeast Region, with 36.287 elderly (60,0%); Northeast Region, with 9.786 (16,2%); 
South Region, with 5.574 (9,2%); Center-west Region, with 5.010 (8,3%) and North Region, with 3.702 (6,3%). Of the total 
of elderly assisted, 45.842 (75%) are concentrated in only five states: Rio de Janeiro (24.993), São Paulo (8.811), Pernam-
buco (4.723), Distrito Federal (4.204) and Rio Grande do Sul (3.111). Conclusions: The number of elderly beneficiaries 
assisted by the Health System of the Aeronautical Command is well above the average of the other health operators of the 
national market and presents a different geographical distribution from the Brazilian general population. Brazilian Geriatrics 

and Gerontology. 2008;3(2):110-104.

Keywords: Elderly, distribution, management.
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vados em outras operadoras de saúde do mercado nacio-
nal, fato que, se não gerenciado adequadamente, pode 
impactar a sua viabilidade econômica.

Em consonância com o panorama apresentado an-
teriormente, para o presente trabalho delimitou-se o 
seguinte problema de pesquisa: “como está distribuída 
pelo território nacional a população idosa vinculada ao 
Sisau”. Esta análise é de fundamental importância para 
que a Diretoria de Saúde da Aeronáutica (Dirsa) possa 
oferecer monitoramento adequado e digno de saúde 
à essa demanda crescente de beneficiários, espalhados 
por esse país de dimensões continentais, assim como 
otimizar os seus finitos recursos, tendo como foco 
principal a gestão estratégica do grupo de beneficiários 
idosos do Sisau. 

MÉtoDoS

O método utilizado para o desenvolvimento do presente 
trabalho foi o dedutivo, com coleta de dados por meio 
de pesquisa documental indireta.

Foi utilizada como fonte para a citada coleta de 
dados o Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Ae-
ronáutica (SIGPES), com o qual se pode realizar es-
tratificação, de maneira regionalizada, da distribuição 
da população idosa assistida. O levantamento foi rea-
lizado na sede da Dirsa, no Rio de Janeiro, no mês de 
novembro de 2007. 

A base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) foi utilizada como parâmetro compa-
rativo com a população brasileira geral de idosos. Como 
a última projeção populacional realizada pelo IBGE tem 
como referência o ano de 2007, o levantamento feito 
pelo SIGPES foi realizado em novembro de 2007.

O universo delimitado para a pesquisa foi composto 
pelos atuais beneficiários do Sisau, de ambos os sexos, 
com idade igual ou superior a 60 anos e com domicílio 
no território brasileiro. O SIGPES identifica duas ca-
tegorias: idosos contribuintes, que são os titulares com 
seus respectivos descontos mensais, e idosos dependen-
tes, que são vinculados aos respectivos titulares. Porém, 
para as conclusões desta pesquisa, as duas categorias serão 
unificadas em “idosos beneficiários”, já que a assistência 
à saúde oferecida pelo Sisau é a mesma para ambas.

reSUltaDoS

A população total assistida pelo Sisau é de 292.515 be-
neficiários, porquanto 60.402 apresentam idade igual 
ou superior a 60 anos, ou seja, 21% dos beneficiários 
assistidos em âmbito nacional são idosos. Destes, 60,0% 
estão na região sudeste do Brasil, 16,2%, na nordeste, 
9,2%, na sul, 8,3%, na centro-oeste e 6,3%, na norte.

iNtroDUÇÃo

O envelhecimento da população é fenômeno mundial. 
Nas últimas décadas, houve mudança do perfil popu-
lacional, com acréscimo acentuado de pessoas com 60 
anos ou mais em relação à população em geral1. Se fo-
rem confirmadas as projeções da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), em 2025, o Brasil será o sexto país 
mais envelhecido do planeta, com população estimada 
de 32 milhões de pessoas idosas2. Juntamente com esta 
mudança de perfil demográfico, observa-se também al-
teração no perfil epidemiológico da população brasilei-
ra. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, ocupam 
os primeiros lugares nas estatísticas as chamadas doenças 
do envelhecimento, ou seja, doenças crônicas, como dia-
betes melito, doenças cardiovasculares, câncer e outras3. 

Atrelado a esse novo comportamento, vem o aumen-
to dos custos assistenciais em saúde por meio de inter-
nações repetitivas e prolongadas, gastos excessivos em 
unidade de tratamento intensivo (UTI), entre outros4.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, a parcela da população brasileira, situada nes-
sa faixa etária, assistida pelos planos de saúde alcança 
percentuais médios de 11%5. Como essa parcela da po-
pulação é responsável pelo consumo maior de recursos 
financeiros, gestores de saúde têm encontrado grandes 
desafios para gerir suas carteiras de beneficiários, pois 
buscam como objetivo central a administração dos re-
cursos financeiros disponíveis de maneira equilibrada, 
o controle e a racionalização dos custos para que seja 
possível o fornecimento de atendimento efetivo e com 
qualidade aos usuários do serviço6.

É preocupação constante dos gestores das operadoras 
de saúde conhecer de perto esta parcela da população em 
termos percentuais, sua distribuição geográfica dentro 
da área de atuação do plano, assim como de que maneira 
podem agir preventivamente para evitar ou minimizar 
o aparecimento das doenças crônicas, adequando, dessa 
forma, a saúde financeira do seu negócio. Assim, conhe-
cer e acompanhar a flutuação do percentual de idosos as-
sistidos pelo sistema de saúde é ferramenta fundamental 
de gestão para qualquer tipo de operadora de saúde6.

A Subdiretoria de Aplicação de Recursos para Assis-
tência Médico-Hospitalar (Saram) é o órgão, dentro do 
Comando da Aeronáutica, responsável pela gestão dos 
recursos financeiros utilizados para a administração do 
Sistema de Saúde da Aeronáutica (Sisau), equiparando-a 
à operadora de saúde, como outras do mercado nacional. 

Como não poderia deixar de ser, o crescimento de-
mográfico da terceira idade atinge também os beneficiá-
rios do Sisau, contando hoje com percentual de idosos 
sob sua responsabilidade bem acima dos índices obser-
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A região sudeste apresenta o total de 149.183 benefi- 
ciários (51% dos beneficiários do país). Destes, 24,3% 
são idosos. Em relação ao total da população estadual de 
beneficiários assistidos, o Rio de Janeiro apresenta concen-
tração de 26,9% de idosos, São Paulo de 21,8%, Minas 
Gerais de 18,1% e Espírito Santo de 0,3% (Tabela 1).

tabela 1. Número de beneficiários idosos do Sistema de Saúde 
da Aeronáutica (Sisau), com seus respectivos percentuais, por 
estados da região sudeste.

estado
idosos 

contribuintes

idosos 
dependentes

total  
(% no 

estado)aMHc¹ aMH²

Rio de Janeiro 14.568 7.432 2.993 24.993 (26,9%)

São Paulo 5.322 2.710 779 8.811 (21,8%)

Minas Gerais 1.468 765 247 2.480 (18,1%)

Espírito Santo − 1 2 3 (0,3%)

Total 21.358 10.908 4.021 36.287 (24,3%)

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Aeronáutica (SIGPES), 2007. 
¹ AMHC: categoria assistência médico-hospitalar complementar; ² AMH: 
categoria assistência médico-hospitalar.

A região nordeste apresenta o total de 49.728 benefi-
ciários (17% dos beneficiários do país). Destes, 20% são 
idosos. Em relação ao total da população estadual de be-
neficiários assistidos, Pernambuco apresenta concentração 
de 24,0% de idosos, Bahia, de 23,9%, Ceará, de 21,0%, 
Rio Grande do Norte, de 17,7%, Alagoas, de 3,1%, Ser-
gipe, de 1,7% e Maranhão, de 1,6% (Tabela 2).

tabela 2. Número de beneficiários idosos do Sistema de Saúde 
da Aeronáutica (Sisau), com seus respectivos percentuais, por 
estados da região nordeste.

estado
idosos 

contribuintes

idosos  
dependentes

total  
(% no 

estado)aMHc aMH

Pernambuco 2.673 1.560 490 4.723 (24,0%)

Rio Grande do Norte 1.119 664 164 1.947 (17,7%)

Ceará 1.056 526 117 1.699 (21,0%)

Bahia 846 416 90 1.352 (23,9%)

Maranhão − 24 11 35 (1,6%)

Alagoas − 7 14 21 (3,1%)

Sergipe − 4 5 9 (1,7%)

Paraíba − − − −

Piauí − − − −

Total 5.694 3.201 891 9.786 (20%)

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Aeronáutica (SIGPES), 2007. 
¹ AMHC: categoria assistência médico-hospitalar complementar; ² AMH: 
categoria assistência médico-hospitalar.

A região sul apresenta o total de 29.251 beneficiá-
rios (10% dos beneficiários do país). Destes, 19% são 
idosos. Em relação ao total da população estadual de 
beneficiários assistidos, o Paraná apresenta concentração 
de 21,7% de idosos, Santa Catarina, de 19,8% e Rio 
Grande do Sul, de 19,6% (Tabela 3).

tabela 3. Número de beneficiários idosos do Sistema de Saúde 
da Aeronáutica (Sisau), com seus respectivos percentuais, por 
estados da região sul.

estado
idosos 

contribuintes

idosos 
dependentes

total 
(% no 

estado)aMHc aMH

Rio Grande do Sul 1.709 1.029 373 3.111 (19,6%)

Paraná 892 425 136 1.453 (21,7%)

Santa Catarina 639 296 75 1.010 (19,8%)

Total 3.240 1.750 584 5.574 (19,0%)

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Aeronáutica (SIGPES), 2007. 
¹ AMHC: categoria assistência médico-hospitalar complementar; ² AMH: 
categoria assistência médico-hospitalar.

A região centro-oeste apresenta o total de 35.102 bene-
ficiários (12% dos beneficiários do país). Destes, 14,3% são 
idosos. Em relação ao total da população estadual de bene-
ficiários assistidos, o Distrito Federal apresenta concentra-
ção de 16,5% de idosos, Mato Grosso do Sul, de 15,3%, 
Goiás, de 7,6% e Mato Grosso, de 2,1% (Tabela 4).

tabela 4. Número de beneficiários idosos do Sistema de Saúde 
da Aeronáutica (Sisau), com seus respectivos percentuais, por 
estados da região centro-oeste.

estado
idosos  

contribuintes

idosos 
dependentes

total  
(% no 

estado)aMHc aMH

Distrito Federal 1.612 1.350 692 3.654 (16,5%)

Mato Grosso do 
Sul

460 238 89 787 (15,3%)

Goiás 231 212 107 550 (7,6%)

Mato Grosso − 10 9 19 (2,1%)

Total 2.303 1.810 897 5.010 (14,3%)

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Aeronáutica (SIGPES), 2007. 
¹ AMHC: categoria assistência médico-hospitalar complementar; ² AMH: 
categoria assistência médico-hospitalar.

A região norte apresenta o total de 29.251 benefici-
ários (10% dos beneficiários do país). Destes, 12,7% 
são idosos. Em relação ao total da população estadual 
de beneficiários assistidos, Pará apresenta concentração 
de 20,9% de idosos, Amazonas, de 6,1%, Rondônia, de 
4,5%, Roraima, de 4,0% e Acre, de 3,4% (Tabela 5).
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tabela 5. Número de beneficiários idosos do Sistema de Saúde 
da Aeronáutica (Sisau), com seus respectivos percentuais, por 
estados da região norte.

estado
idosos 

contribuintes

idosos  
dependentes

total 
(% no 

estado)aMHc aMH

Amazonas 133 265 164 562 (6,1%)
Rondônia 24 49 31 104 (4,5%)
Roraima 22 36 31 89 (4,0%)
Acre − 6 5 11 (3,4%)
Amapá − − − −
Tocantins − − − −
Total 1.882 1.335 485 3.702 (12,7%)

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Pessoal da Aeronáutica (SIGPES), 2007. 
¹ AMHC: categoria assistência médico-hospitalar complementar; ² AMH: 
categoria assistência médico-hospitalar.

