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Resumo 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade generalizada e incontornável, com 

implicações diversas na sociedade. Do sector laboral ao financeiro, da segurança social à 

saúde, do ambiente e organização dos espaços à alteração dos padrões de consumo, 

passando pela alteração da estrutura familiar, este fenómeno cria e criará desafios 

individuais, sociais e políticos que só uma visão integrada e multidimensional poderá dar 

resposta. Um dos principais desafios reside na criação de condições para uma existência 

mais longa, vivida num ambiente familiar, com níveis adequados de funcionalidade 

(independentemente do apoio necessário) e que permitam uma participação ativa nas 

decisões da sua vida. As intrincadas relações entre todos estes factores, associadas a 

uma maior fragilidade, aumentam a vulnerabilidade ao risco de ocorrerem situações 

adversas como a institucionalização, a hospitalização e a morte. Identificar aqueles que 

se encontram em risco é o primeiro passo no processo de referenciação, que permitirá 

um encaminhamento para respostas adequadas aos problemas identificados como 

origem do risco. 

O risco resulta da combinação da probabilidade de ocorrer um determinado 

acontecimento no futuro e o impacto que dele advêm, caso ocorra de facto. Sendo 

inevitável e com inúmeras fontes, é impossível controlá-lo e eliminá-lo na sua totalidade, 

tornando-se necessário identificar níveis de risco toleráveis e justificáveis, sendo as 

abordagens que o estratificam as mais adequadas. Ao longo das últimas décadas foi 

desenvolvida uma grande variedade de instrumentos cujo principal objetivo é orientar os 

profissionais de saúde e os indivíduos no seu processo de tomada de decisões, sendo 

exemplo disso os instrumentos Risk Instrument for Screening in the Community (RISC) e 

o Community Risk Assessment Instrument (CARI), constituintes do Programa Community 

Assessment of Risk and Treatment Strategies (CARTS). Desenvolvidos para aplicação 

nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), a pessoas idosas residentes na comunidade, 

são de rápida aplicação e permitem o rastreio e referenciação das pessoas em risco, 

tendo como base uma avaliação multidimensional, quantificando o impacto da presença e 

severidade de problemas em 3 domínios (Estado mental, Atividades da Vida Diária, 

Estado Médico), ao mesmo tempo que considera o papel facilitador ou limitador da rede 

de apoio, gerando uma pontuação de risco única para o risco de institucionalização, 

hospitalização e morte. 

O número reduzido de instrumentos com estas características agregadoras e as 

inúmeras possibilidades que uma avaliação de risco apresenta, levaram à elaboração da 

presente tese. Constituída na sua base por 3 estudos independentes, mas ao mesmo 
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tempo paralelos e complementares, apresenta primeiramente os resultados de validação 

da versão portuguesa do Risk Instrument for Screening in the Community. A validação 

teve como base a identificação do nível de risco percebido pelos Médicos de Família 

(MF) de diferentes unidades de saúde pertencentes à Autoridade Regional de Saúde do 

Norte de Portugal, e o respectivo seguimento por 12 meses para verificação da 

ocorrência dos acontecimentos adversos avaliados: institucionalização, hospitalização e 

morte (Artigo I). Complementarmente, as pessoas identificadas como estando em risco 

foram avaliadas com o Community Risk Assessment Instrument, o que nos permitiu 

identificar os principais problemas existentes na amostra, avaliar a capacidade preditiva 

dos mesmos para cada um dos riscos percebidos, e identificar os melhores modelos 

preditivos para o risco de hospitalização (Artigo II), institucionalização e morte. A 

aplicação dos instrumentos anteriores implicam um conhecimento aprofundado da 

condição de saúde, bem como das condições sociais e da capacidade de resposta da 

rede de cuidados existente. Este facto levou-nos a investigar a associação entre a força 

da mão, uma medida reconhecidamente preditora de declínio funcional e do risco de 

acontecimentos adversos e que não implica o conhecimento anterior da condição de 

saúde ou social do indivíduo, e o risco percebido pelo médico de família. Surge assim o 

nosso terceiro e último objetivo de estudo: identificar associações entre o risco percebido 

pelos médicos de família através de uma avaliação multidimensional (CARI) e os valores 

de força da mão, e verificar a relevância da mesma como indicador primário do risco. 

(Artigo III). 

