
 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA ELIANA PEIXOTO BESSA 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROTOCOLO DE 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS COM RISCO FRAGILIDADE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2012 

 



MARIA ELIANA PEIXOTO BESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROTOCOLO DE 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS COM RISCO FRAGILIDADE 

 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e Enfermagem da 
Universidade Federal do Ceará como requisito 
parcial para obtenção do título de Doutor em 
Enfermagem.  
 
Área de Concentração: Enfermagem na 
Promoção da Saúde.  
 
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas 
e Práticas de Saúde 
 
Orientadora: Profª. Draª Maria Josefina da 
Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 
Biblioteca de Ciências da Saúde 

 

 
B465e  Bessa, Maria Eliana Peixoto. 

    Elaboração e validação de conteúdo do protocolo de intervenções de enfermagem para idosos 
com risco de fragilidade/ Maria Eliana Peixoto Bessa. – 2012. 
     197 f. : il. 
      
     Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Fortaleza, 2012. 

                          Área de concentração: Enfermagem na produção da saúde 
                          Orientação: Profª. Draª Maria Josefina da Silva 
                             

    1. Enfermagem 2. Enfermagem Geriátrica 3. Idoso Fragilizado 4. Protocolos 5. Estudos de 
Validação I.Título.   
                                                                                                                                  CDD 610.73 

 



MARIA ELIANA PEIXOTO BESSA 
 
 

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROTOCOLO DE 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS COM RISCO DE FRAGILIDADE 
 

 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e Enfermagem da 
Universidade Federal do Ceará como requisito 
parcial para obtenção do título de Doutor em 
Enfermagem. 

 
Aprovada em: _____/____/____ 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
_______________________________ 

Profª Drª Maria Josefina da Silva (orientadora) 
Universidade Federal do Ceará 

Presidente 
 

 
Profª.Drª. Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues 

Universidade de São Paulo 
Membro Efetivo 

 

 
Profª.Drª. Janaína Fonseca Victor Coutinho 

Universidade Federal do Ceará 
Membro Efetivo 

 
Profª.Drª. Maria Célia de Freitas 
Universidade Estadual do Ceará 

Membro Efetivo 
 

 
Profª.Drª. Patrícia Neyva da Costa Pinheiro 

Universidade Federal do Ceará 
Membro Efetivo 

 
Profª.Drª. Aline Rodrigues Feitosa 

Universidade de Fortaleza 
Membro Suplente 

 
Profª.Drª. Suzele Cristina Coelho Fabricio Wehbe 

Universidade Barão de Mauá 
Membro Suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aos enfermeiros empenhados no campo da 

saúde do idoso. 

 

 



AGRADECIMENTOS 
 

Obrigada meu bom Deus, porque Tu não colocas em nossos corações desejos irrealizáveis. Se 

hoje consegui galgar os mais elevados degraus da vida acadêmica, foi unicamente pela Tua 

bondade e misericórdia. Tu concedeste-me os dons da sabedoria, fortaleza e perseverança. 

Muitos foram os momentos de adversidades, mas Tu me sustentaste, fazendo com que eu 

permanecesse firme na concretização desse sonho. Todo louvor seja dado a Ti, meu Mestre e 

Senhor!!! 

 

Aos meus pais, José e Fátima Bessa, pelo apoio que em todos os momentos de minha vida, de 

forma especial, no meu crescimento profissional. Perdão pelas vezes que tive que renunciar o 

estar em família para passar horas diante do computador. Nesses momentos o que me 

fortalecia era o silêncio compreensivo que só vocês sabem dar. 

 

À Profª. Drª. Maria Josefina da Silva, melhor orientadora do mundo, nesses 10 anos que 

estamos juntas você não me ensinou apenas valores que integraram na minha vida acadêmica 

e profissional, mais do que isso, ensinou-me a olhar para mim e saber que eu sou capaz. 

Admiro sua sinceridade e companheirismo. 

 

Aos meus queridos amigos e irmãos da Comunidade Católica Missionária Recado, obrigada 

por compreender esse tempo de ausência, suas intercessões foram o que me fizeram 

permanecer firme em meus propósitos e nos propósitos de Deus. Obrigada pelos momentos de 

descontração quando eu só pensava em uma única coisa – terminar minha tese. Vocês são a 

extensão do carinho de Deus por mim. 

 

Às queridas amigas e guerreiras de profissão, Camilla Pontes, Alexandra Araújo, Leilane 

Barbosa, Quitéria Clarisse, Marilia Braga, Geridice Lorna, Bruna Leite, Magda Silva: vocês 

são exemplo de dedicação, responsabilidade e companheirismo. 

 

À querida Profª Drª Janaína Fonseca Victor Coutinho pelo companheirismo, amizade e 

palavras de incentivo. Admiro muito você. 

 

Aos membros da Banca examinadora pela sua disponibilidade em contribuir com o 

desenvolvimento desta tese 



 

Aos especialistas que gentilmente doaram seu tempo na concretização dessa tese. Sem vocês 

não teria conseguido nada. 

 

Aos professores do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 

Obrigada por todos os ensinamentos obtidos durante esses doze anos que estivemos juntos. 

Admiro o ser docente de cada um. Obrigada pelas palavras e olhares de incentivos. 

 

Aos participantes do projeto de pesquisa “Ações integradas em saúde do idoso: aspectos 

socioculturais, político-econômicos e biológico-funcionais”. Esse projeto vi nascer com 

apenas quatro membros, hoje meus olhos enchem-se de alegria ao ver tantas meninas 

dedicadas à enfermagem gerontológica. Meninas, perseverem sempre. Estarei sempre por 

aqui. Obrigada pelo apoio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A sabedoria de um homem não estar em não 

errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas 

em usar seu sofrimento como alicerce de sua 

maturidade” (Augusto Cury). 

 

 



RESUMO 

Risco de fragilidade em idosos representa a vulnerabilidade desses indivíduos desenvolverem 
condições que acarretam em incapacidades, perda da autonomia e dependência funcional. 
Acredita-se que ao utilizar medidas de promoção da saúde é possível retardar o aparecimento 
da fragilidade. Este trabalho teve por objetivo elaborar um protocolo de intervenções de 
enfermagem para idosos em risco de fragilidade direcionado para aos enfermeiros atuantes na 
atenção básica, além de validar o conteúdo deste junto a especialistas. Trata-se de uma 
pesquisa metodológica que se constituiu das seguintes etapas: 1) elaboração do protocolo e 2) 
validação do conteúdo por especialistas. A primeira etapa se constituiu de revisão integrativa 
nas bases de dados Pubmed, Scopus e Cinhal para identificar as intervenções de enfermagem 
com base na Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE). Após levantamento bibliográfico, 
identificaram-se 17 artigos que respondiam ao objeto de estudo. Com a análise dos artigos, 
identificaram-se 23 intervenções de enfermagem que foram distribuídas de acordo com os 
domínios da EFE, fornecendo subsídios para elaboração da primeira versão do protocolo. 
Essa versão foi submetida a 17 especialistas (8 enfermeiros assistenciais e 9 docentes)  na 
segunda etapa da pesquisa. Para coleta de dados, ocorrida no período de abril a maio de 2012, 
utilizou-se o método Delphi, estabelecendo o consenso dos especialistas de no mínimo 80%, 
verificado pelo índice de validação de conteúdo (CVI), proporção entre especialistas e teste 
binomial. O protocolo elaborado foi avaliado quanto à sua clareza e relevância em 44 aspectos 
e considerado válido por ter obtido CVI (SCVI/Ave, SCVI/UA e I-CVI) de 0,90. As respostas 
foram submetidas à análise estatística não havendo diferenças significativas entre os 
percentuais de concordância dos especialistas em relação à proporção 0,8. Não houve 
diferença nos percentuais de concordância entre os grupos dos que trabalham na assistência 
ou na docência. Apenas o aspecto relevância das intervenções de enfermagem para o domínio 
humor obteve ICV = 0,76. Entretanto, no teste binominal o valor obtido foi p=0,9936, não 
sendo este aspecto retirado do protocolo. O protocolo inicialmente desenvolvido foi 
aprimorado de acordo com as sugestões dos especialistas. Ao final desse processo de ajustes 
no mesmo, surgiu um novo documento válido em seu conteúdo e adaptado conforme as 
sugestões dos especialistas com 26 intervenções de enfermagem. Após a realização desse 
estudo obteve-se um instrumento válido em seu conteúdo destinado aos enfermeiros da 
atenção básica para ser aplicado em idosos com risco de apresentar fragilidade. Acredita-se 
que enfermeiros e outros profissionais da saúde possam utilizar o protocolo ora desenvolvido 
em sua prática profissional com o intuito de promover a saúde do idoso com risco de 
fragilidade.. Recomendam-se novas investigações para o aprimoramento do protocolo e 
futuras revisões replicando os passos deste estudo. Sugere-se o uso das intervenções listadas 
em ensaios randomizados controlados com intuito de verificar a eficácia das mesmas. 
Acredita-se que o protocolo desenvolvido trará implicações positivas para prática clínica de 
enfermagem gerontológica, uma vez que permite ao enfermeiro atuar utilizando os princípios 
da Sistematização da assistência de enfermagem com maior autonomia profissional.  
 
Palavras-chave: Enfermagem. Enfermagem Geriátrica. Idoso fragilizado. Protocolos. 
Estudos de validação.   
 
 

  

 

 

 



ABSTRACT 

 

Risk of frailty in the elderly is the vulnerability of these individuals to develop conditions that 
lead to disability, loss of independence and therefore functional dependence. It is believed that 
by using measures of health promotion the onset of this health condition may be delayed. This 
study aimed to develop a protocol of nursing interventions for elderly at risk of fragility 
directed to nurses working in primary care, as well as to validate its content with experts. 
Such methodological research consisted of the following steps: 1) designing the protocol and 
2) content validation by experts. The first step consisted of integrative review in the databases 
PubMed, Scopus and Chinal to identify nursing interventions based on Edmonton Frail Scale 
(EFS). After the literature review it was identified 17 articles responding to the object of 
study. When analyzing the articles, 23 nursing interventions were identified and then 
distributed according to the domains of EFS, providing subsidies to build the first version of 
the protocol. This version was submitted to 17 experts (8 nurses and 9 teachers) in the second 
step of the research. To collect data, which was carried out between April and May 2012, 
Delphi method was used establishing the consensus of the experts of at least 80%. Such 
number was verified by content validity index (CVI), ratio of experts and binomial test. The 
protocol was evaluated concerning its clarity and relevance in 44 points and considered valid 
by having obtained CVI (YRCS / Ave, SCVI / UA and I-CVI) of 0.90. The responses were 
subjected to statistical analysis showing no significant differences between the percentages of 
agreement of experts regarding the ratio 0.8. There was no difference in the percentage of 
agreement between groups of experts engaged in service and the ones involved in teaching. 
Only the aspect relevance of nursing interventions for mood domain obtained ICV = 0.76. 
However, in the binomial test the result wasp = 0.9936, thus such aspect not excluded from 
the protocol. The original protocol was improved according to the suggestions of experts. At 
the end of this process of improvement it was developed a new document valid in its content 
and adapted according to the suggestions of experts with 26 nursing interventions. After 
conducting this study it was obtained a valid tool intended for primary care nurses to be 
applied in elderly patients with risk for fragility. It is believed that nurses and other health 
professionals can use the developed protocol in their professional practice in order to promote 
the health of the vulnerable elderly. Further research is recommended to improve of the 
protocol as well as future revisions replicating the steps of this study. It is suggested the use of 
the listed interventions in randomized controlled trials in order to verify their effectiveness. It 
is believed that the developed protocol will bring positive implications for clinical practice in 
geriatric nursing as it allows nurses to work using the principles of the systematization of 
nursing care with greater professional autonomy. 
 
Key Words: Nursing. Geriatric Nursing. Frail Elderly. Protocols. Validation study. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Contexto do problema de estudo   

1.1.1 Risco de fragilidade em idosos: aspectos conceituais  

 O presente estudo tem por objeto de pesquisa o risco de fragilidade em idosos, 

isto é, a vulnerabilidade que esses indivíduos apresentam de desenvolverem condições que 

acarretam em incapacidades, perda da autonomia e dependência funcional. Antes de relatar a 

proposta desse estudo, torna-se fundamental esclarecer alguns conceitos basilares para o seu 

desenvolvimento. 

 Envelhecimento é considerado como processo sequencial, individual, 

acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo 

maduro, próprio a todos os organismos, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer 

frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumenta sua possibilidade de morte 

(BRASIL, 2010). Esse acontecimento, natural de todo ser humano, pode ser compreendido 

sob perspectivas cronológicas, biológicas, psicológicas, sociais e culturais..   

 Envelhecimento cronológico refere-se à quantidade de anos vividos. No Brasil são 

considerados idosos indivíduos que possuem idade igual ou maior que 60 anos (BRASIL, 

2003). A literatura ressalta a estratificação etária desses indivíduos em idoso jovem (60 a 74 

anos), idoso mais velho (75 a 100 anos) e, centenários (mais de 100 anos) (ELIOPOULOS, 

2011).  

 A abordagem biológica do envelhecimento corresponde aos aspectos de natureza 

molecular, celular, tecidual, orgânico, estrutural e funcional. O sinal mais evidente da 

senescência é a diminuição da capacidade de adaptação do organismo face às alterações do 

meio ambiente e que se acentua com a idade e com o surgir de afecções crônicas (BERGER; 

MAILLOUX-POIRIER, 1995).  

 Como já citado, os aspectos psicológicos e sociais também são importantes no 

envelhecimento. No aspecto psicológico levam-se em consideração as diferentes 

manifestações cognitivas que afetam a maneira de pensar e as capacidades do indivíduo. Já o 

enfoque social compreende aos papéis desempenhados pelos indivíduos na sociedade e 
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variáveis sociais que podem estar relacionados à idade cronológica durante o seu curso vital, 

intermediado pelo estado de dependência/ independência (ROBLEDO, 1994). 

 O processo de envelhecimento pode trazer consigo uma condição conhecida como 

fragilidade. Trata-se de um termo utilizado por geriatras e gerontólogos com referência à 

condição não-ótima do idoso. Fragilidade é uma condição multifatorial, caracterizada por 

vulnerabilidade aos efeitos adversos perante aos estressores de menor impacto (TEIXEIRA, 

2006; XUE, 2011).  

 De acordo com Fried et al. (2001), fragilidade é uma síndrome biológica 

constituída por um fenótipo. Os indivíduos que a possui apresenta três ou mais dessas 

características: 1) perda de peso não intencional (5kg no último ano); 2) autorrelato de fadiga; 

3) força de preensão reduzida; 4) diminuição da velocidade da marcha e 5) atividade física 

reduzida. 

 Os principais componentes dessa síndrome são desnutrição crônica, sarcopenia, 

declínio da massa e da força muscular e tolerância ao exercício; além do declínio da atividade 

física e do gasto energético total, acarretando em incapacidade funcional e limitando o 

indivíduo idoso em realizar suas atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais 

de vida diária (AVDI) (FRIED et al., 2001; FRIED et al., 2004). 

 Já Bergman et al. (2004) acrescentou ao conceito de fragilidade descrito por Freid 

et al. (2001) os aspectos psicológicos, sociais e cognitivos, portanto, não se restringe apenas 

ao físico. Desta forma, Bergman et al. (2004) conceituam fragilidade como uma síndrome 

multidimensional, resultante da interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais no curso 

de vida. Assim, a história individual influencia a velhice, que pode ser frágil ou não, 

dependendo dos recursos e déficits pessoais em um contexto particular.   

 Para facilitar a identificação de indivíduos frágeis, Rolfson et al. (2006) 

elaboraram a Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE), a qual foi adaptada e validada para o 

contexto brasileiro por Fabricio-Wehbe (2008). Esta é composta por 9 domínios: cognição 

(teste do relógio), estado geral de saúde, independência funcional, suporte social, uso de 

medicamentos, nutrição, humor, continência e desempenho funcional.  A pontuação máxima 

da EFE é 17 e representa o nível mais elevado de fragilidade.  
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 Os escores para análise da fragilidade são: 0-4 não apresenta fragilidade; 5-6 

apresenta vulnerabilidade; 7-8 fragilidade leve; 9-10 fragilidade moderada; 11 ou mais 

fragilidade severa (ROLFSON et al,, 2006; FABRICIO-WEHBE, 2008). Essa estratificação 

torna-se importante para classificar o idoso quanto ao grau de fragilidade, o que permite 

realizar intervenções com base no grau de fragilidade. Acredita-se que profissionais da saúde, 

sobretudo enfermeiros atuantes na Estratégia Saúde da Família (ESF), podem intervir de 

modo a prevenir o aparecimento de tais condições em indivíduos vulneráveis. 

 As alterações que ocorrem no organismo maduro em decorrência do processo de 

envelhecimento trazem ao indivíduo a diminuição de sua capacidade funcional, definida como 

a aptidão de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e 

autônoma. Sua avaliação se dá pela capacidade que a pessoa idosa apresenta para realizar suas 

Atividades de Vida Diária (AVD) e Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) 

(VERAS; LOURENÇO, 2008).  

Considera-se independência como a habilidade do indivíduo em executar funções 

relacionadas à vida diária, isto é, a capacidade de executar as tarefas necessárias para a vida 

cotidiana na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros (OMS, 2005). Já 

autonomia é a “habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve 

viver diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências” (OMS, 2005, p. 13). 

 Portanto, considera-se capacidade funcional como um novo paradigma na saúde 

do idoso, pois é por meio dessa avaliação que consegue prevenir, promover a saúde, 

diagnosticar, tratar, reabilitar e evitar complicações secundárias das doenças crônico-

degenerativas (incapacidades) (DIOGO, 2003; BRASIL, 2010). 

 A incapacidade funcional refere-se ao desempenho físico e pode ser definida pela 

dificuldade ou necessidade de ajuda para o indivíduo executar tarefas cotidianas básicas ou 

mais complexas necessárias para a vida independente na comunidade e tarefas relacionadas à 

mobilidade (ALVES; LEITE; MACHADO, 2008).  

 Essa incapacidade pode levar à diminuição das reservas do idoso, gerando a 

fragilidade. Pessoas que apresentam essa síndrome apresentam riscos mais elevados para os 

seguintes desfechos clínicos: dependência, institucionalização, quedas, piora do quadro de 

doenças crônicas, doenças agudas, hospitalização, lenta ou ausente recuperação de um quadro 

clínico e morte (WALSTON et al., 1999; BERGMAN et al., 2004).  
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 Desse modo, o enfermeiro gerontólogo é um promotor da saúde e pode realizar 

intervenções nos idosos que estão em condições de risco para fragilidade, isto é, vulneráveis, 

conforme classificação da EFE.  

1.1.2 Fragilidade em idosos: tendências da literatura nacional 

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) define idoso frágil ou em 

situação de fragilidade aquelas pessoas que apresentam idade igual ou superior a 75 anos, que 

residem em instituições de longa permanência, acamados, hospitalizados, que apresentam 

doenças crônicas incapacitantes, tais como, acidente vascular cerebral, síndromes demenciais, 

neoplasias, dentre outras (BRASIL, 2006).  

 Apesar desses desfechos clínicos serem esperados no envelhecimento, tais 

consequências não são intrínsecas a este, uma vez que a prevalência da incapacidade aumenta 

com a idade, sem contudo a idade, sozinha, não é seu preditor (LOLLAR; CREWS, 2002). 

 A terminologia “fragilidade” ou “frágil” relacionada ao idoso foram citadas 

raramente antes da década de 1980. Nem mesmo o relatório elaborado no ano de 1977 pelo 

Institute of Medicine sobre dependência funcional abordou esta temática (HOGAN; 

MACKNIGHT; BERGMAN, 2003).  

  O termo “idoso frágil” foi introduzido na literatura por Charles F. Fahey e 

membros do Federal Council on Aging (FCA) nos Estados Unidos da América (EUA) na 

década de 1970. Neste período, esses autores utilizaram a expressão “idoso frágil”, para 

representar o indivíduo que apresentava condições socioeconômicas desfavoráveis, fraqueza 

física e déficit nas funções cognitivas (HOGAN; MACKNIGHT; BERGMAN, 2003; 

BERGMAN et al., 2004). Em 1978, esse conselho definiu dois critérios para idosos frágeis: 

1) idade igual ou superior a 75 anos e; 2) necessidade de assistência para a realização das 

atividades cotidianas (HOGAN; MACKNIGHT; BERGMAN, 2003). 

 Woodhouse et al. (1988) descrevem  pessoas frágeis os indivíduos com idade 

igual ou superior a 65 anos que apresentam dependência para as AVD e são acometidos de 

co-morbidades. Já Gllick (1989), descreve o idoso frágil como um indivíduo que não pode 

viver sem a ajuda de outras pessoas. 
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 Teixeira (2006) analisou detalhadamente os estudos de Hogan, Macknight e 

Bergman (2003), que descreve 34 definições de fragilidade e foram classificadas em 3 

categorias: 1) dependência na realização das atividades de vida diária (AVD) e nas atividades 

instrumentais de vida diária (AVDI); 2) vulnerabilidade aos estresses ambientais, às doenças, 

ao declínio funcional e às consequências adversas; 3) aos estágios patológicos agudos e 

crônicos. 

 Atualmente existem duas vertentes de conceitos sobre fragilidade na literatura 

internacional, já descritos anteriormente. A primeira refere-se à fragilidade como uma 

síndrome biológica, constituída por um fenótipo (FRIED et al., 2001). Já a segunda definição 

trata a condição de fragilidade como uma síndrome multidimensional, decorrente da interação 

de fatores biológicos, psicológicos, sociais e societais (BERGMAN et al., 2004; TEIXEIRA, 

2008). 

 O conceito adotado neste estudo foi o de Bergman et al. (2004), por corroborar o 

pressuposto de que a fragilidade é influenciada por fatores multicausais (alterações biológicas, 

sociais, financeiras) e que ações de promoção da saúde podem ser realizadas nesta parcela da 

população a fim de proporcionar melhor qualidade de vida.  

 Com intuito de verificar as tendências na literatura brasileira sobre essa temática, 

foi realizada uma busca na base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para isso utilizou-se o descritor controlado “idoso 

fragilizado” sendo encontradas 164 investigações científicas. 

 Para operacionalizar essa busca, foi elaborada a seguinte questão norteadora: 

quais as tendências dos estudos nacionais sobre a temática do idoso fragilizado? Os estudos 

foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: ter sido escrito por 

autores nacionais, estar disponível eletronicamente, publicação escrita em Português, Inglês 

ou Espanhol, apresentar o conceito de fragilidade ou aspectos que se relacionassem com ele. 

Já os de exclusão foram: estudos cujo objeto de pesquisa era o cuidador, capítulos de livros, 

produzidos por pesquisadores estrangeiros. Foram excluídos 75 publicações estrangeiras, 6 

capítulos de livros, 10 trabalhos cujo foco era o cuidador e 36 que não contemplavam o 

objetivo da revisão. Dessa forma foram analisados 37 referencias bibliográficas. 
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 Com a análise pode-se verificar a inserção da temática idoso fragilizado na 

literatura brasileira a partir do ano de 1998 (RAMOS et al.,1998). Porém houve uma maior 

constância nas publicações a partir do ano de 2005 (n=2/ 5,4%), tendo seu ápice nos anos de 

2008 e 2009 com 27% e 32,5%, respectivamente, demonstrando a atualidade da temática e o 

interesse dos pesquisadores sobre a mesma. 

A maioria das publicações (64,8%) foi artigos de pesquisa, seguidas das dissertações e 

teses (24,4%). Foram encontrados também 10,8% (n=4) artigos de revisão. Com relação à 

autoria, 27% foram escritos por fisioterapeutas; 16,2% educadores físicos; 13,5% 

enfermeiros; 10,8% médicos; 2,7% terapeuta ocupacional, 5,4% por mais de uma categoria 

profissional e 24,3% não foi possível identificar a profissão. Mesmo sabendo que o 

envelhecimento e a fragilidade são conceitos multidimensionais e que a prática profissional 

em gerontologia é, por natureza, interdisciplinar, é de suma importância que cada categoria 

profissional solidifique o corpo teórico que as legitimam na prática gerontológica. Dessa 

forma, torna-se imprescindível que a enfermagem realize cada vez mais pesquisas científicas 

e que as incorpore em sua prática profissional de modo a consolidar os pressupostos da 

enfermagem gerontológica (ELIOPOULUS, 2011). Quanto ao delineamento de pesquisa, 

67,57% eram estudos qualitativos; 8,11% qualitativo; 13,5% estudo metodológico e 10,8% 

revisão de literatura. 

Com relação aos conceitos de fragilidade, em 51,35% das produções estavam 

relacionadas com capacidade e incapacidade funcional (CAMPANHA-VERASIANI et al., 

2010; ALVES et al., 2010; RODRIGUES, 2010; MELO et al., 2009; TORRES, 2009; LIMA, 

2009; DEPOLITO et al., 2009; RODRIGUES et al., 2009; VIVAN et al., 2009; FRANCHI et 

al., 2008; TAMEGUSHI et al., 2008; GIACOMIN et al., 2008; CAMARGOS et al., 2008;  

PEREIRA et al., 2007; OLIANI et al., 2007; PEREIRA et al., 2006; TRELHA et al., 2005; 

PARAHYBA et al., 2005; RAMOS et al., 1998). O conceito que reconhece a fragilidade 

como uma síndrome biológica sendo constituído do fenótipo foi encontrado em 16,2% das 

publicações (SILVA et al., 2009; MACEDO; GAZZOLA; NAJAS, 2009; SANTOS, 2008; 

OLIVEIRA, 2008; BREDA, 2007).  

Em 8,1% dos estudos, o conceito adotado relacionava-se com o grau de dependência e 

independência (TORRES et al., 2009; TEIXEIRA, 2006; FABRICIO; RODRIGUES, 2006). 

Com esse mesmo percentual foram encontrados estudos nos quais os conceitos relacionavam-

se com desfechos clínicos adversos (AIRES; PAZ; PEROSA, 2009; GONÇALVES et al., 
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2008; GRATÃO et al., 2003) e que não adotaram conceitos, mas fazem análise destes 

(FABRICIO-WEHBE, 2008; TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA, 2006).  

Somente 5,4% dos estudos consideraram a fragilidade como uma síndrome 

multidimensional (FABRICIO-WEHBE et al., 2009; FABRICIO-WEHBE, 2008). E, apenas 

2,7% (n=1) relacionou o conceito de fragilidade com vulnerabilidade (TEIXEIRA; 

BATISTA, 2009). Compreender a fragilidade como um estado de vulnerabilidade torna-se 

fundamental neste estudo, por isso esta será aprofundada no próximo tópico. 

Com relação às tendências dos estudos sobre idoso fragilizado, 67,57% das produções 

científicas buscaram conhecer os idosos que tinham fragilidade realizando uma análise por 

meio do perfil desses (dados sociodemográficos, avaliação de AVD e AVDI, risco para 

quedas, dentre outras) (CAMPANHA-VERASIANI et al., 2010; ALVES et al., 2010; 

RODRIGUES, 2010; MELO et al., 2009; LIMA, 2009; DEPOLITO et al., 2009; VIVAN et 

al., 2009; FRANCHI et al., 2008; TAMEGUSHI et al., 2008; GIACOMIN et al., 2008; 

PEREIRA et al., 2007;OLIANI et al., 2007; PEREIRA et al., 2006; TRELHA et al., 2005; 

PARAHYBA et al., 2005; RAMOS et al., 1998, SILVA et al., 2009; SANTOS, 2008; 

OLIVEIRA, 2008; BREDA, 2007; TORRES et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2006; 

FABRICIO; RODRIGUES, 2006, AIRES et al., 2009; GONÇALVES et al., 2008; GRATÃO 

et al., 2003, FABRICIO-WEHBE et al., 2008; TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA, 2006). Em 

16,2% buscou-se aprofundar a literatura através de estudos que revelaram o estado da arte 

(TEIXEIRA; BATISTA, 2009; RODRIGUES et al., 2009; MACEDO; GAZZOLA; NAJAS, 

2009; FABRÍCIO-WEHBE, 2008). O percentual de 13,5% foi encontrado para produções que 

visaram elaborar ou validar instrumentos (TORRES, 2009; FABRICIO-WEHBE et al., 2009, 

FABRICIO-WEHBE, 2008). Tais estudos são relevantes uma vez que a PNSPI relata da 

importância de realizar a avaliação geriátrica ampla (AGA), por meio de instrumentos válidos 

e confiáveis (BRASIL, 2010. O percentual de 2,7% foi encontrado para o estudo que realizou 

uma projeção da expectativa de vida em idosos (CAMARGOS; MACHADO; RODRIGUES, 

2008).  

Por meio dessa análise pôde-se perceber parca literatura brasileira sobre esta temática. 

Além disso, os estudos ainda estão voltados para conhecer os aspectos que compõem a 

síndrome da fragilidade. Salienta-se, portanto, a importância de estudos que abordem as 

intervenções que podem ser realizadas nessa população. Nessa análise, verificaram-se duas 

produções nesse sentido (TEIXEIRA; BATISTA, 2009; MACEDO; GAZZOLA; NAJAS, 
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2009). Desta forma, estudos que visem propor intervenções de enfermagem para idosos com 

risco de fragilidade são relevantes, uma vez que não se encontrou estudos na literatura 

nacional. 

1.1.3 Vulnerabilidade em idosos  

 Fragilidade é um estado de alta vulnerabilidade para condições adversas de saúde, 

incluindo quedas, incapacidades, necessidades de cuidados por período prolongado e 

mortalidade precoce (FRIED et al., 2004). Idoso vulnerável é aquele que não apresenta 

fragilidade, mas que tem risco de desenvolver esta condição. Neste estudo, além desse 

aspecto, considera-se idoso vulnerável aquele que pontuar de 5 a 6 na EFE.  

 De modo geral, estima-se que num período de 1 ano e 6 meses, de 12,9% a 23% 

dos idosos considerados saudáveis passam para um estado pré-fragil, enquanto 13,1% a 

20,1% daqueles que são considerados frágeis vão a óbito (WEISS, 2011). Com esse dado, 

mostra-se a relevância de desenvolver ações de promoção da saúde nesses idosos de modo a 

prevenir e/ou retardar o aparecimento da fragilidade. Mas, o que significa vulnerabilidade? 

Quais as tendências de pesquisas nacionais para esse assunto? 

 Para responder a esses questionamentos, foi realizado o levantamento 

bibliográfico na base de dados LILACS usando os descritores não controlados: “idoso” e 

“vulnerabilidade”, sendo encontradas 69 produções científicas. Com o intuito de facilitar 

seleção dos estudos tomou-se como base o conceito de vulnerabilidade adotado pelo 

Ministério da Saúde definido como “conjunto de fatores de natureza biológica, 

epidemiológica, social e cultural cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de uma 

pessoa ou população frente a uma determinada doença, condição ou dano” (BRASIL, 2004, 

p.106). Foram excluídas as pesquisas que não envolviam esse conceito e que não tinham 

relação com a temática desse estudo. Desse modo foram incluídas 21 referências. 

  Vulnerabilidade é um constructo que inclui aspectos relacionados à saúde e seus 

determinantes, sendo envolvido pelos planos individuais, sociais e programáticos (ROGERS, 

1997; CZERESNIA; FREITAS, 2003). 

 A vulnerabilidade individual refere-se com o grau e com a qualidade da 

informação que os indivíduos dispõem sobre o problema. Representa o que a pessoa é, pensa, 
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faz e quer, e o que, ao mesmo tempo, a expõe ou não à aquisição de um agravo à saúde (PAZ; 

SANTOS; EIDT, 2006). 

 As alterações biológicas tornam o idoso menos capaz de manter a homeostase 

quando submetido a um estresse fisiológico. Tais modificações, principalmente quando 

associadas à idade cronológica avançada, determinam maior suscetibilidade à ação de doenças 

crônico não-transmissíveis, crescente vulnerabilidade e maior probabilidade de hospitalização 

e morte (CZERESNIA; FREITAS, 2003; PAZ; SANTOS; EIDT, 2006). 

 Foram encontrados 10 estudos envolvendo o conceito de vulnerabilidade 

individual (SILVA; LOPES; VARGENS, 2010; ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010; 

ROCHA et al., 2010; PAULO; YASSUDA, 2010; MARIN et al., 2010; SECOLI, et al., 2010, 

OLIVI; SANTANA; MATHIAS, 2008; LAZZAROTTO et al., 2008; BONARDI; SOUZA; 

MORAES, 2007; LARANJEIRA, 2007; PASCHOALIN et al., 2004). Dentre os quais 04 

relacionavam-se com DST/AIDS na terceira idade. Apesar da importância dessa temática, 

essa não terá uma discussão mais aprofundada por não ter relação com fragilidade em idosos.  

 Dois estudos relacionaram a vulnerabilidade com um dos desfechos clínicos das 

fragilidade: risco para quedas (ROCHA et al., 2010; PASCHOALIN et al., 2004). Quedas em 

idosos são consideradas um importante problema de saúde pública, em função de sua 

incidência, complicações e custos ao sistema de saúde.  

 No plano da vulnerabilidade individual, as alterações cognitivas que podem 

ocorrer durante o processo de envelhecimento também assumem relevância e apresentam 

estreita relação com fragilidade, uma vez que podem levar à dependência e incapacidade 

funcional do indivíduo (PAULO; YASSUDA, 2010).  

 A polifarmácia, uso de cinco ou mais medicamentos, é um problema comum 

encontrado entre os idosos sendo decorrente de doenças crônico não-transmissíveis (DCNT). 

Cronicidade das doenças associada ao uso indiscriminado de medicamentos pode acarretar em 

prejuízos na saúde do idoso, tais como tontura, sedação, hipotensão postural, quedas e 

confusão, aumentando o perfil de morbimortalidade neste grupo etário (SECOLI, 2010). Em 

estudo realizado com 67 idosos cadastrados em uma ESF do interior paulista que faziam uso 

de polifarmácia foram identificadas 16 categorias de diagnósticos de enfermagem, dentre os 

quais destaca-se: perturbação sensorial visual perturbada; mobilidade física prejudicada; risco 

de quedas; controle ineficaz de regime terapêutico;  tristeza crônica; nutrição desequilibrada 
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menos que as necessidades corporais; incontinência urinária funcional, dentre outros (MARIN 

et al., 2010). Diante o exposto, podem-se verificar as necessidades de saúde e o quanto tais 

idosos são vulneráveis para apresentar fragilidade.  

 A incapacidade funcional pode ser modulada pelo status cognitivo, psicológico, idade, 

gênero, número de doenças crônico-degenerativas, nível educacional, suporte social, estilo de 

vida e fatores ambientais (FRIED; GURALNIK, 1997). Neste momento vale ressaltar que 

incapacidade funcional, fragilidade, comorbidades, são termos comumente usados para 

identificar a vulnerabilidade nos idosos. No entanto, em geriatria e gerontologia os mesmos 

são considerados entidades clínicas distintas que não ocorrem necessariamente associadas, 

mas interagem entre si e, segundo Fried et al. (2004),  a fragilidade e a comorbidade predizem 

a incapacidade funcional (disability). Esta, por sua vez, pode agravar a fragilidade e a 

comorbidade e, por fim, esta última pode contribuir, ao menos aditivamente, no 

desenvolvimento da fragilidade. Essa condição deixa os indivíduos mais vulneráveis aos 

estressores (BONARDI; SOUZA; MORAES, 2007).  

 A vulnerabilidade social do idoso decorre da diversidade de circunstâncias 

enfrentadas no cotidiano da população envelhecida e refere-se aos aspectos culturais, sociais, 

econômicos, de saúde, à estrutura, à organização e à dinâmica familiar, entre outros 

(CZERESNIA; FREITAS, 2003; PAZ; SANTOS; EIDT, 2006). Esta pode ser avaliada pelo 

índice de vulnerabilidade social (SANTOS; PAVARINI; BRITO, 2010; BRAGA et al., 2010; 

PAVARANI et al., 2009). Tal aspecto torna-se relevante no estudo de idosos vulneráveis, 

pois estes necessitam da rede social para auxílio no cuidado das demandas de saúde.  

 O plano programático engloba o acesso e a forma de organização dos serviços de 

saúde, reporta-se aos recursos sociais de que as pessoas necessitam para não se exporem aos 

agravos. Refere-se ao grau de alerta e preocupação com o problema, quanto ao modo que se 

organiza para enfrentá-lo (planejamento, recursos, capacidade, gerência e avaliação), que 

impede ou limita a intervenção sobre as razões sociais que levam os indivíduos aos modos de 

pensar, fazer e querer que os exponham aos agravos (CZERESNIA; FREITAS, 2003; PAZ; 

SANTOS; EIDT, 2006). 

 Deste modo, é importante que seja disponibilizado para os profissionais de saúde 

um sistema integrado de informações geográficas, para que possa ter um acompanhamento 

das áreas onde residem mais idosos e das suas condições de saúde (PAVARINI et al., 2008),  
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de modo a promover a velhice bem sucedida, mesmo com a presença de vulnerabilidade 

(SILVA; LIMA; GALHARDONI, 2010b). 

1.1.4 Identificação do risco de fragilidade 

A fragilidade, por ser uma entidade multidimensional, necessita de uma avaliação 

criteriosa para sua identificação. Apesar de existirem várias ferramentas de avaliação de 

fragilidade, a maioria delas é impraticável para uso de profissionais que desejam realizar 

triagens, uma vez que a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) requer um treinamento especial 

dos profissionais de saúde (ROLFSON et al., 2006; HOGAN; MACKNIGHT; BERGMAN, 

2003). 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) recomenda que ao realizar a Avaliação 

Global da Pessoa Idosa sejam observados os seguintes aspectos: 1) alimentação e nutrição; 2) 

acuidade visual; 3) acuidade auditiva; 4) incontinência urinária; 5) sexualidade; 6) vacinação; 

7) avaliação cognitiva; 8) depressão; 9) mobilidade; 10) queda; 11) avaliação funcional; 12) 

suporte social. Esta avaliação é realizada por entrevistas, mas também por aplicações de 

escalas já validadas e adaptadas para o Brasil (BRASIL, 2010).  

No entanto, duas das maiores dificuldades apresentadas pelos profissionais que 

atuam na atenção básica no atendimento ao idoso é como realizar esses testes, já que muitos 

não receberam treinamentos específicos para realizá-los, bem como o reduzido tempo que é 

disponibilizado para o atendimento ao idoso durante a consulta não permite suas aplicações. 

Com a tentativa de minimizar o tempo na consulta geriátrica, o Caderno da 

Atenção Básica - Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa - traz a Avaliação 

Multidimensional Rápida (AMR). Este instrumento faz uma síntese da estrutura da avaliação 

multidimensional da pessoa idosa sendo realizado nas Unidades Básicas de Saúde. Pode ser 

utilizado para identificar problemas de saúde condicionantes de declínio funcional em pessoas 

idosas. Indica, quando necessário, a utilização de outros instrumentos mais complexos 

(BRASIL, 2010). 

Este instrumento tem como objetivo avaliar o estado geral de saúde do idoso e, 

quando encontradas alterações, são realizados testes específicos, tais como aplicação da 

Escala de depressão Geriátrica, Escala de Katz; Lawton; teste do sussurro, dentre outros. 

Entretanto, não permite o diagnóstico dos idosos com risco de fragilidade e/ou frágeis. A 
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identificação precoce desses indivíduos torna-se importante, pois estudos demonstram que as 

incapacidades advindas da fragilidade são melhores tratadas e possuem melhor prognóstico, 

quando identificadas nos primeiros meses de seu surgimento. Assim, intervenções são mais 

eficazes quando aplicadas em idosos no estágio inicial da fragilidade (GILL et al., 2002). 

Com o intuito de facilitar essa avaliação de fragilidade, Rolfson et al. (2006) 

estudaram uma proposta clínica de detecção de fragilidade em idosos e elaboraram a 

Edmonton Frail Scale (EFS). Essa escala foi validada e considerada confiável para o uso 

diário por ser de rápida aplicação e poder ser utilizada até mesmo por não especialistas na 

área da saúde do idoso. No ano de 2008 essa escala teve sua adaptação transcultural para o 

contexto brasileiro e foi realizado o estudo de validação do instrumento em 137 idosos 

residentes na área urbana do município de Ribeirão Preto (FABRICIO-WEHBE, 2008). 

A versão brasileira das EFS ou EFE apresentou as seguintes propriedades 

psicométricas: coeficiente interobservador (Kappa= 0,81) e intraobservador (Kappa=0,83), o 

coeficiente de correlação intraclasse interobservador e intraobservador igual a 0,87. 

Consistência interna avaliada pelo alpha de Cronbach obtendo os seguintes resultados: T1 

α=0,62, A1 α= 0,62 e T2 α= 0,54. A escala demonstrou-se, portanto, válida e confiável na 

amostra estudada, necessitando de mais estudos para verificar sua sensibilidade (FABRICIO-

WEHBE, 2008).  

Nesse sentido, o Projeto de pesquisa “Ações integradas em saúde do idoso: 

aspectos socioculturais, político-econômicos e biológico-funcionais”, vinculado ao Grupo de 

Pesquisa Políticas e Práticas de Saúde (GRUPPS) do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará realizou o estudo intitulado “Conhecendo os idosos frágeis do 

município de Fortaleza: aplicação da Escala de Fragilidade de Edmonton”. 

A EFE foi aplicada em 380 idosos de uma área urbana do município de Fortaleza, 

dentre os quais 73,2% eram do sexo feminino e 48,7% tinham idade entre 60 a 69 anos. Na 

avaliação cognitiva, 60,8% foram reprovados com erros significantes na realização do teste do 

desenho do relógio (TDR). Com relação ao estado geral de saúde, verificou-se que 86,1% não 

foi internado nenhuma vez nos últimos 12 meses; 51,1% consideram o estado de saúde 

razoável e 62,6% relataram precisar de ajuda em nenhuma ou apenas uma AVD. Quanto ao 

suporte social, 73,2% afirmaram sempre poder contar com ajuda de alguém. Com relação à 

polifarmácia, 76,1% fazem uso de cinco ou mais medicamentos diferentes receitados pelo 



31 

 

médico e 71,6% já esqueceu de tomar alguma medicação. A maioria dos idosos, 71,1%, 

afirmou não sentir as roupas mais folgadas; 61,3% relataram não estar triste ou deprimido e 

65,5% não apresentam problemas no controle da urina. No teste do desempenho funcional 

(“levante e ande cronometrado”) 53,2% dos idosos levaram de 11 a 20 segundos para conclui-

lo. Após avaliação da escala, verificou-se que 33,9% não apresentavam fragilidade; 28,4% 

eram aparentemente vulnerável; 21,3% tinham fragilidade leve; 11,1% fragilidade moderada e 

5,3% fragilidade severa.  

Com esse estudo, observou-se que:  

1) mesmo os idosos residentes em área urbana e que ainda são capazes de realizar 

atividades instrumentais de vida diária, tais como ir à unidade de saúde ou ao grupo de 

idosos (público alvo do estudo), apresentavam o grau de fragilidade elevado;  

2) a escala, além de classificar o grau de fragilidade, aponta quais os domínios estão mais 

afetados e, portanto, necessitando de maior atenção por parte dos profissionais de 

saúde e;. 

3) O uso da EFE pode ser um instrumento de triagem e diagnóstico dos idosos em risco 

de fragilidade e/ou frágeis a ser utilizado na atenção básica de saúde. 

Dada a relevância dessas informações no contexto das políticas públicas de saúde 

do idoso, de modo particular, a atenção básica, surge a necessidade não apenas de fazer a 

identificação desses idosos, mas também intervir de modo a prevenir e/ou retardar o 

aparecimento da fragilidade. 

Nesse contexto, o enfermeiro, como profissional autônomo e membro da equipe 

da saúde da família, pode traçar plano de cuidados a partir do diagnóstico de fragilidade 

realizado pela EFE, além de intervir nas áreas que estão mais afetadas com o intuito de 

aumentar sua capacidade de autocuidado por meio de ações de promoção da saúde. 