Nos estados da Paraíba, do Piauí, do Amapá e do 
Tocantins não foram identificados idosos assistidos pelo 
Sisau, até a data da presente pesquisa. 

DiScUSSÃo

O objetivo desse trabalho foi verificar a distribuição 
pelo território brasileiro de idosos beneficiários do Sisau. 
Discutiu-se, inicialmente, a complexidade e as particula-
ridades do envelhecimento humano, observando-se que 
o aumento populacional dos idosos é fenômeno mun-
dial, com repercussões mais acentuadas nas nações em 
desenvolvimento, que ocorreu em um curto espaço de 
tempo, e com impactos sociais enormes, principalmente 
em países economicamente pobres, sobrecarregando os 
gastos com previdência social e, sobretudo, com os sis-
temas de saúde.

Ficou evidente que o percentual de beneficiários ido-
sos assistidos pelo Sisau (21%) é bem superior àquele 
observado no mercado privado de operadoras de planos 
de saúde (11%). As regiões sudeste e nordeste são lí-
deres, com concentração de idosos de 24,3% e 20%, 
respectivamente, e a região norte, com 12,7%, é a que 
apresenta a menor concentração. 

Com a demanda crescente dessa faixa etária de be-
neficiários por serviços de saúde, os gestores do Sisau 
deverão lançar mão de ferramentas gerenciais específicas 
para manter a saúde financeira do sistema em equilíbrio, 
podendo, assim, oferecer assistência de maneira univer-
salizada para sua carteira de beneficiários.

No mercado privado, já se observa a comercialização 
de planos de assistência à saúde com caráter regionaliza-
do, no qual o beneficiário só tem direito ao atendimento 
naquele município específico, previamente determinado 
no contrato. Restringindo-se a área de cobertura, melhor 

se controla a sinistralidade daquela carteira de beneficiá- 
rios, obtendo-se melhores resultados operacionais. Esse 
comportamento é esperado em uma economia capitalis-
ta em que o lucro é lícito e regido por normas legais.

O Sisau difere em vários aspectos dos demais pla-
nos de saúde comercializados no mercado privado. É 
responsabilidade dos seus gestores a preservação da saú-
de de todos os seus integrantes, devendo esta atenção à 
saúde ser prestada em qualquer localidade do território 
nacional, diferindo ainda por ser atividade sem fins lu-
crativos, contínua e permanente. 

Oferecer serviço médico-hospitalar em grandes cen-
tros onde existem unidades de saúde de maior porte, 
como no Rio de Janeiro e São Paulo, não é a grande 
preocupação dos gestores. O maior desafio da atualidade 
é o gerenciamento da dispersão da população idosa que, 
por questões relacionadas à qualidade de vida pessoal e 
familiar, procura residir em cidades menores e distantes 
desses centros de referência. Se todos os usuários do Si-
sau se concentrassem em apenas um estado brasileiro, a 
tarefa seria bem menos árdua.

Além do agravante fator “extensa área de cobertu-
ra”, existem particularidades regionais que dificultam a 
gestão dos recursos de responsabilidade da Saram. Os 
preços, praticados pelos prestadores de serviço de saú-
de contratados, diferem de acordo com a localidade. Na 
região norte do Brasil, todos os prestadores trabalham 
com tabela de serviço diferenciada, de valor superior às 
praticadas na região sudeste. Essa disparidade regional 
faz que um mesmo tratamento, para determinada doen-
ça, apresente diferenças em seu custo final, dependendo 
da localidade onde seja realizado. A tarefa gerencial fica 
mais desafiante ainda em se tratando de usuário idoso, 
pois o custeio da assistência aos pacientes situados nessa 
faixa etária é bem maior. E, como foi observado, o estado 
do Pará apresenta concentração elevada de beneficiários 
idosos. A adoção de tabelas específicas de honorários, 
por parte dos prestadores locais de saúde, eleva, em mui-
to, os custos da assistência médico-hospitalar, quando 
comparados com outras regiões de menor custeio, como 
a sudeste.

A maior parte do contingente de idosos do Sisau 
(75%) está distribuída em apenas cinco estados do Bra-
sil, onde Rio de Janeiro é o líder com 24.993, seguido 
por São Paulo (8.811), Pernambuco (4.723), Distrito 
Federal (3.654) e Rio Grande do Sul (3.111).

Já em termos percentuais, a configuração muda. O 
estado com a maior concentração de beneficiários ido-
sos, em relação ao total de residentes assistidos no es-
tado, continua sendo o Rio de Janeiro, sendo seguido, 
porém, por Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná, Cea- 
rá e Pará. Todos com concentrações acima de 20%, o 
que é extremamente preocupante para qualquer gestor 
de saúde.
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Estes dados são de elevada importância para que os 
gestores possam melhor dimensionar e distribuir seus re-
cursos diante do cenário atual de dispersão de usuários 
pelo território nacional. Esse diferencial de prioridade, 
utilizado na hora de se alocar recursos para as diversas 
organizações de saúde, não pode deixar de lado aquelas 
localidades onde existe pequeno quantitativo de idosos, 
tornando a tarefa do gestor ainda mais árdua. 

Dentro da perspectiva do gerenciamento da disper-
são de usuários, a Dirsa deverá seguir o caminho de al-
gumas operadoras de saúde do mercado nacional, que já 
se adiantaram e lançaram mão de ferramentas de gestão 
para minimizar as repercussões negativas que, porventura, 
possam causar em seu equilíbrio financeiro. Esse objetivo 
pode ser alcançado por meio da implantação de unida-
des de atendimento ao idoso, inovando na ciência da arte 
de gestão de carteira de usuários idosos. Essas unidades, 
compostas por equipes multidisciplinares, estrategica-
mente implantadas naquelas áreas de maior concentração 
de beneficiários idosos, seriam utilizadas para oferecer 
abordagem ampla em relação ao cuidado do idoso, sen-
do o papel do médico geriatra de primordial importân-
cia na coordenação das ações de saúde dessas unidades. 
Adotaria-se, dessa maneira, postura pró-ativa no campo 
da promoção, prevenção e educação em saúde, diferindo-
se da assistência médica clássica ao concentrar atenção nos 
complexos problemas da população idosa, sua ênfase no 
estado funcional e na qualidade de vida.

Neste contexto, torna-se desafiadora, para os gestores 
do Sisau, a tarefa de gerenciar a saúde dos beneficiários 
idosos em uma área de abrangência de dimensão conti-
nental. Além de visão holística sobre o comportamento 
da população dispersa, torna-se imperativo que os ges-
tores conheçam bem as particularidades regionais do 
domicílio do beneficiário, onde são aplicadas práticas 
muitas vezes específicas por parte dos prestadores de ser-
viço de saúde, contratados fora de sua rede própria.
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RESUMO
Em virtude da melhora nas condições de saúde pública, a expectativa de vida aumentou, e, consequentemente, nú-
mero maior de mulheres alcança o climatério. Este é caracterizado por sintomas como fogachos, cefaléia, vaginite 
atrófica, infecções no trato urinário, mãos e pés frios, esquecimento e depressão. Com o intuito de diminuir estes 
sintomas tem sido utilizada a terapia de reposição hormonal (TRH). Entretanto, este método apresenta alguns as-
pectos negativos, prejudicando a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Por esta razão, cresceu o interesse no 
tratamento da menopausa por meio de terapias alternativas, entre elas o uso de isoflavonas, que são fitoestrógenos 
com estrutura molecular semelhante ao hormônio endógeno. Com esta revisão bibliográfica buscou-se verificar os 
efeitos das isoflavonas contidas na soja no período de climatério. Alguns estudos demonstram que as isoflavonas 
diminuem os sintomas menopausais, tanto em intensidade quanto em frequência. Porém, em outras investigações 
verificou-se que a ingestão de isoflavonas por mulheres na menopausa não elimina o número de ondas de calor, mas 
reduz sua intensidade, dependendo da quantidade ingerida. Sabe-se, entretanto, das propriedades nutricionais desta 
leguminosa e seus efeitos antioxidantes, além de ser produto natural e livre de gordura saturada, colesterol e lactose, 
beneficiando o indivíduo de maneira geral. Geriatria & Gerontologia. 2008;3(2):115-121.

Palavras-chave: Soja, climatério, isoflavonas de soja, isoflavonas no climatério.

ABSTRACT
Due to the improvement in the conditions of public health, the life expectation increased, and consequently a larger 
number of women reaches the climacteric. This is characterized by symptoms as fogachos, migraine, vaginite atrófica, 
infections in the urinary treatment, hands and cold feet, forgetfulness and depression. With the intention of reducing 
these symptoms the therapy of replacement hormonal has been used (TRH). However, this method presents some 
negative aspects harming the health and the quality of the women’s life. For this reason, it increased the interest in 
the treatment of the menopause through alternative therapies, among them I use him/it of isoflavone, that are fitoes-
trógenos with molecular structure similar to the endogenous hormone. With this bibliographical revision we looked for 
to verify the effects of the isoflavone contained in the soy in the climacteric period. Some studies demonstrate that the 
isoflavone reduces the symptoms menopauses in intensity and in frequency. However, in other investigations it was 
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verified that isoflavone ingestion for women in the menopause doesn’t eliminate the number of heat waves, but it reduces 
your intensity depending on the ingested amount. It is known, however, of the properties nutritions of this leguminous and 
your antioxidant effects, besides being a natural product and free from saturated fat, cholesterol and lactose, benefitting 
the individual in a general way. Brazilian Geriatrics and Gerontology. 2008;3(2):115-121.

Keywords: Soil; climatery; soil’s climatery, isoflavones in the climatery

obras do acervo da biblioteca da Universidade do Extre-
mo Sul Catarinense (Unesc) e da Universidade do Sul de 
Santa Catarina (Unisul), campus de Tubarão.

Climatério
A mulher, diferentemente do homem, vivencia evento 
fisiológico importante na meia-idade: a menopausa.

A partir de certa idade, a mulher sofre uma transição, 
que indica o fim de sua fase reprodutiva e o início da 
velhice. Esta transição, por sua vez, recebe o nome de 
climatério, que significa “período crítico”2.

O climatério inicia-se por volta de 40 anos e se pro-
longa até, aproximadamente, 65 anos de idade, e é ca-
racterizado por alterações na pele, mucosas, esqueleto, 
função emocional e metabolismo lipídico, resultantes de 
queda na produção de hormônios femininos, estrogênio 
e progesterona2.

O período climatérico pode ser definido por três fa-
ses: pré-menopausa – em que o ciclo menstrual é regular, 
ou seja, padrão ao ciclo de vida reprodutivo; perimeno-
pausa – mudanças no padrão menstrual anterior, ciclo 
irregular; e pós-menopausa – caracterizado pela cessação 
do ciclo menstrual nos últimos 12 meses3.

Para melhor entendimento do climatério, se faz ne-
cessário entender também o papel desenvolvido pelos 
hormônios sexuais no organismo feminino.

O ciclo é desencadeado a partir do hipotálamo, que 
envia mensagem à hipófise, a qual é responsável por en-
viar os hormônios FSH (hormônio estimulante de fo-
lículo) e o LH (luteinizante) aos ovários por meio da 
corrente sanguínea7.