A apresentação dos resultados é precedida por umas breves notas introdutórias e 

metodológicas que pretendem enquadrar de uma forma objetiva o desenvolvimento do 

trabalho apresentado, e sucedido por uma análise e discussão global que, através de 

diferentes representações gráficas, pretende apoiar a transferência dos resultados 

obtidos para a sua operacionalização diária, sendo sugeridas linhas de investigação 

futuras. 

Tendo em conta o valor global de risco, o RISC apresenta-se como mais preciso na 

previsão da institucionalização e da morte, e menos na previsão da hospitalização. No 

entanto, a capacidade da rede de cuidados fazer face aos problemas do Estado mental e 

médico aumenta a capacidade de previsão no caso da hospitalização, realçando a 

importância da integração da capacidade de resposta da rede de cuidados na avaliação 

do risco. O RISC afigura-se como um instrumento útil para a identificação precoce dos 

que se encontram em risco realçando a utilidade que os juízos qualitativos feitos por 

profissionais de saúde poderão ter na avaliação e gestão do risco. Quando analisados 

cada um dos itens/variáveis que compõem a versão discriminada do RISC, o CARI, 
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concluímos que os modelos preditores que melhor explicam a percepção de risco 

avaliado pelo Médico de Família englobam, de uma forma geral, as variáveis de todos os 

domínios, refletindo a importância de uma avaliação multidimensional. As associações 

encontradas entre a força da mão e a presença de problemas nos 3 domínios e o risco de 

hospitalização e institucionalização, levam-nos a sugerir a utilização da força da mão, 

como avaliação de rotina anual nos cuidados de saúde primários, a fim de identificar 

pessoas idosas mais vulneráveis ao risco de acontecimentos adversos.  

A partir destes resultados propomos a implementação de um processo de avaliação 

anual do risco de institucionalização, hospitalização e morte, nos Cuidados de Saúde 

Primários, facilitando a identificação dos que se encontram em risco e o respectivo 

encaminhamento para intervenções que visem dar uma resposta adequada aos 

problemas identificados.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento, funcionalidade, fragilidade, acontecimentos adversos, 

risco, avaliação multidimensional, cuidados de saúde primários, institucionalização, 

hospitalização, morte 
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Abstract 

 

Population ageing is a widespread and unavoidable reality, with several implications 

for society. From the labour to the financial sector, from social security to health, from the 

environment to the modification of consumption patterns, including the change in family 

structure, this phenomenon creates and will create individual, social and political 

challenges that only an integrated and multidimensional vision can respond to. One of the 

main challenges is to create the conditions for a longer existence, experienced in a 

familiar environment, with adequate levels of functionality (regardless of the support 

required) and allowing active participation in their life decisions. The interrelationships 

between all these factors, associated to increased frailty, make people more vulnerable to 

the risk of adverse situations such as institutionalization, hospitalization and death. 

Identifying those who are at risk is the first step in the referral process, which will allow for 

a proper response to the problems identified as the origin of the risk. 

Risk results from the combination of the probability that a certain event may occur in 

the future and the impact arising from it, should it actually occur. Being inevitable and 

having numerous sources, it is impossible to control and eliminate it in its entirety, making 

it necessary to identify acceptable and justifiable levels of risk, being the approaches that 

stratify it the most adequate. Over the last decades, a wide variety of instruments have 

been developed whose main objective is to guide health professionals and individuals in 

their decision-making process. Examples of these are the Risk Instrument for Screening in 

the Community (RISC) and the Community Risk Assessment Instrument (CARI), part of 

the Community Assessment of Risk and Treatment Strategies (CARTS) Programme. 

Developed for application in Primary Health Care (PHC), to community-dwelling older 

people, they are of rapid application and allow the screening and referral of people at risk, 

based on a multidimensional assessment, quantifying the impact of the presence and 

severity of problems in 3 domains (Mental State, Activities of Daily Living, Medical State), 

while considering the facilitating or limiting role of the support network, generating a single 

risk score for the risk of institutionalization, hospitalization and death. 