1.1.5 Políticas Públicas e Promoção da saúde em idosos em risco de 

fragilidade 

 O envelhecimento populacional outrora considerado um fenômeno, hoje é um fato 

em várias sociedades, sendo um dos maiores triunfos da espécie humana (OMS, 2005; 

BRASIL, 2010). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram 
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que, no período de 1997 a 2007, a população idosa apresentou um crescimento relativo da 

ordem de 21,6%, sendo que o segmento populacional que mais cresceu foi o de 80 anos ou 

mais de idade (86,1%) (IBGE, 2008). Atualmente, a população idosa corresponde a cerca de 

11,3% da população brasileira em geral. No Nordeste, corresponde a 10,5%. O Estado do 

Ceará apresenta o mesmo percentual da região Nordeste e na Região Metropolitana de 

Fortaleza corresponde a 8,9% (IBGE, 2010).  

 Em relação à fragilidade estima-se que de 7 a 12% da população norte-americana 

com idade superior a 65 anos apresenta o fenótipo de fragilidade. Com o aumento da faixa 

etária, há um aumento na previdência de 3,9% para os de 65 a 74 anos; já para aqueles 

maiores de 85 anos, o aumento é em torno de 25% (XUE, 2011). Em virtude das 

incapacidades decorrentes do processo de fragilização, o envelhecimento é colocado como 

desafio para o idoso, família e sociedade.  

No âmbito das Políticas Públicas direcionadas à saúde do idoso, a Organização 

Mundial de Saúde propõe ações que levam ao Envelhecimento Ativo, entendido como  

processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança [...] 
cujo objetivo é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida 
para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, 
fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados (OMS, 2005, p.13).  

 O conceito de envelhecimento ativo é fundamental para a promoção da saúde de 

idoso, mesmo daqueles considerados frágeis, uma vez que as fragilidade também são 

multicausais e influenciadas pelos fatores condicionantes e determinantes (gênero, cultura, 

fatores econômicos, sociais, comportamentais, pessoais, ambiente físico, e de serviços de 

saúde) (OMS, 2005). 

No Brasil, as políticas públicas para essa população estão regidas pelo Estatuto do 

Idoso, no qual refere que o Estado tem como obrigação garantir à pessoa idosa a proteção à 

vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade (BRASIL, 2003). 

 Com o intuito de assegurar um envelhecimento saudável e ativo, e dar uma maior 

resolubilidade às necessidades da população idosa na Atenção Básica, o governo brasileiro 

lançou o Caderno de Atenção Básica – Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, tendo como 

referência o Pacto pela Vida 2006 e as Políticas Nacionais de: Atenção Básica, Atenção à 

Saúde da Pessoa Idosa, Promoção da Saúde e Humanização no SUS (BRASIL, 2010). A 
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principal meta dessas políticas é a manutenção da autonomia e independência do idoso. Desse 

modo, ações que visam à promoção da saúde de idosos em risco de fragilidade são 

fundamentais para essa população, sendo imprescindível a identificação precoce para o 

manejo adequado da fragilidade.  

 Conforme já relatado, a fragilidade é uma síndrome multidimensional, 

mensurável, tanto na prática clínica quando no contexto comunitário (BERGMAN et al., 

2004; RULFSON et al., 2006). O caminho da fragilidade é resultante das adversidades 

biológicas, sendo afetada por vários modificadores psicológicos, sociais e ambientais (LEBEL 

et al., 1999; ROCKWOOD et al., 1994). 

 Desse modo, o Canadian Initiative on Frailty and Aging traçou um modelo para 

explicar a fragilidade, a seguir: 

Figura 1- Modelo de fragilidade segundo o Canadian Initiative on Frailty and Aging 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bergman et al (2004) 

 O modelo proposto aponta para o potencial de promoção da saúde, prevenção e 

gestão de danos, fornecendo oportunidades para o desenvolvimento de intervenções para 

promover o envelhecimento saudável, reduzir a incidência de fragilidade, retardar o seu 
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aparecimento e / ou reduzir o número de anos de dependência (FRIES, 2002). A prevenção 

secundária, com a detecção precoce e tratamento de certas doenças crônicas como 

hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, osteoporose, dentre outras, poderiam desempenhar 

um papel importante. 

 Programas eficazes para o tratamento de indivíduos frágeis e/ou em risco de 

fragilidade podem minimizar o impacto sobre o indivíduo, suas famílias e a sociedade. O 

declínio funcional não é inevitável em idosos frágeis, porém, o exercício e reabilitação têm o 

potencial de melhorar o seu estado funcional (GILL et al., 2002).  

 Bergmam et al. (2004) sugere a introdução de Tecnologias Assistivas (TA) para 

idosos frágeis e em risco de fragilidade. Pode-se definir TA como todos os produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social (BERSCHI, 2008). 

 Tendo como base as políticas públicas de saúde bem o modelo de fragilidade 

acima apresentado, percebe-se a importância da promoção da saúde nesta população. Surge, 

portanto, a necessidade de aprofundar-se na temática promoção da saúde para idosos em risco 

de fragilidade.  

 Promoção da saúde é definida na carta de Ottawa como “processo de capacitação 

da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo” (BRASIL, 2002). Suas ações englobam 

transformação do comportamento dos indivíduos, com ênfase no seu estilo de vida e com 

campo de atuação no seio das famílias e comunidade em que se encontram. Além disso, 

baseia-se no entendimento de que a saúde é produto de um amplo espectro de fatores 

relacionados com a qualidade de vida, incluindo fatores pessoais, sociais, econômicos, 

políticos, educacionais, coletivos, culturais, biológicos e ambientais (BUSS, 2000). 

Com relação à promoção da saúde da população idosa, no ano de 1998, Gerard 

Kerins elaborou “os Princípios e Diretrizes Gerais para a Promoção da saúde e prevenção da 

doença em adultos mais velhos”, sendo revistos e modificados no ano de 2007.Estes visam 

fornecer orientações na promoção de saúde e prevenção da doença para aqueles que estão a 
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prestar apoio e serviços às pessoas que estão envelhecendo e podem ser incorporados no 

desenvolvimento de um protocolo específico. 

Segundo Kerins (2007), uma importante causa da saúde frágil é a inatividade 

física potencializada por episódios de perda fisiológica devido a doenças e lesões, sendo 

recomendado um programa de exercícios de baixo impacto, como por exemplo, um programa 

de caminhada breve.  

As ações de promoção da saúde devem estar voltadas para retardar o declínio 

cognitivo; rastreio do câncer, atividade de cessação do tabagismo e alcoolismo; monitorização 

da pressão arterial; monitoramento dos índices de colesterol para evitar doença arterial 

coronariana; avaliação da medicação; exames de rotina para a depressão no cuidado de 

idosos, verificar a diminuição da acuidade visual e auditiva, saúde bucal e podologia, além da 

vacinação contra gripe (KERINS, 2007). 

Para melhor aprofundamento da temática promoção da saúde em idosos com risco 

de fragilidade, realizou-se revisão integrativa nas bases de dados LILACS, PUBMED, 

CINAHL e SCOPUS utilizando os descritores controlados presentes no DeSC/MeSH: 

promoção da saúde (health promotion) AND idoso fragilizado (frail elderly) foram 

encontrados 7 artigos internacionais na temática pesquisada. 

 Os artigos encontrados foram classificados segundo a força da evidência da 

seguinte forma: 3 estudos que possuem nível II (MARKLE-REID et al., 2006; PERI et al., 

2008; LI et al., 2010); um de nível III (DUNGAN; BROWN; RAMSEY, 1996); dois de nível 

IV (POTER; MATSUDA; LINDBLOOM, 2010; LI; CHEN; KUO, 2005) e um de nível V 

(CHEN; CHEN; HUANG, 2006).  

As principais ações encontradas foram estimular a prática de atividade física 

(PERI et al., 2008; DUNGAN; BROWN; RAMSEY, 1996; CHEN; CHEN; HUANG, 2006), 

prevenção de quedas (POTER; MATSUDA; LINDBLOOM, 2010) e análise dos riscos da 

saúde do idoso por meio de visitas domiciliárias, com controle de medicamentos e orientação 

nutricional (LI; CHEN; KUO, 2005; MARKLE-REID et al., 2006; LI et al., 2010). 

Após analise, percebeu-se que as ações realizadas estão no âmbito preventivo e 

visam retardar a fragilidade em idosos. Para a elaboração de programa de intervenções é 

necessário primeiramente realizar uma avaliação geriátrica ampla, de modo a individualizar o 
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plano terapêutico com o intuito de facilitar a adesão dos idosos a estes programas (DUNGAN; 

BROWN; RAMSEY, 1996; LI; CHEN; KUO, 2005; CHEN; CHEN; HUANG, 2006; 

MARKLE-REID et al., 2006; PERI et al., 2008; POTER; MATSUDA; LINDBLOOM, 

2010). 

Verificou-se ainda que para alcançar resultados mais satisfatórios nos programas 

de intervenção é necessário o período mínimo de seis meses (DUNGAN; BROWN; 

RAMSEY, 1996; MARKLE-REID et al., 2006; LI et al., 2010). Entretanto, estudo 

randomizado controlado com um programa de intervenções baseado nas AVDs apresentou 

resultados com 3 meses (PERI et al., 2008).  

1.2  Justificativa e pressupostos da pesquisa 

A Política do Envelhecimento Ativo assume o pressuposto de que é possível 

envelhecer mantendo a capacidade funcional e a autonomia do idoso, sendo necessário 

programar medidas preventivas de modo a promover a saúde daqueles que chegaram aos 60 

anos (OMS, 2005). A PNSPI também reporta a necessidade da utilização de instrumentos 

técnicos validados para a avaliação da capacidade funcional e psicossocial dos idosos 

atendidos na atenção básica com o intuito de promover a qualidade de vida e aumento da 

resolubilidade das ações para essa clientela (BRASIL, 2006) 

O Caderno da Atenção Básica -  “Envelhecimento e saúde da pessoa idosa”, traz 

uma série de instrumentos utilizados para a avaliação da capacidade funcional do idoso com o 

intuito de verificar a autonomia e independência do idoso, dentre os quais destaca-se: Index 

de independência nas atividades de vida diária de Katz, Escala de Lawton, medida da 

independência funcional (MIF) (BRASIL, 2006a). Entretanto, estes não são capazes de 

avaliar o grau de fragilidade do idoso e nem de predizer cuidados para esta população. 

No que se refere a ações específicas a essa clientela, verifica-se que o cuidado 

dispensado ainda está falho, uma vez que estas, sejam as exercidas por enfermeiros, bem 

como por outros profissionais de saúde, estão limitadas à medicalização. E medidas de 

prevenção e promoção da saúde são pouco eficazes por considerar o idoso no contexto da 

população adulta em geral.  

Quando essa atenção é voltada para o idoso frágil, verifica-se uma debilidade não 

apenas no cuidado, mas também na sua identificação, pois o Manual proposto pelo MS não 

apresenta nenhum instrumento para a avaliação dessa população, o que dificulta a 
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implementação do cuidado (BRASIL, 2010). Como foi exposto anteriormente, acredita-se que 

a adaptação transcultural e validação da EFE facilitaram o processo de identificação dos 

idosos vulneráveis e/ou com fragilidade. Contudo, ainda fica o seguinte questionamento: 

quais as intervenções de enfermagem voltadas para promoção da saúde que podem ser 

realizadas em idosos em risco de fragilidade de modo a manter sua autonomia e 

independência? 

Considera-se intervenções de enfermagem como qualquer tratamento baseado no 

julgamento clínico e no conhecimento clínico realizado por um enfermeiro para melhorar os 

resultados do paciente (DOCHTERMAN; BULECHEK, 2008). Estas podem ser diretas, 

indiretas e direcionadas para comunidade. Já resultados de enfermagem é o Estado, conduta 

ou percepção de um indivíduo, família e comunidade medida ao longo do tempo em resposta 

a uma intervenção de enfermagem (MOORHEAD; JOHSON; MAAS, 2005). A classificação 

das intervenções de enfermagem (NIC) e a classificação dos resultados de enfermagem 

(NOC) permitem uma linguagem padronizada para os cuidados de enfermagem. 

 Para que os enfermeiros da atenção básica atendam as necessidades de saúde dessa 

população de maneira adequada é necessário à implementação de protocolos assistenciais de 

enfermagem na tentativa de melhorar a qualidade da assistência oferecida. Protocolo é 

definido como conjunto de ações em uma determinada circunstância e sintetiza informações 

em uma estrutura concisa que promova a tradução do conhecimento em ações para 

proporcionar melhores resultados na prática assistencial (SPRINGHOUSE, 2010). Este 

auxilia e orienta os profissionais de saúde sobre as decisões apropriadas na assistência ao 

paciente em condições clínicas específicas (MEZEY et al., 2006). Assim, justifica-se a 

realização deste estudo na necessidade de desenvolver instrumento válido em seu conteúdo 

destinado a prevenção das fragilidade no idoso. 

O desenvolvimento desse estudo foi motivado pelos seguintes pressupostos:  

1) mesmo a fragilidade sendo um evento previsível e esperado na velhice, medidas de 

promoção da saúde podem ser realizadas para retardar o seu aparecimento;  

2) a adoção  de protocolos de intervenções de enfermagem direcionados para idosos com risco 

de fragilidade pode contribuir para promoção da saúde do idoso na atenção básica, retardando 

o aparecimento e  instalação da síndrome da fragilidade; 
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3) a promoção da saúde do idoso mesmo com risco de fragilidade contribui para uma melhor 

qualidade de vida, autonomia e independência do idoso.  

 Assim, este trabalho se propõe em elaborar protocolo de intervenções de enfermagem 

para idosos em risco de fragilidade direcionado para aos enfermeiros atuantes na atenção 

básica, além de validar o conteúdo deste junto a especialistas.  

  Após a realização deste estudo, espera-se: obter um instrumento válido capaz de 

colaborar com a prática clínica da enfermagem uma vez que permitirá a identificação precoce 

e o manejo das situações que contribuam para o aparecimento da síndrome de fragilidade de 

modo a preservar a autonomia e independência desses idosos; favorecer no planejamento 

adequado de intervenções de enfermagem de promoção da saúde pautados na linguagem 

padrão da enfermagem (NIC e NOC), permitindo a consolidando o corpo científico da 

enfermagem, além de contribuir para a realização de estudos futuros com a temática 

promoção da saúde e idosos fragilizados. 

1.3 Principais conceitos desse estudo 

 Após a explanação realizada no início deste capítulo, surge a necessidade de destacar 

os conceitos adotados neste estudo.  

� Fragilidade: síndrome multidimensional com a qual os idosos apresentam maior 

vulnerabilidade aos efeitos perante estresses de menor impacto. Mesmo sendo uma 

condição progressiva, apresenta potencial para prevenção e tratamento (TEIXEIRA, 

2006). Esse conceito foi adotado, pois Fried et al. (2001) conceitua fragilidade como 

uma síndrome biológica, e entende-se este com restrito. Bergman et al. (2004) 

acrescentou indicadores ao conceito de fragilidade. Teixeira (2006), ao analisar ambos 

conceitos, formulou a definição acima, por isso este será adotado nesse estudo. 

� Idoso frágil: é aquele que vive em ILPI, encontra-se acamado, esteve hospitalizado 

recentemente por qualquer razão, apresente doenças sabidamente causadoras de 

incapacidade funcional ( acidente vascular encefálico, síndromes demenciais e outras 

doenças neurodegenerativas, etilismo, neoplasia terminal, amputações de membros), 

encontra-se com pelo menos uma incapacidade funcional básica, ou viva situações de 

violência doméstica. Por critério etário, a literatura estabelece que também é frágil o 

idoso com 75 anos ou mais de idade. (BRASIL, 2010) 
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� Idoso vulnerável: é aquele que não apresenta fragilidade, mas que tem risco de 

desenvolver esta condição por pontuarem de 5 a 6 na Escala de Fragilidade de 

Edmonton.  

� Protocolo: conjunto de ações em uma determinada circunstância e sintetiza 

informações em uma estrutura concisa que promova a tradução do conhecimento em 

ações para proporcionar melhores resultados na prática assistencial. (SPRINGHOUSE, 

2010).  

� Promoção da saúde: “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 

de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo” (BRASIL, 2002). 

� Prevenção em saúde: intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças 

específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações (CZERESNIA; 

FREITAS, 2003). 
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2 OBJETIVOS  

 

GERAL 

• Elaborar o protocolo de intervenções de enfermagem para idosos em risco de 

fragilidade, segundo os domínios da Escala de Fragilidade de Edmonton. 

ESPECÍFICOS 

• Realizar revisão integrativa da literatura das intervenções de enfermagem de acordo 

com os domínios da Escala de Fragilidade de Edmonton 

• Validar o conteúdo do protocolo de intervenções de enfermagem na atenção básica de 

saúde. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa metodológica cuja meta nesse tipo de estudo, é a elaboração 

de instrumento válido que possa ser utilizado por outros pesquisadores e na prática de 

enfermagem (LOBIONDO – WOOD; HABER 2001). 

 Segundo Polit, Beck e Hungler (2004) a pesquisa metodológica trata de métodos para 

obtenção, organização e análise de dados visando a elaboração, validação e avaliação de 

instrumentos e técnicas de pesquisa. 

Contrandiopoulos et al. (1997) definem pesquisa metodológica como uma estratégia 

que, utilizando-se de maneira sistemática os conhecimentos existentes, visa elaborar uma 

nova intervenção, ou melhorar, uma intervenção, ou ainda, elaborar ou melhorar um 

instrumento, um dispositivo ou um método de medição. 

 Nesta pesquisa, foram utilizados os princípios da investigação metodológica, uma 

vez que visou a elaboração e validação de um protocolo de enfermagem para idosos com risco 

de apresentar fragilidade a ser utilizado por enfermeiros atuantes na atenção básica. 

 Para o alcance dos objetivos, o desenvolvimento deste estudo foi realizado em 

duas etapas: a primeira refere-se ao desenvolvimento do protocolo e a segunda a validação de 

conteúdo do mesmo. 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO 

3.2.1. Referencial teórico  

 Protocolos podem ser entendidos como um conjunto de dados que permitem direcionar 

o trabalho e registrar oficialmente os cuidados executados na resolução ou prevenção de um 

problema (HONÓRIO; CAETANO, 2009). Trata-se de uma das formas de utilizar a pesquisa 

na prática assistencial e pode ser considerado como um dos tipos de tecnologia existentes na 

área da saúde. 

 As tecnologias podem ser classificadas em três categorias (MEHRY et al., 1997):  
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a) Tecnologia dura: representada pelo material concreto como equipamentos, mobiliário 

tipo permanente ou de consumo;  

b) Tecnologia leve-dura: incluindo os saberes estruturados representados pelas 

disciplinas que operam em saúde, a exemplo da clínica médica, odontológica, 

epidemiológica, entre outras e;  

c) Tecnologia leve: que se expressa como o processo de produção da comunicação, das 

relações, de vínculos que conduzem ao encontro do usuário com necessidades de 

ações de saúde.  

Considerando conceitos acima, protocolos assistenciais de enfermagem podem ser 

classificados como tecnologia leve-dura, uma vez que esses incorporam saberes estruturados e 

estão concretizados na forma impressa e/ou digital. Nesses encontram-se uma série de 

intervenções direcionadas para o público-alvo, tais como ações preventivas e de educação em 

saúde.  No caso do protocolo ora desenvolvido, buscou-se elencar as intervenções de 

enfermagem que tornam o enfermagem competente para o cuidado com idosos com risco de 

fragilidade.  

Na prática clínica, observa-se utilização de uma grande variabilidade de condutas, em 

sua maioria, sem evidências científicas relevantes para explicá-las (RIBEIRO, 2010; SILVA, 

2003). Surge, portanto, necessidade de compreender um método eficaz para elaboração desse 

tipo de tecnologia. 

Com intuito de encontrar uma metodologia para este fim, buscou-se na literatura 

nacional e internacional, concordância para elaboração das diretrizes clínicas ou protocolos. 

Entretanto, grande foi surpresa ao deparar-se com a não uniformidade das normas (RIBEIRO, 

2010).   

 Verificou a existência dos seguintes órgãos: 1) Appraisal of Guidelines for Research 

and Evaluation (AGREE);  2) Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003); e,  (3) Agency 

for Healthcare Research and Quality (AHRQ) / National Guideline Clearinghouse (NGC).  

No Brasil, destaca-se o “Protocolos de cuidado à saúde e de organização do serviço” 

(Werneck et al., 2009), desenvolvido em Minas Gerais e Grupo Hospitalar Conceição, no 

Paraná.    

 Contudo, após verificar que cada desses apresenta uma metodologia própria para 

elaboração de suas diretrizes, concorda-se que o desenvolvimento deste tipo de tecnologia 
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constitui uma arena confusa e complexa gerando grandes expectativas, competições entre 

organizações, filosofias conflitivas e objetivos mal definidos ou incompatíveis (RIBEIRO, 

2010).  

Observa-se que Ribeiro (2010) foi o único que buscou verificar consenso com o 

intuito de garantir a qualidade de protocolos clínicos e orienta os seguintes passos processo de 

desenvolvimento:  

1º) Refinar os tópicos/questões: 

 Nesta etapa é importante definir o objetivo geral e os específicos do protocolo, 

bem como estabelecer se o protocolo que será constituído terá ações de recuperação, 

reabilitação, prevenção e promoção da saúde (WERNECK et al., 2009). 

 Após a escolha da temática é necessário elaborar a justificativa avaliando 

magnitude (o quanto frequente é a condição), transcendência (gravidade do problema) e 

vulnerabilidade (o quanto é efetivo o tratamento), verificando quais os tópicos do protocolo a 

serem desenvolvidos (WERNECK et al., 2009). 

2º) Revisão sistemática: 

 Com a crescente importância da Prática Baseada em Evidências (PBE) essas passam a 

ser fundamentais na normalização dos processos de trabalho em saúde. As revisões 

sistemáticas devem apresentar obrigatoriamente a sua fundamentação, a metodologia 

utilizada, análise crítica da literatura utilizada, os níveis de evidência, o grau de 

recomendação, as entidades que participaram da validação e a forma de validação. A OMS 

deve seguir o método de Cochrane de revisões sistemáticas na medida do possível. 

(RIBEIRO, 2010; WHO, 2003). Nessa busca é necessário fazer a identificação dos pontos em 

que existe um consenso e os pontos controversos do assunto em estudo (WERNECK et al., 

2009). 

3°) Elaborar cenários diferentes e desenvolver modelos de recomendações: 

A elaboração das recomendações é para o guia da OMS a segunda etapa do 

desenvolvimento diretriz. Nesta etapa é necessário identificar quaisquer compensações entre o 

custo da aplicação possíveis recomendações sobre uma base populacional e os impactos na 

saúde da população. Seria composto por um número de cenários (ou recomendações ideais) - 
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talvez nos casos de recursos muito limitados, e recursos ilimitados. Isso permitiria que os 

tomadores de decisão pudessem fazer recomendações, como parte do processo de localização. 

(WHO, 2003). 

4º) Estabelecer recomendações para pesquisa e atualização da diretriz/protocolo: 

 As diretrizes não devem ser recomendações fechadas, elas devem estar constantemente 

em revisão, já que são baseadas nas evidências daquele momento em que o protocolo foi 

elaborado.  

 A constância na revisão e atualização dos protocolos permite ao grupo que o está 

aplicando, a percepção de sua eficácia, a identificação precoce de problemas na sua utilização, 

assim como adequá-los às mudanças que podem se apresentar dependendo de sua área de 

aplicação. 

5º passo: Garantir a revisão por pares;  

 Antes de disseminar o protocolo é necessário garantir a revisão deste, justificando o 

como e porquê desta decisão, desse modo é necessário submetê-lo a especialistas. 

 Procurar feedback sobre a diretriz proposta garante que aqueles que pretendem 

usá-la  tenham uma oportunidade de revisar o documento e  identificar as potenciais 

dificuldades para sua implantação antes da sua finalização, permite que os formuladores de 

políticas considerem os efeitos  organizacionais da implantação das recomendações e 

comecem a preparar sua  futura adoção. Também serve como  a primeira onda de 

disseminação da diretriz e proporciona ao grupo a oportunidade de abordar os aspectos 

levantados pelos revisores antes da sua finalização (CULLUM et al., 2010). 

 Outra forma de realizar o painel de consenso é utilizando o Método do Grupo 

Nominal Modificado (MGN-modificado), às vezes denominado Delphi-modificado ou 

Delphi-Rand, desenvolvido pela RAND Corporation, que é basicamente uma combinação da 

técnica Delphi com a do Grupo Nominal, e passou a ser o mais utilizado na realização de 

diretrizes clínicas (RIBEIRO, 2010).  

 A técnica do grupo nominal (TGN) ou método Delbecq é um processo que recorre 

a um grupo de cinco a nove peritos que permite selecionar, fazer julgamentos e fomentar a 

criatividade de sugestões para a resolução de um problema complexo. A limitação desse tipo 
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de técnica é que nem sempre é fácil reunir um grupo desse porte com pessoas profundamente 

conhecedoras de um assunto (ESCOVAL, 2006). 

 Já o método Delphi é uma técnica que consiste em método sistematizado de 

julgamento de informações, útil para obter consensos de especialistas sobre determinado 

tema, por meio de validações articuladas em fases ou ciclos (CASTRO; REZENDE, 2009).  

6º) passo: Planejar a disseminação da diretriz/protocolo incluindo localização e avaliação;  

 Para a avaliação da qualidade dos protocolos deve-se utilizar instrumentos já 

validados, testados e recomendados, dentre os quais destacam-se  Appraisal of Guidelines for 

Research and Evaluation (AGREE), o checklist elaborado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), e o elaborado pela Agência de Pesquisa e Qualidade no Cuidado à Saúde - 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)/National Guideline Clearinghouse 

(NGC), (RIBEIRO, 2010; CULLUM et al., 2010).  

7º) passo: Completar a documentação do processo de desenvolvimento da diretriz/protocolo; 

 Após o consenso dos especialistas é necessário complementar a nova tecnologia para 

posterior submissão a um grupo diretivo para a aprovação.  

8º) passo: Submeter o rascunho da diretriz/protocolo a um grupo diretivo para aprovação do 

texto. 

 Uma vez finalizada a diretriz/protocolo o endosso oficial deve ser obtido para que 

esta seja implantada. A tomada de decisão formal e processo de procedimentos exigidos para 

endossar uma diretriz devem ser explícitos e documentados pela organização. Uma vez que a 

organização forneça seu selo de aprovação, a diretriz estará pronta para disseminação e 

aprovação (CULLUM et al., 2010). 

Para o desenvolvimento do protocolo de Intervenções de enfermagem para idosos com 

risco de apresentar fragilidade utilizou-se os cinco primeiros passos, uma vez que o objetivo 

do estudo era validar o conteúdo do protocolo desenvolvido. As etapas 6, 7 e 8 só são 

possíveis após o desenvolvimento do instrumento válido em seu conteúdo e requerem os 

passos da validação clínica. 
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Pode-se resumir as etapas percorridas para o desenvolvimento deste protocolo nas 

seguintes subetapas: 

 

3.2.2. Subetapas para o desenvolvimento do protocolo 

1ª) Subetapa: Seleção e refinamento dos tópicos 

 O protocolo desenvolvido neste estudo destina-se aos enfermeiros atuantes na 

Atenção Básica e tem como objetivo traçar um programa de intervenções de enfermagem 

direcionado para a promoção da saúde de idosos com risco de apresentar de fragilidade.  

 Neste momento o elaborador decide os aspectos referentes ao Âmbito e finalidade 

(contextualização; finalidade; a quem se destina; local a ser aplicado; público alvo e 

instruções gerais). Além disso, deve identificar aspectos imprescindíveis para o instrumento a 

ser elaborado. Como a temática do protocolo elaborado ainda não é muito conhecida pelos 

enfermeiros, considerou-se importante um tópico relacionado à identificação dos idosos com 

risco de fragilidade e aplicação da escala de Edmonton. A parte mais densa do protocolo 

corresponde às intervenções de enfermagem de acordo com os domínios da Escala de 

Fragilidade.  

 Sabendo que tais informações eram necessárias buscou-se na literatura subsídios 

para elaboração do protocolo proposto. 
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2ª) Subetapa: Revisão da Literatura 

 A revisão de literatura é um dos passos mais importantes para a elaboração do 

protocolo, pois é a partir dela que se cria uma base do conhecimento de modo a extrair as 

melhores evidências disponíveis a serem implementadas na prática clínica (LO-BIONDO-

WOOD; HABER, 2001; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). A literatura atual mostra três 

formas de realizar esse tipo de revisão: narrativa, integrativa e sistemática.  

 Para elaboração de um protocolo, a literatura mostra a importância da realização das 

revisões sistemáticas, enfocando a metodologia utilizada, análise crítica da literatura utilizada, 

os níveis de evidência, o grau de recomendação, as entidades que participaram da validação e 

a forma de validação (RIBEIRO, 2010; WHO, 2003). 

Apesar da revisão sistemática ser a recomendada na elaboração de protocolos, denota-

se a parca contribuição da ciência Enfermagem em estudos com delineamento de pesquisa 

experimental, ou seja, ensaios clínicos randomizados controlados (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). Desse modo, optou-se por realizar a revisão integrativa da literatura.  

Em termos conceituais, a revisão integrativa, a partir da síntese realizada sobre um 

determinado assunto, possibilita obter um profundo conhecimento com o qual o pesquisador 

pode retirar conclusões a partir de estudos. Trata-se de uma análise ampla da literatura, 

contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões 

sobre a realização de futuros estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

O detalhamento da revisão integrativa elaborada nesta primeira etapa encontra-se 

no próximo capítulo. Esta subetapa ocorreu no período de setembro a dezembro de 2011. 

3ª) Subetapa: Decisão de mudança da prática  

Elaborar cenários diferentes e desenvolver modelos de recomendações 

Ao final da revisão integrativa foi elaborado o protocolo a ser utilizado pelo 

enfermeiro no cenário da Atenção Básica de Saúde. A construção do modelo de 

recomendações original ocorreu no período de dezembro de 2011 a março de 2012. 

Inicialmente estimou-se que esta construção era rápida, entretanto, com o decorrer do tempo, 

percebe-se que esta subetapa é bastante complexa, pois exige que o elaborador tenha um bom 

poder de síntese para que sejam incluídas todas as informações necessárias, bem como 
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experiência profissional da Atenção Básica, favorecendo a elaboração de um instrumento não 

muito extenso e que tivesse aplicabilidade prática.  O protocolo desenvolvido a partir da 

revisão integrativa apresentou 4 tópicos e 18 subtópicos (Apêndice A). Sendo submetido ao 

processo de validação de conteúdo para o refinamento dos tópicos.  

3.3. VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO  

3.3.1. Referencial teórico  

Validade refere-se a se um instrumento mede exatamente o que deve medir 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Os métodos mais citados na literatura para o alcance 

da validade de uma medida são: validade de construto, validade de conteúdo, validade de 

critério e validade de estudo. Como o objeto desta pesquisa é a validação de conteúdo, deter-

se-á na fundamentação teórica desse tipo de validação. 

 A validade de conteúdo significa reconhecer o quanto a medida incorpora o domínio 

do fenômeno estudado, sendo usada para determinar a relevância de itens ou componentes do 

instrumento (FERNANDES, 2005). 

 Os componentes desse tipo de validade são: validade aparente e validade amostral. A 

primeira trata-se de um julgamento subjetivo sobre se uma medida faz sentido intuitivamente, 

se é razoável. A segunda avalia se as medidas incorporam todos ou a maioria dos aspectos do 

fenômeno sob estudo (HULLEY et al., 2008). 

 Para determinar a validade de um instrumento, há que se aplicar um processo de duas 

etapas: 1) desenvolvimento do instrumento e 2) julgamento do instrumento (LYNN, 1986) 

 A etapa de desenvolvimento inicia-se com a elaboração do instrumento, para tal 

seguem-se os passos descritos anteriormente. Para o julgamento do instrumento, é necessário 

enviá-lo aos especialistas para avaliação do conteúdo de cada item do mesmo, bem como o 

conteúdo total do instrumento. Para isso, é calculado o Índice de Validade de Conteúdo (CVI) 

por meio da utilização de uma escala, geralmente de quatro pontos, que varia da irrelevância à 

extrema relevância (WESTEMORELAND et al., 2000). 

 O CVI demonstra a extensão de concordância dos especialistas, sendo expresso pela 

relação entre o número de itens avaliados como equivalentes por dois juízes sobre o total de 

itens do instrumento. Apesar da possibilidade de calcular o CVI, no entanto, é o consenso dos 
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juízes sobre a representatividade do conjunto de itens do instrumento e o tipo de construção 

utilizado para medir o conceito em questão que garantem a conformidade dos itens do 

instrumento (VICTOR, 2007).  

 Os itens que não tiveram concordância entre os especialistas devem ser eliminados. Os 

especialistas também devem ser solicitados a questionar e emitir sugestão. 

3.3.2 Validação de conteúdo do protocolo 

3.3.2.1 População/amostra do estudo 

 Para execução dessa etapa, foram consideradas opiniões de enfermeiros docentes e 

assistentes que tivessem interesse na temática de cuidados de enfermagem ao idoso atendido 

na rede de serviços de saúde da atenção básica para julgar o conteúdo do protocolo 

desenvolvido e sua adequação a este contexto. Os enfermeiros que participaram deste estudo 

foram denominados especialistas. 

A definição de especialista (ou expert) é objeto de discussão entre vários autores. 

Ferreira (2008) defende que expert é a “pessoa que se consagra com particular interesse e 

cuidado a certo estudo”, ou ainda “pessoa que tem habilidade ou prática especial em 

determinada coisa”. 

Para Lacerda (2002), a especialização é geralmente considerada uma característica 

do indivíduo que alcançou excelente desempenho de sua disciplina e inclui a qualidade de 

tomada de decisão, intuição, conhecimento, habilidades psicomotoras e especialização clínica. 

A literatura não traz consenso de quantas pessoas devem compor o painel de 

especialistas. Fehring (1986) recomenda uma seleção de 25 a 50 especialistas. Estudos de 

validação de conteúdo no Brasil já tiveram uma amostra de nove pessoas (FERNANDES, 

2005; VITURI, 2007). Devido à falta de consenso sobre o número mínimo de especialistas 

para esse tipo de validação, optou-se por adotar critérios estatísticos, utilizando-se portanto a 

fórmula para cálculo de tamanho amostral baseado em proporção, da seguinte forma: 

 

                 n=  Zα2 . P . (1 – P)           n= 1,962 . 0,80 . 0,20  = 15,36        n= 15 

                d2                                                     (0,20)2 

Onde: 
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n: Número de especialistas, correspondente ao tamanho mínimo de amostra; 

Zα: Nível de confiança desejado (95% = 1,96, conforme ts%); 

P: Proporção mínima de especialistas para considerar-se o instrumento/item 

adequado (80%); 

d: Grau de precisão da estimativa (20%) 

Para seleção dos especialistas utilizou-se os seguintes critérios de inclusão baseados 

nos sistemas de pontuação (quadros 1 e 2). Para serem considerados especialistas os 

profissionais tiveram que fazer uma pontuação de no mínimo 5 e no máximo 14. 

A busca pelos profissionais na docência ocorreu na identificação dos profissionais que 

atuassem em ensino, pesquisa e extensão na área temática gerontologia e membros do Projeto 

de Pesquisa Ações Integradas em Saúde do Idoso: aspectos socioculturais, político-

econômicos e biológico-funcionais do departamento de Enfermagem da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). 

 Foram enviados para 15 docentes uma carta-convite para participarem da pesquisa. 

Destes, 11 confirmaram sua participação, em seguida, sendo enviado o termo de 

consentimento livre esclarecido e o instrumento de coleta de dados. Após esse segundo 

contato, apenas 9 devolveram o instrumento preenchido.   

Quadro 1 - Critérios de inclusão para profissionais atuantes na docência. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO  
FORMAÇÃO ACADÊMICA  
Mestrado  Item obrigatório 

sem pontuação 
Mestre com dissertação na área saúde do idoso 1 
Doutorado  1 
Doutorado com tese na área saúde do idoso 2 
Especialização em Saúde Pública e/ou saúde do idoso  1 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL   
ENSINO  
Graduação: ministra ou ministrou aula na disciplina Saúde do Idoso 2 
Ministra ou ministrou aula em curso de Especialização em Saúde do Idoso 2 
PESQUISA  
Desenvolve pesquisa na área saúde do idoso nos últimos 2 anos 2 
EXTENSÃO  
Desenvolve projeto de extensão nos últimos 2 anos 2 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA   
Produção de artigo científico resultante de pesquisa na área saúde do idoso em periódicos 
com Qualis ≥ B2 (nos últimos 2 anos) 

2 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 14 
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 A seleção dos profissionais atuantes na assistência deu-se inicialmente pela 

identificação daqueles que faziam parte do Pro-saúde (UFC) e dos membros do Projeto de 

Pesquisa Ações Integradas em Saúde do Idoso: aspectos socioculturais, político-econômicos e 

biológico-funcionais do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Entretanto, muitas foram as dificuldades para captação desses profissionais, e desse 

modo, solicitou-se aos enfermeiros assistentes que indicassem pessoas para participar da 

pesquisa. Para manter o anonimato os docentes receberam a letra D e os assistentes a letra A, 

sendo numerados de acordo com resposta do instrumento de coleta de dados. O primeiro 

docente que respondeu recebeu o codinome D1, o primeiro assistente de A1 e assim por 

diante até o último docente e assistente. 

Inicialmente, enviou-se a carta-convite para 20 enfermeiros. Destes, apenas 8 

confirmaram sua participação e responderam o instrumento de coleta de dados. Quadro 2:  

Quadro 2 - Critérios de inclusão para profissionais atuantes na assistência. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO  
FORMAÇÃO ACADÊMICA  
Mestrado com dissertação na área saúde do idoso 1 
Doutorado com tese na área saúde do idoso 2 
Especialização em Saúde Pública e/ou saúde do idoso  1 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL   
Experiência profissional na ESF no mínimo de 2 anos 2 
Experiência profissional com ênfase no trabalho com idosos (atividade grupal, visita 
domiciliária, consulta de enfermagem) no mínimo de 2 anos 

3 

Ministra ou ministrou cursos com ênfase na saúde do idoso  1 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO  
Participou de cursos de atualização na área de saúde do idoso 2 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA   
Produção de artigo científico resultante de pesquisa na área saúde do idoso em periódicos 
com Qualis ≥ B3 (nos últimos 2 anos) 

2 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 14 

 

Compuseram, portanto, a amostra final do estudo 17 especialistas, sendo 9 

docentes e 8 assistentes. 

3.3.2.2 Coleta de dados 

Técnica de Coleta de Dados 

O protocolo desenvolvido na primeira fase do estudo foi submetido ao grupo de 

especialistas a fim de que fosse julgado seu conteúdo por meio de concordância. Ribeiro 
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(2010) indica que uma das técnicas para executar a validação do conteúdo nas diretrizes 

clínicas é a técnica do Método Delphi.  

Esta consiste em método sistematizado de julgamento de informações, útil para 

obter consensos de especialistas sobre determinado tema por meio de validações articuladas 

em fases ou ciclos (CASTRO; REZENDE, 2009). Não há limites para o número de rodadas 

Delphi. 

Neste estudo foi estabelecido como critério para definir o número de rodadas 

Delphi a concordância dos especialistas de no mínimo 80%, verificado pelo índice de 

validação de conteúdo, proporção entre especialistas e teste binomial. Caso algum os índices 

avaliados obtivesse valor menor que 0,80 indicaria nova rodada Delphi. Entretanto, esse valor 

foi atingido em todos os itens logo na primeira rodada, portanto, para atingir neste estudo 

consenso foi necessária apenas uma Rodada Delphi.  

Para Spínola (1984) a técnica Delphi possibilita aos especialistas expressar suas 

opiniões sobre um determinado tema, existindo construção participativa, mas sem contato 

face a face, portanto o anonimato é uma das características deste método. Como uma forma de 

assegurar essa característica e-mail foi enviado na forma de Cópia Oculta (Cco). 

No primeiro contato foi envidada Carta-Convite (APÊNDICE B) para 39 

especialistas. Inicialmente, estabeleceu-se o prazo de 1 semana, entretanto, alguns 

especialistas necessitaram do prazo de 10 dias para responder o e-mail aceitando participar da 

pesquisa. Responderam ao contato inicial 19 enfermeiros. Esse processo ocorreu no mês de 

abril de 2012. 

Com o aceite, enviou-se o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE C), o protocolo original (APÊNDICE A) e o instrumento de Coleta de Dados 

(APÊNDICE D), dando início a primeira Rodada Delphi. Inicialmente, estabeleceu-se o prazo 

de 20 dias para a devolução do instrumento preenchido, entretanto, muitos especialistas 

necessitaram do prazo de 1 mês. Essa etapa ocorreu nos meses de abril a maio de 2012. 

Responderam o instrumento 17 especialistas. Após avaliação dos instrumentos, calculou-se o 

Índice de Validação de Conteúdo. 

Para melhor compreensão do método, apresentamos o esquema que segue: 
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Figura 2 - Modelo explicativo da técnica Delphi 

PESQUISADOR  ESPECIALISTA 
Seleção e contato com 
especialistas. 
Envio carta convite.  

                  Email 
 
                   Email 

Recebe e-mail. 
Confirma participação na pesquisa 
mediante assinatura do TCLE. 
Prazo: 10 dias. 

 
 

  

1ª RODADA DELPHI   
Envio do TCLE, instrumento de 
avaliação e do protocolo 
desenvolvido. 

                  Email 
 
                   Email 

Procede a leitura do instrumento e 
realiza avaliação do protocolo 
Prazo: 1 mês.  

 
 

  

Avalia instrumentos.  
Calcula índice de concordância. 
Procede alterações nos itens 
necessários. 

  

 
 

  

Versão final do protocolo   
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Instrumento de Coleta de dados 

Para coleta dos dados foi elaborado um questionário composto por três partes. A 

primeira refere-se à apresentação do objetivo da pesquisa e orientar os especialistas quanto ao 

preenchimento do instrumento de coleta de dados foi elaborado. A segunda parte consiste na 

caracterização dos especialistas com dados sobre sexo, idade, ocupação, local de trabalho, 

município de trabalho, tempo de formação e questões relativas à experiência profissional no 

ensino, na pesquisa e na assistência de enfermagem na estratégia saúde da família com ênfase 

na saúde do idoso, e já a terceira é o Instrumento de avaliação do protocolo (APÊNDICE D). 

O instrumento para validação do conteúdo do protocolo foi elaborado para avaliar 

a relevância e clareza do instrumento desenvolvido. Para isso cada avaliador teve que pontuar 

o grau de concordância a partir de uma escala de Likert de cinco  pontos. Polit e Beck (2006) 

recomenda esse tipo de escala na validação de conteúdo para evitar um ponto neutro. Essas 

escalas fornecem aos respondentes uma lista de questões e pede que o respondente estime o 

grau de sua resposta. A cada resposta é atribuído um número de pontos. (HULLEY et al., 

2008). Os gradientes das respostas serão: 0 = discordo veemente, 1 = discordo, 2= não 

concordo, nem discordo,  4 = concordo, 5 = concordo inteiramente”.  

Na escolha das respostas os especialistas foram guiados pelas seguintes 

orientações: 
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� Concordo inteiramente: informação extremamente relevante e indispensável no 

protocolo; 

� Concordo: informação relevante, mas confusa; 

� Não concordo, nem discordo: quando não tiver opinião sobre o assunto. Ao selecionar 

esse gradiente de resposta, emitir uma justificativa; 

� Discordo: informação pouco relevante para temática, mas se sofrer alterações pode ser 

relevante;  

� Discordo veementemente: item dispensável no protocolo ou indisponível.  

3.3.2.3 Organização e Análise dos dados 

 Os dados coletados foram inseridos em planilha eletrônica para procedimentos das 

análises descritivas e inferenciais utilizando o programa Microsoft Office Excel 2007 e o 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 18.0.  

