
A população portuguesa está cada vez mais envelhecida, sendo a
fragilidade, um conceito importante a conhecer. Entende-se como
fragilidade um estado dinâmico que afecta um indivíduo originando
alterações em um ou mais campos do funcionamento humano,
determinado por uma série de variáveis. Na perspetiva de um
envelhecimento positivo importa prevenir as consequências resultantes
do acentuar do estado de fragilidade, de forma a minimizar os impactos
em termos familiares, sociais e económicos. Os profissionais que
trabalham com esta população necessitam de instrumentos de medidas
validados para a língua portuguesa para que se possam fazer avaliações
dos indivíduos, mais credíveis e quantificáveis. Sendo o conceito de
“fragilidade” relativamente recente, não existem instrumentos adequados
para o seu estudo.
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METODOLOGIA

Avaliar se o processo de validação intercultural da Edmonton Frail Scale
(EFS) para a língua portuguesa está adequado à população idosa
portuguesa através da análise das características psicométricas (validade e
fiabilidade).
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RESULTADOS

REFERÊNCIAS

A versão portuguesa da EFS, neste estudo demonstrou características

psicométricas comparáveis a outras versões da EFS, para pessoas idosas.

A conciliação do uso desta escala com outras escalas pode ser uma mais-

valia, em termos de avaliação destas mudanças, na medida em que

escalas mais específicas em determinadas variáveis possam ser mais

sensíveis às mudanças das mesmas ao longo do tempo.

• coerência interna α de 
Cronbach de 0,97

• reprodutibilidade teste-
reteste -CCI de 0,94 (IC 95% 
0,90-0,96)

• Validade de construção -
0,66>r>-0,23

• Poder de resposta (effect size
II) - 0,16

Nome:

Data:

Domínio da 

Fragilidade
Item 0 pontos 1 pontos 2 pontos

Cognição

Imagine, por favor, que esse circulo é um relógio. 
Coloque, por favor, os números nos lugares 
corretos, e, em seguida, coloque os ponteiros a 
indicar uma Hora. Por exemplo, onze horas e dez 
minutos.

Sem erros

Pequenos 
erros de 

espaçame
nto

Outros 
erros

Estado geral 
de saúde

No ano passado quantas vezes deu entrada no 
hospital?

0 1 ou 2 ≥ 2

Em geral, como descreveria a sua saúde?
Excelente 
Muito Boa 

Boa
Razoável Pobre

Independência 
Funcional

Necessita de ajuda para : Sim Não
a preparação de refeições?
nas compras?

nos transportes?
para utilizar o telefone?
na limpeza?

na lavandaria?
na gestão do dinheiro?
na toma de medicações?

Total De 0 a 1 De 2 a 4 De 5 a 8

Suporte Social
Quando necessita de ajuda, pode contar com 
alguém que esteja disponível e apto para 
atender às suas necessidades

Sempre Às vezes Nunca

Medicação

Usa cinco ou mais medicamentos diferentes 
regularmente, por prescrição médica

Não Sim

As vezes, esquece-se de tomar os seus 
medicamentos prescritos pelo médico

Não Sim

Nutrição
Recentemente perdeu peso, de modo ao seu 
vestuário ter ficado mais largo?

Não Sim

Humor Tem-se sentido triste ou deprimido? Não Sim

Incontinência Tem problemas em manter o controle da urina? Não Sim

Performance 
Funcional

Gostaria que se sentasse nesta cadeira com as 
costas e braços apoiados, e quando eu disser 
"agora", levante-se, por favor, e caminhe num 
ritmo seguro e confortável até à marca no chão 
(+/- 3m de distância), depois volte para a cadeira 
e sente-se

0-10 seg. 10-20 seg.

> 20 seg. 
ou não 

quer 
fazer ou

Totais Pontuação final e a soma da coluna totais

- Questionário 
caracterização/ 
sociodemográfico

- Edmonton 
Frail Scale

4 semanas após T0

T2

- Edmonton 
Frail Scale

48-96h após T0

T1

- Questionário 
caracterização/
sociodemográfico

- Edmonton 
Frail Scale

- Functional status 
questionnaire

- SF-12
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