The reduced number of instruments with these aggregating characteristics and the 

countless possibilities that a risk assessment presents led to the development of this 

thesis. Composed by three independent studies, but at the same time parallel and 

complementary, it firstly presents the validation results of the Portuguese version of the 

Risk Instrument for Screening in the Community. The validation was based on the 

identification of the level of risk perceived by General Practitioners from different 

healthcare units belonging to the Regional Health Administration of the North of Portugal, 
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and the respective follow-up for 12 months to verify the occurrence of the assessed 

adverse events: institutionalization, hospitalization and death (Article I). Complementarily, 

the individuals identified as being at risk were assessed with the Community Risk 

Assessment Instrument, which allowed us to identify the main problems existing in the 

sample, assess their predictive capacity for each of the perceived risks, and identify the 

best predictive models for the risk of hospitalization (Article II), institutionalization and 

death. The application of the previous instruments implies a thorough knowledge of the 

health condition, as well as of the social conditions and the responsiveness of the existing 

care network. This fact led us to investigate the association between handgrip strength, a 

measure known to predict functional decline and the risk of adverse events and which 

does not imply previous knowledge of the individual's health or social condition, and the 

risk perceived by the general practitioner. Thus, our third and last study objective 

emerges: to identify associations between the risk perceived by GPs through a 

multidimensional assessment (CARI) and hand strength values, and to verify its relevance 

as a primary indicator of risk. (Article III). 

The presentation of the results is preceded by brief introductory and methodological 

notes that aim to objectively frame the development of the work carried out, and followed 

by a global analysis and discussion that, through different graphic representations, intends 

to support the transfer of the results obtained to their daily operationalization, and future 

lines of investigation are suggested. 

Taking into account the overall risk value, RISC is more accurate in predicting 

institutionalization and death, and less accurate in predicting hospitalization. However, the 

ability of the care network to cope with mental and medical state problems increases the 

predictive ability in the case of hospitalization, highlighting the importance of integrating 

the responsiveness of the care network in risk assessment. RISC appears to be a useful 

tool for early identification of those at risk, highlighting the usefulness of qualitative 

judgements made by health professionals in assessing and managing risk. When 

analysing each of the items/variables that compose the discriminated version of the RISC, 

the CARI, we concluded that the predictor models that best explain the perception of risk 

assessed by the General Practitioner include, in general, the variables of all domains, 

reflecting the importance of a multidimensional assessment. The associations found 

between handgrip strength and the presence of problems in the 3 domains and the risk of 

hospitalization and institutionalization lead us to suggest the use of handgrip strength as 

an annual routine assessment in primary health care in order to identify older people who 

are more vulnerable to the risk of adverse events.  
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Based on these results, we propose the implementation of a process of annual 

assessment of the risk of institutionalization, hospitalization and death, in Primary Health 

Care, to facilitate the identification of those at risk and the respective referral to 

interventions that aim to provide an adequate response to the problems identified.  

Keywords: Aging, functionality, frailty, adverse events, risk, multidimensional assessment, 

primary health care, institutionalization, hospitalization, death 
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Notas Introdutórias 

 

O envelhecimento e a vulnerabilidade 

 
Dados gerais 

Em 2050, uma em cada seis pessoas da população mundial terá 65 anos ou mais 

[1] e em 2100 a população europeia com 65 ou mais anos representará 31.3% da 

população, sendo que 14,6% terá 80 ou mais anos [2]. A Europa é a face visível das 

regiões em envelhecimento onde, em 2050, se prevê que 35% da população europeia 

terá mais de 60 anos, seguida da América do Norte (28%), América Latina e Caraíbas 

(25%), Ásia (24%), Oceânia (23%) e África (9%) [3]. Segundo as projecções do Eurostat, 

entre 2018-2100, a população com mais de 65 anos representará 31,3% em comparação 

com os 19,8% em 2018 [2]. Em 2017, Portugal era um dos três países da União Europeia 

(UE) com o maior índice de envelhecimento, sendo em 2018 de 159,4%, mais 25,9% do 

que em 2013 [4]. A crise económica vivida na última década e as mudanças sociais, 

especialmente causadas pela migração de jovens activos, levam Portugal a experimentar 

um envelhecimento populacional muito rápido [5].  

Estima-se que na UE, o número de anos de vida saudável à nascença sejam de 

65.1 anos para as mulheres e de 64.2 para os homens representando assim 77.5% e 

81.8% do total de anos vividos [6]. Embora Portugal tenha tido resultados muito positivos 

no que diz respeito à esperança média de vida, que aumentou de 79.1 para 81.5 em 10 

anos (2008-2018) [7], verificamos que as mulheres vivem com limitações +7.3 anos do 

que a média das mulheres europeias, e os homens +3.6 anos. Aos 65 anos, os homens 

portugueses podem esperar viver sem limitações mais um ano quando comparados com 

as mulheres [6, 8]. Uma das possíveis causas para este facto é o elevado número de 

doenças apresentado pela população portuguesa.  