No programa Microsoft Office Excel 2007 permitiu-se ser calculado o Índice de 

Validação de Conteúdo (CVI) para avaliar a extensão da concordância entre os especialistas 

(SOEKEN, 2005). Polit e Beck (2006) propõem três equações matemáticas para o cálculo do 

IVC: o S-CVI/Ave (média dos IVC para todos os itens do instrumento), S-CVI/UA 

(proporção de itens que atingiram os escores 3 e 4, por todos os especialistas) e o I-CVI 

(Proporção de especialistas que avaliaram um item de relevância de 3 ou 4), conforme 

fórmulas:  

S-CVI/Ave = total de item com I-CVI≥0,80/nº de itens do instrumento. 

S-CVI/UA= nº dos itens classificados em 3 e 4 por todos os especialistas/ nº de itens do 

instrumento 

I-CVI = nº de especialistas que valoraram 3 ou 4/ nº especialistas. 

Foi considerado concordância quando os valores para o I-CVI foram maior ou 

igual a 0,80 e para S-CVI maior ou igual a 0,90 (POLIT; BECK, 2006). 

Posteriormente, os dados inseridos no Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versão 18,0, permitiram realizar a formulação de tabelas contendo frequências 

absolutas e relativas, médias e desvios-padrão, bem como teste binomial dos itens do 
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protocolo, com o intuito de averiguar se havia diferença de concordância entre os especialistas 

em cada item do protocolo e diferença de concordância entre os grupos da assistência e da 

docência. Foi estabelecido o índice de concordância de 80% e o nível de significância de 5%. 

Além da análise estatística, considerou-se pertinente avaliar as sugestões dos 

especialistas com intuito de aprimorar o protocolo. Toda fase de análise dos dados ocorreu no 

período de junho a agosto do ano vigente.  

3.4 Aspectos éticos da pesquisa 

Antes de ser iniciada a pesquisa, este estudo foi submetido e aprovado (protocolo 

nº237/11) ao Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Universitário da UFC, em 

concordância com as determinações da Resolução n° 196/96 e seguiu os princípios da 

bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. De acordo com a recomendação 

da portaria, foi garantida aos sujeitos a liberdade de participar ou não do estudo. Foram 

esclarecidos para cada participante os objetivos do estudo, sendo solicitada a assinatura do 

termo de consentimento. Foi assegurada a confidencialidade, a privacidade visando evitar 

qualquer tipo de constrangimento aos sujeitos envolvidos na pesquisa (BRASIL, 1996).  
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4 RESULTADOS 

4.1 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM IDOSOS COM RISCO DE 

FRAGILIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Revisão integrativa é um dos métodos de pesquisa utilizados na Prática Baseada em 

Evidências que permite a incorporação das evidências científicas na prática clínica. Esse tipo 

de pesquisa tem como finalidade reunir e sintetizar resultados de estudos sobre um delimitado 

tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do 

conhecimento do tema investigado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). O propósito 

desta foi identificar as intervenções de enfermagem para idosos com risco de fragilidade com 

base nos domínios da Escala de Fragilidade Edmonton. 

Para a condução desta percorram-se as seguintes etapas: (1) identificação do problema 

ou da temática (elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento de descritores e dos 

critérios para inclusão/exclusão de artigos); (2) amostragem (seleção dos artigos); (3) 

categorização dos estudos; (4) definição das informações a serem extraídas dos trabalhos 

revisados; (5) análise e discussão a respeito das intervenções; (6) síntese do conhecimento 

evidenciado nos artigos analisados ou apresentação da revisão integrativa (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Estruturar a questão norteadora é uma habilidade fundamental para os profissionais 

que utilizam a prática baseada em evidências. Esta geralmente contém quatro elementos: 

população, intervenção, comparação e resultados (outcomes), conhecidos como estratégia 

PICR ou PICO (CULLUM et al, 2010).  

População (P) é o grupo de clientes ou cenário clínico de interesse, este pode ser um 

paciente ou um grupo de pacientes com determinada condição. Intervenção (I) é o aspecto de 

interesse do atendimento de saúde que podem ser terapêuticas, preventivas, diagnósticas ou 

organizacionais. Comparação (C) é a intervenção mais utilizada ou se não é utilizada 

nenhuma intervenção. O resultado (R) é o que se espera com o uso de uma intervenção 

(CULLUM et al, 2010; LOURENCINI, 2011). 

O quadro abaixo descreve e sintetiza os componentes utilizados para elaboração da 

questão norteadora dessa revisão integrativa: 
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Quadro 3 - Descrição da estratégia PICR para elaboração da pergunta de pesquisa para o 
estudo proposto.  

ELEMENTOS DEFINIÇÃO DESCRIÇÃO 
P Paciente ou problema Idosos com risco de fragilidade 
I Intervenção Estratégias de promoção da saúde para cada domínio 

da escala de fragilidade de Edmonton 
C Controle Identificação de artigos que contenham estratégias de 

enfermagem para promoção da saúde de idosos com 
risco de fragilidade 

R Resultado Obtenção das estratégias de enfermagem para cada 
domínio da escala de fragilidade de Edmonton capazes 
de promover a saúde de idosos com risco de 
fragilidade.  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Com o intuito de descrever os aspectos das intervenções de enfermagem para idosos 

com risco de fragilidade, elaborou-se a seguinte questão norteadora: Quais as estratégias que 

a enfermagem pode desenvolver para promover a saúde de idosos com risco de fragilidade 

em cada domínio da Escala de fragilidade de Edmonton (EFE)? 

 As produções científicas foram pesquisadas nas seguintes bases de dados 

PUBMED/MEDLINE, CINAHL e SCOPUS. A escolha dessas três bases ocorreu pela 

verificação da repetição dos artigos, bem como pela vasta bibliografia contida nestas. A não 

inclusão da base de dados LILACS deu-se pelo não resgate da literatura ao realizar os 

cruzamentos dos descritores de saúde no momento da coleta. 

 Para contemplar os domínios da EFE realizaram-se simultaneamente 22 pesquisas em 

cada base de dados. Respeitando a sequência: 1) PUBMED; 2) CINHAL e 3) SCOPUS. Tal 

procedimento foi adotado para verificar as repetições e facilitar as exclusões das produções 

repetidas. Abaixo encontram-se as características de cada base: 

� Base de dados 1 -  PubMed: Serviço da U.S National Library of Medicine contém mais 

de 16 milhões de citações, além de incluir o Medline (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online) e outras fontes, desde 1950. Acesso: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 

� Base de dados 2 – Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), acessada por meio do portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), contemplando artigos de 

ciências da saúde, mais especificamente da área da enfermagem. Acesso: 

http://www.periodicos.capes.gov.br. 
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� Base de dados 3 – SCOPUS: lançada pela editora Elsevier desde de 2004, possui mais 

de 5.300 títulos de Ciências da Saúde dentre os quais os títulos SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), contemplando dessa forma artigos nacionais e 

internacionais. O acesso também é permitido por meio do Portal Capes 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/). 

Executar esse tipo de busca necessita selecionar os descritores de saúde que podem ser 

controlados ou não. Trata-se de uma tarefa árdua, pois demanda do pesquisador um grande 

conhecimento da temática. Nesta pesquisa, essa etapa foi bastante complexa, pois a EFE 

contempla aspectos multidimensionais do idoso. Nesse sentido, os dois primeiros descritores 

selecionados foram: frail eldery/ idoso fragilizado; intervention/intervenção, uma vez que se 

pretendia buscar intervenções de enfermagem para esta população. Tais descritores são 

descritores controlados e foram utilizados de modo fixo em todas as pesquisas, portanto, 

denominaram-se descritores fixos.  

Como o protocolo de enfermagem estava voltado para os aspectos preventivos, nas 

buscas também utilizou-se os qualificadores: promotion/ promoção; prevention/ prevenção. 

Estes eram alternados em cada pesquisa realizada. 

Por fim, inseriu-se no campo o descritor não controlado que identificava os domínios 

da escala. A seguir encontrou-se a relação dos domínios com cada descritor não controlado 

utilizado e nessa pesquisa foram denominados descritores variados: 

Quadro 4-  Descritores não controlados de acordo com o domínio da EFE utilizados na 

revisão integrativa da literatura 

Domínio EFE Descritores variáveis 
Cognição cognition (cognição); 

dementia (demência) 
mental health (Saúde mental) 

Estado geral de saúde self-Care (autocuidado)  
health education (educação em saúde) 

Independência funcional activities of daily living (atividades de vida diária)1 
Suporte social health service (serviços de saúde) 
Uso de medicamentos polypharmacy (polifarmácia);  
Nutrição nutrition (nutrição); food habits (hábitos alimentares); 
Humor depression (depressão) 
Continência urinary incontinence (incontinência urinária) ; 
Desempenho funcional activities of daily living (atividades de vida diária) 

                                                 
1 Sabe-se que independência funcional na EFE contempla AVD e AVDI. Entretanto, na lista de descritores 

contidas no DESC e no MESH, não encontramos um descritos que contemplasse as AVDI, porém essas estavam 

descritas nos artigos encontrados.  
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Para proceder a busca nas bases de dados inseriu-se tais descritores utilizando-se a 

seguinte fórmula: 

 

 

 

Para facilitar o entendimento do leitor, a seguir são exemplificadas o modo como os 

descritores e os qualificadores foram inseridos em cada pesquisa. 

Figura 3 - Modelo explicativo para utilização dos descritores e qualificadores utilizados na 

revisão integrativa 

 Descritores fixos Qualificadores Descritores variados 

 

   Self- Care 

Exemplo 1 FRAIL 

ELDERLY 

AND INTERVENTION AND PREVENTION AND  

       COGNITION 

        

       Self- Care 

Exemplo 2 FRAIL 

ELDERLY 

AND INTERVENTION AND   PROMOTION AND  

       COGNITION 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Após cada pesquisa utilizando a fórmula descrita acima, as produções científicas que 

se enquadravam para essa revisão eram listadas pelos títulos. Nessa primeira seleção foram 

incluídas as pesquisas com as seguintes características: 

� Artigos em inglês, português ou espanhol; 

� Disponíveis na íntegra na base de dados; 

� Que respondessem a questão norteadora. 

Nessa primeira seleção foram listadas 650 referências que pelos títulos respondiam a 

questão norteadora. Entretanto, como alguns estudos estavam repetidos nas bases de dados, 

estes foram excluídos. Para identificar os títulos repetidos, utilizou-se a ferramenta do 

Microsoft office Word 2007 para localizar os títulos repetidos e a qual tarjavam-se de amarelo. 

Aqueles que se duplicaram eram deixados na primeira pesquisa que fora realizada. Após essa 

Descritor Fixo AND qualificador AND Descritores variáveis 

 



60 

 

primeira investigação totalizam-se 250 artigos disponíveis na íntegra que foram incluídos na 

pesquisa pelo título.  

A seguir foram lidos os resumos e foram excluídas as produções com as seguintes 

características: 

� População não era idoso em risco de fragilidade e/ou frágil;  

� As intervenções estavam direcionadas ao cuidador; 

� Não abordavam a temática; 

� Traziam temáticas específicas, como quedas. 

Após essa segunda seleção foram incluída 54 artigos. Posteriormente, esses foram 

traduzidos e lidos na integra. Nessa 3º busca foram excluídos: 

� artigos de revisão narrativa,  

� que não descreviam as intervenções,  

� publicações de projetos de pesquisa  

Abaixo encontra-se o fluxograma dessa seleção.  

 A etapa de seleção dos artigos para revisão integrativa ocorreu nos meses de setembro 

a novembro de 2011. Após essa etapa, os dados dos artigos foram extraídos por meio de um 

instrumento de coleta de dados adaptado de Ursi (2005). 

 Esse instrumento foi composto de 3 seções: a primeira corresponde à identificação dos 

artigos, a segunda aos critérios metodológicos e na terceira encontra-se a lista dos domínios 

da EFE com as intervenções de enfermagem contidas na Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC). Optou-se por utilizar a nomenclatura da NIC, pois ao fazer a leitura dos 

artigos, mesmo aqueles produzidos por outras categorias profissionais, verificou-se a 

existência de intervenções que se assemelhavam com os descritos na NIC. Desse modo, com 

intuito de padronizar as intervenções de enfermagem para idosos com risco de fragilidade, 

buscou-se utilizar a nomenclatura própria do corpo científico da enfermagem (APÊNDICE 

E). 
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Figura 4: Fluxograma de seleção dos artigos incluídos na revisão 

integrativa.

 

Na análise e posterior síntese dos artigos foi utilizado quadros sinópticos, que 

contempla os seguintes aspectos: nome do primeiro autor, título da publicação, ano de 

publicação, tipo de estudo, amostra, domínios da escala estudados, intervenção, resultados e 

recomendações/conclusões. 

Os artigos foram classificados conforme o nível de evidência. O nível I (nível mais 

forte) trata de revisão sistemática ou meta-análise de múltiplos estudos controlados ou 

diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas. O nível II são evidências de pelo menos 

um ensaio clínico randomizado bem controlado. O nível III reflete evidências obtidas de 

ensaios clínicos bem delineados sem randomização. No nível IV, as evidências são 

provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados. O nível V são 

Estudos potencialmente relevantes 

identificados e selecionados para a 

recuperação (n = 650) 

Estudos excluídos: repetição nas bases de 

dados idoso  (n= 400) 

Estudos recuperados para uma 

avaliação mais detalhada (n =250) 

Estudos potencialmente 

adequadas para ser incluído na 

revisão integrativa (54) 

Estudos incluídos na Revisão integrativa 

(n= 16) 

Estudos excluídos idoso não frágil; cuidador; quedas; não 

se  referia ao tema (n= 196) 

Estudos excluídos: revisão narrativa; não trazia 

intervenções; publicações de projetos  (n= 37) 
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evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos. O nível VI 

representa evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo. E, por fim, o 

nível VII (mais fraco) são evidências oriundas de opiniões de autoridades respeitáveis 

baseadas na competência clínica ou opinião de comitês de especialistas, incluindo 

interpretações de informações não baseadas em pesquisas; opiniões reguladoras ou legais 

(GALVÃO, 2006).   

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foram feitas de forma 

descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa 

elaborada a fim de atingir o objetivo proposto. 

RESULTADOS DA REVISÃO INTEGRATIVA 

A amostra foi composta por 16 estudos primários conforme critérios de seleção 

propostos na revisão integrativa.  Desses, 50% (n=8) estavam indexados na 

PUBMED/MEDLINE, 44% (n=7) na SCOPUS e 6% (n=1) na CINHAL. Todos foram 

publicados em idioma inglês. 

Quanto ao ano de publicação, conforme gráfico 1,verificou-se a preocupação com essa 

temática a partir do ano 2002; seguindo uma constância nos anos subsequentes, atingindo o 

pico máximo em 2010 (25%, n=4) publicações. 

Gráfico 1 - Distribuição das produções científicas de acordo com o ano de publicação. 
Fortaleza, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O quadro 5 apresenta os autores, título, data de publicação, periódico e base de dados. 
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Quadro5 - Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores, título da 
produção, ano de publicação, periódico e base de dados. Fortaleza, CE, 2012.  

 
 

AUTORE
S 

TÍTULO ANO PERIÓDICO BASE DE 
DADOS 

1 Li CM. et 
al. 

The effectiveness of a comprehensive geriatric 
assessment intervention program for frailty in 
community-dwelling older people: a 
randomized, controlled trial.  

2010 Arch Gerontol 
Geriatr 

Pubmed 

2 Van Hout 
HPJ et al. 

Prevention of adverse health trajectories in a 
vulnerable elderly population through nurse 
home visits: a randomized controlled trial.. 

2010 J Gerontol A 
Biol Sci Med 
Sci. 

Pubmed 

3 Chan HY 
et al. 

Let me talk--an advance care planning 
programme for frail nursing home residents. 

2010 J Clin Nurs Pubmed 

4 Dahlin-
Ivanoff S 
et al. 

Elderly persons in the risk zone. Design of a 
multidimensional, health-promoting, 
randomized three-armed controlled trial for 
"prefrail" people of 80+ years living at home 

2010 BMC Geriatr Pubmed 

5 Vass M et 
al. 

A feasible model for prevention of functional 
decline in older home-dwelling people—the GP 
role. A municipality-randomized intervention 
trial 

2009 Fam Pract Scopus 

6 Gillette-
Guyonne 
S. et al. 

Commentary on "A roadmap for the prevention 
of dementia II. Leon Thal Symposium 2008." 
The Multidomain Alzheimer Preventive Trial 
(MAPT): a new approach to the prevention of 
Alzheimer's disease 

2009 Alzheimers 
Dement 

Scopus 

7 Peri K et al Does functionally based activity make a 
difference to health status and mobility? A 
randomised controlled trial in residential care 
facilities (The Promoting Independent Living 
Study; PILS) 

2008 Age Ageing Pubmed 

8 Vinsnes, 
A.G et. al.  

Unit-based educational program to improve 
urinary incontinence in the frail elderly  

2007 Nursing Science 
& Research in 
the Nordic 
Countries 

Cinhal 

9 Greenspan 
AI et al. 

Tai chi and perceived health status in older 
adults who are transitionally frail: a randomized 
controlled trial. 

2007 Phys Ther Pubmed 

10 Bandinelli 
S. et al. 

A randomized, controlled trial of disability 
prevention in frail older patients screened in 
primary care: the FRASI study. Design and 
baseline evaluation.  

2006 Aging Clin Exp 
Res 

Pubmed 

11 Fenton J. J 
et al., 

Bringing Geriatricians to the Front Lines: 
Evaluation of a Quality Improvement 
Intervention in Primary Care 

2006 J Am Board 
Fam Med 

Scopus 

12 Markle-
Reid M. et 
al 

Health promotion for frail older home care 
clients 

2006 Adv Nurs Scopus 

13 Schein C 
et al.  

The association between specific nurse case 
management interventions and elder health 

2005 J Am Geriatr 
Soc 

Scopus 

14 Gill TM et 
al  

A prehabilitation program for the prevention of 
functional decline: effect on higher-level 
physical function 

2004 Arch Phys Med 
Rehabil 

Pubmed 

15 Oida Y. et 
al. 

Effects of a 5-year exercise-centered health-
promoting programme on mortality and ADL 
impairment in the elderly. 

2003 Age Ageing Scopus 

16 Gill TM. et 
al. 

A program to prevent functional decline in 
physically frail, elderly persons who live at 
home 

2002 N Engl J Med Pubmed 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com relação ao tipo de periódico, todos foram publicados em revistas internacionais, 

sendo 37% (n=6) em periódicos especializados em Gerontologia; 44% (n=7) em revistas de 

outras áreas da saúde e 19% (n= 3) em revista de Enfermagem Geral.  O quadro 6  traz os 

títulos periódicos e os seus respectivos fatores de impacto. 

Quadro 6: Distribuição dos periódicos e fator de impacto das referências incluídas na revisão integrativa. 

Fortaleza, CE, 2012.  

Periódico Número de artigos Fator de impacto 
Archives of Gerontology and Geriatrics 01 1,452 

The Jounals of Gerontology, Series A 01 4,598 
Journal of Clinical Nursing 01 1,118 

BMC Geriatrics 
01 2,34 

Family Practice 01 1,503 
Alzheimer’s & Dementia: the journal of the Alzheimer’s 
association 

01 6,373 

Age and Ageing 02 3,090 
Nursing Science & Research in the Nordic Countries 01 - 
Physical Therapy 01 3,113 
Aging Clinical and Experimental Research 01 1,552 
Journal of the American Board of Family Medicine 01 1,987 
Journal of Advanced Nursing 01 1,477 
Journal of the American Geriatrics Society 01 3,737 
Archives of  Physical Medicine and Rehabilitation 01 2,282 
The New England Journal of Medicine  01 53.298 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O país responsável pelas publicações foi os Estados Unidos da América (EUA) com 

33% (5) dos estudos; em seguida vem Canadá, com 13% (n=2) das publicações. Por fim, 

Holanda, França, Japão, Nova Zelândia, Dinamarca, Itália, Taiwan, Suécia e China, com um 

trabalho cada. 

Dos artigos avaliados, 50% (n= 8) foram desenvolvidos em Home Care; 37% (n=6) 

em Nursery Home e 13% (n= 2) em unidades ambulatoriais.  

O quadro 7 mostra o título, tipo de delineamento da pesquisa e os níveis de evidência 

dos artigos selecionados. 

Quanto ao tipo de delineamento de pesquisa dos artigos avaliados, foram incluídos: 

53% (n=9) Ensaios Randomizados Controlados; 33% (n= 6) estudos descritivos e 6% (n=1) 

estudo quase-experimental. 
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Quadro 7-  Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com título da produção, tipo 
de estudo e nível de evidência. Fortaleza, CE, 2012.  

 TÍTULO TIPO DE ESTUDO NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA 

1 The effectiveness of a comprehensive geriatric 
assessment intervention program for frailty in 
community-dwelling older people: a randomized, 
controlled trial.  

Ensaio Randomizado 
controlado 

II 

2 Prevention of adverse health trajectories in a vulnerable 
elderly population through nurse home visits: a 
randomized controlled trial.. 

Ensaio Randomizado 
controlado 

II 

3 Let me talk--an advance care planning programme for 
frail nursing home residents. 

Quase-experimental III 

4 Elderly persons in the risk zone. Design of a 
multidimensional, health-promoting, randomized three-
armed controlled trial for "prefrail" people of 80+ years 
living at home 

Estudo descritivo IV 

5 A feasible model for prevention of functional 
decline in older home-dwelling people—the GP role. A 
municipality-randomized intervention trial 

Descritivo IV 

6 Commentary on "A roadmap for the prevention of 
dementia II. Leon Thal Symposium 2008." The 
Multidomain Alzheimer Preventive Trial (MAPT): a 
new approach to the prevention of Alzheimer's disease 

Descritivo IV 

7 Does functionally based activity make a difference to 
health status and mobility? A randomised controlled 
trial in residential care facilities (The Promoting 
Independent Living Study; PILS) 

Randomizado controlado II 

8 Unit-based educational program to improve urinary 
incontinence in the frail elderly  

Descritivo tipo “antes e 
depois” 

IV 

9 Tai chi and perceived health status in older adults who 
are transitionally frail: a randomized controlled trial. 

Ensaio Randomizado 
controlado 

II 

10 A randomized, controlled trial of disability prevention 
in frail older patients screened in primary care: the 
FRASI study. Design and baseline evaluation.  

Ensaio Randomizado 
Controlado 

II 

11 Bringing Geriatricians to the Front Lines: Evaluation of 
a Quality Improvement Intervention in Primary Care 

Estudo descritivo IV 

12 Health promotion for frail older home care clients Ensaio Randomizado 
Controlado 

II 

13 The association between specific nurse case 
management interventions and elder health 

Descritivo IV 

14 A prehabilitation program for the prevention of 
functional decline: effect on higher-level physical 
function 

Ensaio randomizado 
controlado 

II 

15 Effects of a 5-year exercise-centered health-promoting 
programme on mortality and ADL impairment in the 
elderly. 

Estudo descritivo IV 

16 A program to prevent functional decline in physically 
frail, elderly persons who live at home 

Ensaio randomizado 
controlado 

II 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

O quadro 8 mostra os domínios da escala de fragilidade que foram estudados em cada 

artigo. 
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Quadro 8: Distribuição dos domínios da escala encontrados em cada estudo incluídos na revisão integrativa. Fortaleza, CE, 2012. 

 Domínio da Escala estudado Recomendações/ Conclusões 
1 Suporte social/ Uso de medicamentos 

Nutrição/ Desempenho funcional 
Os autores recomendam que estudos visam desenvolver uma avaliação geriátrica ampla não sejam menos de 6 meses , 
sendo necessário mais estudos para provar a eficácia na prevenção e melhoria dos idosos. 

2 Estado Geral de Saúde/ Suporte Social/  Uso de 
Medicamentos/ Nutrição/ Desempenho 
funcional 

Não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo de intervenção e o grupo controle. Os autores sugerem uma 
busca mais aprofundada de intervenções eficazes para as pessoas vulneráveis na atenção primária.  

3 Cognição/ Suporte social Com o “Let me talk” houve  melhora na comunicação destas para com cuidadores e familiares. Mostrou atenuação da 
angústia existencial. Os autores recomendam a adoção do programa no atendimento domiciliar de enfermagem. 

4 Estado Geral de saúde/ Desempenho funcional Em intervenções multidimensionais, profissionais e idosos devem planejar conjuntamente de modo a atingir as 
necessidades dos idosos. 

5 Estado geral de Saúde Houve a redução do declínio funcional e da taxa de institucionalização entre os idosos com 80 anos ou mais.  
6 Cognição/ Nutrição/ Desempenho funcional Os autores sugerem que para haver respostas positivas no domínio cognitivo é importante ter a interação com os outros 

domínios (nutrição e atividade física). 
7 Estado Geral de Saúde/ Independência 

funcional/ Suporte Social/ Uso de 
medicamentos 

Os autores sugerem que um programa de exercícios repetitivos voltado para as AVD podem melhorar o estado de saúde 
em curto prazo, sendo necessários outros estudos para estabelecer a sustentabilidade da mudança. 

8 Continência Tendência de redução no peso das almofadas de incontinência (161 ml versus 120 ml, p = 0,03);  e diminuição da urina 
residual (62 ml para 42 ml, p=0,001). Os autores sugerem aprofundamento no estudo para melhorar a qualidade da 
assistência em idosos incontinentes. 

9 Estado Geral de Saúde/ Uso de Medicamentos/ 
Nutrição/ Desempenho funcional 

Mulheres que participaram do grupo de Tai Chi demonstraram benefícios no estado de saúde de modo especial na 
deambulação. 

10 Nutrição/ Uso de medicamentos/ Desempenho 
funcional 

Os autores sugerem que pode haver sucesso em intervenções na atenção primária com exercícios e cuidados específicos. 
Sendo necessário novos estudos para verificar se tal intervenção impede a deficiência 

11 Estado Geral de Saúde/ Suporte Social 
Uso de medicamentos/ Desempenho funcional 

Intervenções ambulatoriais podem reduzir a hospitalização e o total de custos entre os idosos vulneráveis. 

12 Estado Geral de saúde/  Independência 
funcional/ Suporte social 

Houve melhora no grupo de intervenção do estado funcional, saúde mental e apoio social. 
As intervenções de enfermagem voltadas para promoção da saúde devem utilizar uma abordagem centralizada no cliente, 
flexível e interdisciplinar.  

13 Estado geral de saúde/ Independência funcional 
Humor 

A assistência de enfrentamento demostrou benefícios nas AIVD. Não houve modificações nos escores de AVD e AVDI 
com as outras intervenções. Os autores reforçam o uso da NIC e sugerem que intervenções que valorizam o indivíduo 
trazem maiores benefícios à saúde do idoso. 

14 Independência funcional/ Desempenho 
funcional 

O PREHAB demonstrou viabilidade e segurança para idosos, porém é necessário discutir melhores estratégias para sua 
implementação nessa população.  

15 Suporte social/ Desempenho funcional Houve a redução da mortalidade em mulheres que fizerem treinamento de força e alongamento. Recomendam realizar 
ensaio randomizado controlado para comprovar a eficácia da intervenção. 

16 Estado geral de Saúde/ Independência 
funcional/ Desempenho funcional 

Após 12 meses de estudo os autores concluíram que o declínio funcional pode ser retardado em idosos que residem em 
casa. 
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Após análise dos artigos, verificou-se que todos os domínios da escala de fragilidade 

foram estudados, nas seguintes proporções: 7% (n=2) estudaram o domínio Cognitivo; 56% 

(n=9) Estado Geral de Saúde; 31% (n= 5) Independência funcional; 44% (n=7) Suporte 

social; 37% (n=6) uso de medicamentos; 31% (n=5) nutrição; 6% (n=1) humor e continência; 

e, 62% (n=10) desempenho funcional. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: COGNIÇÃO 

 

No quadro 9 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio cognição. 

Quadro 9: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio cognição. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA DOMÍNIO COGNIÇÃO – 
NIC 

Chan HY et al., 2010 Ni= 59 
Nc= 62 

Terapia de reminiscências 

Gillette-Guyonne S. et al, 
2009 

N=300 Treinamento de memória 
Estimulação cognitiva 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Gillette-Guyonne et al.  (2009), desenvolveu o Multidomain Alzheimer Preventive 

Trial que tinha por objetivo testar a eficácia de uma intervenção em vários domínios 

(nutricional, física e formação cognitiva) e o uso de Ômega 3 para prevenção do declínio 

cognitivo em idosos frágeis com 70 anos ou mais.  

 Durante 2 meses, as sessões de 1 a 8 estão focadas na formação do raciocínio e as de 9 

a 12 estão focadas no treinamento de memória. O treinamento de raciocínio envolve 

estratégias de ensino para encontrar uma letra ou uma série de palavras e identificar o item 

seguinte da série de palavras. O treinamento de memória envolve estratégias mnemônicas de 

ensino (organização, visualização e de associação) e matéria verbal (listas de palavras, 

sequências de itens, dentre outros) para recordar. O objetivo das sessões cognitivas é ensinar 

aos pacientes como utilizar essas estratégias para resolver problemas cotidianos, tais como 

lembrar de lista de supermercado (GILLETTE-GUYONNE et al., 2009). 

 Outro autor que procurou estudar intervenções em nível de cognição foi Chan e Pang 

(2010) ao desenvolver o programa Let me talk que visa planejar assistência com antecedência 

e incentiva aos participantes a falar sobre as suas preocupações mais profundas com relação 
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aos seguintes temas: a) histórias de vida, b) narrativa de doenças, c) visões de vida e d) 

preferências de cuidados em fim de vida. 

Nestes estudos verificou-se a existência das seguintes intervenções de enfermagem: 

“Treinamento de memória”, “Estimulação Cognitiva” e “Terapia de Reminiscências”. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: ESTADO GERAL DE SAÚDE 

 O quadro 10 mostra as intervenções no domínio estado geral de saúde. 

Quadro10: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio cognição. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA ESTADO GERAL DE 
SAÚDE – NIC 

Van Hout HPJ et al., 2010 Nc=320 
Ni=331 

Educação para saúde 
Avaliação da saúde 

Dahlin-Ivanoff S et al., 2010 Nc= 144 
NI1= 174 
NI2= 171 

Educação para saúde 
Avaliação da saúde 

Vass M et al, 2009 Ni = 438 
Nc=395 

Educação para saúde 
Avaliação da saúde 

Peri K et al, 2008 Ni=63 
Nc=61 

Avaliação da saúde 

Greenspan AI et al, 2007 Ni= 148 
Nc= 143 

Educação para saúde 
Avaliação da saúde 

Fenton JJ et al, 2006 N=146 Avaliação da saúde 
Markle-Reid M. et al. 2006 N Intervenção= 120 

N controle= 122 
Educação para saúde 
Avaliação da saúde 

Schein C et al. 2005 N= 175 
 

Educação para saúde 

Gill TM. Et al., 2002 nC= 92 
nI=92 

Educação para saúde 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nesse domínio foram listadas apenas duas intervenções de enfermagem com base na 

NIC: “avaliação da saúde” e “educação para saúde”. Dentre os nove artigos analisados, dois 

fizeram a avaliação da saúde (PERI et al., 2008; FENTON et al., 2006). Duas dessas 

produções científicas fizeram educação para saúde (GREENSPAN et al., 2007; SCHEIN et 

al., 2000). E quatro realizaram as duas intervenções (VAN HOUT et al., 2010; VASS et al., 

2009; DAHLIN-IVANOFF et al., 2010; MARKLE-REID et al., 2006).  

 Avaliação da saúde foi utilizada nesses artigos para identificar os problemas reais e 

potenciais de saúde do idoso para serem traçadas intervenções, para isso os autores utilizaram 

alguns instrumentos multidimensionais, apresentados no quadro 11: 
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Quadro 11: Instrumentos utilizados na avaliação de saúde do idoso, de acordo com revisão integrativa. Fortaleza, 

2012. 

Artigo Instrumentos para Avaliação da Saúde 
2 Resident Assessment Instrument–Home Care Version (RAI-HC) 
4 Questionnaire / tiredness scale; North Coast dynamometer; Questionnaire/physical and 

activity scale; Gait speed four-meter walking test; The Goteborg quality of life instrument; 
Berg Balance Scale (BBS); KM visual acuity chart; Mini Mental State Examination; SF 36; 
CIRS-G; GDS 20; The ADL staircase; EQ5D; Fugl-Meyer – LiSat; FES-I 

5 The 5 mnemonic Ds to incorporate into usual clinical practice 
7 Life Satisfaction Index (LSI-Z);  SF-36 
9 Autoavaliação de saúde: os participantes classificaram o estado de saúde como excelente, 

muito bom, bom, regular ou ruim. 
11 Não utilizou instrumentos específicos, seguiu sistematicamente os seguintes passos: 1) 

avaliação dos fatores psicossociais, cognitivos, condições físicas e atividade física; 2) triagem 
para dor, depressão, demência, incontinência, risco de quedas e abuso de substancias; 3) 
revisão de medicamentos e efeitos colaterais em idosos e 4) exame físico. 

12 Baseline Questionnaire, CCAC Records, Short Portable Mental Status Questionnaire, Nursing 
Agency Records, SF-36 Health Survey, Center for Epidemiological Studies in Depression 
Scale (CES-D); Personal Resource Questionnaire 85; Coping Questionnaire; Health and 
Social Service Utilization Inventory 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Educação para saúde foi utilizada para orientar os idosos acerca de sua condição de 

saúde. Utilizando a estratégia de visitas domiciliares preventivas, os enfermeiros que atuaram 

nesse tipo de intervenção fizeram ao longo de 6 meses aconselhamentos sobre questões como 

estilo de vida saudável (aumentar exercícios físicos e nutrição equilibrada), segurança 

(ingestão de medicamentos e prevenção de quedas) (VAN HOUT et al., 2010).  

No estudo realizado do Greenspan et al. (2007), foi utilizado essa estratégia no grupo 

controle. Nessa intervenção os idosos reuniam-se uma vez por semana ao longo de 48 

semanas com instruções sobre prevenção de quedas, exercícios físicos e equilíbrio; 

alimentação e nutrição; tratamento farmacológico; legislação e transtornos mentais, com 

entrega de material interativo. 

Também por meio de visitas domiciliárias, enfermeiras fizeram sessões educativas 

sobre: medicação, delírio, demência, depressão, bebidas e estimular a realizar atividades 

físicas (VASS et al., 2009). 

Utilizando a estratégia de grupos focais, foram fornecidas informações sobre o 

processo de envelhecimento e suas consequências, provendo de ferramentas para resolver 

problemas que possam surgir no ambiente doméstico (DAHLIN-IVANOFF et al., 2010). 

Markle-Reid et al. (2006), realizou ensaio randomizado controlado para avaliar os efeitos de 

uma intervenção proativa de promoção da saúde. Essa intervenção durou seis meses com 
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orientações sobre estilo de vida saudável e gestão de doenças crônicas.  Foi observada 

melhora no grupo de intervenção do estado funcional, saúde mental e apoio social.  

Schein et al. (2005) utilizaram estratégias de educação em saúde nas seguintes 

categorias: atividade física, terapia cognitiva comportamental, reforço da comunicação; 

construção de relacionamentos; assistência de enfrentamento; gestão das crises; gestão dos 

medicamentos; eliminação; sistemas de saúde; suporte nutricional e vigilância.  

 Gill et al. (2002) também utilizaram estratégias de educação em saúde para o grupo 

controle. Os idosos receberam visitas domiciliárias de um educador em saúde por um período 

de 6 meses  que fornecia informações sobre: nutrição, manejo de medicamentos, atividade 

física, sono e higiene. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

No quadro 12 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio independência funcional. 

Quadro 12: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio independência funcional. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL – NIC 

Gill TM et al, 2007 N=94 Assistência no autocuidado para AVD Identificação 
de Risco 

Peri K et al, 2008 Ni=63 
Nc=61 

Assistência no autocuidado para AVD 

Markle-Reid M. et al. 2006 N Intervenção= 120 
N controle= 122 

Identificação de Risco 

Schein C et al. 2005 N= 175 
 

Assistência no autocuidado para AVD 
Melhora do enfrentamento 

Gill TM. Et al., 2002 nC= 92 
nI=92 

Assistência no autocuidado para AVD 
Identificação de risco 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Assistência no autocuidado para AVD 

 O prehabilitation program (PREHAB) é um programa de treinamento com 6 meses de 

duração, projetado para evitar o declínio funcional em idosos frágeis que residem em 

domicílio. Um dos princípios desse programa é o de identificar e melhorar as deficiências em 

domínios relevantes para a mobilidade e outras AVD. O ensaio randomizado controlado ficou 

evidente que o programa é eficaz em prevenir o declínio das AVD (GILL et al., 2004). 
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 Peri et al. (2008) desenvolveu um programa de atividades repetitivas da vida diária 

(AVD) destinado a aumentar a atividade física e a capacidade funcional para os residentes de 

instituições de longa permanência. Com este programa os idosos participantes tiveram uma 

melhoria na pontuação da SF-36 em três meses após a intervenção. 

 Com o intuito de reduzir o declínio funcional, Gill et al. (2002), desenvolveu um 

programa visando a AVD transferência. Para isso utilizou-se as seguintes atividades: 

instrução em técnicas seguras para realizar essa atividade, treinamento utilizando dispositivos 

específicos e remoção dos riscos ambientais. Este programa mostrou-se eficaz na prevenção 

do declínio funcional em idosos com fragilidade moderada. 

Identificação de risco 

 O PREHAB também se preocupa com a identificação dos riscos aos quais idosos estão 

submetidos. Foram realizadas as seguintes recomendações para modificação do ambiente: 

usar luzes noturnas, remover tapetes, cordas e objetos pequenos; usa tapete antiderrapante na 

pia e ou fora do banho; instalar barras de apoio no chuveiro e corrimão na cozinha (GILL et 

al., 2004). Semelhantes recomendações já haviam sido realizada por Gill et al. (2002). 

 Em ensaio randomizado controlado com duração de seis meses, cujo objetivo principal 

foi fortalecer os recursos pessoais e ambientais do participante a fim de reduzir o nível de 

vulnerabilidade, melhorar a saúde e a qualidade de vida e reduzir a demanda da utilização dos 

recursos de saúde mais caros. Para isso utilizou-se a estratégia de identificação e 

gerenciamento de fatores de risco para declínio funcional (depressão, demência, a 

polifarmácia e co-ocorrência de doenças) (MARKLE-REID et al., 2006). 

 A identificação de riscos também foi realizada no estudo desenvolvido por Schein et 

al. (2005). 

Melhora do enfrentamento 

A capacidade de enfrentamento foi avaliada através do questionário de coping que 

foca as respostas cognitivas e comportamentais de enfrentamento que os indivíduos usam 

quando um evento estressante ocorreu. Após 6 meses de intervenções proativas de promoção 

da saúde, houve uma melhora estatisticamente significativa no aumento da percepção soa 

escores de apoio social, porém não houve diferença estatisticamente significante ou 
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clinicamente importante nos estilos de enfrentamento entre os dois grupos (MARKLE-REID 

et al., 2006). 

Estratégias utilizadas no estudo de Schein et al. (2005) para a melhora do 

enfrentamento foram: orientação preventiva, apoio emocional, o aumento da autoconsciência, 

a facilitação do trabalho de luto, orientação, aperfeiçoamento do sistema de apoio, apoio à 

tomada de decisão, instilação de esperança, aprimoramento de segurança, o aumento da 

autoestima, cuidados ao morrer, valorização da imagem corporal, clarificação de valores, 

humor, apoio espiritual e o toque terapêutico.  

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: SUPORTE SOCIAL 

No quadro 13 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio suporte social. 

Quadro 13: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio suporte social. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARASUPORTE SOCIAL – 
NIC 

Van Hout HPJ et al., 2010 Nc=320 
Ni=331 

Aumento da socialização 

Peri K et al, 2008 Ni=63 
Nc=61 

Atividades de lazer 

Fenton JJ et al, 2006 N=146 Aumento da socialização 
Markle-Reid M. et al. 2006 N Intervenção= 120 

N controle= 122 
Aumento da socialização 

Oida Y. et al., 2003 N=155 Aumento da socialização 
Li CM. Et al, 2010 N=129 Aumento da socialização 

Chan HY et al. 2010 Ni=59 
Nc= 62 

Aumento da socialização 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O desenvolvimento social foi uma estratégia utilizada com intuito de que idosos 

vulneráveis pudessem aumentar a atividade social e impedir a solidão (VAN HOUT et al., 

2010; FENTON et al., 2006; MAEKLE-REID et al., 2006). O estudo realizado por Oida et al. 

(2003), proporcionou a organização voluntária de grupos para realizar atividades como 

caminhadas e eventos recreativos promovendo a socialização e as atividades de lazer. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: USO DE MEDICAMENTO 

No quadro 14 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio uso de medicamentos. 
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Quadro 14: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio uso de medicamentos. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA USO DE 
MEDICAMENTOS NIC 

Van Hout HPJ et al., 2010 Nc=320 
Ni=331 

Ensino: medicamentos prescrito 

Greenspan AI et al, 2007 Ni= 148 
Nc= 143 

Ensino: medicamentos prescrito 

Peri K et al, 2008 Ni=63 
Nc=61 

Controle de medicamentos 

Fenton JJ et al, 2006 N=146 Controle de medicamentos  
Li CM et al., 2010 N=129 Controle de medicamentos 

Bandinelli S et al., 2006 nC=126 
nI= 125 

Controle de medicamentos 

Fonte: elaborado pelo autor 

Orientação de medicamentos prescritos  

 Esse tipo de intervenção foi utilizada com intuito de promover a segurança dos idosos, 

fornecendo informações sobre medicamentos prescritos (VAN HOUT et al., 2010; 

GREENSPAN et al., 2007; PERI et al., 2008;  FENTON et al., 2006). 

Ensino: medicamentos prescritos 

 Outra intervenção observada nesse domínio visava o ajuste das medicações (LI et al., 

2010; BANDINELLI et al., 2006). 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: NUTRIÇÃO 

No quadro 15 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio nutrição. 

Quadro 15: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio cognição. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA NUTRIÇÃO – NIC 
Van Hout HPJ et al., 2010 Nc=320 

Ni=331 
Aconselhamento nutricional 

Greenspan AI et al, 2007 Ni= 148 
Nc= 143 

Aconselhamento nutricional 

Gillette-Guyonne S et al, 2009 N=300 Aconselhamento nutricional 
Li CM et al, 2010 N=129 Aconselhamento nutricional 

Bandinelli S et al, 2006 nC= 126 
nI=125 

Terapia nutricional 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Foram fornecidas informações sobre alimentação saudável (VAN HOUT et al., 2010; 

GREENSPAN et al., 2007; LI et al., 2010; BANDINELLI et al., 2006). Gillette-Guyonne et 

al.  (2009) utilizou recomendações específicas do Programa Nutricional de Saúde Francesa. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: HUMOR 

No quadro 16 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio humor. 

Quadro 16: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio humor. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA HUMOR – NIC 
Schein C et al. 2005 N= 175 

 
Apoio espiritual 

Suporte emocional 
Aumento da auto estima 

Valorização da imagem corporal 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Para realizar atividades que viessem melhorar o estado de humor foram realizadas 

estratégias de aumento da autoestima, valorização da imagem corporal e apoio espiritual 

(SCHEIN et al., 2005). 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: CONTINÊNCIA 

No quadro 17 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio continência. 

Quadro 17: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio continência. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA CONTINÊNCIA – NIC 
Vinsnes AG et al, 2007 N=18 

 
“treinamento do hábito urinário”; “treinamento para o uso 
do vaso sanitário”; “exercício para musculatura pélvica” e 

“reeducação vesical” 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 O controle da incontinência demonstrou ser eficaz em idosos noruegueses residentes 

em ILPI. A intervenção consistia em ensinar exercícios para fortalecer o assoalho pélvico e 

incentivar o uso do banheiro, evitando-se estratégias de sondagem vesical. Após 3 meses de 

estudo verificou-se a diminuição do peso das fraldas e da urina residual, apesar dos idosos 

permanecerem com a mesma ingestão hídrica durante o dia e a terem aumentado no período 

noturno (VINSNES; HARKLESS; SNYRONNING, 2007). Nesse artigo verificou-se as 
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seguintes intervenções de enfermagem: “treinamento do hábito urinário”; “treinamento para o 

uso do vaso sanitário”; “exercício para musculatura pélvica” e “reeducação vesical”.  