O primeiro hormônio a atingir o ovário é o FSH, 
desenvolvendo alguns folículos. Logo, estes já desenvol-
vidos liberam para a corrente sanguínea seu hormônio, 
o estrogênio. No momento em que a quantidade deste 
hormônio atinge certo nível no sangue, a hipófise cessa 
o envio de FSH e começa a liberar o LH, que seleciona 
um folículo e migra até a parede do ovário depositando 
seu óvulo, ocorrendo, então, a ovulação e a formação do 
corpus luteum, e a partir daí outro hormônio além do 
estrogênio passa a ser produzido, a progesterona7.

Pode-se perceber aumento significativo de progeste-
rona na segunda metade do ciclo, em que o hormônio 

iNtroDUÇÃo

Nos últimos tempos, por causa da melhora nas condições 
de saúde pública, a expectativa de vida aumentou, e, con-
sequentemente, número maior de mulheres alcança o cli-
matério, período que varia entre 40 e 65 anos de idade e é 
caracterizado por transformações endócrinas1-3.

Em razão do hipoestrogenismo, que significa defi-
ciência hormonal, neste caso, do hormônio estrogênio, 
60% a 80% das mulheres menopausadas relatam sentir 
alguns sintomas, em especial os vasomotores, que po-
dem interferir na qualidade de vida da mulher4. 

Diante disso, tem-se utilizado a terapia de reposição 
hormonal (TRH), porém, após o primeiro ano de trata-
mento muitas mulheres o cessam5 por causa de receios 
em relação a neoplasias, além de intolerâncias medica-
mentosas e contra-indicações6. Por conseguinte, cresceu 
o interesse no tratamento da menopausa por meio de 
terapias alternativas, entre elas o uso de isoflavonas, que 
são fitoestrógenos com estrutura molecular semelhante 
ao hormônio endógeno1.

A soja destaca-se por apresentar algumas substâncias, 
e entre elas as isoflavonas, que se evidenciam em investi-
gações como agentes de prevenção e promoção de saúde 
por meio de suas propriedades, tornando-se alimento 
de destaque em nutrição, por seu importante papel na 
prevenção de algumas doenças crônicas. O fato de que 
uma alimentação à base dessa leguminosa pode estar au-
xiliando no combate de certas patologias e na redução 
da sintomatologia climatérica, levou à realização deste 
trabalho, que tem como objetivo investigar os reais efei-
tos das isoflavonas contidas na soja nesta fase de vida da 
mulher. 

MetoDoloGia

Este estudo caracteriza-se por revisão em referencial teó-
rico com o objetivo de buscar resultados de pesquisas 
realizadas envolvendo a soja e seus efeitos sobre algumas 
patologias, com ênfase na menopausa.

Foram reunidos artigos publicados em periódicos in-
dexados nas Bases de Acesso a Documentos (SCAD) e 
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protetor da gravidez ganha mais evidência. Caso não 
ocorra a gravidez, todo este preparo sai em forma de 
menstruação, com consequente queda nos níveis de es-
trogênio e progesterona8.

Fisiologicamente falando, o climatério ocorre quando 
há mudanças no ciclo ovariano, visto que nesta fase este 
está liberando seus últimos óvulos e, passado algum tempo, 
cessará completamente sua liberação. Portanto, a última 
menstruação recebe o nome de menopausa, o que indica 
que o ovário já não exerce sua função no organismo7.

O período climatérico é caracterizado por alguns sin-
tomas como mãos e pés frios, palpitação e tontura (sin-
tomas vasomotores), cefaléia, esquecimento e depressão 
(sintomas psicológicos), vaginite atrófica, infecções no 
trato urinário9, e mais adiante ocorre atrofia da pele, al-
terações urogenitais e osteoarticulares (sintomas uroló-
gicos)10, e entre eles se evidenciam os fogachos, sendo 
sintoma vasomotor.

Ainda não existem estudos científicos relatando as 
possíveis causas fisiológicas do fogacho, porém existe a 
hipótese de a hipófise entender que os óvulos não estão 
mais se desenvolvendo, e, assim, não reconhecer os hor-
mônios FSH e LH ainda presentes no organismo, após 
um tempo de menopausa pode ser um dos possíveis mo-
tivos8,11. 

No que diz respeito a alterações urogenitais, além do 
hipoestrogenismo, ocorre processo de envelhecimento 
na região pélvica com consequente enfraquecimento 
do assoalho pélvico, levando à diminuição da força e da 
massa muscular12.

Portanto, a menopausa pode ser entendida como um 
processo fisiológico normal, porém sua manifestação 
pode ser antecipada ou adiada por causa de alguns fato-
res físicos, psíquicos e fisiológicos8,11.

Soja
A soja é uma leguminosa de origem chinesa, com apro-
ximadamente 2.500 variedades, que são classificadas de 
acordo com a cor do grão. Assim como todas as legumi-
nosas, a soja é envolta por uma vagem, que mede entre 
5 e 8 cm de comprimento13.

Embora suas propriedades funcionais e nutricionais 
tragam benefícios às pessoas, e sua produtividade ser 
alta, o brasileiro ainda não consome muito esta legu-
minosa, em virtude de alguns fatores, como o odor e o 
sabor desagradável e a flatulência causada pelos oligossa-
carídeos presentes em sua composição14.

A soja é vista como alimento praticamente completo, 
por proporcionar, em sua composição, grande quantida-
de de macro e micronutrientes necessários ao ser huma-
no, sua composição varia dependendo das características 
do solo em que foi feito o plantio, do clima, da época de 
colheita e do armazenamento14.

A soja é muito utilizada em produtos derivados e/ou 
industrializados, apesar de também ser consumida como 
grão. Na Tabela 1 se encontram alguns produtos e pre-
parações originados da soja in natura e as formas de uti-
lização e preparação desses produtos13.

tabela 1. Produtos derivados da soja, sua utilização e 
respectivas preparações.

Produtos da soja Utilização e preparações
Óleo Para cocção, fritura.
Produto leitoso de soja Consumo direto, bolo, biscoito.
Queijo (tofu) Consumo direto, salada, sanduíche.
Farinha Pão, molho, sopa, pudim, croquete, 

biscoito, talharim, massa de pastel.
Resíduo (proteína 
texturizada de soja – 
carne de soja)

Almôndega, hambúrguer, croquete, 
torta, sopa, bife, mortadela, salsicha, 
patê.

Broto Salada.

Fonte: Philippi ST, 2003.

É possível notar o valor nutricional da soja, compa-
rando-a a outros alimentos, como pode ser observado 
na Tabela 2.

tabela 2. Composição química da soja em comparação a 
outros alimentos (100 g).

alimentos calorias ch (g) Ptn (g) lip (g) ca (mg) P (mg) Fe (mg)

Arroz polido 64,0 79,7 7,2 0,6 9 104 1,3

Trigo integral 353,7 70,1 12,7 2,5 37 386 4,3

Feijão preto 343,6 62,4 20,7 1,3 145 471 4,3

Soja em grão 395,0 30,0 36,1 17,7 226 546 8,8

Carne bovina 111,0 0,0 21,0 3,0 12 224 3,2

Ovo de galinha 150,9 0,0 12,3 11,3 73 224 3,1

Leite de vaca 63,0 5,0 3,1 3,5 114 102 0,1

Fonte: Franco G adaptada a Lameu, 2005.

A quantidade de calorias presente na soja varia de 
acordo com a composição, ou seja, os produtos desen-
gordurados, concentrados e isolados fornecem grande 
quantidade de calorias quando comparados à lecitina14.

A soja pode ser considerada fonte única de proteínas, 
tanto em curto quanto em longo prazos, em virtude de 
sua composição protéica ser completa, assim como a do 
ovo. O autor ainda refere que, pelo fato de a soja, assim 
como as outras leguminosas, apresentar teor reduzido 
de aminoácidos sulfurados, metionina e cistina e teor 
elevado de lisina, quando sua ingestão é acompanhada 
de cereais, é possível, então, o consumo de todas essas 
proteínas, visto que as leguminosas e os cereais apresen-
tam esses aminoácidos em situação inversa15.
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Além de não conter colesterol, o óleo vegetal, como 
o de soja, é bastante digerível e contém em sua composi-
ção gordura saturada, mono e poliinsaturadas, visto que 
a soja destaca-se por ser um dos poucos vegetais a conter 
o ϖ316.

O carboidrato é o maior componente da soja, depois 
das proteínas, constituindo 35% de seu grão, e desses 
apenas 8% são açúcares livres, porquanto 60% são dis-
sacarídeos e 36% oligossacarídeos17. 

Grande parte das fibras constituintes da soja é inso-
lúvel, porquanto uma porção de 100 g de grãos de soja 
é constituída, aproximadamente, de 9 a 18 g de fibras, 
visto que essa variação ocorre de acordo com os diferen-
tes grãos17-19.

A soja possui muitos minerais. Mesmo este alimen-
to sendo rico em minerais, existe em sua constituição 
o ácido fítico, que se agrupa a proteínas e pode causar 
resistência na absorção de nutrientes, como cálcio, ferro 
e zinco, porém esse problema pode ser solucionado com 
o processamento do grão14,15.

A soja apresenta em sua composição vitaminas do 
complexo B, entre elas as riboflavonas e a niacina, sendo 
pobre em vitamina B12, que pode ser encontrada nos 
produtos fermentados ou que contenham soja. Apresen-
ta também a vitamina C15.

Esta leguminosa apresenta também vitaminas lipos-
solúveis A e E, visto que a última é extraída da soja jun-
tamente com o óleo, sendo de grande importância por 
sua ação antioxidante19.

Fitoestrogênios
Os vegetais são capazes de produzir várias substâncias 
que exercem alguma função no organismo, entre as 
funções encontram-se as estruturais, quimiopreventi-
vas, hormonais e atrativas. Algumas destas substâncias 
podem ser chamadas de estrógenos, pois possuem ação 
estrogênica14.

Nos últimos tempos foram descobertas mais de 300 
plantas com estas atividades e alguns fitoestrogênios ga-
nham evidência, entre eles as isoflavonas (genisteína e 
daidzeína), os lignanos (enterodiol e enterolactona) e os 
coumestanos (coumestrol)20.

As isoflavonas são as mais encontradas, em especial, 
nos produtos derivados da soja, como também na ervi-
lha verde, lentilha e feijão21. Já os lignanos constituem 
a parede celular de muitas plantas, podendo ser encon-
trados nos cereais, legumes, vegetais, sementes e, em 
maiores concentrações, nos grãos com teor de óleo mais 
elevado, por exemplo, na linhaça22. Outro fitoestrógeno 
importante é o coumestano, encontrado nos brotos de 
feijão, alfafa e de soja23.

Existe semelhança no que diz respeito à estrutura e 
à funcionalidade entre os fitoestrogênios e o estradiol, 

visto que os primeiros apresentam ação seletiva, ou seja, 
sua atividade pode ser estrogênica (agonista), em circuns-
tâncias de baixa produção de hormônios endógenos, ou 
antiestrogênica (antagonista) quando a concentração de 
hormônios apresenta-se normal24-26.

Existem dois tipos de receptores para que o estro-
gênio possa exercer sua função, o ERα e o ERβ, que se 
encontram distribuídos em diferentes tecidos. O ERβ é 
encontrado em tecidos reprodutivos, como a próstata, o 
ovário, os testículos e a hipófise. Já o ERα é encontrado 
no útero, no fígado, nas mamas e nos rins20.

As isoflavonas são os fitoestrogênios que mais pos-
suem ação estrógena; entre elas destacam-se a genisteína, 
a daidzeína e a gliciteína, que se encontram presentes no 
gérmen da soja25.

As isoflavonas, também conhecidas como flavonóides 
ou isoflavonóides, estão presentes nas plantas e vegetais, 
sendo eles compostos químicos fenólicos. O grupo que 
mais se evidencia por conter este composto são as legu-
minosas, destacando-se a soja como principal fonte27. 