Embora a saúde mundial tenha melhorado de uma forma consistente nos últimos 

30 anos [9], 23% da carga global das doenças está concentrada nas faixas etárias acima 

dos 60 anos, sendo as doenças crónicas não comunicáveis aquelas que acumulam um 

maior peso [10]. A multimorbilidade, definida como o aumento do risco de coexistência 

simultânea de várias doenças [11], afecta mais de 50% da população com mais de 65 

anos [12-14] podendo 2 em cada 5 pessoas ter 3 ou mais doenças crónicas e 1 em cada 

8 ter 5 ou mais [13]. Em Portugal, 53% das pessoas têm pelo menos uma doença crónica 

e 17% 2 ou mais [15], com as doenças cardiovasculares (30%), o cancro (24%) e 

doenças respiratórias (13%) a ocuparem os lugares cimeiros [16]. Além de existir uma 

associação da multimorbilidade ao aumento das limitações funcionais [17, 18], o número 
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de doenças físicas está associado à presença de doença mental [19], sintomas 

depressivos [20], ao aumento da complexidade da gestão terapêutica (múltiplos 

medicamentos) [21, 22], potenciando um maior consumo de serviços de saúde [17, 23], 

um baixo nível de qualidade de vida [24] podendo acarretar consequências negativas tais 

como hospitalização [25, 26] e morte [26, 27].     

 
Funcionalidade 

De acordo com uma revisão sistemática da literatura, a presença de 

multimorbilidade prevê a existência de declínio funcional no futuro [28]. O aumento do 

número de doenças ao longo do processo de envelhecimento, resulta do declínio geral 

da capacidade funcional de vários órgãos para manter a homeostasia e a capacidade 

regenerativa, e responder adequadamente às necessidades fisiológicas sob stress [29]. 

Estas modificações fisiológicas/estruturais poderão alterar as funções, limitar a 

capacidade de realização de atividades e restringir a participação do indivíduo. Os 

condicionamentos e as restrições têm mais ou menos impacto tendo em conta o carácter 

mais ou menos limitador ou facilitador dos factores contextuais (pessoais – sexo, raça, 

religião, entre outras; e ambientais: ambiente físico, social e atitudinal), resultando desta 

relação, um maior ou menor condicionamento da funcionalidade, podendo preceder a 

incapacidade [30] (Fig.1). 

 

Figura 1 - Funcionalidade e o processo de envelhecimento. Adaptação do diagrama da Classificação 

Internacional de Funcionalidade para o processo de envelhecimento 
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O processo de declínio funcional é facilmente identificado uma vez que o indivíduo 

perde progressivamente a capacidade de realizar as atividades de autocuidado que 

diariamente realiza, como por exemplo: vestir, tomar banho (Atividades Básicas da Vida 

Diária – ABVD´s) ou preparar refeições, limpar a casa/roupa (Atividades da Vida Diária 

Instrumentais - AIVD´s) [31]. Desta forma, o declínio funcional poderá ser definido como a 

perda de capacidade em realizar as tarefas básicas necessárias à manutenção de um 

nível de vida independente [32].  

A diminuição da capacidade funcional e a dependência apresentam uma elevada 

correlação com a fragilidade, no entanto, ser frágil não implica ser dependente [33-35].   

 

Fragilidade 

A fragilidade é uma síndrome clínica com múltiplas causas que é caracterizada pela 

diminuição da força, resistência e diminuição da função fisiológica, aumentando a 

vulnerabilidade do indivíduo para desenvolver uma maior dependência e/ou mortalidade,  

quando exposto a um factor de stress [35]. Ao mesmo tempo, a fragilidade também pode 

ser vista como o resultado do declínio das reservas funcionais de múltiplos domínios 

fisiológicos, que poderão comprometer a capacidade individual de fazer face a situações 

de stress, tornando a pessoa vulnerável à ocorrência de acontecimentos adversos [36-

39]. Associada ao envelhecimento [36], esta poderá ser física ou psicológica (ou a 

combinação das duas - multidimensional), podendo melhorar ou piorar com o tempo 

(condição dinâmica) [34, 35, 40]. A pré-fragilidade é um estado que antecede a 

fragilidade, e tal como esta, é multidimensional e multifatorial sendo associado a diversas 

consequências negativas e à diminuição da qualidade de vida [41], sendo identificada 

através dos valores de cut-off definidos para as escalas utilizadas. 