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: DESEMPENHO FUNCIONAL 

No quadro 18 são apresentados os estudos incluídos nessa revisão integrativa no 

domínio desempenho funcional 

Quadro 18: Distribuição das referências incluídas na revisão integrativa de acordo com autores e intervenções 

segundo a NIC para o domínio desempenho funcional. Fortaleza, CE, 2012.  

AUTOR AMOSTRA INTERVENÇÕES PARA DESEMPENHO FUNCIONA L – NIC 
Van Hout HPJ et 

al., 2010 
Nc=320 
Ni=331 

Terapia com exercícios: equilíbrio 

Greenspan AI et al, 
2007 

Ni= 148 
Nc= 143 

Promoção do exercício 

Gill TM et al., 2004 NI=94 
Terapia com exercício para melhorar mobilização das articulações / 
Terapia com exercícios: equilíbrio / Promoção do exercício: treino para 
fortalecimento 

Fenton JJ et al, 
2006 

N=146 Promoção do exercício 

Dahlin-Ivanoff S et 
al., 2010 

Nc= 144 
NI1= 174 
NI2= 171 

Promoção do exercício 

Oida T. et al., 2003 N=155 Promoção do exercício: alongamento/ Promoção do exercício 
Gillette-Guyonne S 

et al, 2009 
N=300 Promoção do exercício 

Gill TM. Et al., 
2002 

nC= 92 
nI=92 

Terapia com exercícios: equilíbrio 

Li CM et al, 2010 N=129 Promoção do exercício 
Bandinelli S et al, 

2006 
Nc: 126 
Ni=125 

Terapia com exercício para melhorar mobilização das articulações / 
Terapia com exercícios: alongamento/ Terapia com exercício/ Treino 
para fortalecimento 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Terapia com exercícios: Equilíbrio 

 Esse tipo de treinamento foi fornecido para idosos vulneráveis com o intuito de 

aumentar a estabilidade da marcha e evitar quedas (VAN HOUT et al., 2010; GILL et al., 

2004; GILL et al., 2002). 

Promoção do exercício: 

 Foi realizado um estudo randomizado controlado utilizando o Tai Chi Chuan. Este 

constitui-se de movimentos lentos e rítmicos que enfatizam a rotação do tronco, deslocamento 

do peso, coordenação e estreitamento gradual da postura. A intervenção consistiu de duas 

sessões por semana de 60 a 90 minutos ao longo de 48 semanas. As sessões incluíam períodos 
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de aquecimento e desaquecimento. Houve melhora na percepção do estado de saúde nesse 

grupo de intervenção (GREENSPAN et al., 2007). 

 O programa desenvolvido por Oida et al. (2003) consistiu em exercícios de 

alongamento (relaxamento do corpo, alongamento dos ombros, alongamento da parte dorsal, 

extensão de quadril e cintura) e de exercícios para as pernas utilizando tubos de borracha 

(extensão de joelho e flexão de quadril na região sentada). Os idosos foram estimulados a 

caminhar com passos mais rápidos que o normal e realizá-los quantas vezes fosse possível em 

sua rotina diária.  

 Outra intervenção foi incentivar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada. 

O tipo mais frequente é a caminhada (30 minutos por dia). Os participantes puderam escolher 

outras formas de cumprir as cinco sessões de 30 minutos por semana (exercícios aeróbicos ou 

treinamento de força) (GILLETTE-GUYONNE et al., 2009). 

 Bandinelli et al. (2006) incentivou a realização de 16 sessões de 90 minutos realizadas 

2 vezes na semana, dividido em aquecimento, alongamento, treino de força e treinamento de 

equilíbrio. 

 Autores também incentivaram a prática de exercícios físicos (FENTON et al., 2006; 

DAHLIN-IVANOFF et al., 2010; LI et al., 2010). 

Terapia com exercício para melhorar mobilização das articulações 

 O PREHAB também apresenta exercícios que visam a mobilização das articulações 

tais como: extensão do joelho; flexão de quadril; abdutores do quadril; flexão de ombro/ 

abdução; depressores do ombro e extensores do cotovelo e rotadores internos (GILL et al., 

2004). 

Promoção do exercício: treino para fortalecimento 

 Foram realizados exercícios utilizando bandagens coloridas (inicialmente amarela e 

evoluindo para vermelho, verde e azul). Cada participante realizava 2 séries de 10 repetições 

3 vezes por semana. Foram fornecidas ilustrações e escritos para orientações do exercício 

(GILL et al., 2004). 
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DISCUSSÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA 

Como já fora relatado, alterações anatomo-fisiológicas decorrentes do processo de 

envelhecimento alteram a capacidade funcional, sendo necessárias intervenções para 

minimizar e/ ou reverter o quadro de dependência física. Nesse estudo, verificou-se que as 

maiorias das intervenções estão direcionadas para a avaliação do Estado Geral de Saúde e 

para melhora do desempenho funcional. 

Para a realização de intervenções eficazes é necessário realizar uma boa anamnese e 

exame físico, ficando clara a importância da intervenção “Avaliação da Saúde”, definida 

como “detecção de riscos ou problemas de saúde por meio de história, de exames e de outros 

procedimentos” (DOCHTERMAN, 2008, p. 639). Nos artigos incluídos nessa revisão 

integrativa verificou-se que apenas um utilizou instrumentos específicos para fragilidade 

(DAHLIN-IVANOFF et al., 2010) ao incluir na avaliação o North Coast dynamometer, 

instrumento para aferir a força muscular. Desse modo, fica claro a importância de utilizar um 

instrumento específico que indique o grau de fragilidade como a Escala de Fragilidade de 

Edmonton. 

Outra intervenção realizada neste domínio foi a “Educação para saúde”, definida como 

“desenvolvimento e fornecimento de instrução e experiência de aprendizagem para facilitar a 

adaptação voluntária de comportamento que leva indivíduos, famílias, grupos ou 

comunidades à saúde” (DOCHTERMAN, 2008, p. 641). Em um protocolo voltado para 

promoção da saúde reconhece-se que tal ação é de suma importância, por fortalecer a 

autonomia e independência do idoso. Tais estratégias foram utilizadas principalmente em 

grupos controle, nos quais verificava-se que estas eram mais eficazes quando acopladas com 

intervenções específicas, como atividades físicas (VAN HOUT et al., 2010; GREENSPAN  et 

al., 2007). Entretanto, Markle-Reid et al. (2006), observou que orientações proativas de 

promoção da saúde também são eficazes. 

Para favorecer desempenho funcional foram realizadas intervenções que visam 

realização da atividade física definida como qualquer movimento corporal produzido pela 

musculatura que resulte em gasto de energia (ALMEIDA et al., 2012). A realização constante 

desta traz benefícios físicos, psicológicos e sociais (ELIOPOULOS, 2011).  

No idoso tais atividades são de suma importância uma vez que durante o processo de 

envelhecimento há o declínio na quantidade e no tamanho das fibras musculares, reduzindo a 
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massa muscular (sarcopenia), força corporal e na resistência da força de preensão. Além 

disso, modificações no tecido conjuntivo reduzem a flexibilidade das articulações e dos 

músculos (ELIOPOULOS, 2011). 

 Nessa revisão integrativa obtiveram-se quatro tipos de intervenções de enfermagem 

que visam estimular atividades físicas e melhorar o desempenho funcional de idosos, 

expressas a seguir: 

� Terapia com exercícios – Equilíbrio: visa realização “de atividades, posturas e 

movimentos específicos para manter, melhorar ou restaurar o equilíbrio” 

(DOCHTERMAN, 2008, p. 390). Uma das preocupações em saúde do idoso é a preda 

do equilíbrio uma vez que este pode levar a uma das síndromes geriatrias: quedas; 

� Terapia com exercício para melhorar mobilização das articulações: uso de movimento 

corporal passivo ou ativo para manter ou restaurar a flexibilidade das articulações 

(DOCHTERMAN, 2008, p. 391); 

� Promoção do exercício: Facilitação da atividade física regular para manter a aptidão 

física e a saúde, ou avançar a um nível mais elevado  (DOCHTERMAN, 2008, p. 

382). 

� Promoção do exercício – treino para fortalecimento: Facilitação de treinamento regular 

da resistência muscular para manter ou aumentar a força muscular (DOCHTERMAN, 

2008, p. 385). 

Conforme pode-se observar, todos os programas de atividade física devem considerar a 

resistência cardiovascular, flexibilidade e treinamento de força. Para isso são necessários 

treinos aeróbicos, como caminhadas, corridas ou pedaladas com duração de 20 minutos, pelo 

menos 3 vezes por semana. Exercícios de alongamento que durem de 5 a 10 minutos antes e 

depois do treino, no mínimo 2 vezes por semana. Além de exercícios de resistência e força de 

8 a 15 repetições no mínimo 2 vezes por semana. Aconselha-se que o programa de atividade 

física seja desenvolvido junto com profissional educador físico, respeitando-se 

individualidade do idoso. 

 As atividades físicas também vão ajudar o idoso a melhorar o grau de independência 

funcional. Para esse domínio da escala foram identificadas essas intervenções: “assistência no 

autocuidado: atividades essenciais de vida diária”; “identificação de risco” e “melhora do 

enfrentamento”. 
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 Assistência no autocuidado: atividades essenciais de vida diária que consistem em 

“assistir e orientar a uma pessoa na realização das atividades essenciais da vida diária, 

necessárias ao funcionamento do lar e da comunidade” (DOCHTERMAN, 2008, p. 235). Em 

estudo realizado por Peri et al. (2008) observou-se uma melhora da qualidade de vida em 

idosos que fizeram parte de um estudo que estimulava a realização de suas atividades 

cotidianas. Algumas dessas atividades foram: transferências (cama-cadeira-ficar em pé), 

realizar jardinagem, jogar bilhar e percorrer distâncias maiores (quarto-sala-cozinha-ambiente 

externo da casa-visita a parentes). 

 Além das atividades físicas foram recomendadas o “aconselhamento nutricional” 

definido como “uso de um processo de ajuda interativa com foco na necessidade de 

modificação da dieta” (DOCHTERMAN, 2008, p. 530).. Além da dieta equilibrada e 

balanceada, é importante a recomendação da ingesta hídrica. 

 Para a manutenção dessas atividades é importante que o idoso resida em um ambiente 

seguro. “Identificação de risco” é definida como “análise de fatores potenciais de risco, 

determinação de riscos à saúde e priorização de estratégias de redução de riscos para um 

indivíduo” (DOCHTERMAN, 2008, p. 623). Visita domiciliárias uma excelente estratégia a 

ser utilizada na atenção básica uma vez que busca aproximar as orientações realizadas no 

consultório de enfermagem com a realidade local. 

 Dentro do ambiente seguro pode-se colocar o domínio do uso de medicamentos, uma 

vez que a polifarmácia é uma prática bastante observada na saúde do idoso. O uso de vários 

fármacos pode causar interações medicamentosas. Além disso, cada medicamento prescrito 

pode ter uma série de efeitos adversos. Desse modo, as intervenções de “controle de 

medicamentos” e “ensino: medicamentos prescritos” são fundamentais para a manutenção da 

saúde do idoso. Define-se “controle de medicamentos” como a “facilitação ao uso seguro e 

eficaz de drogas receitadas ou não” (DOCHTERMAN, 2008, p. 506) e “ensino – 

medicamentos prescritos”, como o “preparo do paciente para, com segurança, tomar os 

medicamentos prescritos e monitorar seus efeitos” (DOCHTERMAN, 2008, p. 507). 

 A capacidade de enfrentamento ou coping refere-se aos esforços cognitivos e 

comportamentais para lidar com situações de dano, de ameaça ou de desafio quando não está 

disponível uma rotina ou uma resposta automática. Desse modo, a intervenção “melhora do 

enfrentamento” torna-se relevante, pois o idoso percebe-se capaz de realizar atividades que 
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outrora não realizava mais. “Melhora do enfrentamento” refere-se ao “auxílio ao paciente para 

adaptar-se a estressores, mudanças ou ameaças percebidas que interfiram no atendimento às 

necessidades e papéis da vida” (DOCHTERMAN, 2008, p. 374). 

 Isolamento social é também um dos problemas observados em idosos. Dessa forma, 

atividades que promovam o aumento da socialização, como  participar em atividades de lazer 

torna-se relevante. Entende-se por “aumento da socialização” a “facilitação da capacidade de 

uma pessoa para interagir com outros indivíduos” (DOCHTERMAN, 2008, p. 661). 

 Intervenções que visam à melhora da autoestima e da imagem corporal vão ajudar ao 

idoso ter uma melhor capacidade de enfrentamento e assim melhorar o estado de humor. 

Melhora da autoestima visa a “assistência ao paciente para que aumente o julgamento acerca 

do valor pessoal” ( DOCHTERMAN, 2008, p. 239) e melhora da imagem corporal refere-se 

“a melhora das percepções e das atitudes conscientes e inconscientes do paciente em relação 

ao seu corpo”. 

 Para estimular o domínio cognitivo recomenda-se o “treinamento de memória”, 

“estimulação cognitiva” e “terapia de reminiscências”, definidas a seguir: 

� Treinamento de memória: Facilitação da memória (DOCHTERMAN, 2008, p.511); 

� Estimulação cognitiva: Promoção da percepção e compreensão do ambiente ao redor 

por meio de estímulos planejados (DOCHTERMAN, 2008, p. 279) 

� Terapia de reminiscências: Uso da lembrança de eventos, sentimentos e pensamentos 

passados para facilitar o prazer, a qualidade de vida ou adaptação a circunstâncias 

atuais (DOCHTERMAN, 2008, p. 614) 

Uma das dificuldades apresentadas na população idosa para quem se propõe o 

desenvolvimento deste protocolo é a alta taxa de analfabetismo, de modo especial a 

estimulação cognitiva. 

Esta revisão integrativa demonstrou que as intervenções de enfermagem para idosos 

com risco de fragilidade devem levar em consideração as características individuais, sendo 

necessário realizar uma avaliação geriátrica para identificar as necessidades dos sujeitos. 

Também mostrou a lacuna existente na literatura brasileira em relação a intervenções 

de enfermagem para idosos com risco de fragilidade, uma vez que não se encontrou nenhum 

estudo nacional para esta população.  



81 

 

 Além disso, verificou-se que é possível desenvolver o protocolo de intervenções de 

enfermagem para idosos com risco de fragilidade uma vez que se encontrou evidências na 

literatura em todos os domínios da escala. 

 Espera-se, com este estudo, incentivar enfermeiros a realizarem pesquisas de 

intervenção, utilizando teorias que respaldem o seu uso, bem como com desenhos 

metodológicos com maior nível de evidência, contribuindo para prática de enfermagem 

baseada em evidências. 

4.2 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO POR ESPECIALISTAS 

 Após a realização da revisão integrativa da literatura, elaborou-se o protocolo de 

intervenções de enfermagem para idosos com risco de fragilidade (APÊNDICE A). Este foi 

submetido ao grupo de especialistas para validação de conteúdo, sendo esta a segunda fase da 

pesquisa, conforme objetivo desse estudo.  

4.2.1 Caracterização dos Especialistas 

 Compôs a amostra 17 especialistas, todos do sexo feminino, com média de idade de 

37,24 anos, atuantes na assistência (47,1%) e na docência (52,9%). Tempo médio de 

formação foi de 14,82 anos, sendo que a maioria (65%) trabalhava no município de Fortaleza 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1-  Perfil  dos especialistas da pesquisa. Fortaleza, 2012. 
 Variáveis F % Média Desvio Padrão 
Sexo (n=17) 
Feminino 17 100%  
 
Idade (n=17) 
20 – 29 3 17,65%  

 
37,24 

 
 
10,491 

30 – 39 8 47% 
40 – 49 3 17,65% 
50 -59 2 11,8% 
60 – 69 1 5,9% 
 
Área de atuação (n=17) 
Assistência 8 47,1%  
Docência 9 52,9% 
 
Tempo de formação (n=17) 
1 – 9 7 41,1%  

14,82 
 
10,327 10 -19 5 29,45% 

20 – 29 3 17,65% 
30 – 39 2 11,8% 

Continua 
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Continuação 

 Variáveis F % Média Desvio Padrão 
 
Município de trabalho (n=17) 
Crato 1 5,9  
Cuiabá 1 5,9 
Fortaleza 11 65% 
Maracanaú 1 5,9% 
Picos 1 5,9% 
Sobral 2 11,8 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A tabela 2 mostra o perfil dos especialistas atuantes na área assistencial (n=8). A 

média de idade dos mesmo foi de 33,25 anos, com tempo médio de formação de 11 anos. 

Cinquenta por centro trabalhavam na Estratégia Saúde da Família, sendo a maioria do 

município de Fortaleza.  

Tabela 2 -  Perfil dos especialistas atuantes na área assistencial. Fortaleza, 2012. 
 Variáveis F % Média Desvio Padrão 
Idade (n=8) 
20 – 29 1 17,65%  

33,25 
 
5,825 30 – 39 5 47% 

40 – 49 2 17,65% 
 
Tempo de formação (n=8) 
1 – 9 4 41,1%  

11,00 
 
6,188 10 -19 3 29,45% 

20 – 29 1 17,65% 
 
Local de trabalho (n=8) 
ESF 4 50%  
Hospital 1 12,5% 
Hospital/ESF 1 12,5% 
Outros 2 25 % 
 
Município de trabalho (n=8) 
Fortaleza 7 87,5%  
Maracanaú 1 12,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A tabela 3 mostra as características técnico-científicas dos profissionais atuantes na 

assistência.  

Observa-se que apenas 1 tinha mestrado com dissertação na área de saúde do idoso. 

Cinquenta por cento tinha curso de especialização em Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Nenhum apresentava curso de especialização em saúde do idoso. Seis tinham experiência 

profissional de no mínimo 2 anos em ESF e todo trabalhavam de alguma forma com idosos. 

Cinquenta por cento já havia ministrado cursos na saúde do idoso e 5 participaram de cursos 

de atualização. Apenas 3 tinham artigos produzidos na temática com qualis≥B3 nos últimos 2 

anos. 
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Tabela 3: Características técnico-científicas dos profissionais atuantes na assistência. Fortaleza, 2012. 

 Variáveis F % 
Mestrado com dissertação na área saúde do idoso (n=8) 

Sim 1 12,5% 
Não 7 87,5% 

Doutorado com tese na saúde do idoso (n=8) 
 

Não 8 100% 
 
Especialização em saúde pública (n=8) 

Sim 4 50% 
Não 4 50% 

Especialização em saúde do idoso (n=8) 
   

Não 8 100% 
   

Experiência profissional na ESF no mínimo 2 anos (n=8) 
Sim 6 75% 
Não 2 25% 

   
Experiência profissional com ênfase no trabalho com idosos (atividade grupal, visita domiciliária, consulta 
de enfermagem) no mínimo 2 anos (n=8) 

Sim 8 100% 
 
Ministra ou ministrou cursos com ênfase na saúde do idoso (n=8) 

Sim 4 50% 
Não 4 50% 

 
Participou de cursos de atualização na área de saúde do idoso. (n=8) 

Sim 3 62,5% 
Não 5 37,5% 

 
Produção de artigo na área do idoso qualis≥B3 (últimos 2 anos) (n=8) 
Sim 3 37,5% 
Não 5 62,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Com relação ao especialistas atuantes na docência (tabela 4), a média de idade foi de 

40,7 anos, apresentavam tempo de formação em torno de 18, 22 anos, a grande maioria 

trabalhava em (77,8%) IES pública e atuava no município de Fortaleza (44,4%).   

Tabela 4 - Perfil dos especialistas atuantes na docência. Fortaleza, 2012 
 Variáveis F % Média Desvio Padrão 
Idade (n=9) 
20 – 29 2 22,2 %  

 
40,78 

 
 
12,667 

30 – 39 3 33,3 % 
40 – 49 1 11,1 % 
50 – 59 2 22,2 % 
60 - 60  1 11,1 % 

continua 
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continuação 

 Variáveis F % Média Desvio Padrão 
 
Tempo de formação (n=9) 
1 – 9 3 33,3 %  

18,22 
 
12,337 10 -19 2 22,2 % 

20 – 29 2 22,2 % 
30- 39 2 22,2%  
 
Local de trabalho (n=9) 
IES Pública 7 77,7%  
IES Privada 2 22,2% 
 
Município de trabalho (n=9) 
Fortaleza 4 44,4 %  
Crato 1 11,1 % 
Cuiabá 1 11,1 % 
Picos 1 11,1 % 
Sobral 2 22,2 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com relação às características técnico-científicas dos especialistas (tabela5), todos 

possuíam mestrado e apenas 4 apresentaram suas dissertações na temática saúde do idoso. 

Sete tinham doutorado, com 4 doutores com teses defendidas na área de saúde do idoso. 

Apenas 1 possuía especialização em saúde pública e saúde do idoso. Seis especialistas 

ministraram disciplina saúde do idoso nos curso de graduação em enfermagem e 5 

ministraram aulas nos cursos de especialização na área temática. Oito desenvolveram 

pesquisas em saúde do idoso, 5 desenvolvem projetos de extensão e 7 apresentaram artigos 

científicos (Qualis ≥ B2) nos últimos dois anos na área do idoso.   

Tabela 5 - Características técnico-científicas dos profissionais atuantes na docência. Fortaleza, 2012. 

 Variáveis f % 
Mestrado (n=9) 

Sim 9 100% 
 
Mestrado com dissertação na saúde do idoso (n=9) 

Sim 4 44,4% 
Não 5 55,6% 

 
Doutorado (n=9) 

Sim 7 77,8% 
Não 2 22,2% 

 
Doutorado com tese na saúde do idoso (n=9) 

Sim 7 77,8% 
Não 2 22,2% 

 
Especialização em Saúde Pública (n=9) 

Sim  1 11,1% 
Não 8 88,9% 

Continua 
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Continuação 

 Variáveis f % 
   

Especialização em saúde do idoso (n=9) 
Sim 1 11,1% 
Não 8 88,9% 

 
Ministra disciplina na área saúde do idoso (n=9) 

Sim 6 66,7% 
Não 3 33,3% 

 
Ministra disciplina em curso de especialização em saúde do idoso (n=9) 

Sim 5 55,6% 
Não 4 44,4% 

 
Pesquisa na área de saúde do idoso nos últimos 2 anos. (n=9) 

Sim 8 88,9% 
Não 1 11,1% 

 
Projeto de extensão na área de saúde do idoso nos últimos 2 anos (n=9) 

Sim 5 37,5% 
Não 4 62,5% 

 
Produção de artigo na área do idoso qualis≥B2 (últimos 2 anos) 

Sim 7 77,8% 
Não 2 22,2% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

4.2.2 Protocolo de Intervenções de Enfermagem para idosos com risco de fragilidade 

O protocolo inicialmente desenvolvido apresentava 3 tópicos, 17 subtópicos, 23 

intervenções e 2 anexos distribuídos da seguinte forma: 

Quadro 19: Visão geral do protocolo: versão inicial (APÊNDICE A) 
TÓPICOS SUBTÓPICOS 

1. Âmbito e finalidade 1.1 Contextualização 
1.2 Finalidade do protocolo 
1.3 A quem se destina 
1.4  Local 
1.5 Público- alvo 
1.6 Instruções gerais 

2. Identificação dos idosos 
com risco de fragilidade 

2.1 Orientações acerca da aplicação da Escala de Fragilidade 

3. Intervenções de 
enfermagem com base nos 
domínios da EFE de acordo 
com a NIC 

3.1 Orientações para implementação das intervenções de enfermagem 
3.2 Domínio cognição 
Intervenções de enfermagem: treinamento de memória, estimulação cognitiva, terapia 
de reminiscências.  
Definição das intervenções 
Resultados esperados: memória, orientação cognitiva  
3.3 Domínio estado geral de saúde  
Intervenções de enfermagem: educação para saúde, avaliação da saúde 
Definição das intervenções  
Resultados esperados: comportamento de busca de saúde, comportamento de 
promoção da saúde, conhecimento: comportamento de saúde, conhecimento: 
promoção da saúde; orientação para saúde  
3.4 Domínio independência funcional  
Intervenções de enfermagem: assistência do autocuidado, identificação de risco, 
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melhora do enfrentamento 
definição das intervenções  
Resultados esperados: autocuidado: atividades de vida diária;  autocuidado: 
atividades instrumentais de vida diária; autonomia pessoal; detecção de riscos; 
enfrentamento; estado de autocuidado 
3.5 Domínio suporte social 
Intervenções de enfermagem: aumento da socialização 
Definição das intervenções 
Resultados esperados: envolvimento social; apoio social 
3.6 Domínio uso de medicamentos  
Intervenções de enfermagem: controle de medicamentos; ensino: medicamentos 
prescritos 
definição das intervenções  
Resultados esperados: conhecimento: medicação; autocuidado: medicação não-
parenteral 
3.7 Domínio nutrição  
Intervenções de enfermagem: aconselhamento nutricional 
definição das intervenções 
Resultados esperados: conhecimento: dieta; peso: massa corporal  
3.8 Domínio humor  
Intervenções de enfermagem: melhora da autoestima, melhora da imagem corporal; 
apoio espiritual 
definição das intervenções  
Resultados esperados aceitação: estado de saúde; adaptação psicossocial: mudança de 
vida; autoestima; imagem corporal; equilíbrio do humor 
3.9 Domínio continência  
Intervenções de enfermagem: Treinamento do hábito urinário, treinamento para o uso 
do vaso sanitário; exercício para musculatura pélvica, reeducação vesical 
Definição das intervenções 
Resultados esperados: continência urinária; eliminação urinária  
3.10 Desempenho funcional  
Intervenções de enfermagem: promoção do exercício, terapia com exercícios: 
equilíbrio; terapia com exercícios: mobilidade articular; promoção do exercício: 
treino para fortalecimento 
Definição das intervenções 
Resultados esperados: mobilidade; desempenho da mecânica corporal; aptidão física  

ANEXOS Escala de Fragilidade de Edmonton 
Plano Individualizado de cuidados 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Este foi submetido ao grupo de 17 especialistas (9 docentes e 8 assistenciais) sendo 

avaliado quanto à sua clareza e relevância em 44 aspectos. Para isso calculou-se o Índice de 

Validade de Conteúdo sendo considerado itens válidos aqueles com CVI ≥ 0,80. Ao aplicar as 

três equações (SCVI/Ave, SCVI/UA e I-CVI), obteve-se CVI de 0,90, indicando que o 

protocolo é representativo do conteúdo a ser implementado sobre intervenção de enfermagem 

para idoso com risco de fragilidade. 

Para melhor visualização dos resultados agrupou-se os itens do protocolo nas 

seguintes categorias: a) Aspectos introdutórios do protocolo; b) Identificação dos idosos com 

risco de fragilidade; c) Intervenções de enfermagem; d) Anexos. 

 A tabela 6 apresenta o I-CVI, proporção de concordância e teste binominal para os 

aspectos introdutórios do protocolo. Verifica-se que não houve diferenças estatisticamente 

significativas nesses aspectos.  
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Tabela 6 - Distribuição dos índices de validade de conteúdo individuais (ICV), proporção de concordância e teste 
binominal para os aspectos introdutórios. Fortaleza (CE), 2012. 
 
ASPECTO AVALIADO ICV Proporção de 

concordância 

Teste binominal 

1. Representatividade do título  0,88 0,88 0,9998 

2. Clareza da definição de fragilidade 0,94 0,94 0,9999 

3. Clareza da definição de idoso vulnerável 0,88 0,88 0,9998 

4. Coerência da finalidade 0,94 0,94 0,9999 

5. Adequação para Enfermeiros da Atenção Básica 0,94 0,94 0,9999 

6. Adequação para o contexto da Atenção Básica 0,94 0,94 0,9999 

7. Adequação para o público alvo 0,94 0,94 0,9999 

8. Relevância das instruções gerais 1 1 1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A tabela 7 apresenta o I-CVI, proporção de concordância e teste binominal para os 

aspectos introdutórios do protocolo. Verifica-se que não houve diferenças estatisticamente 

significativas nesses aspectos. 

Tabela  7- Distribuição dos índices de validade de conteúdo individuais (ICV), proporção de concordância e teste 
binominal para os aspectos identificação dos idosos com risco de fragilidade . Fortaleza (CE), 2012. 
 
ASPECTO AVALIADO ICV Proporção de 

concordância 
Teste binominal 

9. Relevância do item identificação dos idosos com risco 
de fragilidade  

0,88 0,88 0,9998 

10. Relevância das orientações acerca da aplicação da 
escala 

1 1 1 

11. Relevância das orientações para implementação das 
intervenções de enfermagem 

0,94 0,94 0,9999 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

No aspecto intervenções de enfermagem apenas o item relevância das intervenções de 

enfermagem para o domínio humor (item 30) obteve I-CVI < 0,80 (Tabela 8). Para melhor 

análise, os itens foram submetidos a testes estatísticos para averiguar seu nível de 

significância e exclusão ou não do item 30.  No entanto, não houve diferenças significativas 

(p < 0,05) na proporção de concordância e teste binominal para os itens do protocolo, desse 

modo, decidiu-se não excluir o item 30 do protocolo. 
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Tabela 8 - Distribuição dos índices de validade de conteúdo individuais (ICV), proporção de concordância e teste 
binominal para os aspectos intervenções de enfermagem. Fortaleza (CE), 2012. 
 
ASPECTO AVALIADO ICV Proporção de 

concordância 
Teste 
binominal 

12. Relevância das IE para cognição 0,94 0,94 0,9999 

13. Clareza das definições das IE cognição 0,88 0,88 0,9998 

14. Coerência dos resultados de Enfermagem para cognição 0,94 0,94 0,9999 

15. Relevância das IE para Estado Geral de Saúde 1 1 1 

16. Clareza das definições das IE para Estado Geral de Saúde 1 1 1 

17. Coerência dos resultados de Enfermagem para Estado 

Geral de Saúde 

1 1 1 

18. Relevância das IE para Independência funcional 1 1 1 

19. Clareza das definições das IE para independência 

funcional 

0,88 0,88 0,9998 

20. Coerência dos resultados de Enfermagem para 

independência funcional 

1 1 1 

21. Relevância das IE para Suporte Social 0,94 0,94 0,9999 

22. Clareza das definições das IE Suporte Social 0,94 0,94 0,9999 

23. Coerência dos resultados de Enfermagem para Suporte 

Social 

0,94 0,94 0,9999 

24. Relevância das IE para  Uso de medicamentos 1 1 1 

25. Clareza das definições das IE Uso de medicamentos 1 1 1 

26. Coerência dos resultados de Enfermagem para uso de 

medicamentos 

1 1 1 

27. Relevância das IE para Nutrição 1 1 1 

28. Clareza das definições das IE Nutrição 0,82 0,82 0,9988 

29. Coerência dos resultados de Enfermagem para Nutrição 0,88 0,88 0,9998 

30. Relevância das IE para humor  0,76 0,76 0,9936 

31. Clareza das definições das IE humor 0,82 0,82 0,9988 

32. Coerência dos resultados de Enfermagem para humor 0,82 0,82 0,9988 

33. Relevância das IE para continência 1 1 1 

34. Clareza das definições das IE continência 1 1 1 

35. Coerência dos resultados de Enfermagem para 

Continência 

0,94 0,94 0,9998 

36. Relevância das IE para Desempenho funcional 1 1 1 

37. Clareza das definições das IE desempenho funcional 0,94 0,94 0,9998 

38. Coerência dos resultados de Enfermagem para 

desempenho funcional 

0,94 0,94 0,9999 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 A tabela 9 apresenta o I-CVI, proporção de concordância e teste binominal para os 

aspectos anexos. Verifica-se que não houve diferenças estatisticamente significativas nesses 

aspectos.  

Tabela 9: Distribuição dos índices de validade de conteúdo individuais (ICV), proporção de concordância e teste 
binominal para os aspectos anexos. Fortaleza (CE), 2012. 
ASPECTO AVALIADO ICV Proporção de 

concordância 
Teste 
binominal 

39. EFE em anexo 0,94 0,94 0,9998 

40. Relevância das Orientações do plano de cuidados de 

enfermagem 

1 1 1 

41. Relevância dados pessoais 1 1 1 

42. Relevância dados sociais 0,94 0,94 0,9998 

43. Relevância dados clínicos 1 1 1 

44. Importância das intervenções estarem disponíveis no plano 

de cuidados 

0,94 0,94 0,9998 

39. EFE em anexo 0,94 0,94 0,9998 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Verificou-se ainda se havia divergências de concordância entre os dois grupos, para 

isso calculou-se o percentual de concordância e discordância dos enfermeiros docentes e 

assistentes e realizou testes estatísticos do qui-quadrado (X2), razão de verossimilhança (RV) 

e associação linear (AL). As tabelas 10,11,12,13 mostram os testes realizados para cada 

aspecto avaliado. 

Houve concordância de 100% tanto dos profissionais atuantes na assistência como na 

docência em 15 aspectos (10,15,16,17,18,20,24,33,34,35,36,40,41,42,43). Para os outros itens 

avaliados, inclusive o item 30, pode-se observar que não houve diferenças significativas nos 

percentuais de concordância entre os grupos de enfermeiros docentes e assistentes. Desse 

modo conclui-se que o protocolo foi considerado válido pelos especialistas. 
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Tabela 10: Percentual de concordância e discordância entre os enfermeiros docentes e assistentes para os aspectos introdutórios. Fortaleza, 2012.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 11: Percentual de concordância e discordância entre os enfermeiros docentes e assistentes para os aspectos identificação dos idosos com risco de fragilidade. Fortaleza, 

2012. 

ASPECTO AVALIADO ASSISTÊNCIA DOCENCIA  

Discordo Concordo Discordo Concordo 

N F N F N F N F X2 RV AL 

1. Representatividade do Título  1 12,5% 7 87,5% 1 11,1% 8 88,9% 0,008 0,08 0,07 

2. Clareza da definição de fragilidade - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

3. Clareza da definição de idoso vulnerável - - 8 100% 2 22,2% 7 77,8% 2,015 2,780 1,896 

4. Coerência da finalidade - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 0,944 0,889 

5. Adequação para Enfermeiros da Atenção Básica - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

6. Adequação para o contexto da Atenção Básica - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

7. Adequação para o público alvo - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

8. Relevância das instruções gerais - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

ASPECTO AVALIADO ASSISTÊNCIA DOCENCIA  

Discordo Concordo Discordo Concordo 

N F N F N F N F X2 RV AL 

9. Relevância do item identificação dos idosos com risco de 

fragilidade  

-  8 100% 2 22,2% 7 77,8% 2,015 2,780 1,896 

10. Relevância das orientações a cerca da aplicação da escala - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

11. Relevância das orientações para implementação das intervenções 

de enfermagem 

- - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 
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Tabela 12: Percentual de concordância e discordância entre os enfermeiros docentes e assistentes para os aspectos intervenções de enfermagem para os domínios da escala de 

fragilidade. Fortaleza, 2012. 

 

continua 

 

ASPECTO AVALIADO ASSISTÊNCIA DOCENCIA  

Discordo Concordo Discordo Concordo 

N F N F N F N F X2 RV AL 

12. Relevância das IE para Cognição - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

13. Clareza das definições das IE Cognição 1 12,5% 7 87,5% 1 11,1 8 88,9% 0,08 0,08 0,07 

14. Coerência dos resultados de Enfermagem para Cognição - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

15. Relevância das IE para Estado Geral de Saúde - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

16. Clareza das definições das IE para Estado Geral de Saúde - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

17. Coerência dos resultados de Enfermagem para Estado Geral de 

Saúde 

- - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

18. Relevância das IE para Independência funcional - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

19. Clareza das definições das IE para independência funcional - - 8 100% 2 22,2% 7 77,8% 2,015 2,780 1,896 

20. Coerência dos resultados de Enfermagem para independência 

funcional 

- - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

21. Relevância das IE para Suporte Social - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

22. Clareza das definições das IE Suporte Social - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

23. Coerência dos resultados de Enfermagem para Suporte Social - - 8 100% 2 22,2% 7 77,8% 2,015 2,780 1,896 

24. Relevância das IE para  Uso de medicamentos - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

25. Clareza das definições das IE Uso de medicamentos - - 8 100% 2 22,2% 7 77,8% 2,015 2,780 1,896 
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continuação 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

ASPECTO AVALIADO ASSISTÊNCIA DOCENCIA  

Discordo Concordo Discordo Concordo 

N F N F N F N F X2 RV AL 

26. Coerência dos resultados de Enfermagem para uso de 

medicamentos 

- - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

27. Relevância das IE para Nutrição - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

28. Clareza das definições das IE Nutrição   8 100 3 33,3% 6 66,7% 3,238 4,387 3,048 

29. Coerência dos resultados de Enfermagem para Nutrição - - 8 100% 2 22,2% 7 77,8% 2,015 2,780 1,896 

30. Relevância das IE para humor  1 12,5% 7 87,5% 3 33,3% 6 66,7% 1,022 1,065 0,962 

31. Clareza das definições das IE humor 1 12,5% 7 87,5% 2 22,2% 7 77,8% 0,275 0,281 0,259 

32. Coerência dos resultados de Enfermagem para humor 1 12,5% 7 87,5% 2 22,2% 7 77,8% 0,275 0,281 0,259 

33. Relevância das IE para continência - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

34. Clareza das definições das IE continência - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

35. Coerência dos resultados de Enfermagem para Continência - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

36. Relevância das IE para Desempenho funcional - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

37. Clareza das definições das IE desempenho funcional - - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 

38. Coerência dos resultados de Enfermagem para desempenho 

funcional 

- - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 
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Tabela 13: Percentual de concordância e discordância entre os enfermeiros docentes e assistentes para os aspectos anexos. Fortaleza, 2012. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO AVALIADO ASSISTÊNCIA DOCENCIA  

Discordo Concordo Discordo Concordo 

N F N F N F N F X2 RV AL 

39. EFE em anexo 1 12,5% 7 87,7% - - 9 100% 1,195 1,578 1,125 

40. Relevância das Orientações do plano de cuidados de enfermagem - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

41. Relevância dados pessoais - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

42. Relevância dados sociais - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

43. Relevância dados clínicos - - 8 100% - - 9 100% 0 0 0 

44. Importância das intervenções estarem disponíveis no plano de 

cuidados 

- - 8 100% 1 11,1% 8 88,9% 0,944 1,327 0,889 
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4.2.3 Sugestões dos especialistas  

Após apresentação dos dados estatísticos, considerou-se pertinente incluir as sugestões 

dos especialistas.  

Aspectos introdutórios 

 Neste item serão apresentados as sugestões dos especialistas quanto ao título e o 

âmbito e finalidade do protocolo.  

Título 

Neste item os especialistas foram questionados se o título “Protocolo de intervenções 

de enfermagem para idosos com risco de fragilidade” representava o conteúdo apresentado 

no protocolo avaliado. Dos 17 especialistas, apenas dois discordaram (um profissional de cada 

grupo avaliado) quanto a representatividade do conteúdo (CVI = 0,88).  Entretanto, alguns 

especialistas sugeriram algumas alterações sendo apresentadas no Quadro 20.  

 
Quadro 20- Sugestões dos especialistas no título do protocolo. Fortaleza, CE, 2012 

ASPECTOS AVALIDADOS SUGESTÕES 
TÍTULO “Retirar o termo fragilidades, substituindo-o por fragilidade” 

(D1); 
Acrescentar o termo: “... risco de apresentar fragilidades” (D4). 
Inserir o termo “Atenção Básica” (D8). 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Após revisão das sugestões e apesar de não haver diferenças significativas (p≤0,05), 

considerou-se que tais considerações são pertinentes uma vez que trazem maior clareza ao 

título do protocolo. Desse modo, apresenta-se o título com as recomendações dos 

especialistas: 

TÍTULO ORIGINAL Protocolo de intervenções de enfermagem para idosos com risco de 
fragilidades 

 
 
 
TÍTULO APÓS 
ALTERAÇÕES 

Protocolo de intervenções de enfermagem para idosos com risco de 
apresentar fragilidade no contexto da atenção básica. 

 

 

 

 



95 
 

Âmbito e Finalidade 

Neste item foram avaliados os seguintes aspectos: contextualização, finalidade, a 

quem se destina, local, público-alvo e instruções gerais. 

Contextualização 

Neste aspecto, questionou-se aos especialistas se o texto elaborado trazia claramente 

as definições de fragilidade e de idoso vulnerável. Observa-se na tabela 5 que houve um bom 

percentual de concordância tanto no grupo da assistência quanto na docência para as  

definições de fragilidade (CVI = 0,94) e de idoso vulnerável (CVI = 0,88). 

Apresenta-se a seguir as considerações dos especialistas a cerca das definições 
(Quadro 21). 

  
Quadro 21- Sugestões dos especialistas na contextualização do protocolo. Fortaleza, CE, 2012 

ASPECTOS AVALIDADOS SUGESTÕES 

CONTEXTUALIZAÇÃO – 

DEFINIÇÃO DE FRAGILIDADE 

• Definir os termos “clínica” e “comunidade” (A3) 
• Retirar as porcentagens (A7) 
• Reescrever o conceito de fragilidade (A8); 
• Inserir a definição de fragilidade de Fried et al. (2001) 

(D1) 
• Não está clara a definição de fragilidade e nem de idoso 

vulnerável (D3). 
• Na definição de fragilidade acrescentar alguns 

componentes da síndrome de fragilidade. Já na definição 
de idoso vulnerável, complementá-la (D9). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO – 

DEFINIÇÃO IDOS FRAGIL 

• Destacar o porque do idoso ter o risco de ser vulnerável 
(D6). 

• Não está clara a definição de idoso vulnerável (D3). 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 Ao rever as definições iniciais do protocolo verificou-se a falta de informações 

essenciais que poderia dificultar a adesão do protocolo dos enfermeiros atuantes na Atenção 

Básica, uma vez que para a maioria dos profissionais trata-se de uma temática inédita. Desse 

modo, complementou-se a definição incorporando as sugestões dos especialistas. 

 Apresenta-se a seguir as modificações realizadas: 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
ORIGINAL 

Fragilidade é uma síndrome multidimensional, sendo considerada como 
um estado de alta vulnerabilidade para condições adversas de saúde 
(quedas, incapacidades, hospitalização, institucionalização e morte 
precoce) que pode ser mensurada tanto na clínica como em comunidade 
(FRIED et al., 2004; BERGMAN et al. 2004; RULFSON et al..,2006). 
Idoso vulnerável é aquele que não apresenta fragilidade, mas que tem risco 
de desenvolver esta condição. Estima-se que num período de 1 ano e 6 
meses, de 12,9% a 23% dos idosos considerados saudáveis passa para um 
estado pré-fragil, enquanto 13,1% a 20,1% daqueles que são considerados 
frágeis vão a óbito (WEISS, 2011). À medida que a pessoa idosa 
envelhece, intervenções podem ser realizadas para retardar o  aparecimento 
das fragilidade e / ou reduzir o número de anos de dependência (FRIES, 
2002). Nesse sentido, o enfermeiro que atua na atenção básica tem o papel 
fundamental na identificação precoce e no manejo desses indivíduos. 
 