Atenção especial vem sendo conferida às isoflavonas 
presentes na soja, por seu papel importante na preven-
ção de câncer e na osteoporose, já que em países asiá- 
ticos, onde existe maior consumo de soja, há menor in-
cidência dessas doenças, tornando-se mais intrigante o 
fato de que uma alimentação à base desta leguminosa 
pode ajudar no controle e na prevenção de doenças28.

As isoflavonas possuem afinidade com receptores 
específicos que se encontram em diferentes tecidos, 
e, assim, de acordo com sua afinidade, estas se ligam 
e exercem seus efeitos em vários tecidos no organismo, 
porém estes efeitos não estão completamente esclareci-
dos em nível celular. O que os estudos demonstram são 
algumas ações que interferem metabolicamente em al-
guns nutrientes, sua ação estrogênica e antiestrogênica e 
de regulação da atividade protéica e do ciclo celular além 
de ser antioxidante29,30. 

Este composto fenólico pode atuar como modulador 
dos receptores seletivos de estrogênio (SERMS), ou seja, 
agonista ou antagonista; seu efeito varia de acordo com 
os fatores, como o órgão do corpo envolvido, o tipo de 
célula, da concentração de isoflavonas, da condição hor-
monal, da idade, entre outros31. 

Em razão de sua estrutura química ser semelhante 
à do estradiol, hormônio feminino, estes compostos bioati- 
vos têm a capacidade de se encaixar nos receptores de 
estrogênio, o imitando e tendo propriedades fisiológi-
cas que podem causar benefícios à saúde e impedir que 
estrógenos potentes atuem no organismo humano, cau-
sando possíveis doenças, como o câncer32,33. 

As isoflavonas sofrem um tipo de reação em que é feita 
a separação dos açúcares a que geralmente são conjugadas 
quando estão nos alimentos em sua íntegra, pois na forma 
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conjugada o organismo não as absorve de maneira eficaz. 
Portanto, somente as isoflavonas livres, chamadas aglico-
nas, atravessam a membrana plasmática34. 

Os produtos não-fermentados apresentam em sua 
composição quantidade significativamente maior de iso-
flavonas em relação aos produtos fermentados, entretan-
to, os não-fermentados apresentam concentração maior 
de β-glicosídeos, enquanto os fermentados possuem nú-
mero maior de agliconas3.

Entre os alimentos fermentados pode-se citar o shoyu, 
o missô, o natto, o tempeh, o sufu, o molho de soja e o 
tofu fermentado. Já entre os produtos não-fermentados 
está o grão fresco de soja, o grão seco, a noz de soja, o 
tofu, o kori-tofu, o yuba, o kinako. Visto que o tofu, o 
queijo e os iogurtes de soja são produzidos a partir do 
leite de soja14.

Alguns experimentos e dados clínicos demonstram 
que as isoflavonas seriam uma alternativa na prevenção e 
até mesmo no tratamento de muitas doenças, incluindo 
o câncer, o diabetes melito, a osteoporose e as doenças 
cardiovasculares36. 

Isoflavonas de soja no período da menopausa
Como já se sabe, a produção de estrógenos ocorre no 
ovário, sendo importante para a manutenção do sistema 
reprodutivo saudável da mulher. A menopausa acontece 
quando há decréscimo na produção deste hormônio, oca-
sionando sintomas específicos, como as ondas de calor34.

Com o intuito de diminuir os sintomas menopau-
sais, tem sido bastante utilizada a terapia de reposição 
hormonal (TRH) com estrogênios. Esta traz outros 
benefícios para a mulher além do alívio dos sintomas 
climatéricos, como a melhora da atrofia urogenital e 
a prevenção de osteoporose. Entretanto, este método 
apresenta, também, aspectos negativos, como o risco de 
neoplasias dependentes de hormônios e alguns sintomas 
relativos, como mastalgia, aumento de peso e alterações 
em relação a lipídios, como aumento de LDL37. 

Além disso, para algumas mulheres, a TRH não tem 
sido indicada. Por estes motivos, cresce o interesse na 
procura de terapias alternativas com o intuito de aliviar 
os sintomas da menopausa com os mesmos benefícios 
proporcionados pela TRH, porém, sem contra-indica-
ções ou efeitos colaterais25,38.

As isoflavonas podem diminuir os sintomas meno-
pausais, tanto em intensidade quanto em frequência39. 
Estas observações são constatadas a partir de estudos 
epidemiológicos feitos em regiões de alto consumo da 
soja, como no Oriente, já que mulheres japonesas apre-
sentam 20% menos ondas de calor, quando comparadas 
a européias, visto que 80% dessas mulheres apresentam 
os sintomas23.

De acordo com Han et al.39, as isoflavonas estariam 
atuando nos receptores estrogênicos naturais, minimi-

zando, então, algumas ações destes. Assim como os es-
trogênios sintéticos, os fitoestrógenos estariam agindo 
nos centros termorreguladores do hipotálamo, sendo 
esta a possível explicação para a diminuição dos sinto-
mas vasomotores.

A ingestão de isoflavonas por mulheres na menopausa 
não elimina o número de ondas de calor, mas reduz sua 
intensidade dependendo da quantidade ingerida39,40.

No que diz respeito a sintomas dermatológicos, 
como pele seca e fina, a ação antioxidante das isoflavo-
nas trouxe benefícios, diminuindo a ação dos radicais 
livres e inibindo os danos provocados pelos raios ultra-
violetas40,41.

Segundo Baird et al. 42, para a diminuição dos sin-
tomas, em especial, os vasomotores, recomenda-se o 
consumo diário de 45 a 100 mg de isoflavona, que equi-
valem a 60 a 100 g de soja.

De acordo com os parâmetros da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa)43, o consumo de 25 g 
de soja diariamente seria suficiente para a redução do 
colesterol, ressaltando sempre sua utilização juntamente 
com hábitos de vida saudáveis. 

Alguns estudos já foram realizados com o intuito de 
verificar a verdadeira eficácia da soja no climatério. Han 
et al.48 constataram em um dos seus estudos, em que al-
gumas mulheres recebiam 100 mg de isoflavonas ao dia, 
que em se tratando das alterações endócrinas, os níveis 
de estradiol encontraram-se maiores em grupos tratados 
com isoflavonas, entretanto os níveis de FSH permane-
ceram normais, ou seja, sem alterações.

O mesmo resultado foi constatado por Nahás et al.5 
em estudos em que foram administrados 60 mg de iso-
flavonas ao dia, durante 6 meses, e que indicou aumento 
significativo de estradiol em relação ao placebo, porém 
os níveis de FSH e LH permaneceram inalterados. Cas-
sidy et al.44, com a administração de 45 mg/dia de isofla-
vonas, puderam perceber também aumento do estradiol 
nas mulheres na perimenopausa.

A American Heart Association (AHA) em 2006, vi-
sou a esclarecer alguns dos efeitos clínicos das isoflavonas 
no organismo a partir de alguns estudos randomizados, 
por meio dos quais se pôde concluir que os resultados 
foram nulos para as proteínas plasmáticas, pressão ar-
terial e triglicerídeos; não houve melhora nos sintomas 
menopausais; e não foi comprovada a segurança na pre-
venção dos cânceres hormônio-dependentes e da perda 
óssea pós-menopausa45.

Um estudo foi realizado utilizando 55 mulheres, 
porquanto 22 foram excluídas por problemas adversos 
e uma não concluiu o estudo. Este se fundamentava em 
comprimidos contendo isoflavonas totais na quantidade 
de 230 mg de extrato de trifolium pratense L. (climadil), 
com administração de 80 mg ao dia, durante 6 meses. 
Do total, três mulheres passaram por alterações endo-
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metriais: em duas ocorreu proliferação endometrial e em 
uma delas hiperplasia simples por causa da ação estrogê-
nica agonista6.

coNSiDeraÇÕeS FiNaiS

Em virtude de as isoflavonas serem encontradas na na-
tureza de maneira glicosilada, ou seja, inativas, logo que 
ingeridas passam por processo complexo no trato gas-
trintestinal (TGI), e em consequência a este fator, a con-
centração de fitoestrógenos e seus efeitos no organismo 
são variados individualmente, mesmo com o controle na 
administração de isoflavonas, tornando-se difícil estabe-
lecer recomendação exata.

O fato de os fitoestrógenos atuarem no organismo 
como SERMS, possuem ação agonista ou antagonista; 
entretanto, estudos feitos até o momento não demons-
tram resultados exatos sobre a ação estrogênica dos FE em 
tecidos-alvo, resultando, então, controvérsias a respeito de 
que estes poderiam ser uma alternativa para a TRH. 

Levando-se em consideração todas as constatações 
feitas ao longo deste estudo, chega-se à conclusão de que 
existe muita controvérsia em relação ao uso da soja e 
seus benefícios à saúde. Além disso, o número de pes-
quisas na área ainda é pequeno, e com duração insufi-
ciente, levando à dificuldade de diagnóstico concreto e 
ao valor diário recomendado. No entanto, sabe-se das 
propriedades nutricionais elevadas desta leguminosa e 
seus efeitos antioxidantes, além de ser produto natural 
e livre de gordura saturada, colesterol e lactose, o que 
beneficia o indivíduo de maneira geral, bem como pode 
ser recurso para o profissional nutricionista introduzir 
na alimentação de seus pacientes, buscando a promoção 
e/ou a recuperação do bem-estar.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo refletir sobre a atenção básica à saúde do idoso no Brasil, na perspectiva de construção 
coletiva de novo olhar e trilhar novos caminhos na superação do modelo tradicional de cuidado ao idoso, com seus 
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ABSTRACT
This article aims to reflect on the primary health care for eldery in Brazil. The models and paradigms of assistance 
for the elderly are discussed, looking at new perspectives to overcome the old model of care to the elderly, inclu-
ding its challenges, barriers, and its social, cultural, psychological and physical complexity. Brazilian Geriatrics and 
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iNtroDUÇÃo

O cuidado à saúde no Brasil vem passando por ressignificações, na perspectiva de ga-
rantir a saúde como direito universal. A luta pelos direitos humanos teve, na década de 
1980, importante vitória com a consolidação na Constituição Federal do direito à saúde, 
cabendo ao Estado e aos sujeitos sua plena realização.

Ao tratar da política de saúde, a atenção básica se apresenta na base dos serviços, para 
onde se dirige boa parte da população. Assim, a nova política aponta a redefinição dos 
princípios gerais do Sistema Único de Saúde (SUS) e as responsabilidades de cada esfera 
de governo que considera a atenção básica como um conjunto de ações de saúde, que 
abrangem a promoção e a proteção da saúde a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde de maneira resolutiva1.
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O envelhecer e a boa saúde: perspectiva 
desejável
A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) consi-
dera envelhecimento o processo sequencial, individual, 
acumulativo, irreversível, universal, não-patológico, de 
deterioração do organismo, de maneira que o tempo o 
torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio am-
biente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte3. 

No Brasil com uma sociedade heterogênea, e sendo 
uma das dez maiores economias do mundo, a concentra-
ção de recursos está nas mãos de relativamente poucos. 
Isso reflete nas condições de vida dos idosos, cuja fragili-
zação econômica intensifica a fragilização da saúde, com 
repercussões negativas sobre esta, que dificilmente o 
profissional de saúde conseguiria incentivar esse cidadão 
a desenvolver hábitos mais saudáveis. Daí a importância 
da compreensão do idoso dentro de seu contexto e o que 
ele define como problemas e que estratégias utilizaria6. 

A velhice, tal como a juventude é construída social-
mente, e tal construção é manipulável pelos atores que 
participam desse processo que se evidencia na “determi-
nação” da velhice (e da juventude) como unidade social, 
um grupo constituído e dotado de interesses comuns, 
não obstante relacionam-se tais fenômenos com idade 
biológica definida. As classificações por idade acabam 
sempre por impor limites e produzir ordem, à qual cada 
um deve se manter em relação à seu lugar7.

Nesse sentido, a fragilidade que acomete o idoso se 
constitui uma síndrome multidimensional envolvendo 
interação complexa dos fatores biopsicossociais no curso 
de vida dos sujeitos, ocasionando vulnerabilidades que 
se associam ao risco de ocorrências adversas, como de-
clínio funcional, quedas, hospitalização, institucionali-
zação e morte3.

O envelhecimento demonstra a necessidade de in-
vestimento em programas de atenção aos idosos, pois a 
manutenção da saúde e a autonomia na velhice, iden-
tificada como qualidade de vida física, mental e social, 
é desejável para se preservar o potencial de realização e 
desenvolvimento nesta fase da vida. É uma perspectiva 
necessária para reduzir o impacto social que cerca ques-
tões complexas e delicadas relativas ao cuidado ao idoso 
dependente. Por essas e outras motivações demográficas 
e socioeconômicas, a promoção da saúde tem sido des-
tacada no eixo das políticas contemporâneas na área do 
envelhecimento6.

Essa mudança paradigmática implica considerar os 
idosos como participantes ativos na sociedade e na sua 
saúde, a fim de oferecer o fundamento para novo enfo-
que na atenção básica, resgatando o exercício da cidada-
nia deles. 

Uma vez garantida a atenção básica à saúde, constata-
se fenômeno que reclama sua efetiva aplicação: o enve-
lhecimento populacional, que evidencia relativo descaso 
para com os atores, os quais construíram a história do 
país. Os sujeitos que, muitas vezes, já não mais traba-
lham apresentam-se na dependência de aposentadorias 
públicas que são, em grande parte, dedicadas à saúde ou 
à sua recuperação.

O envelhecimento, fenômeno biológico, pode apre-
sentar-se no idoso de modo singular e único, enquanto 
processo natural na evolução dos seres vivos. Assim, o 
idoso não fica incapacitado porque envelhece, ou seja, 
não necessita da totalidade de sua reserva funcional para 
viver bem e com qualidade. Desse modo, a velhice não 
deve ser considerada como doença, pois as doenças mais 
comuns nessa etapa da vida são preveníveis, diagnosti-
cáveis e tratáveis2.

Com o objetivo de atender esta população, a Política 
Nacional do Idoso assegura ao idoso, no art. 2º, direi-
tos garantindo oportunidades para a preservação de sua 
saúde física e mental, bem como seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social em condições de 
liberdade e dignidade3.

A aprovação do Estatuto do Idoso foi avanço para o 
sistema legal brasileiro, mas ainda com desafios, como 
implementar novas práticas de assistência ao idoso e as-
segurar a atenção integral por meio do SUS, garantindo-
lhe acesso universal. 

O SUS, fruto de processo de lutas por melhores 
condições na área, surgiu como novo paradigma na as-
sistência à saúde, cujas diretrizes rompem com o mo-
delo biomédico, com nova forma de produzir as ações 
e os serviços de saúde. Ao longo de sua história, houve 
avanços e desafios permanentes exigindo dos gestores, 
trabalhadores e usuários movimento constante de mu-
danças4.

Na perspectiva de superar tais dificuldades o Minis-
tério da Saúde (MS), em 2005, define a agenda de com-
promisso pela saúde que agrega três eixos: o Pacto em 
Defesa do SUS, o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de 
Gestão. Dentro do Pacto em Defesa da Vida tem espe-
cial relevância a atenção básica à saúde do idoso5.

Apesar de avanços em termos de leis e políticas que 
regulamentam os direitos dos idosos, a realidade está 
aquém de tais garantias. Questiona-se a atenção bási-
ca ao idoso e a qualificação de profissionais, dentro dos 
programas de prevenção às doenças mais constantes no 
idoso. São poucos os estudos avaliativos sobre atenção 
básica ao idoso, dificultando o desenvolvimento de tra-
balhos nesta área. Este estudo tem como objetivo refletir 
sobre a atenção básica à saúde do idoso, com base em 
artigos e documentos oficiais recentemente publicados. 
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Atenção básica à saúde do idoso: relação e 
inerência
Atenção básica de saúde é um conjunto de intervenções 
em saúde no âmbito individual e coletivo que envolve: 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabi-
litação com ações democráticas e participativas. Assim, 
o Pacto pela Vida firma o compromisso dos gestores e 
determina prioridades na atenção à saúde ao idoso por 
meio de formação e educação contínua dos profissionais 
da saúde que atuam no sistema de saúde brasileiro5. 

As diferentes propostas de atenção à saúde convivem 
e divergem entre si. A atenção básica de saúde, dentro 
da integralidade e equidade rumo à universalidade, deve 
construir-se com ações e serviços de promoção, proteção 
e recuperação da saúde exercida por equipes multipro-
fissionais3. Entretanto, a prática profissional dirigida ao 
idoso é questionada a sua eficiência dentro da integrali-
dade, com visão ampliada do processo saúde-doença.

O mesmo ocorre em relação à gestão do sistema (ló-
gica quantitativa da produção, rigidez nos processos de 
trabalho, fixação das equipes, normatização excessiva, 
baixa capacidade de inovação gerencial, grande depen-
dência dos serviços secundários, referência e contrarre-
ferência)3.

Evidencia-se, na prática, escassez de recursos huma-
nos especializados para cumprir as diretrizes essenciais, 
como a promoção do envelhecimento saudável e a ma-
nutenção da capacidade funcional. Ainda são encontra-
dos idosos em longas filas de espera para agendamento 
de consulta médica especializada, bem como para exa-
mes e internação hospitalar8. 

 Tais desafios demonstram a dificuldade de se ope-
racionalizar, nas práticas de saúde, estratégias que bus-
quem a interferência no estilo de vida no contexto das 
condições econômicas, sociais e ambientais que deter-
minam a saúde9. 

A atenção à saúde ainda apresenta-se, tal como re-
ferido há duas décadas: uma fonte de iatrogenia simul-
taneamente clínica (novos problemas de saúde), social 
(medicalização da sociedade) e estrutural (limitação da 
capacidade de cada indivíduo para o crescimento pessoal 
e para o autocuidado consciente, com exacerbamento, 
portanto, da vulnerabilidade e da sua dependência)10.

A intervenção terapêutica ao idoso requer aprendi-
zado e conscientização, que se desenvolve por meio de 
trocas de saberes entre os atores envolvidos. Tal envol-
vimento orienta-se pela relação dialógica, respeitando, 
assim, o indivíduo e seu processo histórico6.

A autora considera, ainda, que a dimensão educativa 
seja transversal às relações de atenção à saúde. A referência 
da educação popular em saúde volta-se não apenas para 
as ações educativas, mas sugere redefinição da postura dos 

profissionais na relação com a população usuária, seja na 
rotina de atendimentos individual ou coletivo. Esse senti-
do educativo sugere na promoção da saúde e nas práticas 
a lidar de maneira problematizadora, que busca a partici-
pação do usuário para o autocuidado.

As ações educativas são alternativas importantes para 
assegurar a autonomia do idoso e o envelhecer saudá-
vel. No modelo vigente ainda predomina ações curativas 
centradas no modelo biomédico. Ao contrário das prá-
ticas participativas, o profissional de saúde constrói os 
seus “saberes” como receita pronta, inexistindo espaço 
para manifestações que não sejam dúvidas pontuais a 
serem respondidas pelos profissionais11.

Há necessidade de ampliar a promoção da saúde, na 
perspectiva da atenção básica, mediada pelo compro-
misso ético, social e político e envolver o idoso como 
partícipe de seu bem-estar, ampliando a participação 
social no SUS. 

Em conclusão, a atenção à saúde do idoso no Brasil 
encontra-se em transição, na luta entre o velho e a novo 
modelo de atenção à saúde: a coexistência desses mo-
delos implica, de um lado, a luta pela consolidação do 
SUS, respeitando-se seus princípios, pela implantação 
efetiva de suas estratégias operacionais; e de outro, ainda 
se mantém o modelo unicista clínico/biológico.

O modelo existente de atenção aos idosos ainda não 
é adequado, pois não atende totalmente as suas necessi-
dades. Os problemas de saúde do idoso, além de serem 
de longa duração, requerem pessoal qualificado e equi-
pes multidisciplinares. Qualificar profissionais de saúde 
para assistência aos idosos é essencial e nenhum gestor 
pode se furtar a essa necessidade. Portanto, quantificar 
também é essencial, uma vez que há falta de profissio-
nais nos serviços para esta atenção.
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RESUMO
O presente artigo foi elaborado com base na leitura de capítulos de livros e artigos selecionados por consulta em base 
de dados da SciELO e da PubMed, nos últimos dez anos, tendo como objetivo discutir aspectos do uso de medicamen-
tos por idosos. Esse tema torna-se particularmente importante face ao aumento da população idosa e ao emprego de 
vários medicamentos por este grupo etário e à ocorrência relativamente comum de prescrições inadequadas, asso-
ciações redundantes e interações medicamentosas potencialmente prejudiciais. É importante verificar a qualidade da 
administração de medicamentos aos idosos, assim como relacionar o tipo de droga utilizada com o perfil do indivíduo, 
levando-se em consideração, além do estado fisiopatológico, fatores como sexo, idade e condições socioeconômicas. 
A compreensão dos padrões de utilização de medicamentos pelos idosos é essencial para o planejamento e estabele-
cimento de melhoras nos serviços de atenção à saúde. Geriatria & Gerontologia. 2008;3(2):126-131.

Palavras-chave: Saúde do idoso, uso de medicamentos, farmacologia clínica.

ABSTRACT
This article aims to discuss several aspects regarding the use of medicines among elderly people. This 
topic has become particularly important due to the population aging and the special characteristics of 
the use of medicines among older people. We carried out a search of Scielo and PubMed databases and 
some selected articles were discussed. It is emphasized the need for a better understanding of the drug 
use patterns as an important strategy to inform policies towards health promotion for older people. Brazilian 

Geriatrics and Gerontology. 2008;3(2):126-131.
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iNtroDUÇÃo

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa 
no Brasil vem crescendo quase oito vezes mais que os jovens e quase duas vezes mais que 
a população geral, passando de 6,3%, em 1980, para a cifra estimada de 14% no ano de 
2025, o que em números absolutos constituir-se-á na sexta maior população de idosos do 
mundo1. 
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Talvez a questão que se deve atentar é se há acesso 
maior a medicamentos ou se um excesso estaria por trás 
desse uso irracional2. Observou-se que entre os medica-
mentos administrados a idosos, 16,2% eram indicados 
por amigos, vizinhos, farmacêuticos, visto que no total, 
8,7% eram de suplementos vitamínicos, 8,4% eram 
analgésicos e 6,1% eram psicolépticos5.

São vários os fatores que levam à polifarmácia, entre 
os quais se destacam: acesso facilitado a medicamentos, 
características do médico e do paciente, bem como a re-
duzida frequência de uso de meios não-farmacológicos 
para os problemas médicos10. Evitar a polifarmácia é de 
importância significativa, pois quanto maior o número 
de medicamentos utilizados maior é a chance de inte-
rações medicamentosas, salientando-se que nas fases de 
testes de ensaios clínicos feitos com fármacos a serem co-
mercializados, a população idosa é muitas vezes excluí- 
da (por questões éticas, entre outras razões), de modo 
que as informações sobre a eficácia e a segurança do uso 
nesse grupo acabam sendo escassas4.