 
 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
APÓS ALTERAÇÕES 

Fragilidade é condição de crescente vulnerabilidade a vários tipos de 
estressores resultantes do declínio cumulativo das reservas fisiológicas e 
desregulação dos sintomas fisiológicos (principalmente neuroendócrino, 
imunológico e musculoesquelético). Trata-se de uma síndrome 
multidimensional, decorrente da interação de fatores biológicos, sociais e 
ambientais no decorrer do curso de vida do indivíduo. Esta condição pode 
acarretar nos seguintes efeitos adversos: quedas, incapacidades, 
hospitalização, institucionalização e morte precoce. Idosos frágeis 
apresentam três ou mais das seguintes características, componentes do 
fenótipo de fragilidade: 1) perda de peso não intencional (5kg no último 
ano); 2) autorrelato de fadiga; 3) força de preensão reduzida; 4) diminuição 
da velocidade da marcha e 5) atividade física reduzida. Dessa forma, por 
esta síndrome apresentar tais características, torna-se possível o 
reconhecimento deste idoso na clínica (no consultório de enfermagem) 
quanto na comunidade (por meio de visitas domiciliárias). 
Idoso vulnerável é aquele que não apresenta fragilidade instalada, mas que 
tem risco de desenvolver esta condição por pontuarem de 5 a 6 na Escala 
de Fragilidade de Edmonton (EFE). O risco de fragilidade representa a 
vulnerabilidade que esses indivíduos possuem de desenvolverem condições 
que acarretam em incapacidades, perda da autonomia e dependência 
funcional. A identificação precoce de tais indivíduos torna-se importante 
para prevenção e retardo dos efeitos adversos da fragilidade. Nesse sentido, 
o enfermeiro que atua na atenção básica tem o papel fundamental na 
identificação precoce e no manejo desses indivíduos. 
 

 

Finalidade 

 

 Dos 17 especialistas, apenas um (grupo docente) discordou que este item estava 

adequado, apresentando um bom índice de concordância dos especialistas (CVI =0,94). 

Apenas uma especialista realizou considerações para este aspecto, sendo sugerido a 

modificação do verbo “implementar” para “orientar”, uma vez que o protocolo sugere 

intervenções a serem efetuadas com os idosos com risco de fragilidade. Considerou tal 

orientação pertinente, sendo incorporada ao protocolo tal alteração. A mesma é apresentada a 

seguir: 
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FINALIDADE 
ORIGINAL 

implementar intervenções de enfermagem em idosos com risco de 
fragilidade com base nas evidências científicas  

 
 
 
FINALIDADE APÓS 
ALTERAÇÕES 

 orientar intervenções de enfermagem em idosos com risco de fragilidade 
com base nas evidências científicas. 

A quem se destina 

  Indagou-se aos especialistas se as informações contidas no protocolo estavam 

adequadas para o Enfermeiro atuante na Atenção Básica de Saúde. Tal item apresentou ICV 

=0,94 , concordando que o protocolo está de acordo para este contexto. 

Quadro 22: Sugestões dos especialistas no aspecto a quem se destina. Fortaleza, CE, 2012 

ASPECTOS AVALIDADOS SUGESTÕES 
A QUEM SE DESTINA a) Necessidade de avaliar o idoso antes de planejar o cuidado 

(D3). 
b) Necessidade de esclarecer as ações, pois não esclarece o que 
e nem como fazer (D2; A7). 
c) Esclarecer como os enfermeiros abordarão os idosos que 
não apresentarem um estado mental que permita interagir 
(D8). 
d) Falta dos diagnósticos de enfermagem para cada domínio 
(A4). 
e) Presença de muitas siglas que deveriam ser lembradas a 
todo momento (D4). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Considerou-se pertinente as sugestões de A7, D2, D3 e D4. Deste modo, ampliou-se o 

protocolo inserindo as ações das intervenções de enfermagem contidas na NIC que tinham a 

finalidade da promoção da saúde. Com relação à consideração de D3, salienta-se que ao 

aplicar a Escala de Fragilidade de Edmonton o enfermeiro já está avaliando o idoso quanto 

sua fragilidade nos diversos domínios da escala. Vale ressaltar que a aplicação não dispensa a 

avaliação multidimensional da pessoa idosa contida no Cadernos de Atenção Básica para 

pessoa idosa. No entanto, tal avaliação não permite identificar idosos fragilizados e com risco 

de fragilidade, por isso a importância da aplicação da EFE. Quando a consideração de A4 

sabe-se a importância do diagnóstico de enfermagem para o planejamento do cuidado, porém 

estabelecer os diagnósticos de enfermagem para cada domínio não foi objetivo do estudo. As 

pessoas com estado mental alterado (que não permite interagir com enfermeiro) deverão ser 

encaminhadas a profissionais especializados, uma vez que não é objetivo do protocolo 

intervenções curativas.  
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Local 

 Dos 17 especialistas, apenas um considerou que o protocolo não estava adequado para 

o contexto da atenção básica (ICV=0,94). Não houve considerações para este item. 

Público Alvo 

 Dos 17 especialistas, apenas um se manteve neutro (não concordou e nem discordou) 

com o conteúdo do protocolo está direcionado para o público alvo: idosos com risco de 

desenvolver fragilidade. Apresentou ICV =0,94.  

Instruções Gerais 

 Os especialistas concordaram (IVC =1) serem relevantes as informações contidas nas 

instruções gerais. Uma das especialistas (D5) percebeu a necessidade de informações entre os 

passos 2 e 3 (o que fazer com o resultado do grau de fragilidade) e entre os passos 3 e 4 ( o 

que fazer com o resultado dos domínios).  Diante dessa solicitação averiguou-se necessidade 

de alterações, sendo incluído mais um item, apresentado a seguir: 

INSTRUÇÕES GERAIS 
ORIGINAL 

1) Aplique a escala de Fragilidade de Edmonton – EFE (ANEXO A). 
2) Classifique o grau de Fragilidade. 
3) Idoso classificado como VULNERÁVEL: verifique os domínios da 
escala que necessita de intervenção. 
4) Selecione intervenções que se aplica ao idoso. 
5) Preencha o PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS (ANEXO 
B). 
6) Reavalie o idoso: reaplicação da escala a cada 3 meses. 
7) Verifique manutenção ou progressão do grau de fragilidade. 
8) Verifique manutenção ou inserção de novas intervenções. 
 

 
 
 
INSTRUÇÕES GERAIS 
COM ALTERAÇÃO 

1) Aplique a escala de Fragilidade de Edmonton  - EFE (ANEXO A). 
2) Classifique o idoso conforme o grau de Fragilidade . 
3) Idosos classificados como frágeis deverão ser encaminhados para 
profissionais especializados de acordo com as fragilidade apresentada 
(geriatra, fisioterapeuta, neurologista, dentre outros). 
4) Selecione os idosos classificados como vulnerável, pois são esses que 
apresentam o risco de desenvolver fragilidade. 
5)  Com os Idosos classificados como VULNERÁVEL: verifique os 
domínios da escala que necessita de intervenções. 
6) Selecione intervenções que se aplica ao idoso. 
7) Após a seleção das intervenções verifique quais atividades da NIC 
deverão ser executadas (ANEXO B). 
8) Preencha o PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS 
(APÊNDICE 1). 
9) Reavalie o idoso: reaplicação da escala a cada 3 meses. 
10) Verifique manutenção ou progressão do grau de fragilidade. 
11) Verifique manutenção ou inserção de novas intervenções de acordo 
com os resultados apresentados. 
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Identificação dos Idosos com risco de fragilidade 

 Para este aspecto foram realizadas duas indagações: a primeira questão refere-se à 

relevância deste item para o protocolo e a segunda à relevância das orientações acerca da 

aplicação da escala de Fragilidade de Edmonton. 

 Dos 17 especialistas, dois não concordaram com a relevância do item (ICV=0,88). 

Todos concordaram quanto à relevância das orientações acerca da aplicação da escala de 

Fragilidade de Edmonton. Apresenta-se a seguir as considerações dos especialistas para esses 

itens. 

Quadro 23: Sugestões dos especialistas no aspecto identificação dos idosos com risco de fragilidade. Fortaleza, 
CE, 2012 

ASPECTOS AVALIDADOS SUGESTÕES 
Identificação dos idosos com risco de 
fragilidade 

a) Ampliar o item contextualização, colocando referência da 
EFE (D4; D5) 
b) Modificar a frase para: “com esse intuito foi utilizada a 
Escala de Fragilidade de Edmonton que foi validada e 
adaptada para o Brasil em 2008” (D6) 

Aplicação da escala de Fragilidade de 
Edmonton 

a) Reescrever o item 3 (D1) 
b) Apresentar a sigla TDR (D4) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 No aspecto identificação dos idosos com risco de fragilidade, não foi considerada 

pertinente a sugestão de incluir este item na contextualização, pois faz-se necessário deixar 

claro para os profissionais que utilizarão a escala quem são os idosos com risco de fragilidade. 

Entretanto realizaram-se algumas alterações nesse item, conforme apresentação abaixo: 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
IDOSOS COM RISCO 
DE FRAGILIDADE  
ORIGINAL 

A fragilidade, por ser uma entidade multidimensional, necessita de uma 
avaliação criteriosa para sua identificação. Com esse intuito foi elaborada a 
Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE) (Rolfson et al,2006), e que em 
2008 foi validada e adaptada para o Brasil. (Fabrício-Wahbe, 2008). 

 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DOS 
IDOSOS COM RISCO 
DE FRAGILIDADE  
ALTERAÇÃO 

Para identificar os idosos com risco de fragilidade utiliza-se a Escala de 
Fragilidade de Edmonton que foi validada e adaptada para o Brasil em 
2008 (Fabrício-Wahbe, 2008). Essa escala permite a classificação do idoso 
em: 1) não apresenta fragilidade; 2) apresenta vulnerabilidade; 3) 
fragilidade leve; 4) fragilidade moderada e 5) fragilidade severa.  

 

 Quanto às orientações acerca da aplicação da EFE, incorporaram-se as sugestões por 

considerar que iria trazer melhorias para o protocolo, conforme pode-se observar: 

 

 

 



100 
 

Orientações acerca da 
aplicação da Escala de 
Fragilidade ORIGINAL 

1) Faça em local tranquilo; 
2) Explique que a aplicação do teste dura em média 10 minutos; 
3) No teste do Desenho do Relógio, explique ao idoso que ele não poderá 
apagar várias vezes o relógio; 
4) Para a pontuação do TDR checar o método de pontuação exposto no 
apêndice do protocolo; 
5) No item de independência funcional lembre-se de marcar as atividades 
instrumentais de vida diária que o idoso apresenta dificuldade; 
6) No teste do desempenho funcional: PONTUE este item do teste como 
>20 segundos se: 1) O  indivíduo se mostrar relutante ou incapaz de 
completar o teste e 2)Para a realização do teste o paciente necessita 
andador (ou bengala) ou precisa do auxílio de outra pessoa. 

 
 
Orientações acerca da 
aplicação da Escala de 
Fragilidade 
ALTERAÇÃO 

Leia com atenção as instruções contidas na Escala de Fragilidade de 
Edmonton (EFE)  
2) Faça em local tranquilo; 
3) Explique que a aplicação do teste dura em média 10 minutos; 
4) No teste do Desenho do Relógio (TDR), explique ao idoso que ele 
deverá fazer o desenho do relógio apenas 2 vezes. 
5) Para a pontuação do TDR checar o método de pontuação exposto no 
apêndice do protocolo; 
6) No item de independência funcional lembre-se de marcar as atividades 
instrumentais de vida diária que o idoso apresenta dificuldade; 
7) No teste do desempenho funcional: PONTUE este item do teste como 
>20 segundos se: 1) O  indivíduo se mostrar relutante ou incapaz de 
completar o teste e 2)Para a realização do teste o paciente necessita 
andador (ou bengala) ou precisa do auxílio de outra pessoa. 

 

Intervenções de enfermagem 

 A terceira parte do protocolo refere-se às intervenções de enfermagem com base na 

Escala de Fragilidade de Edmonton. Para este item avaliou-se os seguintes aspectos: 1) 

relevância sobre as orientações para as intervenções de enfermagem e 2) relevância das 

intervenções, das definições e os resultados de enfermagem para cada domínio da EFE.  

Orientações para intervenções de enfermagem 

 Dos 17 especialistas apenas um não concordou com a relevância deste item para o 

protocolo (ICV=0,94). Apesar do índice de concordância ter sido elevado, surgiram dúvidas 

como: 

a) Porque o tempo de 3 meses? Ficaria melhor reavaliar a cada consulta com o 

enfermeiro na atenção básica. (D6) 

b) Acrescentar a seguinte frase “...(NIC) e as atividades a serem desenvolvidas, 

classificando os domínios” (D3) 
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c) Como serão avaliados os resultados esperados? Pelo relato subjetivo ou aplicação 

novamente do protocolo? (D2) 

d) Detalhar as intervenções (A4) 

 Desse modo percebeu-se que não estavam claros os seguintes pontos: 1) a reavaliação 

deverá ser realizada pelo enfermeiro na consulta de enfermagem ao idoso; 2) o tempo de 3 

meses é o período mínimo, identificado na literatura consultada, para as intervenções 

apresentarem algum resultado, uma vez que o protocolo é de promoção da saúde e 3) a 

avaliação dos resultados se dará pela reaplicação da EFF. Com essas considerações alterou-se 

o conteúdo do texto, conforme apresentação: 

ORIENTAÇÕES PARA 
IMPLEMENTAÇÃO 
DAS INTERVENÇÕES 
DE ENFERMAGEM  
ORIGINAL 

Após aplicar a EFE, verifique quais os domínios da escala que necessitam 
de intervenções.  
Preencha o Plano Individualizado (ANEXO B), selecionando as 
intervenções de enfermagem.  
Ao selecionar a Intervenção de Enfermagem verifique na Classificação 
Internacional das Intervenções de enfermagem (NIC) as atividades a serem 
desenvolvidas. 
Selecione os resultados esperados de acordo com a Classificação dos 
resultados de enfermagem (NOC). 
Reavaliar a cada 3 meses. 

 
 
ORIENTAÇÕES PARA 
IMPLEMENTAÇÃO 
DAS INTERVENÇÕES 
DE ENFERMAGEM  
ALTERAÇÃO 

Após aplicar a EFE, verifique quais os domínios da escala que necessitam 
de intervenções.  
Preencha o Plano Individualizado (APÊNDICE 1), selecionando as 
intervenções de enfermagem de acordo com as necessidades apresentadas 
pelo idoso.  
Ao selecionar a Intervenção de Enfermagem verifique na Classificação 
Internacional das Intervenções de enfermagem (NIC) as atividades a serem 
desenvolvidas (ANEXO B), conforme o domínio da escala. 
Selecione os resultados esperados de acordo com a Classificação dos 
resultados de enfermagem (NOC). 
Reavaliar o idoso a cada 3 meses, na consulta de enfermagem ou no 
ambiente domiciliar, reaplicando a Escala de Fragilidade de Edmonton 
(EFE). Esse tempo faz-se necessário para avaliar se houve alguma 
alteração no Grau de fragilidade e porque as ações são de promoção da 
saúde. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA CADA DOMÍNIO DA EFE 

 A seguir será apresentado as sugestões dos especialistas para os domínios da escala de 

fragilidade de Edmonton. 

DOMÍNIO COGNIÇÃO  

 O quadro 24 mostra a sugestão dos especialistas para o domínio cognição. 
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Quadro 24: Sugestões dos especialistas para o domínio cognição. Fortaleza, CE. 2012. 

DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

COGNIÇÃO � Importância de 
realizar a 
avaliação 
cognitiva e 
focalizar a 
intervenção no 
ensino aos 
familiares (D2). 

� Não é de 
competência do 
enfermeiro (D2). 
 

� Reescrever a 
definição de 
treinamento de 
memória (A3; A8; 
D3; D4). 

� Descrever os 
resultados de 
forma clara, 
objetiva e 
completa (D2). 
 

� Utilizar os 
indicadores da 
NOC para 
avaliação dos 
resultados (D6). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 No protocolo original foram incluídas três intervenções de enfermagem: 1) 

“treinamento de memória”; 2) “estimulação cognitiva” e 3) “terapia de reminiscências”. Para 

esse domínio, dos 17 especialistas, apenas um discordou das intervenções (ICV=0,94). 

 Conforme apresentado no quadro 24 foram realizadas algumas considerações pelos 

especialistas. Para o conhecimento da deficiência cognitiva sugerida por D2 é importante 

preencher de forma atenta o plano individualizado de cuidados, para isso foram inclusos os 

seguintes itens: nível de escolaridade e presença de transtornos mentais.  

DOMÍNIO ESTADO GERAL DE SAÚDE  

 O quadro 25 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio estado geral de 

saúde. 

Quadro 25- Sugestões dos especialistas para o domínio estado geral de saúde. Fortaleza, ce. 2012. 

DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

ESTADO GERAL 
DE SAÚDE 

 
NÃO HOUVE 
SUGESTÕES 

� Definição de 
Educação em saúde 
não está clara (D9). 

� Resultados de 
educação em 
saúde está em 
outros setores 
não apenas na 
saúde (D9). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Para este domínio foram listadas as seguintes intervenções: “educação para saúde” e 

“avaliação do estado de saúde”. Na avaliação dos especialistas todas as categorias 

apresentaram ICV = 1, isto é, todos os especialistas concordaram com as intervenções 

listadas, com as definições e os resultados apresentados.  
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 Entretanto, um especialista (D9) considerou que a definição de “Educação para saúde” 

da NIC não está clara e as atividades muito amplas. Solicitou ainda a revisão de resultados 

esperados uma vez que educação em saúde abrange outros setores sociais e não apenas a 

saúde.  

DOMÍNIO INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

 O quadro 26 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio independência 

funcional. 

Quadro 26 - Sugestões dos especialistas para o domínio independência funcional. Fortaleza, CE. 2012. 

DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

 
INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL 

� Rever a 
intervenção 
Identificação de 
Risco (D5). 
 

� Rever a 
intervenção 
Melhora do 
enfrentamento e 
incluir 
intervenção que 
visam a 
AVDI(D2). 

� Reescrever definições 
para proporcionar 
maior clareza (A8, 
D1). 
 

� Rever após revisão da 
intervenção 
Identificação de 
Risco (D5). 

� Retirar 
Enfrentamento e 
Estado de 
Autocuidado 
(D2). 
 

� Rever após 
revisão da 
intervenção 
Identificação de 
Risco (D5). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Neste domínio foram selecionadas três intervenções: “assistência no autocuidado”, 

“identificação de risco” e “melhora do enfrentamento”. Todos especialistas concordaram com 

a relevância das intervenções apresentadas (ICV=1). Entretanto dois especialistas 

questionaram a pertinência de duas intervenções distintas. Após revisão foi realocado o item 

“melhora do enfrentamento” para o domínio suporte social. Incluiu-se a intervenção 

“assistência no autocuidado: atividades essenciais de vida diária”. 

 Quanto à clareza das definições, dois especialistas discordaram (ICV =0,88). No que 

se refere aos resultados listados, há uma concordância de 100% quanto à relevância destas 

para o protocolo. Entretanto, houve a sugestão de retirar dois resultados: “estado de 

autocuidado” e “enfrentamento”. O resultado “enfrentamento” foi realocado para o domínio 

suporte social, entretanto não foi acatada a sugestão de retirar “estado de autocuidado”, pois é 

justamente isso que se espera que o idoso obtenha na independência funcional. 
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DOMÍNIO SUPORTE SOCIAL 

 O quadro 27 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio suporte social. 

Quadro 27: Sugestões dos especialistas para o domínio suporte social. Fortaleza, CE. 2012. 

DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

SUPORTE 
SOCIAL 

� Não refletem ao 
suporte social e 
sim interação 
social (D2). 
 

� Incluir 
intervenções 
que referem ao 
próprio meio 
social (D4). 

� Reescrever definição 
de aumento da 
socialização  para 
proporcionar maior 
clareza (A8). 

� Rever o 
resultado Apoio 
social, pois 
depende de 
fatores externos 
(D4). 
 

� Explicação 
sobre apoio 
social (A2). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 A intervenção selecionada para esse domínio foi “aumento da socialização”. Dos 17 

especialistas, apenas uma discordou veementemente em todos os itens avaliados, isto é, 

relevância da intervenção e dos resultados e a clareza da definição (ICV =0,94). 

 Neste item um dos especialistas citou que essa intervenção selecionada não refletia a 

suporte social e sim interação social. Revisou-se a intervenção, em seu leque de atividades e 

procurou-se na NIC outras intervenções para esse domínio, porém não se obteve êxito.  Nos 

resultados acatou-se a recomendação de retirar “apoio social” e inseriu-se “envolvimento 

social”. 

DOMÍNIO USO DE MEDICAMENTOS 

 O quadro 28 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio uso de 

medicamentos. 

Quadro 28: Sugestões dos especialistas para o domínio uso de medicamentos. Fortaleza, CE. 2012. 
DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 
DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

USO DE 
MEDICAMENTOS 

 
 
 
NÃO HOUVE 
SUGESTÕES 

� Reescrever definições 
para proporcionar 
maior clareza (D1; 
A8). 
 

� Não está claro a 
definição de controle 
de medicamento (A3; 
D7). 

� Reescrever de 
forma clara, 
objetiva e 
completa o que 
se espera que o 
idosos alcance 
no tempo 
estipulado após 
intervenção 
(D1, D3). 
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� Incluir Adesão 
ao treinamento/ 
Utilização do 
medicamento de 
forma correta 
(D7). 
 

� Inserir 
informações 
sobre a 
quantidade de 
medicamentos 
em uso diário e 
uso de 
medicamentos 
sem prescrição 
medica (A1). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 As intervenções selecionadas para esse item foram: “controle de medicamentos” e 

“ensino: medicamentos prescritos”. Ao serem avaliadas todos as intervenções foram 

consideradas relevantes (ICV=1), as definições estavam claras (ICV=1) e resultados 

relevantes (ICV=1). 

 Observa-se no quadro 28 que não houve sugestões nas intervenções de enfermagem, 

porém houve a inclusão dos seguintes resultados: “adesão ao tratamento” e “utilização dos 

medicamentos de forma correta”.  

DOMÍNIO NUTRIÇÃO  

 O quadro 29 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio nutrição. 

Quadro 29 - Sugestões dos especialistas para o domínio nutrição. Fortaleza, CE. 2012. 
DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 
DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

NUTRIÇÃO  
 
 
NÃO HOUVE 
SUGESTÕES 

� Inventário alimentar 
do idoso para melhor 
adequação da dieta. 
Avaliar ganho ou 
perda de peso (D2). 
 

� Reescrever de forma 
clara, objetiva e 
completa (D1, A8, 
A2, D6) 
 

� Incluir uma 
intervenção para 
avaliação ponderal 
(D9) 

� Inserir 
informações 
sobre os 
alimentos 
consumidos 
pelo idoso (A1). 

 
� Peso em si não é 

indicador de 
uma boa 
nutrição (D2). 
 

� Avaliar 
necessidade do 
resultado Peso: 
massa corporal 
(D5, A2, D3). 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Neste domínio houve apenas a seguinte intervenção: “aconselhamento nutricional”. 

Todos especialistas consideraram-na relevante (ICV = 1), uma vez que alimentação e peso 

concorrem para o agravamento de muitas condições de saúde (D2). Com relação à definição, 

três especialistas não as consideraram claras (ICV =0,82), sugerindo alterações.  Quanto aos 

resultados, dois especialistas não os consideraram relevantes (ICV=0,88) e sugeriram retirar o 

resultado “Peso: massa corporal”. Entretanto, essa sugestão não foi acatada uma vez que a 

perda de peso não intencional é um dos indicadores de fragilidade. 

DOMÍNIO HUMOR 

 O quadro 30 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio humor. 

Quadro 30 - Sugestões dos especialistas para o domínio humor. Fortaleza, CE. 2012. 
DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 
DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

HUMOR � Fugiram do 
significado do 
domínio Humor 
(D2). 
 

� Revisar as 
intervenções 
(D7, D6). 

� Vagas (D2). 
 

� Reescrever de forma 
clara, objetiva e 
completa (D1, A8). 
 

� Revisar as 
intervenções (D7). 

� Sem correlação 
(D2). 
 

� Substituir o 
termo “mudança 
de vida” (D7). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 As intervenções para esse domínio foram: “melhora da autoestima”, “melhora da 

imagem corporal” e “apoio espiritual”. Este item foi o índice que apresentou maior 

discordância dos especialistas (ICV =0,76), havendo a sugestão de serem revistos, porém 

nenhum dos especialistas recomendou outras intervenções. Revendo a NIC e a EFE inclui-se 

a intervenção “controle do humor”. 

  Tanto às definições das intervenções quanto os resultados de enfermagem 

apresentaram o mesmo índice de concordância (ICV =0,82). Nos resultados, acatou-se a 

retirada de “adaptação psicossocial: mudança de vida”, uma vez que não há relação com as 

intervenções de enfermagem. 

DOMÍNIO CONTINÊNCIA 

 O quadro 31 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio continência. 
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Quadro 31: Sugestões dos especialistas para o domínio continência. Fortaleza, ce. 2012. 
DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 
DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

 
CONTINÊNCIA 

NÃO HOUVE 
SUGESTÕES 

NÃO HOUVE 
SUGESTÕES 

� Suprimir o item 
Eliminação 
Urinaria (D9).  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Neste item houve concordância de todos especialistas para intervenções, bem como 

para definições (IVC=1 ), e não houveram recomendações. A única sugestão para este item 

foi nos resultados (ICV=0,94), com a recomendação de suprimir o item “Eliminação 

urinária”. 

DOMÍNIO INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

 O quadro 32 apresenta as sugestões dos especialistas para o domínio independência 

funcional. 

Quadro 32 - Sugestões dos especialistas para o domínio independência funcional. Fortaleza, CE. 2012. 
DOMÍNIO INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 
DEFINIÇÃO  DAS 
INTERVENÇÕES 

RESULTADOS DE 
ENFERMAGEM 

DESEMPENHO 
FUNCIONAL 

� Ênfase no 
exercício físico, 
é importante 
atrelar a 
autonomia e 
capacidade 
funcional (D2) 

� Foge da competência 
do Enfermeiro (D2) 
 

� Reescrever de forma 
clara, objetiva e 
completa (A8; D1) 

� Foge da 
competência do 
Enfermeiro 
(D2) 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 Foram listadas quatro intervenções para este domínio: “promoção do exercício”, 

“terapia com exercícios: equilíbrio”; “terapia com exercícios: mobilidade articular” e 

“promoção do exercício: treino para fortalecimento”. Houve concordância de 100% para as 

intervenções. No quesito definição, dois especialistas solicitaram a reescrita. E os resultados 

apresentaram bom índice de concordância (ICV =0,94). 

Anexos 

 No protocolo existem dois anexos, o primeiro refere-se a Escala de Fragilidade de 

Edmonton e o segundo ao plano de cuidados individualizado, elaborado pela autora da tese, 

de modo a fornecer suporte para seleção das intervenções. 

 No primeiro item da avaliação dos anexos, perguntou-se ao especialistas se a EFE 

deveria estar como anexo, havendo um bom índice de concordância (ICV = 0,94). Apenas um 

especialista recomendou que a escala deveria estar no corpo do protocolo. 
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 As questões seguintes referiram-se ao plano individualizado de cuidados. Todos os 

especialistas concordaram com as orientações para o preenchimento do Plano individualizado 

de cuidado, com os itens dos dados pessoais e dados clínicos (ICV =1). Apenas um 

especialista discordou dos dados sociais  (ICV =0,94). 

 Ao logo das sugestões dos especialistas verificaram-se várias propostas a serem 

incorporadas nesse anexo, no quadro a seguir: 

Quadro 33: Sugestões dos especialistas para o plano individualizado de cuidados. Fortaleza, CE, 2012. 
ITENS DO PLANO DE CUIDADOS ITENS A SEREM ACRESCENTADOS 
DADOS PESSOAIS Estado civil 
DADOS SOCIAIS Nº de filhos 

O senhor conhece alguma rede de apoio social?  Tem acesso? 
Escolaridade 
Renda 

 
DADOS CLÍNICOS 

O senhor já sofreu alguma queda? Quantas? Onde foram as 
quedas? 
Medicamentos utilizados: 
Alimentação (desjejum, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia) 
Apresenta transtornos metais? Quais? 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao final desse processo de ajustes no protocolo, surgiu um novo documento válido em 

seu conteúdo e adaptado conforme as sugestões dos especialistas (APÊNDICE F). A versão 

final do protocolo é composta por 3 tópicos, 17 subtópicos, 26 intervenções de enfermagem, 2 

anexos e 2 apêndices .  

Vale ressaltar que conforme apresentado neste capítulo de resultados, foram 

executadas várias alterações ao longo de cada subtópico, de acordo com a apreciação dos 

especialistas, e inclui-se ainda três intervenções de enfermagem: “assistência no autocuidado: 

atividades essenciais de vida diária”, “monitoração nutricional” e “controle de humor”.  
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5 DISCUSSÃO  

Características dos especialistas que participaram do estudo 

Apesar de haver sido contatados 35 especialistas na área de saúde do idoso, 

apenas 17 compôs a amostra final devido a não devolução dos instrumentos enviados dentro 

do prazo estabelecido. Um dos maiores desafios nos estudos de validação está na obtenção do 

tamanho da amostra dos sujeitos, e uma das principais dificuldades está na não familiaridade 

dos profissionais com a competência estabelecida pela pesquisa, por exemplo: não dominar o 

assunto, não conhecer a metodologia utilizada e a devolução incorreta ou incompleta do 

instrumento, dentre outros (CARVALHO et al., 2008) 

Conforme observado na tabela 1, a amostra foi composta por enfermeiros do sexo 

feminino e tempo médio de formação foi de 14,82 anos. Perfil semelhante do painel dos 

especialistas ocorreu nos estudos de Melo (2004) e Victor (2010). A enfermagem é uma 

profissão eminentemente feminina, e estudo realizado por Santos et al. (2008) mostra que a 

identidade dessa profissão no Brasil, desde o seu nascimento, está imbricada com a questão 

gênero, reproduzindo relações desiguais que incidem sobre a assistência à saúde, nas políticas 

públicas e nos currículos na área da saúde. 

Quanto à titulação, grande parte dos enfermeiros selecionados eram doutores e 

mestres, alguns com teses e dissertações em gerontologia e possuíam especialização em saúde 

pública. Segundo Galdeana e Rossi (2006), a titulação acadêmica do perito aumenta a 

credibilidade dos dados. 

Todos os especialistas tinham experiência na área da saúde do idoso e atuavam 

em mais de um campo como: ensino, assistência (ESF) e pesquisa (tabela 1), o que 

corroborou com o estudo de Melo (2004), em que a maioria dos sujeitos de sua pesquisa, 

também desenvolvia suas atividades profissionais em diversas áreas. Além disso, o fato de 

profissionais que atuavam tanto na esfera pública como privada favorece a análise dos 

indicadores de ângulos diferentes, enriquecendo consideravelmente o processo de validação 

pela estratégia de validação de conteúdo (VITURI, 2007). 
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Protocolo de intervenções de enfermagem pra idosos com risco de apresentar fragilidade 

 O protocolo desenvolvido neste estudo traz a proposta da sistematização da assistência 

de enfermagem para uma clientela específica (idoso com risco de apresentar fragilidade) no 

contexto da atenção básica de saúde. No decorrer das considerações de alguns especialistas, 

houve duas críticas ao instrumento, elaborado sendo fundamental comentá-las. 

Na análise de duas especialistas o fato do protocolo trabalhar propostas para a SAE na 

atenção básica e de estar direcionado para área de enfermagem gerontológica são barreiras 

para o seu desenvolvimento na prática profissional, fato observado nas seguintes declarações:  

a) Se faz necessário a SAE (NANDA, NIC, NOC), em todos serviço de saúde, 

principalmente na atenção básica (ESF). No entanto, os profissionais atuantes nesta 

área não são familiarizados com a utilização da sistematização da assistência (NIC, 

NOC). Portanto, selecionar resultados esperados, na prática seria uma barreira (A3); 

b) “para os profissionais sem experiência na área de geriatria, não saberão como fazer. 

As intervenções são compreensíveis, mas não indicam a ação propriamente. (D2) 

   Sabe-se da dificuldade que enfermeiros apresentam com a SAE. Estudo teórico sobre 

as dificuldades dos enfermeiros em implementar a SAE destaca: falta de conhecimento sobre 

a realização do exame físico, falta de treinamento sobre o tema nas Instituições de Saúde, falta 

de registro adequado da assistência de enfermagem, conflito de papéis, dificuldade de 

aceitação de mudanças, falta de credibilidade nas prescrições de enfermagem, carência de 

pessoal e falta de estabelecimento de prioridades organizacionais (REMIZOSKI; ROCHA; 

VALL, 2010). 

 Tais dificuldades estão presentes em todos os níveis de atenção à saúde, de modo 

especial na atenção básica, uma vez que as ações nesse nível de assistência estão mais 

direcionadas para os programas do ministério da saúde. No entanto, autores consideram que a 

Estratégia Saúde da Família representa possibilidade do enfermeiro reorientar suas ações em 

direção às necessidades de saúde dos usuários e não para a racionalização do trabalho do 

profissional médico. A prática de enfermagem, nessa perspectiva, se direciona para sua 

finalidade específica, o cuidado de enfermagem (MATUMOTO et al., 2011). 
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 Nesse sentido, o protocolo desenvolvido torna-se um instrumento relevante para a 

prática clínica de enfermagem na atenção básica, uma vez que permite ao enfermeiro alcançar 

uma autonomia profissional baseada no raciocínio técnico-científico. 

 Desse modo, acredita-se que enfermeiros devem ser estimulados a utilizarem a SAE 

desde os primórdios da graduação e que tais conceitos devem ser retomados em todas as 

disciplinas, a fim de que os futuros enfermeiros deem cada vez mais credibilidade a SAE, 

além de fazer valer a lei que a torna obrigatória em todo estabelecimento de saúde (COFEN, 

2002). 

 Ainda com base nas declarações acima mencionadas, o reduzido número de 

profissionais capacitados em enfermagem gerontológica torna-se um entrave para 

implementação do protocolo.  

 Esse fato é um problema que surge desde a graduação. A grande maioria dos 

currículos apresenta o conteúdo de saúde do idoso agregado à saúde do adulto, o que 

desprestigia a enfermagem gerontológica (XAVIER; KOIFMAN, 2011). Além disso, ainda 

existem poucos docentes que possuem título de especialista nessa área, fato observado nessa 

pequena amostra de especialistas, na qual apenas um apresenta o título de gerontologia pela 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Assim, reforça-se a importância da 

formação profissional em gerontologia tanto em nível de graduação como pós-graduação. 

 Ainda com relação à aplicabilidade do protocolo na atenção básica, um especialista 

relatou a sobrecarga do enfermeiro nesse nível de atenção.  De acordo com Política Nacional 

de Atenção Básica, são atribuições específicas do enfermeiro (BRASIL, 2007):  

I -Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 

adulta e idosa; 

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo conforme 

protocolos ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames 

complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 

serviços; 
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III - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 

outros membros da equipe; 

V - Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de 

enfermagem e outros membros da equipe; e 

VI -Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS. 

 Conforme pode-se observar o trabalho do enfermeiro na atenção básica possui uma 

dupla dimensão: assistencial e gerencial (MATUMOTO et al., 2011). Entretanto, as ações de 

cunho assistencialistas, permanecem na lógica da atenção clínica individual, curativa, sem 

ampliar a compreensão do processo saúde/doença como produção social (ERMEL; 

FRACOLLI, 2006).  

 O protocolo elaborado não deve ser visto como mais uma atribuição para o 

enfermeiro, e sim como uma ferramenta útil de trabalho com o intuito de facilitar e direcionar 

os cuidados de enfermagem para um público alvo da atenção básica na perspectiva da Prática 

Baseada em Evidências, uma vez que o instrumento foi desenvolvido a partir da revisão 

integrativa da literatura e buscou as melhores evidências das intervenções de enfermagem 

para idosos com risco de desenvolver fragilidade. 

 Outro aspecto a ser esclarecido é o tempo de três meses para a reavaliação do idoso 

reaplicando a EFE na consulta de enfermagem. Na revisão integrativa da literatura utilizada 

como fonte para a elaboração do protocolo, observou-se um período mínimo de 3 meses e 

máximo de 12 meses para as intervenções. Considerando que o protocolo é de promoção da 

saúde, isto é, que as ações propostas nesse protocolo precisam ser avaliadas de uma maneira 

longitudinal e por um dado período, adotou-se o tempo mínimo de 3 meses para ocorrer 

alguma alteração no estado de saúde do idoso. Salienta-se a importância de estudos de 

validação clínica para estimar de forma precisa o tempo hábil de resposta em cada domínio 

em que as intervenções foram propostas. 

 No domínio Estado Geral de Saúde foi incluída a intervenção de “Educação para 

Saúde”, sendo sugerida a inclusão de outros resultados, pois segundo a especialista D9, 

“educação em saúde abrange outros setores sociais e não só a saúde”. Cabe, portanto, 



113 
 

distinguir os termos “educação em saúde” e “educação para saúde”, já que tais conceitos se 

confundem tanto em seu arcabouço teórico quanto prático.  

Educação em saúde, segundo L’abbate (1994), pode ser definida como um campo de 

práticas que ocorre nas relações sociais estabelecidas pelos profissionais de saúde, entre si, 

com a instituição de ensino e, sobretudo, com o usuário no desenvolvimento cotidiano de suas 

atividades. Segundo OMS (1998), trata-se de um conjunto de oportunidades para a 

aprendizagem que envolve alguma forma de comunicação destinada a melhorar a saúde, 

incluindo a melhoria do conhecimento e desenvolvimento de habilidades para a vida que 

favoreçam a saúde individual e da comunidade, incluindo informações sobre as condições 

sociais, econômicas e ambientais que afetam a saúde, bem como fatores de risco individuais e 

comportamentos de risco, e uso do sistema de saúde.   

O princípio de educar para a saúde parte do pressuposto de que os problemas de saúde 

são frutos, dentre outros, da precária situação educacional da população, necessitando de 

medidas corretivas e/ou educativas para mudar este panorama. Esta forma de educar a 

população ocorre devido à ideia de que o saber instituído sempre leva à aquisição de novos 

comportamentos e práticas. O público é tomado como objeto de transformação, concebendo a 

educação como “uma ação específica para”, ou seja, uma “Educação para a Saúde” 

(GAZZINELLI et al., 2005, p. 201). Nesse sentido, educação para a saúde não se preocupa 

apenas com a comunicação de informações, mas também com a promoção da motivação, 

habilidades e confiança (autoeficácia) necessárias tomar medidas para melhorar a saúde 

(OMS, 1988).  

No conceito estabelecido pela NIC de “Educação para saúde”, bem como a listagem 

de suas atividades, fica claro como desenvolver tais estratégias de modo a facilitar a 

adaptação voluntária do comportamento de indivíduos em busca da saúde. Confrontando com 

os resultados esperados elencados, verifica-se que não há a necessidade de incluir aspectos 

sociais conforme sugerido por D9, uma vez que estes respondem aos objetivos propostos de 

Educação para a saúde. 

No domínio independência funcional, considerou-se pertinente a inclusão da 

intervenção, “Assistência no autocuidado: Atividades essenciais de vida diária”. Sabe-se que 

independência funcional está ligado aos conceitos de atividades de vida diária e atividades 

instrumentais de vida diária.  As AVDI são as habilidades do idoso para administrar o 
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ambiente em que vive e inclui as seguintes ações: preparar refeições, fazer tarefas domésticas, 

lavar roupas, manusear dinheiro, usar o telefone, tomar medicação (BRASIL, 2010). Desse 

modo, para promover o autocuidado e a autonomia pessoais torna-se fundamental realizar 

intervenções na perspectiva das AVDI.   

Ao realizar a revisão das intervenções de acordo com as sugestões dos especialistas, 

deslocou-se a intervenção “Melhora do enfrentamento” do domínio independência funcional 

para suporte social. Enfrentamento “são ações pessoais para controlar estressores que 

consomem os recursos individuais” (MOORHEAD; JOHNSON; MASS, 2008), isto é, os 

esforços que o indivíduo utiliza para lidar com as situações de dano, ameaça ou desafio (DA 

SILVA BRITO; PIMENTA CARVALHO, 2004).  

Desse modo, ao realizar ações de enfermagem que visam o auxílio ao idoso para 

adaptar-se a estressores, mudanças ou ameaças percebidas que interfiram no atendimento as 

necessidades e papéis da vida (DOCHTERMAN, 2008), contribui-se significativamente na 

qualidade de vida do idoso, permitindo a reintegração social. 

“ Identificação de risco” permaneceu no domínio de independência, pois o risco ao 

qual se refere esta intervenção são aqueles que causam perda da autonomia do idoso. 

No domínio nutrição, alguns especialistas sugeriram retirar o resultado “Peso: massa 

corporal”. O estado nutricional demonstra o grau no qual as necessidades fisiológicas por 

nutrientes estão sendo atingidas, para manutenção da composição e funções adequadas do 

organismo. Sabe-se que a nutrição é importante no quadro das mudanças fisiológicas 

relacionadas ao avanço da idade, de forma que a alimentação e estado nutricional adequados 

estão associados ao envelhecimento saudável (NASCIMENTO et al., 2011).  

Algumas das alterações fisiológicas que podem afetar o estado nutricional do idoso 

são:  

� o declínio da altura é observado com o avançar da idade, em decorrência da 

compressão vertebral, mudanças nos discos intervertebrais, perda do tônus muscular e 

alterações posturais; 

� o peso pode diminuir com a idade, porém, com variações segundo o sexo. Essa 

diminuição está relacionada à redução do conteúdo da água corporal e da massa 

muscular, sendo mais evidente no sexo masculino; 
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� alterações ósseas em decorrência da osteoporose; 

� mudança na quantidade e distribuição do tecido adiposo subcutâneo. 

� redução da massa muscular devida à sua transformação em gordura intramuscular, o 

que leva à alteração na elasticidade e na capacidade de compressão dos tecidos. 

Uma das formas de realizar a avaliação nutricional é a realização do calculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC), que segundo o Sistema da Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) esse é o método prioritário (BRASIL, 2010).  O IMC é obtido a partir da divisão 

do peso corporal em Kg pela estatura elevada ao quadrado (Kg/ m2). Os pontos de corte para a 

avaliação do IMC serão os recomendados pelo Ministério da Saúde para pessoas idosas 

composto por Lipschitz (1994): baixo peso (IMC < 22 Kg/ m2); eutrófico ou adequado (IMC 

entre 22 e 27 Kg/ m2) e sobrepeso (IMC > 27 Kg/ m2) (BRASIL, 2010). 

Sabendo que um dos indicadores de fragilidade é a perda não intencional de peso 

(menos de 5 quilos nos últimos 12 meses) considera-se relevante a permanência desse 

resultado de enfermagem. 

O domínio Humor foi o que obteve o menor ICV, conforme fora relatado. Ao observar 

as considerações dos especialistas, considera-se necessário definir a terminologia HUMOR. 

Humor pode ser definido como a “facilitação ao paciente para que perceba, aprecie e 

expresse o que é engraçado, divertido ou lúdico, a fim de estabelecer relações, aliviar tensões, 

liberar sentimentos de raiva, facilitar a aprendizagem ou enfrentar sentimentos dolorosos” 

(DOCHTERMAN, 2008, p.448). Ao observar a EFE, percebe-se que o humor sobre o qual 

trata este domínio são os transtornos de humor observados em saúde mental.  

Para a saúde mental, humor são sentimentos que permeiam o indivíduo ou seu estado 

de espírito (BAIKIE, 2006). Cada indivíduo possui um estado de humor básico ou 

fundamental, que é o traço dominante de sua conduta e que pode se alterar em virtude de 

acontecimentos marcantes. Um dos transtornos de humor mais observados em geriatria é a 

síndrome depressiva (ELIOPOULOS, 2011).  

Estima-se que na população idosa a prevalência de depressão maior varia de 1 a 4% e 

a de depressão menor varia de 8 a 16% e que a incidência de depressão maior duplica entre os 

70 e os 85 anos (MEDEIROS, 2010). Diante desses fatos considera-se necessário não retirar 

tal item do protocolo de intervenções de enfermagem. Assim, incluiu-se a intervenção 
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“controle do humor” definido como “oferta de segurança, estabilização, recuperação e 

manutenção de um paciente que apresenta humor disfuncionalmente deprimido ou elevado” 

(DOCHTERMAN, 2008, p. 449) e o resultado de enfermagem “equilíbrio do humor” 

conceituada como “adaptação apropriada do tônus emocional predominante em resposta às 

circunstâncias” (MOORHEAD; JOHNSON; MASS, 2008, p.377).  

Embora considerada descontextualizada para alguns especialistas (D2, D6 e D7), 

intervenções de enfermagem que visem melhorar a autoestima, a autoimagem e apoio 

espiritual são de grande valia no contexto da gerontologia. Tais práticas estão interligadas na 

promoção de um autoconceito positivo uma vez que a sensação de ausência de importância e 

desesperança ameaça a saúde mental e minimiza os prazeres que podem ser encontrados nas 

fases tardias da vida. Prática espiritual proporciona aos idosos a autovalorização, 

fortalecendo-os a se sentir acima dos desafios físicos, intelectuais e sociais, proporcionando 

paz e bem-estar. (ELIOPOULOS, 2010).  

Desse modo, as intervenções do domínio humor não se limitam às ações 

medicamentosas para os transtornos de humor, mas devem transcender e buscar a valorização 

do “EU pessoal”, proporcionando qualidade da saúde mental nesses indivíduos. 

No domínio continência urinaria, foi sugerido retirar o resultado “eliminação urinária”. 

Tal procedimento não foi efetuado uma vez que as intervenções propostas neste protocolo 

podem auxiliar o idoso a melhorar a sua capacidade de armazenamento e eliminação da urina 

(MOORHEAD; JOHNSON; MASS, 2008). Os enfermeiros não devem pressupor que pessoas 

incontinentes tenham realizado avaliação completa do problema. A meta inicial é identificar a 

causa do problema e posteriormente definir qual será a melhor intervenção utilizada 

(ELIOPOULOS, 2010). 

Sabe-se que da existência de pelo menos seis tipos de incontinência urinaria (esforço, 

urgência, fluxo excessivo, neurogênica, funcional e mista). As intervenções propostas neste 

protocolo podem ser úteis nos seguintes tipos de incontinência: 

� Incontinência de esforço (exercícios para musculatura pélvica); 

� Incontinência de urgência (horário do uso do vaso sanitário, exercícios para 

musculatura pélvica); 

� Incontinência de fluxo excessivo (horário do uso do vaso sanitário) 
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Pode-se concluir que enfermeiros não podem negligenciar a terapia comportamental 

em detrimento a terapia medicamentosa seja qual for à intervenção utilizada. Esse comentário 

deve-se pelo ao de que no decorrer da análise das respostas a maioria dos especialistas 

apresentou dificuldade de opinar nas questões mais subjetivas (cognição, humor e suporte 

social). Não se deve esquecer que as atividades de enfermagem precisam estar pautadas nas 

respostas humanas, isto é, nos aspectos subjetivos dos indivíduos e que o cuidado faz parte da 

essência da enfermagem. O protocolo proposto neste estudo visa ao atendimento das 

necessidades básicas do idoso com risco de desenvolver fragilidade, são ações de promoção 

da saúde que visam retardar o efeito da síndrome de fragilidade, portanto, necessita de tempo, 

paciência e persistência das pessoas que irão implementá-lo. 

Alguns enfermeiros sugeriram incluir ações relacionadas à incontinência fecal e 

sexualidade em idosos. Entretanto, não foi possível a inserção por não fazerem parte da 

Escala de Fragilidade de Edmonton e por não serem indicadores de fragilidade (FRIED et al., 

2001). 

Vale considerar que embora o protocolo seja um instrumento de trabalho para o 

enfermeiro, este não deve prestar assistência ao idoso de forma isolada. Para atender todas as 

necessidades do idoso é necessária uma equipe multiprofissional. Desse modo, o Programa de 

Atenção Integral à Saúde do Idoso do Ministério da Saúde do Brasil propõe que a equipe 

geriátrica básica, também chamada de nuclear, seja composta por médico, enfermeiro e por 

profissional da saúde mental. Essa equipe pode ser ampliada (assistente social, terapeuta 

ocupacional, educador físico, cirurgião dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, 

educador em saúde, sociólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, etc.), recebendo influência de 

diversos fatores, como os objetivos do programa, local, características do paciente, 

disponibilidade de recursos humanos e qualificação dos mesmos (BRASIL, 2002b; 

GERLACK et al., 2009).  

Assim, nas intervenções de enfermagem propostas neste protocolo que requerem ação 

conjunta com outros profissionais, o enfermeiro deve exercer o papel de articulador 

realizando os encaminhamentos necessários, visando sempre à integralidade da assistência ao 

idoso e um cuidado colaborativo.  

Por fim, um dos especialistas considerou importante enfatizar a importância de ensinar 

o cuidador informal a executar algumas das intervenções de enfermagem propostas. O 



118 
 

cuidador informal é a pessoa, da família ou da comunidade, que presta cuidados à outra 

pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por estar acamada, com 

limitações físicas ou mentais, sem remuneração (BRASIL, 2008). 

O guia prático do cuidador refere claramente que a função deste é acompanhar e 

auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga 

fazer sozinha. Ressalta ainda que não fazem parte da rotina do cuidador técnicas e 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, particularmente, na 

área de enfermagem. 

De acordo com a lei do exercício profissional de enfermagem de que cabem 

privativamente ao enfermeiro o planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços da assistência de enfermagem (COFEN nº 7498/86).  

Desse modo, o cuidador informal pode atuar como um colaborador no cuidado de 

enfermagem desde que esteja supervisionado pelo enfermeiro naquelas atividades que fazem 

parte da rotina do cuidador, tais como: cuidados de higiene, ajudar na alimentação e 

locomoção e atividades físicas.  Além disso, o cuidador informal torna-se um elo entre a 

família, idoso e enfermeiro, assim, deve comunicar à equipe de saúde  mudanças no estado de 

saúde da pessoa cuidada. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 Com base nos resultados obtidos envolvendo o processo de elaboração e validação de 

conteúdo do Protocolo de intervenções de enfermagem para idosos com risco de apresentar 

fragilidade a ser implementado por enfermeiros atuantes na atenção básica de saúde, pode-se 

concluir que 

 

1) Quanto à revisão integrativa da literatura 

• A revisão realizada nas bases de dados Pubmed, Scopus e Cinhal possibilitou a seleção 

de 17 artigos e identificação de 23 intervenções de enfermagem com base nos 

domínios da Escala de Fragilidade de Edmonton distribuídas da seguinte forma: no 

domínio cognição - Treinamento de memória, Estimulação Cognitiva e Terapia de 

Reminiscências -; Estado geral de Saúde - avaliação da saúde e educação para saúde -; 

Independência funcional - Assistência no autocuidado para AVD; Identificação de 

risco; melhora do enfrentamento - ; suporte social - aumento da socialização -; uso de 

medicamentos - Orientação de medicamentos prescritos, Ensino: medicamentos 

prescritos - ; Nutrição - aconselhamento nutricional - ; humor - aumento da 

autoestima, valorização da imagem corporal e apoio espiritual - ; continência - 

treinamento do hábito urinário; treinamento para o uso do vaso sanitário; Exercício 

para musculatura pélvica e reeducação vesical - ; e desempenho funcional - Terapia 

com exercícios: Equilíbrio; Promoção do exercício; Terapia com exercício: 

mobilidade articular; Promoção do exercício: treino para fortalecimento- ; fornecendo, 

assim, subsídios para elaboração da primeira versão do protocolo. 

2) Quanto ao processo de validação de conteúdo: 

• O protocolo elaborado foi submetido a 17 especialistas (8 enfermeiros assistenciais e 9 

docentes)  sendo avaliado quanto à sua clareza e relevância em 44 aspectos e 

considerado válido por ter obtido ICV (SCVI/Ave, SCVI/UA e I-CVI) de 0,90. 

• As respostas foram submetidas a analises estatísticas não havendo diferenças 

significativas entre os percentuais de concordância dos especialistas em relação a 

proporção 0,8. Além disso, não houve diferença nos percentuais de concordância entre 

os grupos dos que trabalham na assistência ou na docência. 
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• Apenas o aspecto relevância das intervenções de enfermagem para o domínio humor 

obteve ICV = 0,76. Entretanto, no teste binominal apresentou o valor p=0,9936, não 

sendo,  portanto, retirado do protocolo. 

• As sugestões dos especialistas foram de grande valia ocorrendo o aprimoramento dos 

seguintes aspectos: título; contextualização; finalidade; instruções gerais; identificação 

dos idosos com risco de fragilidade e orientações para acerca da aplicação da escala de 

fragilidade e orientações para implementação das intervenções de enfermagem. 

• Não foram acatadas as modificações nas definições da NIC a fim de que respeitasse a 

nomenclatura original. 

• Para proporcionar maior clareza nos resultados de enfermagem introduziram-se as 

definições da NOC. 

•  Para facilitar a adesão dos enfermeiros ao protocolo, as atividades de enfermagem 

propostas na NIC foram introduzidas como Anexo. 

• As sugestões dos especialistas proporcionou a revisão das intervenções inicialmente 

propostas, sendo realizadas as seguintes alterações na versão original do protocolo: 

inserção na intervenção “Assistência no autocuidado: atividades essenciais de vida 

diária” no domínio Independência funcional; deslocamento da intervenção “melhora 

do enfrentamento” do domínio independência funcional para suporte social; 

acrescentou a intervenção “monitoração nutricional” no domínio nutrição; e “controle 

de humor” no domínio humor. Após aprimoramento do protocolo, resultou um 

instrumento adaptado e válido em seu conteúdo com 26 intervenções. 

• Para proporcionar melhor visibilidade do protocolo elaborou-se o Fluxograma para 

intervenções para idosos com risco de apresentar fragilidade para que o enfermeiro 

pudesse fazer os seguimentos e encaminhamentos necessários. 

 

Conclui-se, portanto, que após análise estatística e o aprimoramento da versão inicial 

do protocolo, obteve-se um instrumento válido em seu conteúdo destinado aos enfermeiros da 

atenção básica para ser aplicado em idosos com risco de apresentar fragilidade.  

Trata-se de uma tecnologia assistiva que visa a autonomia, independência, qualidade 

de vida e inclusão social de idosos  com risco de desenvolver fragilidade. Considera-se ainda 

uma tecnologia leve-dura por acoplar os saberes estruturados representados pelas disciplinas 

que operam em saúde do idoso. 
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 Acredita-se que enfermeiros possam utilizar o protocolo ora desenvolvido em sua 

prática profissional  com o intuito de promover a saúde do idoso vulnerável, uma vez que se 

trata de um instrumento que visa à capacitação do idoso para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo sua maior participação no controle deste processo, o que 

contribui para autonomia e independência desta clientela.  

O protocolo proposto é de extrema relevância para a prática clínica por trazer ações de 

prevenção e promoção da saúde para idosos com risco de fragilidade, contribuindo para 

redução dos eventos adversos que ocorre em decorrência do processo de envelhecimento. 

Contribuirá ainda para a consolidação do corpo científico para o cuidado de 

enfermagem em idosos. Acredita-se esse protocolo é extremamente viável na prática clínica, 

no entanto, torna-se fundamental o treinamento de profissionais da atenção básica para o 

cuidado a essa clientela.  
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES  

 

A proposta de elaboração do protocolo de intervenções de enfermagem para idosos 

com risco de apresentar fragilidade foi bastante desafiante contando com algumas limitações: 

 

Quanto ao método:  

 

1) Escassez de artigos científicos que tivessem os passos de uma metodologia própria para 

elaboração do protocolo. Após exaustiva pesquisa nos organismos internacionais para 

identificar como estes desenvolviam os guidelines, encontrou-se o artigo de Ribeiro (2010). 

 

2) Os organismos internacionais solicitam que para elaboração dos protocolos sejam 

realizadas revisões sistemáticas de literatura. A parca produção de ensaios randomizados 

controlados na temática idosos com risco de desenvolver fragilidade foi um empecilho para 

realizar a revisão sistemática da literatura, optando pela revisão integrativa. 

 

Quanto à revisão integrativa: 

 

1) Ausência de literatura nacional sobre intervenções de enfermagem para idosos com risco de 

apresentar fragilidade, recorrendo apenas a artigos estrangeiros, deste modo sem verificar 

aplicabilidade das intervenções no Brasil. 

 

Quanto ao processo de validação de conteúdo: 

 

1) Poucos de especialistas na área de enfermagem gerontológica; 

2) Dificuldade dos especialistas para responder ao instrumento - foram enviados instrumentos 

para 15  docentes e 20 assistentes, no entanto apenas 9 docentes e 8 assistentes responderam-

no.  

3) A maioria respondeu o instrumento após o prazo estabelecido, sendo necessário estender a 

data limite de recebimento.  

 

Embora os achados desta investigação tenham sido analisados por testes estatísticos 

recomendados pela comunidade científica, revelando a representatividade do conteúdo do 
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protocolo intervenção de enfermagem para idoso com risco de apresentar fragilidade, 

recomenda-se sua validação clínica no público alvo com o intuído de verificar a aplicabilidade 

das intervenções no contexto da atenção básica e o tempo de reavaliação do idoso, uma vez 

que o período mínimo de três meses foi definido apenas com base na revisão de literatura.  

Desse modo, recomenda-se novas investigações para o aprimoramento do protocolo e 

futuras revisões replicando os passos deste estudo. Além disso, é necessário testar cada uma 

das intervenções, para isso sugere-se o uso das intervenções listadas em ensaios randomizados 

controlados com intuito de verificar a eficácia das mesmas. 

Acredita-se que o protocolo desenvolvido trará implicações positivas para prática 

clínica de enfermagem gerontológica uma vez que permite ao enfermeiro atuar utilizando os 

princípios da Sistematização da assistência de enfermagem, com maior autonomia 

profissional. Nesse sentido, apesar do instrumento ter sido desenvolvido para trabalhar as 

intervenções de enfermagem, o enfermeiro não pode negligenciar aquelas atividades que 

necessitam interdisciplinaridade e equipe multiprofissional, realizando os encaminhamentos 

necessários para os outros profissionais membros da equipe de saúde.  

No campo da docência, conclama-se para que os professores das disciplinas de saúde 

do idoso conheçam o conteúdo do protocolo e apliquem nas disciplinas de forma prática, 

minimizando, assim, a resistência dos futuros enfermeiros quanto a aplicabilidade da SAE e 

formando profissionais mais capacitados no âmbito da gerontologia. 

Por fim, acredita-se ainda que esse instrumento possa ser utilizado no contexto das 

instituições de longa permanência para idosos (ILPI), desse modo sugere-se a elaboração de 

estudos metodológicos para adaptação do conteúdo do protocolo nas ILPI, bem como em 

outros cenários do cuidar.  Torna-se necessário ainda verificar as diferenças regionais para 

aplicabilidade deste em outras regiões do país.  
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1. ÂMBITO E FINALIDADE 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Fragilidade é uma síndrome multidimensional, sendo considerada como um estado de alta vulnerabilidade para 
condições adversas de saúde (quedas, incapacidades, hospitalização, institucionalização e morte precoce) que 
pode ser mensurada tanto na clínica como em comunidade (FRIED et al., 2004; BERGMAN et al. 2004; 
RULFSON et al..,2006). Idoso vulnerável é aquele que não apresenta fragilidade, mas que tem risco de 
desenvolver essa condição. Estima-se que num período de 1 ano e 6 meses, de 12,9% a 23% dos idosos 
considerados saudáveis passam para um estado pré-fragil, enquanto 13,1% a 20,1% daqueles que são 
considerados frágeis vão a óbito (WEISS, 2011). À medida que a pessoa idosa envelhece, intervenções podem 
ser realizadas para retardar o  aparecimento das fragilidade e / ou reduzir o número de anos de dependência 
(FRIES, 2002). Nesse sentido, o enfermeiro que atua na atenção básica tem o papel fundamental na identificação 
precoce e no manejo desses indivíduos. 
1.2 FINALIDADE DO PROTOCOLO 

• Implementar intervenções de enfermagem em idosos com risco de fragilidade com base nas evidências 
científicas 

1.3 A QUEM SE DESTINA:  Enfermeiro (a) 
1.4 LOCAL: Atenção Básica 
1.5 PÚBLICO ALVO:  Idosos com risco de fragilidade 
1.6 INSTRUÇÕES GERAIS: 
 

1) Aplique a escala de Fragilidade de Edmonton (ANEXO A); 
2) Classifique o grau de Fragilidade; 
3) Idoso classificado como VULNERÁVEL: verifique os domínios da 
escala que necessitam de intervenção; 
4) Selecione intervenções que se aplicam ao idoso; 
5) Preencha o PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS (ANEXO 
B); 
6) Reavalie o idoso: reaplicação da escala a cada 3 meses; 
7) Verifique manutenção ou progressão do grau de fragilidade; 
8) Verifique manutenção ou inserção de novas intervenções. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IDOSOS COM RISCO DE FRAGILIDAD E 
A fragilidade, por ser uma entidade multidimensional, necessita de uma avaliação criteriosa para sua 
identificação. Com esse intuito, foi elaborada a Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE) (Rolfson et. al,2006), 
que em 2008 foi validada e adaptada para o Brasil. (Fabrício-Wahbe, 2008). 
 
2.1 ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DA ESCALA DE FRAGILIDADE 
1) Faça em local tranquilo; 
2) Explique que a aplicação do teste dura em média 10 minutos; 
3) No teste do Desenho do Relógio, explique ao idoso que ele não poderá apagar várias vezes o relógio; 
4) Para a pontuação do TDR checar o método de pontuação exposto no apêndice do protocolo; 
5) No item de independência funcional lembre-se de marcar as atividades instrumentais de vida diária que o 
idoso apresenta dificuldade; 
6) No teste do desempenho funcional: PONTUE este item do teste como >20 segundos se: 1) O  indivíduo se 
mostrar relutante ou incapaz de completar o teste e 2)Para a realização do teste o paciente necessita andador 
(ou bengala) ou precisa do auxílio de outra pessoa. 
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3. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM COM BASE NOS DOMÍNIOS  DA ESCALA DE 
FRAGILIDADE DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACI ONAL DAS INTERVENÇÕES 
DE ENFERMAGEM 
 

3.1 ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES  DE ENFERMAGEM 
Após aplicar a EFE, verifique quais os domínios da escala que necessitam de intervenções.  
Preencha o Plano Individualizado (ANEXO B), selecionando as intervenções de enfermagem.  
Ao selecionar a Intervenção de Enfermagem, verifique na Classificação Internacional das Intervenções de 
enfermagem (NIC) as atividades a serem desenvolvidas. 
Selecione os resultados esperados de acordo com a Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 
Reavaliar a cada 3 meses. 
 
3.2 DOMÍNIO COGNIÇÃO 
 
3.2.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

4760 - TREINAMENTO DE 
MEMÓRIA 
 

Facilitação da memória 

4720 -  ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
 

Promoção da percepção e compreensão do ambiente ao redor por 
meio de estímulos planejados 

4820 - TERAPIA DE 
REMINISCÊNCIAS 
 

Uso da lembrança de eventos, sentimentos e pensamentos passados 
para facilitar o prazer, a qualidade de vida ou adaptação a 
circunstâncias atuais. 

3.2.2 RESULTADOS ESPERADOS 
0900 – COGNIÇÃO 
0908- MEMÓRIA 
0901- ORIENTAÇÃO COGNITIVA 
 
3.3 DOMÍNIO ESTADO GERAL DE SAÚDE 
  
3.3.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

5510 - EDUCAÇÃO PARA SAÚDE 
 

Desenvolvimento e fornecimento de instrução e experiência de 
aprendizagem para facilitar a adaptação voluntária de 
comportamento que leva indivíduos, famílias, grupos ou 
comunidades à saúde. 
 

6520- AVALIAÇÃO DA SAÚDE Detecção de riscos ou problemas de saúde por meio de história, de 
exames e de outros procedimentos. 

3.3. 2 RESULTADOS ESPERADOS 
2002- BEM-ESTAR PESSOAL 
1603- COMPORTAMENTO DE BUSCA DE SAÚDE 
1602- COMPORTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 
1805- CONHECIMENTO: COMPORTAMENTO DE SAÚDE 
1823- CONHECIMENTO: PROMOÇÃO DA SAÚDE 
1705- ORIENTAÇÃO PARA SAÚDE 
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3.4 DOMÍNIO INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 
 
3.4.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

1800- ASSISTÊNCIA NO 
AUTOCUIDADO 

Auxílio ao outro para que realize as atividades de vida diária. 

6610- IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 
 

Análise de fatores potenciais de risco, determinação de riscos à 
saúde e priorização de estratégias de redução de riscos para um 
indivíduo ou um grupo. 
 

5230- MELHORA DO 
ENFRENTAMENTO 

 

Auxílio ao paciente para adaptar-se a estressores, mudanças ou 
ameaças percebidas que interfiram no atendimento às necessidades e 
papéis da vida. 

3.4.2 RESULTADOS ESPERADOS 
0300 - AUTOCUIDADO: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 
0306 - AUTOCUIDADO: ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA 
1614 - AUTONOMIA PESSOAL 
1908 - DETECÇÃO DE RISCOS 
0371 - ENFRENTAMENTO 
0313 - ESTADO DE AUTOCUIDADO 
 
3.5 DOMÍNIO SUPORTE SOCIAL 
 
3.5.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

5100 - AUMENTO DA 
SOCIALIZAÇÃO 

Facilitação da capacidade de um pessoa para interagir com outros 
indivíduos 

3.5.2 RESULTADOS ESPERADOS 
1503 - Envolvimento social 
1504 - Apoio Social 
 
3.6 DOMÍNIO USO DE MEDICAMENTOS 
 
3.6.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

2380 - CONTROLE DE 
MEDICAMENTOS 

Facilitação ao uso seguro e eficaz de drogas receitadas ou não. 

5616 - ENSINO: MEDICAMENTOS 
PRESCRITOS 
 

Preparo do paciente para, com segurança, tomar os medicamentos 
prescritos e monitorar seus efeitos. 
 

3.6.2 RESULTADOS ESPERADOS 
1808 - CONHECIMENTO: MEDICAÇÃO 
0307 - AUTOCUIDADO: MEDICAÇÃO NÃO-PARENTERAL 
 
3.7 DOMÍNIO NUTRIÇÃO 
 
3.7.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

5246 - ACONSELHAMENTO 
NUTRICIONAL 
 

Uso de um processo de ajuda interativa com foco na necessidade de 
modificação da dieta. 

3.7.2 RESULTADOS ESPERADOS 
1808 - CONHECIMENTO: DIETA 
1006 - PESO: MASSA CORPORAL 
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3.8 DOMÍNIO HUMOR 
3.8.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

5400 - MELHORA DA AUTOESTIMA 
 

Assistência ao paciente para que melhore o julgamento acerca do 
valor pessoal. 

5220 - MELHORA DA IMAGEM 
CORPORAL 
 

Melhora das percepções e das atitudes conscientes e inconscientes 
do paciente em relação a seu corpo. 

5420 - APOIO ESPIRITUAL 
 

Assistência ao paciente para que sinta equilíbrio e conexão com um 
poder transcendente. 

3.8.2 RESULTADOS ESPERADOS 
1300 - ACEITAÇÃO: ESTADO DE SAÚDE  
1305 - ADAPTAÇÃO PSICOSSOCIAL: MUDANÇA DE VIDA 
1205 - AUTOESTIMA 
1200 - IMAGEM CORPORAL 
1204 - EQUILÍBRIO DO HUMOR 

 

3.9 DOMÍNIO CONTINÊNCIA 
3.9.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

0600 - TREINAMENTO DO HÁBITO 
URINÁRIO 

Estabelecimento de um padrão previsível de esvaziamento da bexiga 
para prevenir incontinência em pessoas com capacidade cognitiva 
limitada que sofrem de incontinência urinária funcional, por pressão 
ou de urgência. 

5634 - TREINAMENTO PARA O USO 
DO VASO SANITÁRIO 

Instrução sobre a determinação da capacidade do idoso e estratégias 
para auxiliá-la a aprender habilidades de uso do vaso sanitário. 
 

0560- EXERCÍCIO PARA 
MUSCULATURA PÉLVICA 

 

Fortalecimento e treinamento dos músculos levantador do ânus e 
urogenital pela contração voluntária e repetitiva para reduzir a 
incontinência urinária de esforço, de urgência ou ambas. 

0570 - REEDUCAÇÃO VESICAL Melhora do funcionamento da bexiga para pessoas com 
incontinência de urgência, aumentando a capacidade da bexiga para 
segurar a urina e a capacidade do paciente para reprimir o ato 
urinário. 

3.9.2 RESULTADOS ESPERADOS 
0502 - CONTINÊNCIA URINARIA 
0503 - ELIMINAÇÃO URINÁRIA 
3.10 DOMÍNIO DESEMPENHO FUNCIONAL 
3.10.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

0200 - PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO Facilitação da atividade física regular para manter a aptidão física e a 
saúde, ou avançar a um nível mais elevado. 

0222 - TERAPIA COM EXERCÍCIOS: 
EQUILÍBRIO 

Uso de atividades, posturas e movimentos específicos para manter, 
melhorar ou restaurar o equilíbrio. 

0224 - TERAPIA COM EXERCÍCIOS: 
MOBILIDADE ARTICULAR 

 Uso de movimento corporal passivo ou ativo para manter ou 
restaurar a flexibilidade das articulações. 

0201 - PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO: 
TREINO PARA FORTALECIMENTO 

Facilitação de treinamento regular da resistência muscular para 
manter ou aumentar a força muscular. 

3.10.2 RESULTADOS ESPERADOS 
0208 – MOBILIDADE 
1616 - DESEMPENHO DA MECANICA CORPORAL 
1504 - APTIDÃO FÍSICA 
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ANEXO A - ESCALA DE FRAGILIDADE DE EDMONTON 

 

EXAMINDO POR:  

DATA:  

PONTUAÇÃO: 
Coluna B ____ x 1 pt = ____  

Coluna C ____ x 2 pt = ____  

Pontos Totais:                         /17 

                              

INSTRUÇÕES: Para cada item, por favor, marque apenas uma opção na coluna A, B ou C. Itens 
marcados na Coluna A valem zero.  Conte um ponto para cada item marcado na Coluna B. Conte dois 
pontos para cada item marcado na Coluna C. Se houver dúvidas com relação à cognição do paciente, peça 
para ele, inicialmente, completar o Teste do Desenho do Relógio. Caso o paciente não seja aprovado neste 
teste, solicite ao cuidador para responder ao restante das perguntas da ESCALA DE FRAGILIDADE. 

            

A. Cognição                                                                                               A                       B                         C 
 

TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO (TDR): “Por favor, 
imagine que este círculo é um relógio. Eu gostaria que você 
colocasse os números nas posições corretas e que depois 
incluísse os ponteiros de forma a indicar “onze horas e dez 
minutos’.” (Veja o Método de Pontuação TDR) 

� Aprovado � Reprovado 
com erros 
mínimos 

� Reprovado  
com erros 
significantes 

                        

Dobre na linha pontilhada para esconder elementos de distração, antes de pedir ao paciente para começar.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           A                       B                       C 
B. Estado Geral de Saúde 

Nos últimos 12 meses, quantas vezes você foi internado (a)?  
 
De modo geral, como você descreveria sua saúde? (escolha uma 
alternativa) 

� 0 
 
� Excelente,  

� 
Muito boa 
� Boa 

� 1-2 
 
� Razoável 

� >2 
 
� Ruim 

 
C. Independência Funcional                                A                        B                    C 
Em quantas das seguintes atividades você precisa de ajuda?                        � 0-1         � 2-4   � 5-8
  

• Preparar Refeição (cozinhar) • Fazer Compras    
• Transporte (locomoção de um lugar 

para outro) 
• Usar o Telefone    

• Cuidar da Casa (limpar/arrumar casa) • Lavar a Roupa    
• Administrar o dinheiro (cuidar do 

dinheiro) 
• Tomar Remédios    

 
D. Suporte Social                                   A                      B                     C 
Quando você precisa de ajuda, você pode contar com a ajuda de 
alguém para atender as suas necessidades?  

� Sempre � Algumas 
vezes 

� Nunca 

 
E. Uso de Medicamentos             A                         B            
a) Normalmente, você usa cinco ou mais remédios diferentes e receitados pelo 

médico? 
� Não � Sim 

b) Algumas vezes você esquece de tomar os seus remédios?  � Não � Sim  
 
F. Nutrição                                   A                         B            
Recentemente, você tem perdido peso, de forma que suas roupas estão mais 
folgadas? 

� Não � Sim 

 
G. Humor                                        A                         B            
Você se sente triste ou deprimido (a) com frequência? � Não � Sim 

 

H. Continência                                 A                     B            
Você tem problema de perder o controle da urina sem querer? (segurar urina?) � Não � Sim 

 
I.  Desempenho Funcional  

FAVOR OBSERVAR: PONTUE este item do teste como >20 segundos se:  
1. O  indivíduo se mostrar relutante ou incapaz de completar o teste.  
2. Para a realização do teste o paciente necessita andador (ou bengala) ou precisa do auxílio de 

outra pessoa. 

   
 

 

TESTE “LEVANTE E ANDE” CRONOMETRADO : “Eu gostaria que 
você sentasse nesta cadeira com suas costas e braços apoiados. Quando eu 
disser ‘VÁ’, por favor, fique em pé e ande novamente a marca no chão 
(aproximadamente 3 m de distância), volte para a cadeira e sente-se 
novamente”. (Se for omitir este item, exclua a coluna C) 
TEMPO TOTAL: _______ segundos A 

� 0-10 seg. 
B 

� 11- 20 seg. 
  C 
� >20 seg. 
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Método de Pontuação TDR da EFE 

 

O valor do TDR na EFE seguirá as instruções de pontuação original. Os participantes recebem uma folha com 

um círculo padrão com 10 cm de diâmetro e as seguintes instruções são passadas: “Por favor, imagine que este 

círculo é um relógio. Eu gostaria que você colocasse os números nas posições corretas e que depois incluísse os 

ponteiros de forma a indicar “onze horas e dez minutos”.  

 

O TDR da EFE foi pontuado da seguinte maneira: 

 

A. Aprovado.  Todos os ponteiros e números estão presentes nas devidas posições. Não há adições ou 
duplicidades. 

 

B. Reprovado com erros mínimos.  Todos os ponteiros e números estão presentes. Os ponteiros estão 
corretamente posicionados. No entanto, os ponteiros têm o mesmo comprimento e/ou pequenos erros de 
espaçamento. Um “erro de espaçamento” existe se após posicionar a transparência alvo sobre o relógio 
desenhado, ocorrer qualquer um dos itens abaixo:  

a. algum número está posicionado no meio do círculo. 
b. há mais ou menos do que três números em qualquer um dos quatro quadrantes. 
 

C. Reprovado com erros significantes.   
a. Posicionamento dos ponteiros de hora e minuto está, significativamente, incorreto.  
b. Uso inapropriado dos ponteiros do relógio, de forma que o paciente tenta escrever as horas à 

semelhança de um relógio digital ou circula os números ao invés de usar ponteiros. 
c. Os números estão agrupados em apenas um lado do relógio (ex. qualquer quadrante contém 

menos de dois números) ou os números estão em ordem contrária. 
d. Ocorrem outras distorções quanto à sequência ou mesmo uma possível distorção da 

integridade da face do relógio (disposição dos números e ponteiros). 
 

Reprovado com erros significantes sugere déficit cognitivo. 

 

 

 

Transparência Alvo: A Transparência Alvo é reproduzida como um círculo (10 cm de diâmetro) com duas 

linhas perpendiculares cruzando o ponto central do círculo, criando quatro quadrantes. Um círculo menor (5 cm 

de diâmetro) também é desenhado no interior do primeiro círculo, com o ponto central em comum. A 

transparência final deve ter a seguinte aparência: 
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Plano Individualizado de Cuidados 

 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PLANO INDIVIDUALIZA DO DE CUIDADOS  
O plano individualizado de cuidados é composto por três partes.  
A primeira refere-se aos dados do idoso e é importante que todos itens sejam preenchidos, pois todos apresentam 
relação com o aparecimento de fragilidade.  
Efetuar o preenchimento da data de nascimento (DN) e idade conferindo com a carteira de identidade. 
A segunda parte do instrumento refere-se às intervenções de enfermagem implementadas no momento da avaliação 
inicial, estas deverão ter como referência as intervenções acima listadas. 
A terceira parte do instrumento refere-se à reavaliação do idoso que deverá ser realizada a cada 3 meses. 
A reavaliação consiste na reaplicação da EFE, checando se houve melhora, manutenção ou piora do grau de 
fragilidade (GF), bem como a necessidade de manter ou incluir novas intervenções. 
Não esquecer de assinar e datar. 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS  

(instrumento para ser anexado ao prontuário do paciente) 

DADOS PESSOAIS   

NOME:_________________________________________________________________________________________ 

 

SEXO:  (   ) M   (   ) F                              DN: ____/_____/____                          IDADE: _______ANOS 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________________ 

 

ACS:_________________ 

DADOS SOCIAIS   

COM QUEM RESIDE: ________________________ 

 

CUIDADOR:________________________________ 

 

FREQUENTA REDES SOCIAIS? (   ) SIM (   ) NÃO 

 

QUAL?_________________________________________________ 

 

DADOS CLÍNICOS 

 

  

COMORBIDADES:  (   ) DM   (   ) HAS  (   ) HAS/DM   (   ) CA _____________  (   ) CARDIOPATIA 

 (   ) ARTRITE/ ARTOSE  (   ) OSTEOPOROSE (   ) Nenhuma   (   ) Outras 

PESO: ________ KG   

ALTURA: __________M 

 IMC: __________KG/M2 

VALOR DE REFERÊNCIA (IMC)  

IMC < 22 Kg/ m2 = BAIXO PESO 

IMC entre 22 e 27 Kg/ m2 = Eutrófico 

IMC > 27 Kg/ m2 = Sobrepeso  

GRAU DE FRAGILIDADE (ESCALA DE FRAGILIDADE – ANEXO A) 

AVALIAÇÃO INICIAL DATA: 

______/______/______ 

 

GRAU DE FRAGILIDADE (GF): 1   2   3   4   5   

 

 

VALOR DE REFERÊNCIA (GF): 

1 = Não apresenta fragilidade (0-4pts) 

2 = Apresenta vulnerabilidade (5-6 pts) 

3 = Fragilidade Leve (7-8 pts) 

4 = Fragilidade Moderada (9-10 pts) 

5 Fragilidade Grave (11 ou mais pts) 
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___________________________ 

Assinatura/Coren 

 

 

 

DOMÍNIOS DA EFE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM OBSERVAÇ ÕES 

COGNIÇÃO (  ) TREINAMENTO DE MEMÓRIA 
(   )  ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
(   ) TERAPIA DE REMINISCÊNCIAS 
(   ) OUTRAS: 
 

 

ESTADO GERAL DE 
SAÚDE 

(   ) EDUCAÇÃO PARA SAÚDE 
(   ) AVALIAÇÃO DA SAÚDE 
(   ) OUTRAS: 

 

INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL 

(   ) ASSISTÊNCIA NO AUTOCUIDADO 
(   ) IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 
(   ) MELHORA DO ENFRENTAMENTO 
(   ) OUTRAS 
 

 

SUPORTE SOCIAL (  ) AUMENTO DA SOCIALIZAÇÃO 
(  ) OUTRAS 

 

USO DE 
MEDICAMENTOS 

(   ) CONTROLE DE MEDICAMENTOS 
(   ) ENSINO: MEDICAMENTOS PRESCRITOS 
(   ) OUTRAS:   

 

NUTRIÇÃO (  ) ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL 
(  ) OUTRAS 

 

HUMOR (  ) MELHORA  DA AUTOESTIMA: 
(   ) MELHORA DA IMAGEM CORPORAL 
(  ) APOIO ESPIRITUAL 
(  ) OUTRAS 
 

 

CONTINÊNCIA (    ) TREINAMENTO DO HÁBITO URINÁRIO 
(   )  TREINAMENTO PARA O USO DO VASO 
SANITÁRIO 
 ( ) EXERCÍCIO PARA MUSCULATURA 
PÉLVICA 
(    ) REEDUCAÇÃO VESICAL.  
(  ) OUTRAS:  
 

 

DESEMPENHO 
FUNCIONAL 

(    ) PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO  
(   ) TERAPIA COM EXERCÍCIOS: EQUILÍBRIO 
( ) TERAPIA COM EXERCÍCIOS PARA 
MELHORAR MOBILIZAÇÃO DAS 
ARTICULAÇÕES  
(  ) PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO: TREINO 
PARA FORTALECIMENTO 
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REAVALIAÇÃO ____ MESES 

DATA: _____/_____/_____       GRAU DE FRAGILIDADE: ______ 

 

DOMÍNIO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS ATINGIDOS 

COGNIÇÃO   

ESTADO GERAL DE 

SAÚDE 

  

INDEPENDÊNCIA 

FUNCIONAL 

  

SUPORTE SOCIAL   

USO DE 

MEDICAMENTOS 

  

NUTRIÇÃO   

HUMOR   

CONTINÊNCIA   

DESEMPENHO 

FUNCIONAL 

  

 

EVOLUÇÃO: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________ 

Assinatura/Coren 
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APÊNDICE B – Carta-convite para participação no estudo 

(2ª Etapa – Validação por especialistas) 

 

CartaCartaCartaCarta----ConviteConviteConviteConvite 

 

Fortaleza, ___ de novembro de 2011. 

Prezada Drª.  

 

Meu nome é Maria Eliana Peixoto Bessa, sou doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou desenvolvendo o 

projeto de pesquisa intitulado “Elaboração e Validação do protocolo de intervenções de 

enfermagem para idosos fragilizados”, sob a orientação da Profª. Drª. Maria Josefina da Silva. 

  

Solicitamos por meio desta, a sua colaboração como especialista em cuidados de 

enfermagem ao idoso em Atenção Básica. Sua colaboração envolverá a apreciação e o 

julgamento do conteúdo do protocolo de intervenções de enfermagem para idosos 

fragilizados, elaborado na primeira fase desse estudo. O Sr. (a) julgará cada item do 

instrumento por meio de  valores pré-estabelecidos. 

  

Caso deseje participar, pedimos que responda este e-mail o mais rápido possível. 

Informo desde já que o veículo de comunicação para a realização desse estudo será via-email 

ou por carta registrada. Caso manifeste a sua concordância, enviaremos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, as instruções para o preenchimento do instrumento e o 

instrumento propriamente dito.  

Aguardamos sua resposta e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio, oportunidade 

em que me coloco à sua disposição para qualquer esclarecimento. 

  

Atenciosamente, 

Maria Eliana Maria Eliana Maria Eliana Maria Eliana Peixoto BessaPeixoto BessaPeixoto BessaPeixoto Bessa    

    

elianapbessa@gmail.com 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(2ª Etapa: Validação por especialistas) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) Enfermeiro (a), 
Meu nome é Maria Eliana Peixoto Bessa, sou enfermeira e aluna do doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou 
desenvolvendo uma pesquisa intitulada “Elaboração e validação do protocolo de intervenções 
de enfermagem para idosos fragilizados”, sob a orientação da professora Dra. Maria Josefina 
da Silva. O objetivo geral da pesquisa é Construir um protocolo de intervenções de 
enfermagem para idosos fragilizados voltado para a atenção básica. 

 Inicialmente agradecemos a sua concordância em participar do nosso estudo. Sua 
participação é fundamental em virtude da limitada quantidade de enfermeiros que trabalham 
com esta temática e constará do conteúdo do protocolo de intervenções de enfermagem para 
idosos fragilizados, elaborado na primeira fase desse estudo. O material respondido deverá ser 
devolvido via e-mail ou carta registrada.  

Damos-lhes a garantia de que as informações colhidas serão utilizadas apenas para 
a realização do presente estudo e asseguramos que a qualquer momento. O(a) senhor(a) terá 
acesso as mesmas caso as solicite. Asseguro ainda que o(a) senhor(a) será informado quanto 
aos procedimentos e benefícios do estudo, sendo esclarecido possíveis dúvidas que possam 
ocorrer. Além disso, o(a) senhor(a) tem a liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer 
momento e não participar do estudo sem qualquer prejuízo.  

Solicitamos sua colaboração para que nos envie o material analisado de volta em 
um período máximo de 20 dias. Para contato que se faça necessário, informamos-lhe meu 
nome e de meu orientador, números de telefone, endereços postais e eletrônicos. 
Nome da pesquisadora: Maria Eliana Peixoto Bessa 
Endereço: Rua Graciliano Ramos nº 331 Bairro de Fátima Fortaleza-CE 
Telefone: (85) 32573461/ 9902-8287/ 8684-3461 
E-mail: elianapbessa@gmail.com 
 
Nome do orientador: Maria Josefina da Silva 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Bairro Rodolfo Teófilo – Fortaleza-CE 
Telefone: (85) 3366.8454 
E-mail: mjosefina@terra.com.br 
  
 Se julgar conveniente, outro contato poderá ser feito com o Comitê de Ética em 
Pesquisa – (085) 3366-8338.  
 Considero sua colaboração muito valiosa, pelo que agradeço seu aceite quanto ao 
convite formulado. 
                                                     

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que após esclarecido (a) pela pesquisadora e tendo entendido o que me foi 

explicado concordo em participar da Pesquisa que tem como título: “Elaboração e Validação 
do protocolo de intervenções de enfermagem para idosos fragilizados”. 

_________________________, ______ de ______________ de 2012. 
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
(VALIDAÇÃO POR ESPECIALISTAS) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO DO PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM PARA IDOSOS COM RISCO DE FRAGILIDADE 

 
 
 
 
 
 
 

MARIA ELIANA PEIXOTO BESSA 
MARIA JOSEFINA DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MARÇO – 2012 
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Caro especialista, 
 

Gostaria de agradecer pela disponibilidade em participar desta pesquisa. Este texto 
inicial é para fornecer algumas informações básicas sobre como será essa etapa da pesquisa. 
Antes de preencher as informações contidas neste instrumento de coleta de dados, solicito que 
leia atentamente o PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA 
IDOSOS COM RISCO DE FRAGILIDADE, somente quando se sentir seguro passe para 
responder os itens. 

Para validação do conteúdo do protocolo foi elaborada uma escala de Likert de quatro 
pontos, conforme apresentamos a seguir. A cada resposta é atribuído um número de pontos. 
(HULLEY et al., 2008). Os gradientes das respostas serão: 0 = discordo veemente, 1 = 
discordo, 2= Não concordo, nem discordo; 3 = concordo, 4 = concordo inteiramente”.  

 
Discordo 
veemente 

Discordo Não 
concordo, 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
 Na escolha das respostas os especialistas deverão ser guiados pelas seguintes 

orientações: 
� Concordo inteiramente: informação extremamente relevante e indispensável no 

protocolo; 
� Concordo: informação relevante, mas confusa; 
� Não concordo, nem discordo: quando não tiver opinião sobre o assunto. Ao selecionar 

esse gradiente de resposta, emitir uma justificativa; 
� Discordo: informação pouco relevante para temática, mas se sofrer alterações pode ser 

relevante;  
� Discordo veementemente: item dispensável no protocolo ou indisponível. 

 
Após cada questão, há um quadro no qual você poderá sugerir alguma alteração no 
protocolo. 
 