É interessante ressaltar que a própria multiplicidade 
de medicamentos é indicação da qualidade da prescrição 
e da assistência médico-sanitária, embora a instituição de 
múltiplos medicamentos não seja sinônimo de prescrição 
inadequada. Salienta-se isso, pois o desgaste orgânico ine-
rente à idade pode levar às diferentes disfunções nos mais 
variados órgãos e sistemas, o que termina por colocar o 
grupo etário em questão como potencial candidato à po-
lifarmácia2. É importante destacar que o tratamento não 
se resume à terapêutica farmacológica, havendo grande 
quantidade de medidas não-farmacológicas que se soma 
para melhorar a condição física do idoso11. 

Vários autores2,12,13 reconhecem que diagnósticos in-
corretos culminam com a prescrição e o uso de medica-
mentos inadequados, e que mesmo quando o diagnóstico 
é certo corre-se o risco da instituição da polifarmácia. 
Ambos apresentam alta prevalência, de modo que o idoso 
fica submetido aos riscos inerentes ao tratamento. Logo, 
a racionalidade terapêutica deve iniciar-se com diagnós-
tico correto e prescrição racional1, para que a eficácia 
terapêutica se faça presente. 

Todos os fatores citados, combinados às peculiarida-
des da farmacocinética e da farmacodinâmica do orga-
nismo do idoso, tornam esse grupo muito suscetível ao 
desenvolvimento de reações adversas, o que estatistica-
mente se manifesta em 10% a 20% das causas de suas 
internações hospitalares agudas14. 

Listas de medicamentos inadequados  
para o idoso

Diante da preocupação com o uso irracional de medi-
camentos, principalmente em instituições geriátricas, 
desenvolveram-se listas de substâncias que devem ser 
evitadas em idosos ou usadas apenas em condições ex-
cepcionais15. Entre essas listas destaca-se a Beers criteria, 

Refletindo o aumento da população de idosos se 
observa aumento do consumo de medicamentos por 
essa população2,3. A maioria (mais de 80%) utiliza, pelo 
menos, um medicamento por dia, e cerca de um terço 
consome cinco ou mais simultaneamente4. O referido 
público chega a constituir cerca de 50% dos multiusuá-
rios5 sendo, possivelmente, o grupo etário mais medicali-
zado na sociedade, por causa do aumento da prevalência 
de doenças crônicas com a idade5. De acordo com Tes-
sari (2002)1:

“A chegada da terceira idade traz consigo limitações so-
bre um corpo já muito vivido. Já não se tem a mesma vita-
lidade, a rapidez dos movimentos e do raciocínio, a mesma 
coordenação motora da época da juventude. Há mais tem-
po disponível, mas os idosos não sabem o que fazer com 
ele... Acostumados a fazer, não sabem o que é ser...”.

Para abordar este assunto, o presente artigo foi elabo-
rado com base na leitura de capítulos de livros e artigos 
selecionados por consulta em base de dados da SciELO 
e da PubMed, publicados nos últimos dez anos e dispo-
níveis integralmente, visto que alguns anteriores a este 
período foram incluídos em virtude da responsabilidade 
e da visão crítica com que abordaram o referido tema. 

USo irracioNal De 
MeDicaMeNtoS eM iDoSoS

O uso de medicamentos por idosos traz como conse- 
quência um equilíbrio muito delicado entre risco e be-
nefício. Assim, os mesmos medicamentos que podem 
prolongar a vida do idoso podem fazê-lo à custa da 
sua qualidade de vida. Logo, o problema não pode ser 
atribuído somente ao seu consumo, mas, também, à ir-
racionalidade de seu uso, que expõe o geronto a riscos 
potenciais6,7.

A eficácia do tratamento medicamentoso se reflete 
em uma qualidade de terapêutica que pode ser avalia-
da levando-se em consideração alguns pontos, como o 
número de medicamentos empregados pelo paciente, a 
proporção de produtos em associação em doses fixas, a 
proporção de fármacos contraindicados ou sem eficácia 
comprovada, além do uso redundante de medicamentos 
de uma mesma classe2,8,9.

O uso indiscriminado, em nível nacional, deve-se ao 
fato de que, a despeito de haver ação vigilante dos órgãos 
ligados à questão sanitária, há autorização para comer-
cialização de incontáveis produtos farmacêuticos muitas 
vezes insuficientemente testados, sem comprovação sa-
tisfatória de eficácia e sem monitorização pós-comercia-
lização2. Assim, esse leque variado de disponibilidades 
farmacológicas em vez de contemplar as necessidades 
sanitárias culmina por refletir as motivações financeiras 
dos fabricantes2.
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criada, em 1991, por Beers et al.16 e utilizada extensiva-
mente em países da América do Norte. Essa lista foi de-
senvolvida, e posteriormente modificada em 1997, com 
base em revisão de literatura, avaliando-se as bibliogra-
fias empregadas e os questionários, contando para isso 
com a participação de experts em cuidados geriátricos, 
farmacologia clínica e psicofarmacologia. Tais critérios 
foram revisados novamente em 2003, havendo a retira-
da e o acréscimo de novas medicações17 (Tabelas 1 e 2). 
Posteriormente, essa lista foi incorporada ao sistema de 
banco de dados nos Estados Unidos, chamada Health 

Plan Employer Data and Information Set (HEDIS), em 
2006, a fim de mensurar a qualidade das prescrições 
nesse país18. Há 20 fármacos potencialmente contrain-
dicados para os idosos, entre os quais se enquadram 
benzodiazepínicos (BZD), hipoglicemiantes orais de 
meia-vida longa, barbitúricos de curta duração, antide-
pressivos com ação anticolinérgica potente, analgésicos 
opióides, associações em doses fixas de antidepressivos 
e antipsicóticos, indometacina e relaxantes musculares, 
como orfenadrina e carisoprodol (Tabela 1). É interes-
sante notar que, mesmo com esses dados, observa-se  

tabela 1. Medicações de alto grau de severidade e seus efeitos para idosos, segundo os critérios de Beers16.

Amiodarona Associado com prolongamento do intervalo QT e riscos cardíacos graves para o idoso.

Anfetaminas e anorexígenos Potencial para causar dependência, hipertensão, angina e infarto do miocárdio.

Anti-histamínicos (clorfeniramina, difenidramina, 
hidroxizina, prometazina, dexclorfeniramina)

Podem ter potentes propriedades anticolinérgicas. Para tratar reações alérgicas em  
idosos os anti-histamínicos não-anticolinérgicos são preferidos. 

Barbitúricos Causam dependência e mais efeitos adversos que a maioria dos sedativos e hipnóticos.

BZD de curta ação em doses maiores de:
 3 mg de lorazepam
 60 mg de oxazepam
 2 mg de alprazolam
 15 mg de temazepam
 0,25 mg de triazolam

Os idosos são mais sensíveis aos BZD, portanto doses menores podem ser efetivas e seguras.
A dose diária total deve raramente exceder o máximo permitido.

BZD de longa ação: clordiazepóxido,  
diazepam, halazepam e clorazepato

Em idosos, essas drogas apresentam meia-vida maior, produzindo sedação prolongada e 
aumentando o risco de quedas e fraturas.

Clorpropamida Tem meia-vida aumentada em idosos e pode causar hipoglicemia prolongada. O único 
hipoglicemiante oral que causa SIADH.

Difenidramina Pode causar confusão e sedação.

Disopiramida Efeito inotrópico negativo acentuado e pode causar falência cardíaca em idosos. Anticolinérgico 
potente.

Flurazepam Possui meia-vida longo em idosos, produzindo sedação prolongada e aumentando a 
incidência de quedas e fraturas.

Guanetidina Pode causar hipotensão ortostática.

Indometacina Entre os AINES é o que produz os efeitos adversos mais significativos no SNC.

Meperidina Não é um analgésico oral efetivo nas doses usadas comumente. Pode causar confusão.

Meprobamato Muito sedativo e capaz de causar dependência.

Metildopa Pode causar bradicardia e exacerbar depressão.

Metiltestosterona Risco potencial para hipertrofia prostática e problemas cardíacos.

Nifedipina de curta ação Potencial para hipotensão e constipação.

Nitrofurantoína Por causa das propriedades anticolinérgicas acentuadas e sedativas é raramente o 
antidepressivo de escolha em idosos.

Óleo mineral Potencial para a aspiração e efeitos adversos.

Pentazocina Entre os opióides é o que causa confusão e alucinações.

Relaxantes musculares e drogas 
antiespasmódicas

Causam efeitos anticolinérgicos, sedação e fraqueza. Em idosos, a eficácia nas doses toleradas é 
questionada.

Ticlopidina O efeito antiplaquetário não é superior ao AAS. Pode ser considerada mais tóxica.

Uso contínuo de laxativos (bisacodil  
e cáscara sagrada)

Pode exacerbar disfunção intestinal.

Uso prolongado de AINE mais seletivo para 
COX-2 (naproxeno e piroxicam)

Potencial de produzir sangramento GI, falência renal e cardíaca, aumento da pressão sanguínea.

SIADH: síndrome inapropriada do hormônio antidiurético; AINES: antiinflamatórios não-esteroidais; SNC: sistema nervoso central; AAS: ácido acetilsalicílico; COX-2: ciclooxigenase 2;  
GI: gastrintestinal.
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ainda certo descompasso entre o que é preconizado e o 
que ocorre na prática. Não obstante esta contraindica-
ção, o resultado de inquérito populacional com 6 mil 
idosos demonstrou que 23,5% recebem pelo menos um 
fármaco contraindicado19.

tabela 2. Medicações de baixo grau de gravidade e seus 
efeitos para idosos, segundo os critérios de Beer16.

Ácido etacrínico Apresenta potencial para hipertensão.

Cimetidina Efeitos adversos no SNC incluindo 
confusão.

Clonidina Apresenta potencial para hipotensão 
ortostática e efeitos adversos no SNC.

Digoxina No idoso com clearance renal 
diminuído pode aumentar o risco de 
efeitos tóxicos.

Dipiramidol Pode causar hipotensão ortostática.

Estrógenos de uso oral Potencial carcinogênico (câncer de 
mama e endométrio). Sem efeito 
cardioprotetor em idosas.

Propoxifeno Oferece poucas vantagens analgésicas em 
relação aos outros opióides.

Reserpina
Dose maior que 0,25 mg

Pode induzir a depressão, impotência 
sexual, sedação e hipotensão ortostática.

Sulfato ferroso
Dose maior que 325 mg/d

Não aumenta a quantidade absorvida, 
mas eleva significativamente a incidência 
de constipação.

SNC: sistema nervoso central.

A despeito da utilização da referida lista ser comum 
nos Estados Unidos e no Canadá, seu emprego em ou-
tros países, como os europeus, não é rotina. Tomando-
se esse fato como pano de fundo, Laroche, Charmes e 
Merle20 realizaram um estudo na França que culminou 
com a criação de lista contendo medicações inapropria-
das para a faixa etária em estudo, a partir das listas pre-
viamente existentes, como a Beers criteria, a Canadian 
criteria21 e outras, como a French practice22 e o guideline 
da Agência Francesa de Segurança Sanitária23. 

Em nível nacional, não existe uma lista brasileira 
como as mencionadas. A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), órgão federal encarregado da 
regulação do uso de medicamentos no Brasil, emite 
periodicamente alertas sobre medicações em circula-
ção, mas nada tão específico à população idosa. Alguns 
estudiosos reconhecem a utilidade da lista de Beers e 
Fick, embora exista a ressalva de que muitas medicações 
genéricas reconhecidas pela Anvisa não constem nessa 
relação. Nesse mesmo estudo, 6,7% dos medicamentos 
reconhecidos como genéricos eram inadequados para 
o uso em idosos, a exemplo de antidepressivos, como 
amitriptilina e fluoxetina, além de outras drogas, como 
alguns antiinflamatórios e glicosídeos cardíacos24. 