Espero que tenha ajudado, e caso ainda tenha dúvidas, você pode ligar para os seguintes 
números: 99028287/ 8684-3461/ 3257-3461 ou ainda escrever para o e-mail: 
elianapbessa@gmail.com. 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Maria Eliana Peixoto Bessa 
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Nº instrumento:______ 
 
PARTE A– CARACTERIZAÇÃO DO ESPECIALISTA 
 
1. Sexo: (    ) Feminino (    ) Masculino 
2. Idade: ________ anos 
3. Ocupação: (   ) Docência     (    ) Assistência 
4. Local de Trabalho:  (    ) IES público  (   ) IES  privado   (   ) Hospital   (   ) ESF 
5. Município de Trabalho: __________________ 
6. Tempo de formação: ______________ anos 

PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NA DOCÊNCIA 
 
7. Mestrado      (    )  SIM    (    ) NÃO 
8. Mestrado com dissertação na saúde do idoso   (    )  SIM    (    ) NÃO 
9. Doutorado    (    )  SIM    (    ) NÃO 
10. Doutorado com dissertação na saúde do idoso   (    )  SIM    (    ) NÃO 
11. Especialização em Saúde Pública (    )  SIM    (    ) NÃO 
12. Especialização em Saúde do idoso (    )  SIM    (    ) NÃO 
13. Ministra/ou disciplina na graduação na área saúde do idoso (    )  SIM    (    ) NÃO 
14. Ministra/ou disciplina em curso de especialização em saúde do idoso. (    )  SIM    (    ) 
NÃO 
15. Desenvolve pesquisa na área saúde do idoso nos últimos 2 anos (    )  SIM    (    ) NÃO 
16. Desenvolve projeto de extensão nos últimos 2 anos (    )  SIM    (    ) NÃO 
17. Produção de artigo científico resultante de pesquisa na área saúde do idoso em periódicos 
com Qualis ≥ B2 (nos últimos 2 anos).  (    )  SIM    (    ) NÃO 

 

PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NA ASSISTÊNCIA 

 
18. Mestrado com dissertação na área saúde do idoso (    )  SIM    (    ) NÃO 
19. Doutorado com tese na área saúde do idoso (    )  SIM    (    ) NÃO 
20. Especialização em Saúde Pública (    )  SIM    (    ) NÃO 
21. Especialização em Saúde do idoso (    )  SIM    (    ) NÃO 
22. Experiência profissional na ESF no mínimo de 2 anos  (    )  SIM    (    ) NÃO 
23. Experiência profissional com ênfase no trabalho com idosos (atividade grupal, visita 
domiciliária, consulta de enfermagem) no mínimo de 2 anos  (    )  SIM    (    ) NÃO 
24. Ministra ou ministrou cursos com ênfase na saúde do idoso  (    )  SIM    (    ) NÃO 
25. Participou de cursos de atualização na área de saúde do idoso  (    )  SIM    (    ) NÃO 
26. Produção de artigo científico resultante de pesquisa na área saúde do idoso em periódicos 
com Qualis ≥ B3 (nos últimos 2 anos)  (    )  SIM    (    ) NÃO 
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PARTE B: INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO 
PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS  COM 
RISCO DE FRAGILIDADE 
 
27. Quanto ao título: “Protocolo de intervenções de enfermagem para idosos com risco de 
fragilidade”; este representa do  conteúdo apresentado? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
 

� As questões de número 28 a 34  referem-se à parte 1 do protocolo : ÂMBITO E 
FINALIDADE 

 
� Com relação à contextualização 

 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Fragilidade é uma síndrome multidimensional, sendo considerada como um estado de alta vulnerabilidade para 
condições adversas de saúde (quedas, incapacidades, hospitalização, institucionalização e morte precoce) que 
pode ser mensurada tanto na clínica como em comunidade (FRIED et al., 2004; BERGMAN et al., 2004; 
RULFSON et al..,2006). Idoso vulnerável é aquele que não apresenta fragilidade, mas que tem risco de 
desenvolver esta condição. Estima-se que num período de 1 ano e 6 meses, de 12,9% a 23% dos idosos 
considerados saudáveis passam para um estado pré-fragil, enquanto 13,1% a 20,1% daqueles que são 
considerados frágeis vão a óbito (WEISS, 2011). À medida que a pessoa idosa envelhece, intervenções podem 
ser realizadas para retardar o  aparecimento da fragilidade e / ou reduzir o número de anos de dependência 
(FRIES, 2002). Nesse sentido, o enfermeiro que atua na atenção básica tem o papel fundamental na identificação 
precoce e no manejo desses indivíduos. 
 
28. Traz claramente a definição de fragilidade? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
29. Traz claramente à definição de idoso vulnerável? 

 
Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 

0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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� Com relação à finalidade do protocolo  

 
1.2 FINALIDADE 
Implementar intervenções de enfermagem em idosos com risco de fragilidade com base nas evidências 
científicas. 
 
30. A finalidade descrita apresenta coerência com o conteúdo do protocolo? 
  

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 

� Atenção: Para responder aos itens 1.3; 1.4 e 1.5 retorne ao Protocolo e leia 
atentamente a Parte 3. 

 
31. As informações contidas nesse protocolo estão adequadas para o Enfermeiro atuante na 
Atenção Básica de saúde? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
32. As informações contidas nesse protocolo estão adequadas para o contexto da Atenção 
Básica de Saúde? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
33. As informações contidas nesse protocolo estão adequadas para o público-alvo desse 
protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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34. As instruções gerais refletem as informações mais relevantes do protocolo e indica o passo 
a passo de como utilizá-la? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
 

� As questões de número 35 e 36  referem-se a parte 2 do protocolo: identificação 
dos idosos com risco de fragilidade 

 
35. O item Identificação dos idosos com risco de fragilidade é uma informação relevante 
e deve estar no protocolo? 
   
2. IDENTIFICAÇÃO DOS IDOSOS COM RISCO DE FRAGILIDAD E 
A fragilidade, por ser uma entidade multidimensional, necessita de uma avaliação criteriosa para sua 
identificação. Com esse intuito foi elaborada a Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE) (Rolfson et. al,2006),  
que em 2008 foi validada e adaptada para o Brasil. (Fabrício-Wahbe, 2008). 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
36. As orientações acerca da aplicação da escala de fragilidade é uma informação relevante e 
deve estar no protocolo? 
 
2.1 ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DA ESCALA DE FRAGILIDADE 
1) Faça em local tranquilo; 
2) Explique que a aplicação do teste dura em média 10 minutos; 
3) No teste do Desenho do Relógio, explique ao idoso que ele não poderá apagar várias vezes o relógio; 
4) Para a pontuação do TDR checar o método de pontuação exposto no apêndice do protocolo; 
5) No item de independência funcional lembre-se de marcar as atividades instrumentais de vida diária que o 
idoso apresenta dificuldade; 
6) No teste do desempenho funcional: PONTUE este item do teste como >20 segundos se: 1) O  indivíduo se 
mostrar relutante ou incapaz de completar o teste e 2)Para a realização do teste o paciente necessita andador 
(ou bengala) ou precisa do auxílio de outra pessoa. 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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� As questões de número 37 a 64   referem-se à parte 3 do protocolo: Intervenções 
de Enfermagem para idosos em risco de fragilidade de acordo com os domínios 
da Escala de Fragilidade 

 
� As intervenções aqui contidas foram selecionadas a partir da revisão integrativa da 

literatura nas bases de dados PUBMED, SCOPUS e CINHAL. Nesta foram incluídos 
17 artigos científicos de níveis de evidência I, II, III e VI. As intervenções de cada 
artigo foram selecionadas com base nos domínios da Escala de Fragilidade de 
Edmonton. Com o intuito do protocolo ter uma linguagem padrão do corpo cientifico 
da enfermagem, foram selecionadas as intervenções que se relacionavam cada 
domínio e cruzadas com  as encontradas nos artigos científicos. A seguir verificou-se 
os resultados esperados em cada domínio da EFE.  

 
37. As orientações para implementação das intervenções de enfermagem é uma informação 
relevante e deve estar no protocolo? 
 
3.1 ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES  DE ENFERMAGEM 
Após aplicar a EFE, verifique quais os domínios da escala que necessitam de intervenções.  
Preencha o Plano Individualizado (ANEXO B), selecionando as intervenções de enfermagem.  
Ao selecionar a Intervenção de Enfermagem, verifique na Classificação Internacional das Intervenções de 
enfermagem (NIC) as atividades a serem desenvolvidas. 
Selecione os resultados esperados de acordo com a Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 
Reavaliar a cada 3 meses. 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
38.  As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio COGNIÇÃO são relevantes para o conteúdo do 
protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
39. As definições das intervenções do domínio COGNIÇÃO estão claras e devem estar no conteúdo do 
protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
40. Os resultados esperados do domínio COGNIÇÃO estão de acordo com as intervenções? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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41.  As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio ESTADO GERAL DE SAÚDE são relevantes 
para o conteúdo do protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
42. As definições das intervenções do domínio ESTADO GERAL DE SAÚDE estão claras e devem estar no 
conteúdo do protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
43. Os resultados esperados do domínio ESTADO GERAL DE SAÚDE estão de acordo com as intervenções? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
44.  As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL são relevantes 
para o conteúdo do protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
45. As definições das intervenções do domínio INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL estão claras e devem estar no 
conteúdo do protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
46. Os resultados esperados do domínio  INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL  estão de acordo com as 
intervenções? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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47.  As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio SUPORTE SOCIAL são relevantes para o 
conteúdo do protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
48. As definições das intervenções do domínio SUPORTE SOCIAL estão claras e devem estar no conteúdo do 
protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
49. Os resultados esperados do domínio SUPORTE SOCIAL estão de acordo com as intervenções? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
50.   As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio USO DE MEDICAMENTOS são relevantes para 
o conteúdo do protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
51. As definições das intervenções do domínio USO DE MEDICAMENTOS estão claras e devem estar no 
conteúdo do protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
52. Os resultados esperados do domínio USO DE MEDICAMENTOS estão de acordo com as intervenções? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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53.   As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio NUTRIÇÃO são relevantes para o conteúdo do 
protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
54. As definições das intervenções do domínio NUTRIÇÃO estão claras e devem estar no conteúdo do 
protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
55. Os resultados esperados do domínio NUTRIÇÃO estão de acordo com as intervenções? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
56.  As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio HUMOR são relevantes para o conteúdo do 
protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
57. As definições das intervenções do domínio HUMOR estão claras e devem estar no conteúdo do protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
 
 
 
58. Os resultados esperados do domínio HUMOR estão de acordo com as intervenções? 
 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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59. As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio CONTINÊNCIA  são relevantes para o conteúdo 
do protocolo? 
 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
60. As definições das intervenções do domínio CONTINÊNCIA estão claras e devem estar no conteúdo do 
protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
61. Os resultados esperados do domínio CONTINÊNCIA estão de acordo com as intervenções? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
62. As intervenções de enfermagem relacionadas no domínio DESEMPENHO FUNCIONAL são relevantes para 
o conteúdo do protocolo? 
 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
 
63. As definições das intervenções do domínio DESEMPENHO FUNCIONAL estão claras e devem estar no 
conteúdo do protocolo? 
 

Discordo 
veemente 

Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo 
inteiramente 

0 1 2 3 4 
 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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64. Os resultados esperados do domínio DESEMPENHO FUNCIONAL estão de acordo com as intervenções? 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
65. A Escala de Fragilidade de Edmonton deve estar como anexo do protocolo? 
 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
As questões 66 a 70  referem-se ao Plano Individualizado de cuidados 
 
66. As orientações para o preenchimento do plano individualizado de cuidados é uma 
informação relevante e deve estar no protocolo? 
 
ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDA DOS 
O plano individualizado de cuidados é composto por três partes.  
A primeira refere-se aos dados do idoso é importante que todos itens sejam preenchidos, pois todos apresentam 
relação com o aparecimento de fragilidade.  
Efetuar o preenchimento da data de nascimento (DN) e idade, conferindo com a carteira de identidade. 
A segunda parte do instrumento refere-se às intervenções de enfermagem implementadas no momento da avaliação 
inicial, estas deverão ter como referência às intervenções acima listadas. 
A terceira parte do instrumento refere-se à reavaliação do idoso que deverá ser realizada a cada 3 meses. 
A reavaliação consiste na reaplicação da EFE, checando se houve melhora, manutenção ou piora do grau de 
fragilidade (GF), bem como a necessidade de manter ou incluir novas intervenções. 
Não esquecer de assinar e datar. 

 
Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 

0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
 
67.   Os itens dos dados pessoais no do plano individualizado de cuidados é uma informação 
relevante e deve estar no protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
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68.   Os itens dos dados sociais no plano individualizado de cuidados é uma informação 
relevante e deve estar no protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
69.   Os itens dos dados clínicos no plano individualizado de cuidados é uma informação 
relevante e deve estar no protocolo? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
 
70. Você considera importante que os domínios da escala e as intervenções de enfermagem 
estejam disponíveis no plano individualizado de cuidados? 
 

Discordo veemente Discordo Não concordo, nem discordo Concordo Concordo inteiramente 
0 1 2 3 4 

 
Coloque aqui alguma alteração, caso julgue necessário: 
 
 
 
 
 
 
 

Grata Pela colaboração 
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 REVISÃO INTEGRATIVA 

1. Identificação 

Artigos de Pesquisa:  

Título do trabalho   

Ano de publicação  

Autores  
Formação  
Descritores/ 
Palavras-chave: 

 

País de Publicação  
Idioma  
 
2. Características Metodológicas do Estudo 

Tipo de publicação  (   ) Pesquisa 
(   ) Abordagem quantitativa 
(   ) Delineamento experimental (randomizado controlado) 
(   ) Delineamento quase-experimental 
(   ) Delineamento não-experimental 
(   ) Abordagem qualitativa 
Outros (    ):  

Objeto ou questão de 
investigação 

  

Amostra  
Tratamento dos dados Análise de conteúdo (       ) 

Análise estatística (   )  
Outro: 
 

Resultados . 
Implicações   
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3. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM CONTIDAS NA NIC DE ACORDO COM OS DOMÍNIOS DA 

EFE. 

DOMÍNIOS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
COGNIÇÃO (   ) Treinamento de memória 511 

(   ) Estimulação cognitiva 279-280 
(   ) Controle da demência 319-320 
(   ) Terapia de reminiscências 614 
(    ) Controle de delírio  
(   ) OUTRAS:  

ESTADO GERAL DE SAÚDE 
(AUTOCUIDADO) 

(   ) educação para saúde 641 
( ) avaliação da saúde 639-640 
(   ) OUTRAS:  

 
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

(  ) Assistência no autocuidado 233-239 
(   )Assistência no autocuidado para AVD 235-236 
(  ) Autonomia e melhora do enfrentamento 374-375 
(   ) Banho 236-237 
(   ) Capacidade de transferência 706-707 
(   ) Deambulação 730-731 
(   ) OUTRAS:  

SUPORTE SOCIAL () (   ) Atividades de lazer 734 
(  ) Aumento da socialização 661 
(  ) Terapia de grupo 426 

USO DE MEDICAMENTOS (  ) Controle de medicamentos 506-507 
(  ) Controle do regime terapêutico 750-751 
( ) Orientação medicamentos prescritos 507-508 
(   ) OUTRAS:  

NUTRIÇÃO (   ) Controle da nutrição 526 
(   )Alimentação 192-193 
( ) Aconselhamento nutricional 529  
(   ) Monitoração Nutricional 530 
(   ) Terapia Nutricional 531 
(   ) Assistência para aumento de peso 569-571 
(   ) Controle do peso 572 
(   ) Controle hídrico 
(  )Terapia para deglutição 313 
(   ) OUTRAS:  

HUMOR (   ) Controle do humor 449*451 
(   ) Suporte emocional  
(   ) Escutar ativamente 

CONTINÊNCIA (   ) Treinamento do hábito urinário 696 
(   )Treinamento para o uso de vaso sanitário 698 
(   ) Controle da eliminação urinária 693 
(  ) Cuidados na incontinência urinária 694 
(  )Exercício para a musculatura pélvica 
(   )Treinamento urinário 706-707 
(   ) OUTRAS: 

DESEMPENHO FUNCIONAL  (  ) Treinamento de músculos para resistência 385 
(   )Terapia com exercícios 387392 
 (  ) Promoção do alongamento 383 
(   ) Terapia com exercícios para melhorar mobilização 
das articulações 391-392 
(  )Promoção do exercício 382-383 
(  )Treino para fortalecimento 385-386 
( ) Terapia com exercícios: Equilíbrio p 30 

 

 



167 
 

 

APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE FÁRMACIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DOUTORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS COM RISCO 
DE APRESENTAR FRAGILIDADE NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA – 2012 



168 
 

APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

 
1. AMBITO E FINALIDADE 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
Fragilidade é condição de crescente vulnerabilidade a vários tipos de estressores resultantes do 
declínio cumulativo das reservas fisiológicas e desregulação dos sintomas fisiológicos (principalmente 
neuroendócrino, imunológico e musculoesquelético). Trata-se de uma síndrome multidimensional, 
decorrente da interação de fatores biológicos, sociais e ambientais no decorrer do curso de vida do 
indivíduo. Esta condição pode acarretar nos seguintes efeitos adversos: quedas, incapacidades, 
hospitalização, institucionalização e morte precoce. Idosos frágeis apresentam três ou mais das 
seguintes características, componentes do fenótipo de fragilidade: 1) perda de peso não intencional 
(5kg no último ano); 2) auto-relato de fadiga; 3) força de preensão reduzida; 4) diminuição da 
velocidade da marcha e 5) atividade física reduzida. Desta forma, por esta síndrome apresentar tais 
características, torna-se possível o reconhecimento deste idoso tanto na clínica (no consultório de 
enfermagem) quanto na comunidade (por meio de visitas domiciliares). Idoso vulnerável é aquele que 
não apresenta fragilidade instalada, mas que tem risco de desenvolver esta condição por pontuarem de 
5 a 6 na Escala de Fragilidade de Edmonton. O risco de fragilidade representa a vulnerabilidade que 
esses indivíduos possuem de desenvolverem condições que acarretam em incapacidades, perda da 
autonomia e dependência funcional. A identificação precoce de tais indivíduos torna-se importante 
para prevenção e retardo dos efeitos adversos da fragilidade.  Nesse sentido, o enfermeiro que atua na 
atenção básica tem o papel fundamental na identificação precoce e no manejo desses indivíduos. 
 
1.2 FINALIDADE DO PROTOCOLO 

• Orientar intervenções de enfermagem em idosos com risco de fragilidade com base nas 
evidências científicas. 

1.3 A QUEM SE DESTINA:  Enfermeiro (a) 
1.4 LOCAL: Atenção Básica 
1.5 PÚBLICO ALVO:  Idosos com risco de apresentar fragilidade 
1.6 INSTRUÇÕES GERAIS: 
 

1) Aplique a escala de Fragilidade de Edmonton  - EFE (ANEXO 
A); 
2) Classifique o idoso conforme o grau de Fragilidade;  
3) Idosos classificados como frágeis deverão ser encaminhados 
para profissionais especializados de acordo com as fragilidade 
apresentada (geriatra, fisioterapeuta, neurologista, dentre outros); 
4) Selecione os idosos classificados como vulnerável, pois são 
esses que apresentam o risco de desenvolver fragilidade; 
5)  Com os Idosos classificados como VULNERÁVEL: verifique 
os domínios da escala que necessita de intervenções; 
6) Selecione intervenções que se aplicam ao idoso; 
7) Após a seleção das intervenções verifique quais atividades da 
NIC deverão ser executadas (ANEXO B) 
8) Preencha o PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS 
(APÊNDICE 1); 
9) Reavalie o idoso: reaplicação da escala a cada 3 meses; 
10) Verifique manutenção ou progressão do grau de fragilidade;, 
11) Verifique manutenção ou inserção de novas intervenções. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS IDOSOS COM RISCO DE FRAGILIDAD E 

 
Para identificar os idosos com risco de fragilidade utiliza-se a Escala de Fragilidade de Edmonton, que foi 
validada e adaptada para o Brasil em 2008 (Fabrício-Wahbe, 2008). Essa escala permite a classificação do idoso 
em: 1) não apresenta fragilidade; 2) apresenta vulnerabilidade; 3) fragilidade leve; 4) fragilidade moderada e 5) 
fragilidade severa. 
2.1 ORIENTAÇÕES ACERCA DA APLICAÇÃO DA ESCALA DE FRAGILIDADE 
1) Leia com atenção as instruções contidas na Escala de Fragilidade de Edmonton (EFE);  
2) Faça em local tranquilo; 
3) Explique que a aplicação do teste dura em média 15 minutos; 
4) No teste do Desenho do Relógio (TDR), explique ao idoso que ele poderá realizá-lo no máximo 2 vezes. 
5) Para a pontuação do TDR checar o método de pontuação exposto no apêndice do protocolo; 
6) No item de independência funcional lembre-se de marcar as atividades instrumentais de vida diária que o 
idoso apresenta dificuldade; 
7) No teste do desempenho funcional: PONTUE este item do teste como >20 segundos se: 1) O  indivíduo se 
mostrar relutante ou incapaz de completar o teste e 2)Para a realização do teste o paciente necessita andador 
(ou bengala) ou precisa do auxílio de outra pessoa. 

 

 

3. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM COM BASE NOS DOMÍNIOS  DA ESCALA DE 
FRAGILIDADE DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACI ONAL DAS INTERVENÇÕES 
DE ENFERMAGEM 
 
 
3.1 ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES  DE ENFERMAGEM 
 
Após aplicar a EFE, verifique quais os domínios da escala que necessitam de intervenções.  
Preencha o Plano Individualizado (APÊNDICE 1), selecionando as intervenções de enfermagem de acordo com 
as necessidades apresentadas pelo idoso.  
Ao selecionar a Intervenção de Enfermagem verifique na Classificação Internacional das Intervenções de 
enfermagem (NIC) as atividades a serem desenvolvidas (ANEXO B), conforme o domínio da escala. 
Selecione os resultados esperados de acordo com a Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 
Reavaliar o idoso a cada 3 meses, na consulta de enfermagem ou no ambiente domiciliar, reaplicando a Escala 
de Fragilidade de Edmonton (EFE). Esse tempo faz necessário para avaliar se houve alguma alteração no Grau 
de fragilidade e porque as ações são de promoção da saúde. 
 
 
 
3.2 DOMÍNIO COGNIÇÃO 
3.2.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM 

DEFINIÇÃO 

4760 - TREINAMENTO DE 
MEMÓRIA 

Facilitação da memória. 

4720 -  ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
 

Promoção da percepção e compreensão do ambiente ao redor por 
meio de estímulos planejados. 

4820 - TERAPIA DE 
REMINISCÊNCIAS 
 

Uso da lembrança de eventos, sentimentos e pensamentos passados 
para facilitar o prazer, a qualidade de vida ou adaptação a 
circunstâncias atuais. 

3.2.2 RESULTADOS ESPERADOS  
0900 – COGNIÇÃO Capacidade para executar processos mentais complexos. 
0908- MEMÓRIA 
 

Capacidade para recuperar cognitivamente e relatar informações 
anteriormente armazenadas. 

0901- ORIENTAÇÃO COGNITIVA Capacidade de identificar pessoas, locais e tempo acuradamente 
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3.3 DOMÍNIO ESTADO GERAL DE SAÚDE 
3.3.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÃO 

5510 - EDUCAÇÃO PARA SAÚDE Desenvolvimento e fornecimento de instrução e experiência de 
aprendizagem para facilitar a adaptação voluntária de 
comportamento que leva indivíduos, famílias, grupos ou 
comunidades à saúde. 

6520- AVALIAÇÃO DA SAÚDE Detecção de riscos ou problemas de saúde por meio de história, de 
exames e de outros procedimentos. 

3.3.2 RESULTADOS ESPERADOS 
 

DEFINIÇÃO 

1603- COMPORTAMENTO DE 
BUSCA DE SAÚDE 

Ações pessoais para promover um ótimo bem-estar, recuperação e 
reabilitação. 

1602- COMPORTAMENTO DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Ações pessoais para manter ou aumentar o bem-estar. 

1805- CONHECIMENTO: 
COMPORTAMENTO DE SAÚDE 

Extensão da compreensão sobre a promoção e a proteção da saúde. 

1823- CONHECIMENTO: 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Extensão da compreensão sobre a informação necessária à obtenção 
e à conservação da saúde. 

1705- ORIENTAÇÃO PARA SAÚDE Comprometimento pessoal com comportamentos de saúde como 
prioridade do estilo de vida. 

2002- BEM-ESTAR PESSOAL Satisfação que um indivíduo manifesta com o seu estado de saúde e 
circunstâncias da vida. 

 
 
 
3.4 DOMÍNIO INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 
3.4.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÃO 

1800- ASSISTÊNCIA NO 
AUTOCUIDADO 

Auxílio ao outro para que realize as atividades de vida diária (banho, 
vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação). 

1805 – ASSISTÊNCIA NO 
AUTOCUIDADO: Atividades 
essenciais de vida diária 

Assistência e orientação a uma pessoa na realização das atividades 
essenciais da vida diária, necessárias ao funcionamento do lar e da 
comunidade (preparar refeições, fazer tarefas domésticas, lavar 
roupas, manusear dinheiro, usar o telefone, tomar medicação). 

6610- IDENTIFICAÇÃO DE RISCO Auxílio ao paciente para adaptar-se a estressores, mudanças ou 
ameaças percebidas que interfiram no atendimento as necessidades e 
papéis da vida. 

3.4.2 RESULTADOS ESPERADOS 
 

DEFINIÇÃO 

0300 - AUTOCUIDADO: 
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

Capacidade de desempenhar as tarefas físicas e as atividades de 
cuidados pessoais mais básicas, de forma independente, com ou sem 
ajuda de acessórios. 

0306 - AUTOCUIDADO: 
ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE 
VIDA DIÁRIA 

Capacidade de desempenhar as tarefas necessárias ao funcionamento 
em casa ou na comunidade de forma independente, com ou sem 
ajuda de acessórios. 

1614 - AUTONOMIA PESSOAL Atividades pessoais de um indivíduo para exercer a organização das 
próprias decisões da vida. 

1908 - DETECÇÃO DE RISCOS Ações pessoais realizadas para identificar ameaças à própria saúde 
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3.5 DOMÍNIO SUPORTE SOCIAL 
3.5.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÃO 

5100 - AUMENTO DA 
SOCIALIZAÇÃO 

Facilitação da capacidade de um pessoa para interagir com outros 
indivíduos. 

5230- MELHORA DO 
ENFRENTAMENTO 

Auxilio ao paciente para adaptar-se a estressores, mudanças ou 
ameaças percebidas que interfiram no atendimento as necessidades e 
papéis da vida. 

3.5.2 RESULTADOS ESPERADOS DEFINIÇÃO 
1503 - Envolvimento social Interações sociais de um indivíduo com pessoas, grupos ou 

organizações. 
0371 – ENFRENTAMENTO Ações pessoais para controlar estressores que consomem os recursos 

individuais. 
 
 
 
3.6 DOMÍNIO USO DE MEDICAMENTOS 
3.6.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÃO 

2380 - CONTROLE DE 
MEDICAMENTOS 

Facilitação ao uso seguro e eficaz de drogas receitadas ou não. 

5616 - ENSINO: MEDICAMENTOS 
PRESCRITOS 

Preparo do paciente para, com segurança tomar os medicamentos 
prescritos e monitorar seus efeitos 

3.6.2 RESULTADOS ESPERADOS DEFINIÇÃO 
1808 - CONHECIMENTO: 
MEDICAÇÃO 

Extensão da compreensão sobre o uso seguro de medicação. 

0307 - AUTOCUIDADO: 
MEDICAÇÃO NÃO-PARENTERAL 

Capacidade de administrar de forma independente medicamentos 
orais e tópicos para atingir as metas terapêuticas, com ou sem ajuda 
de acessório. 

 
 
 
3.7 DOMÍNIO NUTRIÇÃO 
3.7.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÃO 

5246 - ACONSELHAMENTO 
NUTRICIONAL 

Uso de um processo de ajuda interativa com foco na necessidade de 
modificação da dieta. 

1160 – MONITORAÇÃO 
NUTRICIONAL 

Coleta e análise de dados do paciente para prevenir ou minimizar a 
desnutrição. 

3.7.2 RESULTADOS ESPERADOS DEFINIÇÃO 
1808 - CONHECIMENTO: DIETA Extensão da compreensão sobre a dieta recomendada. 
1006 - PESO: MASSA CORPORAL Congruência do peso do corpo, dos músculos e da gordura com a 

altura, a compleição, o gênero e a idade. 
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3.8 DOMÍNIO HUMOR 
3.8.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÃO 

5400 - MELHORA DA AUTOESTIMA Assistência ao paciente para que melhore o julgamento acerca do 
valor pessoal. 

5220 - MELHORA DA IMAGEM 
CORPORAL 

Melhora das percepções e das atitudes conscientes e inconscientes 
do paciente em relação a seu corpo. 

5420 - APOIO ESPIRITUAL Assistência ao paciente para que sinta equilíbrio e conexão com um 
poder transcendente. 

5330 – CONTROLE DO HUMOR Oferta de segurança, estabilização, recuperação e manutenção de um 
paciente que apresenta humor disfuncionalmente deprimido ou 
elevado. 

3.8.2 RESULTADOS ESPERADOS DEFINIÇÃO 
1300 - ACEITAÇÃO: ESTADO DE 
SAÚDE  

Aceitação da mudança significativa no estado de saúde. 

1305 - ADAPTAÇÃO PSICOSSOCIAL: 
MUDANÇA DE VIDA 

Resposta da adaptação psicossocial de um indivíduo a uma mudança 
de vida importante. 

1205 - AUTOESTIMA Julgamento sobre o próprio valor. 
1200 - IMAGEM CORPORAL Percepção da própria aparência e das funções do organismo. 
1204 - EQUILÍBRIO DO HUMOR Adaptação apropriada do tônus emocional predominante em resposta 

às circunstancias. 
 
 
 
3.9 DOMÍNIO CONTINÊNCIA 
3.9.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÃO 

0600 - TREINAMENTO DO HÁBITO 
URINÁRIO 

Estabelecimento de um padrão previsível de esvaziamento da bexiga 
para prevenir incontinência em pessoas com capacidade cognitiva 
limitada que sofrem de incontinência urinária funcional, por pressão 
ou de urgência. 

5634 – TREINAMENTO PARA O USO 
DO VASO SANITÁRIO 

Instrução sobre a determinação da capacidade da pessoa  e 
estratégias para auxiliá-la aprender habilidade de uso do vaso 
sanitário. 

0560- EXERCÍCIO PARA 
MUSCULATURA PÉLVICA 

Fortalecimento e treinamento dos músculos levantador do ânus e 
urogenital pela contração voluntária e repetitiva para reduzir a 
incontinência urinária de esforço, de urgência ou ambas. 

0570 - REEDUCAÇÃO VESICAL Melhora do funcionamento da bexiga para pessoas com 
incontinência de urgência, aumentado a capacidade da bexiga para 
segurar a urina e a capacidade do paciente para reprimir o ato 
urinário. 

3.9.2 RESULTADOS ESPERADOS DEFINIÇÃO 
0502 - CONTINÊNCIA URINARIA Controle da eliminação urinária. 
0503 – ELIMINAÇÃO URINARIA Armazenamento e eliminação da urina. 
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3.10 DOMÍNIO DEPENDENCIA FUNCIONAL 
3.10.1 INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM  

DEFINIÇÕES 

0200 - PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO Facilitação da atividade física regular para manter a aptidão física e a 
saúde, ou avançar a um nível mais elevado. 

0222 – TERAPIA COM EXERCÍCIOS: 
EQUILÍBRIO 

Uso de atividades, posturas e movimentos específicos para manter, 
melhorar ou restaurar o equilíbrio. 

0224 – TERAPIA COM EXERCÍCIOS: 
MOBILIDADE ARTICULAR 

 Uso de movimento corporal passivo ou ativo para manter ou 
restaurar a flexibilidade das articulações. 

0201 – PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO: 
TREINO PARA FORTALECIMENTO 

Facilitação de treinamento regular da resistência muscular para 
manter ou aumentar a força muscular. 

3.10.2 RESULTADOS ESPERADOS DEFINIÇÃO 
0208 – MOBILIDADE Capacidade de movimentar-se propositadamente no próprio 

ambiente de forma independente com ou sem acessório de ajuda.  
1616 – DESEMPENHO DA 
MECÂNICA CORPORAL 

Ações pessoais para a manutenção do alinhamento corporal e a 
prevenção de lesão musculoesquelética. 

1504 – APTIDÃO FÍSICA Capacidade para desempenhar atividades físicas com vigor. 
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Anexo A - ESCALA DE FRAGILIDADE DE EDMONTON  

 

EXAMINDO POR:  

DATA:  

PONTUAÇÃO: 
Coluna B ____ x 1 pt = ____  

Coluna C ____ x 2 pt = ____  

Pontos Totais:                         /17 

                              

INSTRUÇÕES: Para cada item, por favor, marque apenas uma opção na coluna A, B ou C. Itens 
marcados na Coluna A valem zero.  Conte um ponto para cada item marcado na Coluna B. Conte dois 
pontos para cada item marcado na Coluna C. Se houver dúvidas com relação à cognição do paciente, peça 
para ele, inicialmente, completar o Teste do Desenho do Relógio. Caso o paciente não seja aprovado neste 
teste, solicite ao cuidador para responder ao restante das perguntas da ESCALA DE FRAGILIDADE. 

            

C. Cognição                                                                                               A                       B                         C 
 

TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO (TDR): “Por favor, 
imagine que este círculo é um relógio. Eu gostaria que você 
colocasse os números nas posições corretas e que depois 
incluísse os ponteiros de forma a indicar “onze horas e dez 
minutos’.” (Veja o Método de Pontuação TDR) 

� Aprovado � Reprovado 
com erros 
mínimos 

� Reprovado  
com erros 
significantes 

                        

Dobre na linha pontilhada para esconder elementos de distração, antes de pedir ao paciente para começar.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           A                       B                       C 
D. Estado Geral de Saúde 

Nos últimos 12 meses, quantas vezes você foi internado (a)?  
 
De modo geral, como você descreveria sua saúde? (escolha uma 
alternativa) 

� 0 
 
� Excelente,  

� 
Muito boa 
� Boa 

� 1-2 
 
� Razoável 

� >2 
 
� Ruim 

 
C. Independência Funcional                                A                        B                    C 
Em quantas das seguintes atividades você precisa de ajuda?                        � 0-1         � 2-4   � 5-8
  

• Preparar Refeição (cozinhar) • Fazer Compras    
• Transporte (locomoção de um lugar 

para outro) 
• Usar o Telefone    

• Cuidar da Casa (limpar/arrumar casa) • Lavar a Roupa    
• Administrar o dinheiro (cuidar do 

dinheiro) 
• Tomar Remédios    

 
J. Suporte Social                                   A                      B                     C 
Quando você precisa de ajuda, você pode contar com a ajuda de 
alguém para atender as suas necessidades?  

� Sempre � Algumas 
vezes 

� Nunca 

 
K.  Uso de Medicamentos             A                         B            
a) Normalmente, você usa, cinco ou mais remédios diferentes e receitados 

pelo médico? 
� Não � Sim 

b) Algumas vezes você esquece de tomar os seus remédios?  � Não � Sim  
 
L.  Nutrição                                   A                         B            
Recentemente, você tem perdido peso, de forma que suas roupas estão mais 
folgadas? 

� Não � Sim 

 
M. Humor                                        A                         B            
Você se sente triste ou deprimido (a) com frequência? � Não � Sim 

 

H. Continência                                 A                     B            
Você tem problema de perder o controle da urina sem querer? (segurar urina?) � Não � Sim 

 
N. Desempenho Funcional  

FAVOR OBSERVAR: PONTUE este item do teste como >20 segundos se:  
3. O  indivíduo se mostrar relutante ou incapaz de completar o teste  
4. Para a realização do teste o paciente necessita andador (ou bengala) ou precisa do auxílio de 

outra pessoa. 
   

TESTE “LEVANTE E ANDE” CRONOMETRADO : “Eu gostaria que 
você sentasse nesta cadeira com suas costas e braços apoiados. Quando eu 
disser ‘VÁ’, por favor, fique em pé e ande novamente a marca no chão 
(aproximadamente 3 m de distância), volte para a cadeira e sente-se 
novamente”. (Se for omitir este item, exclua a coluna C) 
TEMPO TOTAL: _______ segundos A 

� 0-10 seg. 
B 

� 11- 20 seg. 
  C 
� >20 seg. 
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Método de Pontuação TDR da EFE 

 

O valor do TDR na EFE seguirá as instruções de pontuação original. Os participantes recebem uma folha com 

um círculo padrão com 10 cm de diâmetro e as seguintes instruções são passadas: “Por favor, imagine que este 

círculo é um relógio. Eu gostaria que você colocasse os números nas posições corretas e que depois incluísse os 

ponteiros de forma a indicar “onze horas e dez minutos”.  

 

O TDR da EFE foi pontuado da seguinte maneira: 

 

D. Aprovado.  Todos os ponteiros e números estão presentes nas devidas posições. Não há adições ou 
duplicidades. 

 

E. Reprovado com erros mínimos.  Todos os ponteiros e números estão presentes. Os ponteiros estão 
corretamente posicionados. No entanto, os ponteiros têm o mesmo comprimento e/ou pequenos erros de 
espaçamento. Um “erro de espaçamento” existe se após posicionar a transparência alvo sobre o relógio 
desenhado, ocorrer qualquer um dos itens abaixo:  

a. algum número está posicionado no meio do círculo. 
b. há mais ou menos do que três números em qualquer um dos quatro quadrantes. 
 

F. Reprovado com erros significantes.   
a. Posicionamento dos ponteiros de hora e minuto está, significativamente, incorreto.  
b. Uso inapropriado dos ponteiros do relógio, de forma que o paciente tenta escrever as horas à 

semelhança de um relógio digital ou circula os números ao invés de usar ponteiros. 
c. Os números estão agrupados em apenas um lado do relógio (ex. qualquer quadrante contém 

menos de dois números) ou os números estão em ordem contrária. 
d. Ocorrem outras distorções quanto à sequência ou mesmo uma possível distorção da 

integridade da face do relógio (disposição dos números e ponteiros). 
 

Reprovado com erros significantes sugere déficit cognitivo. 

 

 

 

Transparência Alvo: A Transparência Alvo é reproduzida como um círculo (10 cm de diâmetro) com duas 

linhas perpendiculares cruzando o ponto central do círculo, criando quatro quadrantes. Um círculo menor (5 cm 

de diâmetro) também é desenhado no interior do primeiro círculo, com o ponto central em comum. A 

transparência final deve ter a seguinte aparência: 
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Anexo B - LISTAGEM DE ATIVIDADES PARA AS INTERVENÇÕ ES DE ACORDO COM A 

NIC 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – COGNIÇÃO 
 
4760 - TREINAMENTO DE MEMÓRIA 
ATIVIDADES • Discutir com o paciente e os familiares todo o problema prático vivenciado, 

ligado a memória. 
• Estimular a memória, repetindo o último pensamento que o paciente expressou, 

quando adequado. 
• Recordar as experiências passadas com o paciente, quando adequado. 
• Implementar técnicas adequadas de memorização, tais como imagem visual,  

jogos de memória, dicas de memória, técnicas de associação, elaboração de 
listas, utilização de etiquetas ou ensaio de informações. 

• Oferecer treinamento de orientação, a saber, ensaio de informações e datas 
pessoais pelo paciente, quando adequado. 

• Oportunizar a concentração, usando jogos de combinação de cartas quando 
adequado. 

• Oportunizar o uso da memória  de eventos recentes, como elaboração de 
perguntas ao paciente sobre um passeio recente. 

• Oferecer memória de reconhecimento de figuras, quando adequado. 
• Encaminhar para a terapia ocupacional, quando adequado. 
• Encorajar o paciente a participar de programas de treinamento de memória em 

grupo, quando adequado. 
4720 -  ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
ATIVIDADES • Oferecer um calendário. 

• Estimular a memória, repetindo o último pensamento expresso pelo paciente. 
• Orientar quanto tempo, espaço e pessoa. 
• Conversar com o paciente. 
• Usar a TV, o rádio ou a música como parte do programa de estímulos 

planejados. 
• Colocar objetos familiares e fotografias no ambiente do paciente. 
• Usar a repetição para apresentar materiais novos. 
• Usar auxiliares de memória: listas de verificação, horários e avisos de 

lembrança. 
• Reforçar ou repetir as informações. 
• Apresentar as informações gradualmente e de maneira objetiva. 
• Solicitar ao paciente que repita a informação 
• Oferecer instruções verbais e escritas. 

4820 - TERAPIA DE REMINISCÊNCIAS 
ATIVIDADES • Escolher um local confortável. 

• Reservar tempo adequado. 
• Identificar com o paciente um tema para cada sessão (p. ex., casamento). 
• Apresentar elementos desencadeantes (p. ex., músicas para ouvir, fotografias 

para visualizar, perfume para sentir odor), dirigindo-se a todos os cinco 
sentidos para estimular a lembrança. 

• Encorajar a expressão verbal de sentimentos positivos e negativos dos eventos 
passados. 

• Observar a linguagem corporal, a expressão facial e o tom de voz para 
identificar a importância das lembranças ao paciente. 

• Fazer perguntas abertas e fechadas sobre acontecimentos passados. 
• Encorajar a escrita dos eventos passados. 
• Manter o foco das sessões, mais no processo do que no produto. 
• Usar elementos estimulantes culturalmente sensíveis, bem como técnicas. 
• Gravar a lembrança e mostrar ao paciente, quando adequado. 
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• Usar álbuns de fotos do paciente ou álbuns de recortes  para estimular as 
lembranças. 

• Ajudar o paciente a iniciar uma árvore genealógica da família, ou escrever a 
sua história. 

• Encorajar o paciente a escrever velhos amigos ou parentes. 
• Usar habilidades de comunicação como foco, a reflexão e nova declaração para 

desenvolver o relacionamento. 
• Comentar a qualidade da afetividade que acompanha as lembranças, de 

maneira empática. 
• Usar perguntas diretas para novamente focalizar os eventos de vida, caso o 

paciente faça digressões. 
• Informar os familiares sobre os benefícios da reminiscência. 
• Calibrar a duração da sessão por meio da capacidade de atenção do paciente. 
• Evitar o uso de pessoas que estejam evitando a realidade. 
• Proporcionar feedback positivo imediato a pacientes com prejuízo cognitivo. 
• Confirmar habilidades anteriores de enfrentamento. 
• Monitorar as defesas em relação ao passado. 
• Repetir as sessões semanalmente ou mais vezes durante um longo período. 
• Calcular a quantidade de sessões a partir da resposta do paciente e de seu 

desejo de continuar. 
• Solicitar apoio do terapeuta ocupacional e/ou psicólogo. 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DOMÍNIO ESTADO GERAL D E SAÚDE 
 
5510 - EDUCAÇÃO PARA SAÚDE 
ATIVIDADES • Identificar fatores internos ou externos capazes e acentuar ou reduzir a 

motivação para comportamentos saudáveis. 
• Determinar o contexto pessoal e a história sociocultural do comportamento de 

saúde do indivíduo, da família ou da comunidade. 
• Determinar os conhecimentos de saúde e os comportamentos de vida atuais do 

indivíduo, das famílias ou do grupo-alvo. 
• Auxiliar os indivíduos, as famílias e as comunidades a esclarecerem  suas 

crenças e valores de saúde. 
• Identificar as características da população-alvo que afetam a seleção das 

estratégias de aprendizagem. 
• Priorizar as necessidades de aprendizagem identificadas com base na 

preferência do paciente, nas habilidades da enfermeira, nos recursos 
disponíveis e na probabilidade de obtenção da meta com sucesso. 

• Formular objetivos para o programa de educação de saúde. 
• Enfatizar os benefícios positivos à saúde, imediatos ou a curto prazo, a serem 

obtidos por comportamentos de vida positivos, ao invés de benefícios a longo 
prazo ou efeitos negativos da desobediência. 

• Incorporar estratégias que intensifiquem a autoestima do público alvo. 
• Ensinar estratégias que podem ser usadas para resistir a comportamento não 

saudável ou à assunção de riscos, ao em vez de aconselhar a evitar ou a mudar 
o comportamento. 

• Envolver indivíduos, famílias e grupos no planejamento e implementação dos 
planos para modificações no modo de vida e no comportamento. 

• Utilizar sistemas de apoio sociais e familiares para aumentar a eficácia da 
modificação comportamental. 

• Enfatizar a importância de padrões saudáveis de alimentação, de sono, de 
exercício e assim por diante para os indivíduos, famílias e grupos que 
modelam esses valores e comportamentos. 

6520- AVALIAÇÃO DA SAÚDE 
ATIVIDADES • Programar as consultas de modo a aumentar a eficiência e o cuidado 

individualizado. 
• Usar instrumentos de avaliação da saúde válidos e confiáveis. 
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• Oferecer privacidade e confidencialidade. 
• Oferecer conforto durante os procedimentos de avaliação. 
• Obter a história de saúde, quando adequado, incluindo a descrição dos hábitos 

de saúde, os fatores de risco e os medicamentos. 
• Obter a história de saúde familiar, quando adequado. 
• Realizar avaliação física, quando adequado. 
• Medir a pressão arterial, a altura, o percentual de gordura do corpo, os níveis 

de colesterol e de açúcar no sangue e a análise de urina, quando apropriado. 
• Fazer (ou encaminhar para) o Papanicolau, para a mamografia, para verificação 

da próstata, para o ECG e para o exame da visão, quando adequado. 
• Registar.  
• Encaminhar o paciente a outros provedores de cuidados de saúde, na medida 

das necessidades. 
 
 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DOMÍNIO INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 
 
 
1800- ASSISTÊNCIA NO AUTOCUIDADO 
ATIVIDADES • Monitorar a necessidade do paciente de recursos de adaptação para higiene 

pessoal, vestir-se arrumar-se, fazer a higiene íntima e alimentar-se. 
• Providenciar os artigos pessoais desejados (p. ex., desodorante, escova de 

dentes e sabonete). 
• Oferecer assistência até que o paciente esteja totalmente capacitado a assumir o 

autocuidado. 
• Auxiliar o paciente a aceitar as necessidades de dependência. 
• Utilizar a repetição consistente das rotinas de saúde como uma forma de 

estabelecê-las. 
• Encorajar o paciente a realizar atividades normais da vida diária conforme seu 

nível de capacidade. 
• Encorajar a independência, mas interferir quando o paciente não consegue 

realizar algo. 
• Ensinar aos familiares a encorajar a independência, a interferir apenas quando 

o paciente não consegue executar algo. 
• Estabelecer uma rotina de atividades de autocuidado. 

1805- ASSISTÊNCIA NO AUTOCUIDADO: atividades essenciais de vida diária 
ATIVIDADES • Determinar a necessidade do indivíduo de assistência nas atividades essenciais 

da vida diária (p.ex: fazer compras, cozinhar, limpar a casa, lavar roupas, usar 
meios de transporte, administrar o dinheiro, controlar o horário da medicação, 
usar a comunicação e administrar adequadamente as horas do dia). 

• Determinar a necessidade de mudanças associadas a segurança no lar (pex. 
Vãos de porta, retirada de tapetes). 

• Determinar a necessidade de intensificação de elementos em casa para 
compensar as incapacidades (p.ex: aumento do volume do telefone, corrimão 
em corredores, barra de apoio em banheiros). 

• Oferecer meios de contato com pessoas de apoio e auxílio. 
• Orientar a pessoa sobre métodos alternativos de transporte. 
• Proporcionar técnicas de aumento da cognição. 
• Determinar recursos financeiros e as preferências pessoais a respeito de 

modificações em casa. 
• Verificar a adequação da iluminação na casa inteira. 
• Conseguir dispositivos de segurança visual ou técnica (Pex. Pinturas em 

amarelo nas extremidades do degrau). 
• Ajudar a pessoa a estabelecer métodos e rotinas para cozinhar, limpar a casa, 

fazer compras. 
• Orientar a pessoa e o cuidador o que fazer na ocorrência de quedas. 
• Orientar quanto ao armazenamento adequado de medicamentos.  

 



180 
 

6610 – IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 
ATIVIDADES • Determinar nível educacional. 

• Determinar os recursos financeiro. 
• Determinar a presença/ ausência das necessidades básicas. 
• Determinar a presença e a qualidade do apoio familiar. 
• Verificar no domicílio risco para quedas. 
• Verificar a presença de polifarmácia. 
• Planejar atividades de redução de risco. 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DOMÍNIO SUPORTE SOCIAL  
 
5100 - AUMENTO DA SOCIALIZAÇÃO 
ATIVIDADES • Encorajar maior envolvimento em relações já estabelecidas. 

• Encorajar a paciência no desenvolvimento de relações. 
• Encorajar as relações com pessoas que tenham interesses e metas comuns. 
• Encorajar as atividades sociais e comunitárias. 
• Encorajar a partilha de problemas comuns com outras pessoas. 
• Encorajar a honestidade na apresentação aos outros. 
• Encorajar o envolvimento em interesses totalmente novos. 
• Encorajar o respeito pelos direitos dos outros. 
• Encaminhar aos grupos de idosos.  
• Auxiliar o paciente a aumentar a percepção dos pontos fortes e as limitações na 

comunicação com os outros. 
• Encorajar o paciente a mudar de ambiente, como sair para caminhadas ou ir ao 

banco, visitar parentes. 
6610 – MELHORA DO ENFRENTAMENTO 
ATIVIDADES • Avaliar o impacto da situação de vida do paciente sobre papéis e 

relacionamentos. 
• Encorajar o paciente a identificar uma descrição realista de mudança de papel. 
• Ajudar o paciente a identificar as informações que ele tem mais interesse em 

obter. 
• Encorajar uma atitude de esperança realista como uma forma de lidar com 

sentimentos de desamparo. 
• Avaliar a capacidade decisória do paciente. 
• Buscar compreender a perspectiva que o paciente tem de uma situação 

estressante. 
• Encorajar relações com pessoas que tenham interesses e metas comuns. 
• Encorajar atividades sociais e comunitárias. 
• Oferecer ao paciente as escolhas reais sobre determinados aspectos do cuidado. 
• Encorajar uma atitude de esperança realista como uma forma de lidar com 

sentimentos de desamparo. 
• Encorajar a paciência no desenvolvimento das relações. 
• Encorajar relações com pessoas que tenham interesses e metas comuns. 
• Encorajar atividades sociais e comunitárias. 
• Encorajar a aceitação da limitação dos outros. 
• Reconhecer os antecedentes espirituais, se desejado. 
• Investigar concretizações bem-sucedidas de sucessos anteriores do paciente. 
• Confrontar os sentimentos ambivalentes do paciente (raiva ou depressão). 
• Incentivar válvulas de escape construtivas para a raiva e a hostilidade. 
• Organizar situações que estimulem a autonomia do paciente. 
• Auxiliar o paciente a identificar reações positivas dos outros. 
• Estimular a identificação de valores de vida específicos. 
• Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos. 
• Discutir as consequências de não lidar com a culpa e a vergonha. 
• Encorajar o paciente a identificar seus pontos fortes e capacidades. 
• Determinar o risco de autoagressão por parte do paciente. 
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• Encorajar o envolvimento da família, conforme apropriado. 
• Auxiliar o paciente a solucionar problemas de forma construtiva. 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – USO DE MEDICAMENTOS 
 
2380 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS 
ATIVIDADES • Determinar as drogas necessárias e administrar de acordo com a prescrição 

médica. 
• Determinar a capacidade do paciente para automedicar-se, quando adequado. 
• Monitorar a eficácia da modalidade de administração do medicamento. 
• Monitorar o efeito terapêutico do medicamento no paciente. 
• Monitorar os sinais e sintomas de toxicidade da droga. 
• Monitorar os níveis séricos do sangue (p. ex., eletrólitos, protrombina, 

medicamentos), quando adequado. 
• Monitorar as interações não terapêuticas das drogas. 
• Revisar periodicamente com o paciente e a família a qualidade e quantidade 

das medicações tomadas. 
• Facilitar mudanças na medicação com o medico, quando adequado. 
• Determinar os fatores que podem impedir que o paciente tome as drogas 

conforme prescritas. 
• Desenvolver estratégias com o paciente para intensificar a obediência ao 

regime de medicamentos prescritos. 
• Ensinar o paciente e /ou a família o método de administração das drogas, 

quando adequado. 
• Ensinar o paciente e/ou a família a ação esperada e os efeitos secundários da 

medicação. 
• Providenciar ao paciente e seus familiares informações escritas e visuais para 

intensificar a auto administração de medicamentos, quando adequado. 
• Oferecer alternativas de horário  de administração dos medicamentos  
• Orientar o paciente para buscar atenção médica. 
• Identificar os tipos e quantidades de drogas usadas sem receita médica. 
• Oferecer informações sobre o uso de drogas sem receita médica e a maneira 

como elas podem influenciar a condição existente. 
• Determinar se o paciente está utilizando remédios caseiros com base cultural e 

os possíveis efeitos sobre o uso de medicamentos com e sem receita médica. 
5616 - ENSINO: MEDICAMENTOS PRESCRITOS 
ATIVIDADES • Avaliar os sinais e sintomas do atual problema de saúde. 

• Determinar a história de saúde anterior do paciente e o uso de medicamentos. 
• Identificar alergias conhecidas. 
• Determinar a capacidade do paciente e dos familiares para administrar 

medicamentos. 
• Identificar os medicamentos indicados para os problemas atuais. 
• Seguir a recomendação para iniciar as doses de medicamento (p. ex., 

miligramas por quilo do peso corporal, área de superfície corporal ou a menor 
dose eficaz) 

• Consultar um médico ou farmacêutico, quando adequado. 
• Ensinar ao paciente e aos familiares o método de administrar a droga, quando 

adequado. 
• Ensinar ao paciente e aos familiares a ação esperada e os efeitos secundários da 

medicação. 
• Orientar o paciente e a família sobre a maneira de preencher a prescrição, na 

medida das necessidades. 
• Monitorar efeitos terapêuticos e adversos da medicação, quando adequado. 
• Manter em prática os conhecimentos sobre os medicamentos usados, inclusive 

indicações de uso, precauções, efeitos adversos, efeitos tóxicos e dosagem, 
conforme exigência das regras e regulamentos da autoridade prescrita. 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DOMÍNIO NUTRIÇÃO 
 
5246 – ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL 
ATIVIDADES • Avaliar presença de alergia alimentar. 

• Confirmar as preferências alimentares do paciente. 
• Determinar, junto com o nutricionista, o número de calorias e o tipo de 

nutrientes necessários para atender as exigências nutricionais do paciente. 
• Encorajar uma ingestão calórica adequada ao tipo de corpo e ao estilo de vida 

do paciente. 
• Encorajar um aumento da ingestão de proteínas, de fero e de vitamina C, 

quando adequado. 
• Oferecer lanches ocasionais (p. ex., bebidas, frutas frescas/suco de frutas fresco 

com freqüência), quando adequado. 
• Dar alimentos leves e cremosos, quando adequado. 
• Oferecer um substituto do açúcar, quando adequado 
• Garantir que a dieta inclua alimentos com elevado teor de fibras para evitar 

constipação. 
• Oferecer ervas e temperos como alternativa ao sal. 
• Oferecer ao paciente alimentos nutritivos que possam ser comidos sem talheres 

e bebidas com elevado teor de proteínas e calorias que possam ser prontamente 
consumidas. 

• Adaptar a dieta ao modo de vida do paciente, quando adequado. 
• Ensinar o paciente a maneira de manter um diário alimentar, conforme a 

necessidade. 
• Monitorar a ingesta registrando o conteúdo nutricional e calórico. 
• Pesar o paciente em intervalos adequados. 
• Encorajar o paciente a usar dentaduras que sirvam bem e/ou a providenciar 

cuidados dentários. 
• Oferecer informações adequadas sobre as necessidades nutricionais e a forma 

de satisfazê-las. 
• Encorajar o preparo seguro dos alimentos e técnicas de conservação. 
• Determinar a capacidade do paciente para satisfazer as necessidades 

nutricionais. 
• Auxiliar o paciente a receber ajuda de programas nutricionais adequados da 

comunidade, conforme a necessidade. 
1160 – MONITORAÇÃO NUTRICIONAL 
ATIVIDADES • Pesar o idoso em intervalos específicos 

• Monitorar tendências de perda e aumento de peso 
• Monitorar o tipo e a quantidade de atividade física 
• Monitorar pele ressecada e com descamações e despigmentações 
• Monitorar a turgescência da pele 
• Monitorar os cabelos quanto a ressecamento, espessura dos fios e facilidade de 

serem arrancados 
• Monitorar níveis de albumina, proteínas totais e hematócrito 
• Monitorar preferências e hábitos alimentares 
• Monitorar o nível de energia, mal-estar, fadiga e fraqueza 
• Monitorar vermelhidão, inchaço e rupturas na boca e nos lábios 
• Encaminhar para consulta com nutricionista. 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DOMÍNIO HUMOR 
 
5400 – MELHORA DA AUTOESTIMA 
ATIVIDADES • Monitorar as afirmações do paciente em relação a autoestima 

• Determinar a confiança que o paciente tem no próprio julgamento 
• Encorajar o paciente a identificar seus pontos positivos 
• Encorajar o contato visual na comunicação com os outros 
• Reforçar os pontos pessoais positivos identificados pelo paciente 
• Evitar críticas negativas 
• Evitar provocações 
• Transmitir confiança na capacidade do paciente para lidar com as situações 
• Auxiliar o paciente a aceitar sua dependência dos outros, quando adequado 
• Encorajar uma maior responsabilidade por si mesmo, quando adequado 
• Auxiliar o paciente a identificar o impacto do grupo de conhecidos sobre seus 

sentimentos de autoestima 
• Investigar os sucessos anteriores 
• Investigar as razões de culpa ou da autocrítica 
• Monitorar a falta de persistência no busca de metas 
• Monitorar os níveis de autoestima ao longo do tempo 
• Fazer afirmações positivas sobre o paciente 

 
5220 – MELHORA DA IMAGEM CORPORAL 
ATIVIDADES • Determinar as expectativas do paciente em relação à imagem corporal com 

base no estágio de desenvolvimento 
• Usar orientação antecipada para preparar o paciente para as mudanças previstas 

na imagem corporal 
• Determinar se o desgosto percebido quando a determinadas características 

físicas cria uma paralisia social disfuncional 
• Auxiliar o paciente a determinar a extensão das reais mudanças no corpo e seu 

nível de funcionamento 
• Determinar se a mudança física recente foi incorporada à imagem corporal do 

paciente 
• Ajudar o paciente separar a aparência física dos sentimentos de valor pessoal, 

quando apropriado 
• Ajudar o paciente a discutir as mudanças causadas pelo envelhecimento, 

quando apropriado 
• Orientar o paciente quanto as mudanças normais no corpo, associadas a vários 

estágios do envelhecimento, quando apropriado 
• Monitorar a frequência das declarações de autocrítica 

5420 – APOIO ESPIRITUAL 
ATIVIDADES • Utilizar comunicação terapêutica para estabelecer confiança e demostrar 

empatia 
• Utilizar ferramentas para monitorar e avaliar o bem estar espiritual 
• Tratar o paciente com dignidade e respeito 
• Encorajar uma revisão de vida 
• Encorajar a participação em interações com familiares, amigos e outras pessoas 
• Oferecer momentos de privacidade e silencio para as atividades espirituais 
• Encorajar participação em grupos de apoio 
• Compartilhar as próprias crenças sobre o sentido e a finalidade da vida 
• Compartilhar a própria perspectiva espiritual 
• Rezar com o paciente 
• Encaminhar para o conselheiro espiritual escolhido por ele 
• Estar disponível para escutar os sentimentos 
• Estar aberto aos sentimentos do paciente em relação a doença e a morte 
• Auxiliar o paciente a expressar e a aliviar a raiva de forma apropriada 
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 5330– CONTROLE DO HUMOR 
ATIVIDADES • Avaliar o humor (p. ex., sinais, sintomas, história pessoal) inicialmente em 

intervalos regulares, à medida que o tratamento evolui 
• Administrar questionários de autorrelato (p. ex., Inventário da Depressão de 

Beck, escalas de estado funcional), quando adequado 
• Determinar se o paciente apresenta risco para si mesmo ou para outras pessoas  
• Encaminhar o paciente para avaliação e/ou tratamento de qualquer doença 

médica subjacente que possa estar contribuindo para uma alteração de humor 
(p. ex., doenças de tireoide) 

• Monitorar capacidade de autocuidado (p. ex., arrumar-se, higiene, ingestão de 
líquidos/alimentos, eliminação). 

• Auxiliar no autocuidado, se necessário 
• Monitorar o estado físico do paciente (p. ex., peso corporal e hidratação) 
• Monitorar e regular o nível de atividade e estimulação no ambiente, de acordo 

com as necessidades do paciente 
• Auxiliar o paciente a manter um ciclo normal de sono/vigília (p. ex., períodos 

programados de descanso, técnicas de relaxamento, medicamentos sedativos e 
limitação da ingestão de cafeína) 

• Auxiliar o paciente a assumir uma responsabilidade cada vez maior cada vez 
maior pelo autocuidado, na medida em que for capaz disso 

• Providenciar oportunidades para a atividade física  
• Monitorar o funcionamento cognitivo (p. ex., concentração, atenção, memória, 

capacidade de processar informações e de tomar decisões) 
• Usar linguagem simples, concreta e adequada ao momento, durante as 

interações com o paciente cognitivamente comprometido 
• Usar auxiliares da memória e indicadores visuais para ajudar o paciente 

cognitivamente comprometido 
• Limitar as oportunidades de tomada de decisões em caso de paciente 

cognitivamente comprometido 
• Ensinar ao paciente a envolver-se em processo decisório cada vez mais 

complexo à medida que for capaz 
• Encorajar o paciente a assumir um papel ativo no tratamento e na recuperação, 

quando adequado  
• Providenciar ou encaminhar o paciente a psicoterapia (p. ex., comportamental 

cognitiva, interpessoal, conjugal, familiar, grupal), quando adequado 
• Interagir com o paciente a intervalos regulares, de modo a transmitir atenção 

e/ou oferecer uma oportunidade para que converse sobre seus sentimentos 
• Auxiliar o paciente a monitor o humor de forma consciente (p. ex., escala de 1 

a 10 e elaboração de um diário) 
• Auxiliar o paciente a identificar pensamentos e sentimentos subjacentes ao 

humor disfuncional 
• Limitar a quantidade de tempo em que é permitida ao paciente a expressão de 

sentimentos negativos e/ou relato de fracassos anteriores 
• Auxiliar o paciente a extravasar seus sentimentos de maneira adequada (p. ex., 

saco de areia, arteterapia e atividade física vigorosa) 
• Auxiliar o  paciente a identificar elementos precipitadores do humor 

disfuncional (p. ex., desequilíbrios químicos, estressores situacionais, 
pesar/perda e problemas físicos) 

• Auxiliar o paciente a identificar aspectos precipitadores que podem/não podem 
ser mudados  

• Auxiliar na identificação de recursos disponíveis e de pontos fortes/habilidades 
pessoais que podem ser usados na modificação dos elementos precipitadores 
do humor disfuncional 

• Ensinar novas habilidades de enfrentamento e de resolução de problemas  
• Encorajar o paciente, conforme sua tolerância, a envolver-se em interações e 

atividades sociais com outras pessoas. 
•  Oferecer treinamento de habilidades sociais e/ou assertividade, conforme a 
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necessidade 
• Oferecer ao paciente feedback em relação à adequação de seus 

comportamentos sociais  
• Utilizar estratégias de fixação de limites e de controle do comportamento para 

ajudar o paciente maníaco a conter o comportamento invasivo e causador de 
rupturas 

• Utilizar intervenções restritivas (p. ex., limitações de a de área, isolamento 
contenção física, contenção química) para lidar com comportamento inseguro 
ou inadequado  que não reage a intervenções de manejo comportamental 
menos restritivas 

• Administrar medicamentos estabilizadores do humor (p. ex., antidepressivos, 
lítio, anticonvulsivantes, antipsicóticos, ansiolíticos, hormônios e vitaminas) 

• Monitorar o paciente quanto a efeitos secundários dos medicamentos e seus 
impactos sobre o humor 

• Tratar e/ou controlar os efeitos secundários ou as reações adversas dos 
medicamentos utilizados para tratar o transtorno do humor  

• Monitorar e promover a adesão do paciente à medicação 
• Oferecer ensino sobre medicamentos ao paciente/pessoas significativas 
• Oferecer ensino sobre a doença ao paciente/pessoas significativas, caso o 

humor disfuncional tenha base na doença (p. ex., depressão, mania, tensão pré-
menstrual) 

• Oferecer orientação sobre o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de 
apoio (p. ex., família, amigos, recursos espirituais, grupos de apoio e 
aconselhamento) 

• Ajudar o paciente a antecipar  e a lidar com mudanças na vida (p. ex., novo 
emprego, partida por falta de emprego, novo grupo de colegas) 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DOMÍNIO CONTINÊNCIA 
 
5246 – TREINAMENTO DO HÁBITO URINÁRIO 
ATIVIDADES • Manter um registro de especificação da continência durante três dias para 

estabelecer o padrão de eliminação de urina 
• Estabelecer o intervalo do horário de início do uso do sanitário, com base no 

padrão de eliminação de urina e na rotina usual (p. ex., comer, levantar-se e 
retirar-se)  

• Estabelecer um horário de início e término para o programa de uso do 
sanitário, caso não seja de 24 horas. 

• Estabelecer um intervalo de uso do sanitário, de preferência não inferior a duas 
horas 

• Auxiliar o paciente a utilizar o sanitário e a preparar-se para urinar nos 
intervalos prescritos 

• Oferecer privacidade para uso do sanitário 
• Usar o poder da sugestão (p. ex., água corrente, ou descarga do vaso sanitário) 

para ajudar o paciente a urinar. 
• Evitar deixar o paciente no vaso sanitário por mais de cinco minutos 
• Reduzir o intervalo do uso do vaso sanitário em meia hora, caso haja mais de 

dois episódio de incontinência em mais de 24 horas 
• Manter intervalo de uso do sanitário, caso haja dois ou menos episódios de 

incontinência em mais de 24 horas 
• Aumentar o intervalo de uso do sanitário em meia hora se o paciente não 

apresentar episódio de incontinência em 48 horas, até que seja alcançado um 
intervalo ideal de quatro horas 

• Discutir o registro diário da continência com os cuidadores, de modo a oferecer 
reforço e a encorajar a adesão ao horário de uso do sanitário 

• Manter o horário de uso do sanitário para auxiliar no estabelecimento e na 
manutenção de um hábito de eliminação urinária 

5634 - TREINAMENTO PARA USO DO VASO SANITÁRIO 
ATIVIDADES • Oferecer informações sobre estratégias de promoção do treinamento do uso do 
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vaso sanitário:  vestimentas adequadas, levar o idoso ao vaso sanitário/urinol 
com regularidade e encorajá-la a sentar, deixar a luz do banheiro acessa para 
evitar quedas; ir com frequência ao banheiro. 

0560- EXERCÍCIO PARA MUSCULATURA PÉLVICA 
DEFINIÇÃO  Fortalecimento e treinamento dos músculos levantador do ânus e urogenital pela 

contração voluntária e repetitiva para reduzir a incontinência urinária de esforço, de 
urgência ou ambas. 

ATIVIDADES • Determinar a capacidade para reconhecer a urgência para urinar 
• Orientar o paciente para que contraia e depois relaxe o anel do músculo em 

torno da uretra e do ânus, como se tentasse evitar o movimento urinário ou 
intestinal 

• Orientar o paciente para que evite a contração do abdome, das coxas e das 
nádegas, prendendo a respiração ou fazendo esforço durante o exercício 

• Assegurar que o paciente possa distinguir entre o reforço voluntário para forçar 
a musculatura para cima e o esforço não-voluntário de forçar para baixo 

• Orientar a paciente do sexo feminino para identificar os músculos levantadores 
do ânus e urogenital colocando um dos dedos da vagina e pressionando 

• Orientar o paciente para que faça exercícios de fortalecimento com uma base 
de 30 contrações diária, mantendo cada contração 10 segundos e descansando 
por por um mínimo de 10 segundos entre cada uma. 

• Informar a paciente que o exercício demoram 6 a 12 semanas para mostrarem 
eficácia 

• Oferecer feedback positivo para os exercícios realizados conforme a 
recomendação 

• Ensinar o paciente a monitorar a resposta ao exercício, retendo parar o fluxo de 
urina por um máximo de uma vez por semana 

• Oferecer instruções escritas descrevendo a intervenção e a quantidade 
recomendada de repetições 

• Discutir diariamente o registro de continência do paciente, oferecendo reforço 
• Solicitar apoio do fisioterapeuta. 

0570 - REEDUCAÇÃO VESICAL 
DEFINIÇÃO  Melhora do funcionamento da bexiga para pessoas com incontinência de urgência , 

aumentando a capacidade da bexiga para segurar a urina e a capacidade do paciente 
para reprimir o ato urinário.  

ATIVIDADES • Determinar a capacidade do idoso para reconhecer a urgência urinária 
• Encorajar o paciente a manter uma eliminação diária de urina 
• Manter um registro de especificação de continência durante 3 dias, para 

estabelecer o padrão de eliminação 
• Ajudar o paciente a identificar padrões de incontinência. 
• Solicitar ao cuidador que revise o ato diário de urinar com o idoso 
• Estabelecer um intervalo para o programa inicial do usos do sanitário, com 

base no padrão de eliminação 
• Estimular ao cuidador que leve o paciente ao sanitário para urinar nos horários 

prescritos 
• Proporcionar privacidade no uso do sanitário 
• Usar o poder da sugestão (p.ex. água corrente) para ajudar o idoso a urinar 
• Mostrar confiança de que a continência está melhorando 
• Ensinar a segurar a urina conscientemente até o horário marcado para uso do 

vaso sanitário. 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

 
 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – DEPENDÊNCIA FUNCIONAL  
 
0200 - PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO 
DEFINIÇÃO  Facilitação da atividade física regular para manter a aptidão física e a saúde, ou avançar 

a um nível mais elevado  
ATIVIDADES • Avaliar as crenças de saúde do paciente acerca dos exercícios físicos 

• Investigar experiências anteriores com exercícios 
• Determinar a motivação do indivíduo para começar/continuar o programa de 

exercícios 
• Investigar as barreiras ao exercícios 
• Encorajar a verbalização de sentimentos sobre o exercício ou sobre sua 

necessidade 
• Encorajar o indivíduo a iniciar ou continuar o exercício 
• Auxiliar o indivíduo a desenvolver um programa de exercícios apropriado, que 

atenda suas necessidades 
• Auxiliar o indivíduo a fixar horários regulares para o programa de exercícios 

na rotina semanal 
• Incluir a família/cuidadores no planejamento e na manutenção do programa de 

exercícios 
• Informar o indivíduo sobre os benefícios à saúde e os efeitos psicológicos do 

exercício  
• Orientar o indivíduo sobre o tipo adequado de exercícios sobre o nível de 

saúde, juntamente com o médico, educador físico e fisioterapeuta 
• Orientar um indivíduo a respeito da frequência, da duração e da intensidade 

desejada para o programa de exercícios. 
• Orientar um indivíduo sobre os execícios adequados desde o aquecimento até o 

repouso. 
• Orientar o indivíduo sobre as técnicas para evitar lesões durante o exercício 

físico. 
• Orientar o indivíduo sobre as técnicas adequadas de respiração, para 

maximizar a absorção de oxigênio durante o exercício físico. 
• Monitorar a resposta do indivíduo ao programa de exercícios. 
• Oferecer reforço positivo aos esforços individuais 

0222 – TERAPIA COM EXERCÍCIOS: EQUILÍBRIO 
DEFINIÇÃO  Uso de atividades, posturas e movimentos específicos para manter, melhorar ou 

restaurar o equilíbrio 
ATIVIDADES • Determinar a capacidade do paciente de participar de atividades que requeiram 

equilíbrio 
• Colaborar com o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o educador físico no 

desenvolvimento e na execução de um programa de exercícios, se apropriado 
• Avaliar as funções sensoriais (p. ex., visão, audição e autopercepção) 
• Solicitar ao idoso que vista com roupas folgadas 
• Oferecer um ambiente seguro para a prática de exercícios 
• Adaptar o ambiente de modo a facilitar a concentração 
• Oferecer recursos auxiliares (p. ex., bengala, andador, travesseiros ou 

almofadas) para apoiar o paciente na execução dos exercícios 
• Reforçar ou oferecer orientações sobre como se posicionar e realizar os 

movimentos, a fim de manter ou melhorar o equilíbrio durante os exercícios ou 
as atividades da vida diária 

• Ajudar o paciente a participar de exercícios de alongamento enquanto 
permanece deitado, sentado ou de pé 

• Ajudar o paciente a mudar para uma posição sentada, a estabilizar o tronco 
com os braços colocados ao lado do corpo, sobre a cama/cadeira e a girar o 
tronco sobre os braços de apoio 

• Ajudar o paciente a balançar o tronco enquanto permanece sentado, sem o uso 
das extremidades 
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• Usar um espelho para facilitar o alinhamento postural nas posições sentado e 
de pé, e apropriado 

• Ajudar a levantar-se (ou sentar-se) e balançar o corpo de um lado para outro, 
para estimular os mecanismos de equilíbrio 

• Encorajar o paciente a manter uma ampla base de apoio, se necessário  
• Ajudar o paciente a permanecer de pé com os olhos fechados durante curtos 

períodos de tempo, a intervalos regulares, para estimular a autopercepção  
• Monitorar a resposta do paciente aos exercícios de equilíbrio 
• Encorajar o paciente a participar de um programa de caminhadas, se adequado 
• Ajudar o paciente a andar em intervalos regulares 
• Encaminhar o paciente ao fisioterapeuta e/ou ao terapeuta ocupacional para 

exercícios de treinamento de formação de hábitos vestibulares 
0224 – TERAPIA COM EXERCÍCIOS: MOBILIDADE ARTICULAR  
DEFINIÇÃO  Uso de movimento corporal passivo ou ativo para manter ou restaurar  flexibilidade das 

articulações 
ATIVIDADES • Determinar as limitações do movimento articular e o efeito sobre o 

funcionamento 
• Colaborar com o fisioterapeuta e educador físico no desenvolvimento e na 

execução do programa de exercícios 
• Determinar o nível de motivação do idoso para manutenção ou restauração do 

movimento articular 
• Explicar ao paciente e ao cuidador o proposito e o plano dos exercícios para as 

articulações 
• Monitorar o local e a natureza do desconforto e da dor durante os 

movimentos/atividades 
• Iniciar medidas de controle da dor antes do início dos exercícios articulares  
• Vestir o paciente com roupas folgadas 
• Proteger o paciente de traumas durante o exercício 
• Ajudar o paciente a obter uma posição corporal ideal para o movimento 

passivo/ativo das articulações 
• Encorajar exercícios ativos de amplitude de movimentos, conforme o programa 

regular já planejado 
• Realizar exercícios de amplitude de movimentos passivos ou assistidos, se 

indicados 
• Orientar o paciente/a família sobre a maneira de realizar, sistematicamente, 

exercícios de amplitude de movimentos ativos, passivos ou assistidos  
• Oferecer instruções escritas sobre os exercícios na alta hospitalar 
• Ajudar o paciente a elaborar um horário para os exercícios de amplitude de 

movimentos ativos 
• Encorajar o paciente a visualizar os movimentos do corpo antes de iniciar os 

movimentos 
• Auxiliar no movimento rítmico e regular das articulações, dentro do limites de 

dor, tolerância e mobilidade articular 
• Encorajar o paciente a sentar-se na cama, à beira do leito (“com as pernas 

balançando”) ou em uma cadeira, conforme a tolerância 
• Encorajar a deambulação, se adequado 
• Determinar o progresso em relação a conquista das metas 
• Oferecer reforço positivo para a execução dos exercícios articulares 

0201 – PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO: TREINO PARA FORTALECI MENTO 
DEFINIÇÃO  Facilitação de treinamento regular de resistência muscular para manter ou aumentar a 

força muscular 
ATIVIDADES • Realizar uma avaliação de saúde antes do exercício para identificar os riscos 

decorrentes do mesmo, utilizando escalas padronizadas de disposição para a 
atividade física e/ou história e exame físico completo 

• Obter permissão médica para iniciar um programa de treinamento para 
fortalecimento, quando apropriado 

• Auxiliar o paciente a expressar suas próprias crenças, valores e metas de 
aptidão muscular e de saúde 
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• Oferecer informações sobre a função muscular, a fisiologia do exercício e as 
consequências do desuso. 

• Determinar os níveis de aptidão muscular, utilizando testes físicos de campo ou 
laboratoriais (p. ex., levantamento de peso máximo, quantidade de peso por 
unidade de tempo) 

• Oferecer informações sobre tipos de resistência muscular que podem ser 
usados (p. ex., pesos livres, máquinas de peso, tiras emborrachadas de 
alongamento, objetos pesados, aquáticos) 

• Auxiliar a desenvolver formas para minimizar os efeitos das barreiras 
procedimentais, emocionais, de atitudes, financeiras ou de conforto ao 
treinamento de resistência muscular  

• Auxiliar a desenvolver um ambiente doméstico que facilite o envolvimento no 
plano de exercícios 

• Indicar o uso de roupas que evitem o superaquecimento ou o esfriamento 
• Auxiliar a desenvolver um programa de fortalecimento muscular compatível 

com o nível de aptidão muscular, com limites musculoesquelético, com as 
metas funcionais de saúde, com recursos de equipamento para os exercícios, 
com as preferências pessoais e com o apoio social (auxilio de educador físico) 

• Especificar o nível de resistência, o número de repetições, o número de séries e 
a frequência das sessões de “treinamento”, conforme o nível de aptidão física e 
a presença/ausência de fatores de risco do exercício  

• Orientar a descansar rapidamente após cada série, se necessário  
• Especificar o tipo e a duração da atividade de aquecimento/repouso (p. ex., 

alongamentos, caminhada) 
• Demonstrar o alinhamento correto do corpo (postura) e a forma de 

levantamento de peso para o exercício de cada grupo muscular importante  
• Usar movimentos recíprocos para evitar lesões nos exercícios selecionados 
• Modificar os movimentos e os métodos de aplicação da resistência no caso de 

pacientes restritos ao leito ou a cadeiras 
• Orientar para a realização de sessões de exercícios para grupos musculares 

específicos em dias alternados, de modo a facilitar a adaptação dos músculos 
ao treinamento 

• Orientar para a realização de três sessões de treinamento com cada grupo 
muscular semanalmente, até que as metas sejam alcançadas, para, então, 
instituir um programa de manutenção 

• Oferecer instruções ilustradas, escritas e que possam ser levadas para casa com 
as orientações gerais e a forma de movimentos para cada grupo muscular  

• Estabelecer um horário para o acompanhamento, a fim de manter a motivação, 
auxiliar na solução de problemas e monitorar o progresso  

• Auxiliar na alteração de programas ou no desenvolvimento de outras 
estratégias para evitar monotonia e interrupção 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

APÊNDICE A- PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS 

 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PLANO INDIVIDUALIZA DO DE CUIDADOS  
O plano individualizado de cuidados é composto por três partes.  
A primeira refere-se aos dados do idoso é importante que todos itens sejam preenchidos, pois todos apresentam 
relação com o aparecimento de fragilidade.  
Efetuar o preenchimento da data de nascimento (DN) e idade conferindo com a carteira de identidade. 
A segunda parte do instrumento refere-se às intervenções de enfermagem implementadas no momento da avaliação 
inicial, estas deverão ter como referência as intervenções acima listadas. 
A terceira parte do instrumento refere-se à reavaliação do idoso que deverá ser realizada a cada 3 meses. 
A reavaliação consiste na reaplicação da EFE, checando se houve melhora, manutenção ou piora do grau de 
fragilidade (GF), bem como a necessidade de manter ou incluir novas intervenções. 
Não esquecer de assinar e datar. 

PLANO INDIVIDUALIZADO DE CUIDADOS  
(instrumento para ser anexado ao prontuário do paciente) 

DADOS PESSOAIS 
 
NOME:___________________________________________________________________ DN: ____/_____/____                          
 
SEXO:  (   ) M   (   ) F                                                                                                           IDADE: _______ANOS               
 
ESTADO CIVIL:  (   ) SOLTEIRO(A) (  ) CASADO(A) (  ) VIÚVO(A)  (  ) SEPARADO(A) 
 
DADOS SOCIAIS  
 
ENDEREÇO: 
__________________________________________________________________________ACS:_________________ 
 
Nº DE FILHOS:_______   COM QUEM RESIDE: (  ) SOZINHO(A) (   ) FILHOS  (   ) ESPOSO (A) (  ) NETOS                  
(  ) OUTROS 
 
CUIDADOR: ______________________ PARENTESCO DO CUIDADOR: ________________ 
 
O (A) SENHOR(A) CONHECE ALGUMA REDE DE APOIO SOCIAL? (p.ex. GRUPO DE IDOSOS): (  )SIM  (  )NÃO 
TEM ACESSO? (  ) SIM  (  ) NÃO   
ESCOLARIDADE: __________________  RENDA: ________________________ 
  
DADOS CLÍNICOS   

COMORBIDADES: 
 (   ) DM   (   ) HAS     (   ) CÂNCER  _____________  (   ) CARDIOPATIA       
 (   ) ARTRITE/ ARTOSE  (   ) OSTEOPOROSE (   ) NENHUMA   (   ) OUTRAS 
APRESENTA TRANSTORNOS MENTAIS? (   ) SIM  (  ) NÃO QUAIS? _____________ 
 
O (A) SENHOR (A) JÁ SOFREU ALGUMA QUEDA? (   ) SIM  (   ) NÃO  QUANTAS?____   
ONDE FORAM AS QUEDAS?___________________________ 
MEDICAMENTOS UTILIZADOS: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
ALIMENTAÇÃO  (anotar horários e preferências alimentares): 
DESJEJUM: ______________________________________________________________________ 
 LANCHE: _______________________________________________________________________  
ALMOÇO: _______________________________________________________________________ 
LANCHE: _______________________________________________________________________ 
JANTAR: ________________________________________________________________________ 
CEIA: ___________________________________________________________________________ 
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PESO: ________ KG   
ALTURA: __________M 
 IMC: __________KG/M2 

 

VALOR DE REFERÊNCIA (IMC)  
IMC < 22 Kg/ m2 = BAIXO PESO 
IMC entre 22 e 27 Kg/ m2 = Eutrófico 
IMC > 27 Kg/ m2 = Sobrepeso  

GRAU DE FRAGILIDADE (ESCALA DE FRAGILIDADE – ANEXO A) 

AVALIAÇÃO INICIAL DATA: 
______/______/______ 
 
GRAU DE FRAGILIDADE (GF): 1   2   3   4   5   
 
 

VALOR DE REFERÊNCIA (GF): 
1 = Não apresenta fragilidade (0-4pts) 
2 = Apresenta vulnerabilidade (5-6 pts) 
3 = Fragilidade Leve (7-8 pts) 
4 = Fragilidade Moderada (9-10 pts) 
5 Fragilidade Grave (11 ou mais pts) 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

 

 

DOMÍNIOS DA EFE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ATIVIDAD ES INDICADAS OBSERVAÇÕES 

COGNIÇÃO (  ) TREINAMENTO DE MEMÓRIA 
(   )  ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
(   ) TERAPIA DE REMINISCÊNCIAS 
(   ) OUTRAS: 

 

  

ESTADO GERAL DE 
SAÚDE 

(   ) EDUCAÇÃO PARA SAÚDE 
(   ) AVALIAÇÃO DA SAÚDE  
(   ) OUTRAS: 
 
 
 

  

INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL 

(   ) ASSISTÊNCIA NO AUTOCUIDADO 
( ) ASSISTÊNCIA NO AUTOCUIDADO: 
atividades essenciais de vida diária. 
(   ) IDENTIFICAÇÃO DE RISCO 
(   ) OUTRAS 
 
 
 

  

SUPORTE SOCIAL (  ) AUMENTO DA SOCIALIZAÇÃO 
(  ) MELHORA DO ENFRENTAMENTO 
(  ) OUTRAS 
 
 
 

  

USO DE 
MEDICAMENTOS 

(   ) CONTROLE DE MEDICAMENTOS 
(   ) ENSINO: MEDICAMENTOS PRESCRITOS 
(   ) OUTRAS: 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

DOMÍNIOS DA EFE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ATIVIDAD ES INDICADAS OBSERVAÇÕES 

NUTRIÇÃO (  ) ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL 
(  ) MONITORAÇÃO NUTRICIONAL 
(  ) OUTRAS 
 
 
 

  

HUMOR (  ) MELHORA  DA AUTOESTIMA: 
(   ) MELHORA DA IMAGEM CORPORAL 
(  ) APOIO ESPIRITUAL 
(  ) CONTROLE DO HUMOR 
(  ) OUTRAS 
 

  

CONTINÊNCIA (    ) TREINAMENTO DO HÁBITO URINÁRIO 
(   )  TREINAMENTO PARA O USO DO VASO 
SANITÁRIO 
 ( ) EXERCÍCIO PARA MUSCULATURA 
PÉLVICA 
(    ) REEDUCAÇÃO VESICAL.  
(  ) OUTRAS:  
 
 

  

DESEMPENHO 
FUNCIONAL 

(    ) PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO  
(   ) TERAPIA COM EXERCÍCIOS: EQUILÍBRIO 
( ) TERAPIA COM EXERCÍCIOS PARA 
MELHORAR MOBILIZAÇÃO DAS 
ARTICULAÇÕES  
(  ) PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO: TREINO 
PARA FORTALECIMENTO 
 
 

  

 

___________________________ 

Assinatura/Coren 
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APÊNDICE F – PROTOCOLO VERSÃO FINAL 

 
REAVALIAÇÃO ____ MESES 

 
DATA: _____/_____/_____       GRAU DE FRAGILIDADE: ______ 

 
DOMÍNIO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS ATINGIDOS 

COGNIÇÃO  
 
 

 

ESTADO GERAL DE 
SAÚDE 

 
 
 

 

INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL 

 
 
 

 

SUPORTE SOCIAL  
 
 

 

USO DE 
MEDICAMENTOS 

 
 
 

 

NUTRIÇÃO  
 
 

 

HUMOR  
 
 

 

CONTINÊNCIA  
 
 

 

DESEMPENHO 
FUNCIONAL 

 
 
 

 

 

EVOLUÇÃO:______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura/Coren 
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APÊNDICE B - FLUXOGRAMA PARA INTERVENÇÕES PARA IDOSOS COM RISCO DE FRAGILIDADE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 IDOSO RESIDENTE NA AREA ADSCRITA DA UBASF 
Idoso apresenta algum indicativo de fragilidade? 

 

  INDICATIVOS DE 
FRAGILIDADE: 
1) perda de peso não intencional (5kg 
no último ano);  
2) autorrelato de fadiga;  
3) força de preensão reduzida; 
4) diminuição da velocidade da 
marcha 
5) atividade física reduzida 

SIM  NÃO 

APLICAR A ESCALA DE 
FRAGILIDADE (ANEXO A) 

   ACOMPANHAMENTO 
NORMAL NA UBASF 

 
 

    

IDOSO CLASSIFICADO 
COMO VULNERÁVEL? 

  
NÃO 

 NÃO APRESENTA 
FRAGILIDADE 

PREENCHA O 
PLANO 
INDIVIDUALIZADO 
DE CUIDADOS 
(APÊNDICE 1) 

 APRESENTA 
FRAGILIDADE 
LEVE, 
MODERADA 
OU GRAVE 
 

 ENCAMINHE 
PARA SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 
 

SELECIONE AS 
INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM ( PARTE 
3) E AS ATIVIDADES A 
SEREM EXECUTADAS 
(ANEXO B) 

  

REAVALIE O IDOSO A 
CADA 3 MESES 
REAPLICANDO A 
ESCALA DE 
FRAGILIDADE 

  

REAVALIAÇÃO IDOSO APRESENTOU 
MELHORA? 

 NÃO 

SIM 
MAS PERMANECE VULNERÁVEL 

 SIM 
REDUZIU O GRAU DE FRAGILIDADE (SEM FRAGILIDADE) 

SIM 
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ANEXO  
APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA 

 

 