Um estudo conduzido no serviço ambulatorial de 
saúde mental da Santa Casa de São Paulo25 demonstrou 
que 41,3% da amostra de idosos fazia uso de mais de 
dois medicamentos, entre estes os antidepressivos cor-
respondiam à maior parcela (42,4%), seguidos por anti-
hipertensivos (32,6%) e por benzodiazepínicos (21,2%). 
Esse estudo demonstrou gama maior de efeitos adversos 
(transtornos de sono, tontura, vertigem, edema) pro-
porcionalmente ao maior número de medicamentos 
empregados. Observou, também, que 18,5% dos idosos 
envolvidos no estudo faziam uso de medicação conside-
rada imprópria, como benzodiazepínicos de longa ação. 
Além da polifarmácia, foi observado que os pacientes 
faziam uso de benzodiazepínicos por tempo superior 
àquele recomendado por diretrizes internacionais, com-
prometendo a memória e o equilíbrio, levando, portan-
to, a acidentes10. Resultados semelhantes foram obtidos 
por Pereira et al.26.

Em dois grandes estudos realizados no Brasil, a pre-
valência de polifarmácia variou de 31,5%27 a 70,4%28. 
Outros estudos com grande número de participantes 
mostraram que a polifarmácia foi mais prevalente em 
mulheres com 75 anos e mais (52,1%), religião espírita 
(51,2%), que declaram estado de saúde ruim (40,2%) 
e escolaridade acima de 12 anos (46,9%). Verificou-se 
que 71,1% adquirem medicamentos do próprio bolso, 
15,95% se automedicam e a não-adesão é por causa do 
custo dos medicamentos (9,1%). Os fatores de risco 
para polifarmácia foi o sexo, mulheres (OR 2,2); idade, 
acima de 75 anos (OR 1,5); consulta e internação em 
quatro meses (OR de 1,9 e 3,8); e problemas cardíacos 
(OR 3,8). Quanto ao medicamento impróprio, a preva-
lência de uso foi de 15,6%27. Um estudo realizado em 
Porto Alegre, RS, entre os anos de 2001 e 2002, com 
215 idosos, mostrou que 33% das pessoas usavam me-
dicamento sem prescrição médica e em 27% casos foi 
caracterizada polifarmácia29. 

Alguns medicamentos de uso  
especial no idoso
O uso de benzodiazepínicos, apesar de ser visto com certa 
cautela, é relativamente comum. Quando há necessida-
de real do uso de tal classe, preferem-se drogas de meia-
vida curta30. Há cautela também no uso de antipsicóticos 
(preferência pelos de segunda geração) e estabilizadores 
de humor (exemplos, lítio possui cautela redobrada pelas 
características farmacocinéticas específicas). O que se ob-
serva é aumento dos efeitos adversos pela própria particu-
laridade fisiológica decorrente do envelhecimento, pois, 
com o avanço da idade, há redução nas atividades hepá-
tica e renal, principalmente, o que dificulta a biotransfor-
mação e a eliminação de fármacos, aumentando, assim, o 
risco de efeitos adversos e intoxicações31.

O uso de antidepressivos é outro problema relevante 
na terapêutica de idosos. Geralmente, são empregados 
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para tratar os sintomas depressivos, dos quais advêm le-
que variado de outras queixas físicas que podem contri-
buir com a instituição da polifarmácia. O tratamento 
farmacológico deve ser incluído somente quando os sin-
tomas colocam em risco a condição clínica do paciente 
ou quando o sofrimento psíquico for significativo. Nes-
ses casos preferem-se os antidepressivos de nova geração 
por serem mais seguros12.

Deve-se atentar ao fato de que uma boa prescrição 
deve ser “coroada não somente pelo argumento infle-
xível do cumprimento da terapia, mas também de co-
municação saudável e munida de informações, tanto 
da terapia (considerando-se o isolamento social, custo, 
escolaridade e outros) quanto da patologia”4. Nesse 
contexto, um estudo32 determinou que um quarto dos 
pacientes não possuía esclarecimento acerca das pró-
prias doenças e do tratamento, podendo inferir-se três 
possibilidades: os pacientes não eram totalmente infor-
mados, o fato não era totalmente esclarecido ou, ainda, 
os pacientes não compreendiam a linguagem técnica 
empregada pelo médico. 

Isso, no caso dos idosos, ganha certas peculiarida-
des32. As propriedades cognitivas destes pacientes en-
contram-se afetadas ou com ligeiros déficits mnêmicos, 
o que resulta esquecimentos dos regimes terapêuticos ou 
até mesmo em dificuldades para compreensão destes33. 
Assim, é sugerido que a memória do paciente seja levada 
igualmente em consideração antes de adotar qualquer 
esquema de terapia4.

Segundo Ribeiro et al.34,35 existem algumas medidas 
importantes que podem ser seguidas para assegurar que 
não surjam problemas com a terapêutica. Entre estas se 
destacam o estímulo, a utilização de protocolos não-far-
macológicos, o acompanhamento e a revisão frequente 
dos medicamentos, além da avaliação constante dos seus 
possíveis efeitos adversos, a preferência por monotera-
pias e por fármacos com eficácia comprovada e preços 
compatíveis com o poder aquisitivo do paciente2,36.

coNSiDeraÇÕeS FiNaiS

Do que foi exposto, depreende-se que o envelhecimen-
to é fenômeno que apesar de ser mundial, tem suas pe-
culiaridades em nível nacional. As mudanças no perfil 
etário da população brasileira, infelizmente, não são 
acompanhadas no mesmo ritmo por modificações na 
assistência, o que requer a necessidade de repensar o 
acompanhamento ao idoso37. 

Mais do que aliviar o sofrimento físico, a terapêutica 
farmacológica em idosos deve possibilitar a solução dos 
problemas vigentes e prolongar a vida sem tirar dela a 
qualidade. É extremamente importante que os profissio-
nais de saúde estejam cientes da problemática envolvida 
no uso de medicamentos por idosos e que se conscien-

tizem no que se refere à sua prescrição. Um dos meios 
que contribuirão para isso é a constante pesquisa da 
qualidade desse uso e a divulgação dos achados obtidos, 
aprimorando tanto conhecimentos quanto atitudes.

Conflito de interesses
Os autores declaram não haver conflito de interesse 
científico neste artigo. 
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RESUMO
O quadro de demência cursa com perda da autonomia e da independência para as atividades de vida diária. A possi-
bilidade de ser secundária à causa orgânica potencialmente tratável justifica sua investigação por meio de exames 
laboratoriais e de métodos de imagem. No presente relato, é descrito um caso de demência secundária a tumor 
cerebral. Trata-se de causa pouco comum de demência, na qual sintomas e sinais são semelhantes àqueles encon-
trados em outras etiologias, com algumas particularidades. Além do declínio cognitivo rapidamente progressivo, com 
repercussão em atividades da vida diária, a paciente apresentava apatia, astenia, distúrbio da marcha e incontinência 
urinária, com piora rápida e progressiva, de seis meses de evolução. Abre-se leque de possibilidades diagnósticas 
diferenciais, com ênfase em etiologias atípicas. Na condução do caso, a neuroimagem foi de importância fundamental 
para a elucidação diagnóstica e para a rápida instituição do tratamento cirúrgico, tornando possível a reversibilidade 
do quadro, com recuperação total da funcionalidade. Geriatria & Gerontologia. 2008;3(2):132-136.

Palavras-chave: Demência, demência reversível, tumor cerebral, diagnóstico diferencial. 

ABSTRACT
Progressive loss of autonomy and dependence for daily living activities due to cognitive impairment defines dementia. 
Once it can be caused by a potentially treatable organic condition, it is appropriate to consider de use of laboratory 
and image methods. In this report, a case of dementia due to brain tumor is presented. This is an unusual cause of 
cognitive impairment, at which symptoms and signs are similar to those found in other causes of dementia, with 
some particularities. Besides rapidly progressive cognitive impairment, the patient also had apathy, weakness, gait 
dysfunction and urge urinary incontinence, leading to poor performance on daily living activities. There was a progres-
sive clinical decline over a six-month period. Several possible diagnoses are considered, including the atypical ones. 
An image method was very important in making the correct diagnosis. The surgical treatment was successful and the 
patient recovered her independence on daily activities. Brazilian Geriatrics and Gerontology. 2008;3(2):132-136.

Keywords: Dementia, brain tumor, differential diagnosis, cognitive impairment.
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principais, a saber: depressão, demência, delirium e do-
ença mental. Não obstante a apatia e a desorientação 
têmporo-espacial, a ausência de flutuações durante o dia 
e a persistência dos sintomas por seis meses enfraquecem 
a possibilidade de delirium9. A ausência de sintomas psi-
cóticos, como delírios e alucinações, torna pouco pro-
vável a hipótese de doença mental1. Permanecem como 
possibilidades relevantes depressão e demência. 

Esta paciente, com declínio funcional evidenciado 
pelas perdas em AVDs básicas e instrumentais, compro-
metimento da memória e de outras funções cognitivas, 
como praxia, função executiva e visoespacial, preenche 
os critérios diagnósticos para demência9. 

Um quadro de pseudodemência secundária a episó-
dio depressivo maior explicaria a apatia, o retardo psi-
comotor, a redução da capacidade de concentração, a 
anedonia e a astenia, mas não o distúrbio de marcha 
nem a piora da incontinência urinária de urgência.

iNtroDUÇÃo

Demência significa a perda do funcionamento harmonio-
so das funções cognitivas e comportamentais, comprome-
tendo a autonomia e a independência do indivíduo1. Sua 
prevalência aumenta drasticamente com a idade, tanto as 
do tipo Alzheimer quanto não-Alzheimer2, sendo raros os 
quadros secundários a tumor cerebral3. 

relato Do caSo

Paciente de 63 anos, sexo feminino, leucoderma, casada, 
do lar. Compareceu ao consultório acompanhada por 
sua filha, que relatou apatia, retardo psicomotor, redu-
ção da capacidade de concentração, anedonia e astenia 
de seis meses de evolução, com piora progressiva. An-
teriormente à sintomatologia, era completamente inde-
pendente para atividades de vida diária (AVDs) básicas 
e instrumentais.

Apresentava como comorbidades: hipertensão ar-
terial sistêmica, controlada com captopril, e diabetes 
melito tipo 2, controlada com tratamento não-farma-
cológico. Até então sem sinais de lesão em órgãos-alvo. 
Foi relatada história de incontinência urinária crônica 
de urgência, com piora nos dois últimos meses. 

Funcionalidade
Dependência parcial para AVDs básicas – ajuda para la-
var algumas partes do corpo.

Dependência incompleta para AVDs instrumentais 
– passou a requerer supervisão para cuidados com o lar, 
não cozinhava ou saía sozinha de casa.

1ª Avaliação cognitiva (escolaridade – 4 anos de  
estudo):

Minimental4,5: 12/30 (Tabela 1).

Lista de palavras6: alterada e sem curva de aprendiza-
gem (Tabela 1). 

Fluência verbal7: animais 1, frutas 4 (Tabela 1).

Teste do relógio8: Inabilidade absoluta para represen-
tar o relógio (Figura 1). 

Na avaliação da mobilidade, constatou-se distúrbio 
da marcha, com timed up and go test de 22 segundos, 
marcha de base alargada e com desequilíbrio. O exame 
físico não mostrou outras alterações além da marcha ins-
tável, não sendo observado alterações visuais, auditivas 
ou orais na paciente.

coNSiDeraÇÕeS DiaGNÓSticaS

O comprometimento das funções cognitivas com reper-
cussões em AVDs remete a quatro diagnósticos básicos 

tabela 1. Testes de avaliação cognitiva: minimental, lista de 
palavras e fluência verbal.

Minimental4,5

Orientação temporal 1 (5)
Orientação espacial 3 (5)
Registro 3 (3)
Atenção/Cálculo 0 (5)
Evocação 0 (3)
Nomear 2 (2)
Repetir 0 (1)
Comando de três estágios 2 (3)
Ler e executar 1 (1)
Escrever a frase 0 (1)
Cópia do desenho 0 (1)
total 12 (30)
lista de palavras6

Tentativa 1 3 (10)
Tentativa 2 3 (10)
Tentativa 3 3 (10)
Recordação após 5 minutos 3 (10)
Reconhecimento de palavras 6 (10)
Fluência verbal
Animais: 1 Frutas: 4

Figura 1. Teste do relógio.
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É importante abrir o leque de discussão e considerar 
as demências irreversíveis (90% a 95%) e as potencial-
mente reversíveis (5% a 10%) das causas de demência.

Diabetes e hipertensão arterial são fatores de risco 
importantes para demência vascular10,11, frequentemen-
te associada a quadros depressivos, distúrbio de marcha 
e incontinência urinária de urgência11. Contudo, a piora 
gradual e rápida, em vez da evolução dos sintomas em 
degraus, enfraquece essa hipótese diagnóstica10,11, como 
também a doença de Binswanger, cuja evolução não se-
ria tão rápida10.

A demência fronto-temporal também poderia ex-
plicar o comportamento apático11,12. Contudo, nesta 
demência, o curso é insidioso, a memória e as habili-
dades visoespaciais encontram-se relativamente preser-
vadas10-12. No presente caso, houve comprometimento 
precoce da memória e evolução rápida. 

As demências potencialmente reversíveis, cujas cau-
sas podem ser evocadas pela sigla TIME, são secundá-
rias a fatores tóxicos (algumas drogas, álcool, metais 
pesados etc.), infecciosos (neurosífilis, aids, meningites 
crônicas, neurotoxoplasmose, entre outras), metabóli-
cos (deficiência de vitamina B12, hipo e hipertiroidis-
mo, distúrbios hidroeletrolíticos, uremia, insuficiência 
hepática, entre outras) e estruturais (neoplasias, hema-
toma subdural, hidrocefalia de pressão normal)1. Apesar 
de mais raras, estas etiologias devem ser afastadas, pela 
possibilidade de melhora parcial ou completa com o tra-
tamento apropriado13,14. Além disso, há sempre a possi-
bilidade de sobreposição de demência reversível a outra 
irreversível, agravando esta última. Com o tratamento, 
pode-se melhorar a qualidade de vida do paciente e dos 
cuidadores1. Em indivíduos com menos de dois anos de 
evolução do quadro demencial, especialmente naqueles 
mais jovens, deve-se afastar causa estrutural por meio de 
exame neuroimagem15,16.

eVolUÇÃo Do caSo

Houve piora clínica progressiva. A paciente tornou-se 
totalmente dependente para AVDs básicas e instrumen-
tais em menos de um mês após a avaliação inicial. A 
propedêutica englobou hemograma, função renal, soro-
logia para sífilis, função tireoideana, dosagem sérica de 
vitamina B12 e ácido fólico e eletrólitos séricos, cujos 
resultados foram normais. Foi também solicitada tomo-
grafia computadorizada de crânio (Figura 2), na qual se 
observou lesão extensa, com efeito de massa, localizada 
na região frontal, associada a importante edema perile-
sional. 

A paciente foi submetida a tratamento com corti-
cóides e anticonvulsivantes. A ressecção cirúrgica foi 
realizada uma semana após o diagnóstico, sem intercor-
rências, evoluindo com melhora progressiva do quadro, 

normalização da marcha e independência para AVDs 
básicas e instrumentais. Os testes para avaliação cogni-
tiva foram repetidos cerca de 30 dias após a ressecção 
cirúrgica da lesão. O laudo anatomopatológico revelou 
tumor benigno: meningioma meningotelial.

2ª avaliação cognitiva (escolaridade – 4 anos de es-
tudo):

Minimental3,4: 26/30 (Tabela 2).

Lista de palavras5: somou 13 pontos nas três tentati-
vas (vr 14), com recordação após 5 minutos e reconheci-
mento de palavras normal (Tabela 2).

Fluência verbal6: animais 8, frutas 7 (Tabela 2).

Teste do relógio7: pequenos erros espaciais, dígito e 
hora corretos (Figura 3).

DiScUSSÃo

O diagnóstico de demência deve ser dado quando ocorrem 
múltiplos déficits cognitivos, o que inclui o comprometi-
mento da memória e de outra função cognitiva (lingua-
gem, função executiva, gnosia ou praxia) com intensidade 
suficiente para interferir no desempenho social ou profis-
sional do indivíduo e representar declínio em relação a um 
grau anteriormente superior de funcionamento9.

Diante de quadro demencial, as etiologias poten-
cialmente reversíveis devem ser investigadas, pois, não 
obstante sua baixa prevalência14, a possibilidade de tra-
tamento justifica avaliação detalhada13, principalmente 
em casos rapidamente progressivos, com alterações mo-
toras ou de marcha precoces e limitantes15-17. Também 

Figura 2. Tomografia computadorizada de crânio.
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nos casos com história prévia de doença neurológica ou 
de TCE, de alcoolismo, nos pacientes com aparência 
geral debilitada, com polipatologia, polifarmácia e com 
exame neurológico anormal1. Nestes casos, é imprová-
vel tratar-se de doenças lentamente degenerativas, como 
demência de Alzheimer, doença de Parkinson, demência 
por corpos de Lewy e demência fronto-temporal17.

Entre as recomendações para investigação labora-
torial mediante quadro demencial estão: hemograma 
completo, concentrações séricas de uréia, creatinina, ti-
roxina (T4) livre, hormônio tireoestimulante (TSH), al-
bumina, enzimas hepáticas (TGO, TGP, Gama – GT), 
vitamina B12 e cálcio, reações sorológicas para sífilis e, 
em pacientes com idade inferior a 60 anos, sorologia 
para HIV18, podendo-se ainda acrescentar dosagem de 
sódio, potássio e ácido fólico1. No que compete à soli-
citação da neuroimagem, o Consenso Canadense sobre 
Demências recomenda a realização de exame de neuroi-

magem em situações clínicas específicas: menores de 60 
anos, apresentação atípica, rápido declínio cognitivo ou 
funcional, TCE recente, sinais ou sintomas neurológicos 
focais, distúrbio precoce da marcha ou incontinência 
urinária no início do processo de demência, usuários de 
anticoagulantes ou portadores de discrasias sanguíneas, 
história de câncer, síndrome demencial há menos de 
dois anos16.

No presente caso, houve piora rápida, associada à 
alteração da marcha e à incontinência urinária, em pa-
ciente relativamente jovem, ilustrando a importância da 
neuroimagem no diagnóstico de casos mais atípicos e na 
instituição do tratamento apropriado.

A demência de origem tumoral é rara3, podendo estar 
relacionada ao tumor em si, especialmente nos linfomas 
primários do sistema nervoso central ou gliomas de bai-
xo grau, ou ser secundária ao tratamento do tumor (en-
cefalopatia induzida por radiação)3. De maneira geral, 
além do efeito anatômico causado pela massa tumoral, 
a cognição pode ser comprometida por fatores paraneo-
plásicos (nos tumores malignos), pelo tratamento com 
quimioterápicos, anticonvulsivantes, glicocorticóides e 
radioterapia.

Os sintomas e sinais de tumor cerebral dependem, 
essencialmente, da sua localização e dos efeitos que 
exercem sobre a pressão intracraniana19, sendo comum 
a presença de convulsões, cefaléia, náuseas e vômitos, 
afasia e perda de consciência. Os processos afetando os 
lobos frontais podem cursar com alterações cognitivo-
comportamentais e do humor20. Esta paciente apresen-
tava alterações de memória, função visoespacial, praxia 
e função executiva, indicando maior comprometimento 
cerebral pelo tumor, o que pode ser explicado pelo seu 
tamanho (13,10 × 10,30 × 2,50 cm) que, associado a 
edema perilesional extenso, exerceu grande efeito de 
massa. A incontinência urinária pode ser explicada pela 
elevação da pressão intracraniana.

Os meningiomas são originários das células aracnói-
deas das meninges e constituem um dos grupos princi-
pais de tumores primários do sistema nervoso central. 
Possuem crescimento lento e distúrbios neurocognitivos 
e neurológicos como manifestação inicial. A natureza e 
a extensão dos sintomas são decorrentes da localização, 
da forma de crescimento e da dimensão do tumor, ge-
ralmente ocasionados pelo deslocamento de estruturas 
cerebrais, compressão de áreas cerebrais adjacentes, au-
mento de pressão intracraniana e edema. Os principais 
distúrbios neuropsicológicos identificados incluem dis-
função executiva, distúrbios da comunicação, déficit de 
memória e atenção, confusão mental, desorientação, as-
sociados ou não a crises convulsivas21. Chee et al.22 publi-
caram uma série de nove casos de demência secundária a 
meningioma mostrando a possibilidade de reversão após 
remoção cirúrgica do tumor. Na literatura, há variação 
de 0% a 30% na prevalência de demências de etiologia 

tabela 2. Segunda avaliação cognitiva.

Minimental3,4

Orientação temporal 5 (5)
Orientação espacial 5 (5)
Registro 3 (3)
Atenção/Cálculo 5 (5)
Evocação 1 (3)
Nomear 2 (2)
Repetir 1 (1)
Comando de três estágios 2 (3)
Ler e executar 1 (1)
Escrever a frase 1 (1)
Cópia do desenho 0 (1)
Total 26 (30)
lista de palavras6

Tentativa 1 4 (10)
Tentativa 2 4 (10)
Tentativa 3 5 (10)
Recordação após 5 minutos 5 (10)
Reconhecimento de palavras 9 (10)
Fluência verbal
Animais: 8 Frutas: 7

Figura 3. Teste do relógio 30 dias após ressecção do tumor.
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potencialmente reversível. Contudo, na prática, após 
o tratamento, menos de 5% são parcial ou totalmente 
revertidos14,23-26. Esses dados permitem inferir sobre o 
resultado de tratamentos tardios, principalmente se em 
indivíduos idosos, com inúmeras comorbidades e mais 
de uma etiologia para o declínio funcional. Há também 
que se considerar que os resultados podem ser afetados 
pelo desenho do estudo. Os pacientes mais jovens, com 
sintomatologia de início recente e com menor prejuízo 
funcional, são os que têm melhor prognóstico24.

A paciente do presente estudo apresentou melhora 
rápida e importante das funções cognitivas. Talvez a re-
cuperação não tenha sido completa, visto que a paciente 
perdeu pontos em memória, praxia e função executiva 
nos testes realizados no retorno (ver os testes). Trata-se, 
porém, de paciente com baixa escolaridade, sem testes 
prévios para comparação e que recuperou totalmente a 
funcionalidade após o tratamento cirúrgico, tendo com-
parecido ao retorno sem necessidade de acompanhante. 

coNclUSÃo

Todo paciente com declínio cognitivo deve receber ava-
liação diagnóstica inicial, que vai depender da sua faixa 
etária e da forma como seu quadro clínico se apresenta. 
São indicados exames complementares para identificar 
causas potencialmente tratáveis. Os exames de imagem 
têm importância em casos selecionados. A possibilidade 
de demência potencialmente reversível sempre deve ser 
destacada, especialmente nos casos em que a apresenta-
ção seja atípica, como acometimento de pessoas jovens, 
evolução acelerada, presença de alterações da marcha, 
cefaléia, déficits neurológicos focais e incontinência uri-
nária precoce.

Conflitos de interesse: os autores declaram não haver 
conflitos de interesse.
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