Embora os fundamentos teóricos inerentes ao síndrome de fragilidade estejam 

aparentemente bem estabelecidos, a definição de um conceito de fragilidade é uma 

tarefa complexa, pois nenhuma definição única satisfaz todos os experts. No entanto, 

todos concordam que deverá ser feita uma distinção entre uma definição mais ampla da 

fragilidade, considerada como um estado ou condição geral de um indivíduo influenciada 

por todas as dimensões da vida do indivíduo, e uma síndrome médica física mais 

específica: a fragilidade física [35].  

Os instrumentos mais comuns para a avaliação da fragilidade podem ser 

agrupados em dois modelos: Fenótipo de fragilidade (Fragilidade física) e deficits 

acumulados (Índice de fragilidade - IF). Estes modelos não podem ser considerados 

alternativos ou substituíveis mas sim complementares entre si, tendo em conta que 
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medem construtos diferentes e foram desenvolvidos com diferentes propósitos [42].  

O instrumento mais comum para o diagnóstico e classificação da fragilidade física 

é o Fenótipo da fragilidade, desenvolvido por Fried at al. [43]. Tendo em conta a presença 

ou ausência de 3 ou mais dos seguintes critérios: fraqueza muscular (força de preensão 

manual); perda de peso não intencional (≥4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano); 

exaustão (auto relatada - resposta a 2 questões); lentidão (baixa velocidade de marcha, 

de acordo com o tempo necessário para percorrer 4.6m) e baixo nível de atividade física 

(calculado pelo número de calorias gastas por semana), o indivíduo é classificado como 

frágil ou robusto. Na presença de 1 ou 2 das 5 características é classificado como pré-

frágil.  

O modelo de déficits acumulados tem no Índice de Fragilidade (IF) o seu principal 

exemplo. Desenvolvido por Rockwood et al, o Índice obtido é resultado da acumulação de 

uma variedade de déficits funcionais, que resultam do equilíbrio relativo entre factores 

negativos, como a presença de doenças, comorbilidades existentes e incapacidade auto-

reportada, e factores positivos, como a adopção de um estilo de vida saudável, recursos 

monetários e uma boa rede de cuidados. A acumulação de défices negativos leva a um 

aumento do índice, conduzindo a um estado de vulnerabilidade e à ocorrência de 

dependência [44, 45], sendo identificado como pré-frágeis os indivíduos que apresentem 

valores entre os 0.08 e 0.25 no IF [46].   

Enquanto que o Fenótipo avalia sinais e sintomas de uma forma dicotómica (frágil 

ou robusto) e pode ser utilizado sem um conhecimento prévio do indivíduo, o IF avalia 

doenças e o declínio funcional (AVD´s), tem uma natureza contínua e implica um 

conhecimento prévio do indivíduo e uma avaliação clínica compreensiva. Enquanto que o 

Fenótipo considera a fragilidade uma síndrome que antecede a incapacidade/deficiência 

perdendo a sua relevância clínica ao avaliar pessoas com deficiências identificadas, o IF 

entende a fragilidade como resultado de uma acumulação de déficits, sendo possível ser 

aplicado em todos os indivíduos independentemente do seu estado funcional ou idade. 

Desta forma o Fenótipo surge como um instrumento adequado à identificação/rastreio de 

pessoas que poderão estar vulneráveis a acontecimentos adversos enquanto que o IF 

deverá ser utilizado para identificar os problemas que levam à vulnerabilidade, permitindo 

uma atuação concertada sobre os problemas identificados [42]. 

Além dos aspetos apresentados anteriormente, importa abordar o processo de 

avaliação da fragilidade considerado como o ideal pelos experts. Assente no pressuposto 

que a vulnerabilidade à ocorrência de efeitos adversos poderá advir de causas tão 

distintas como a presença de multimorbilidade, a falta de capacidade financeira ou a 
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inexistência de relações afectivas, a implementação de um processo multidisciplinar de 

diagnóstico e intervenção, realizado por uma equipa de profissionais de diferentes áreas, 

poderá identificar uma grande variedade de problemas solucionáveis, desenvolvendo um 

plano de intervenção para maximizar a saúde da pessoa idosa. A este processo é dado o 

nome de Comprehensive geriatric assessment (CGA) - Avaliação compreensiva geriátrica 

– definida como um processo de diagnóstico multidisciplinar que tem como propósito 

determinar a fragilidade da pessoa, tendo em conta a capacidade fisiológica, funcional e 

psicossocial e as suas limitações de forma a desenvolver um plano geral de tratamento e 

acompanhamento, a longo prazo [47].  Este processo é um componente fundamental no 

cuidado geriátrico sendo identificada como a melhor prática para a avaliação de idosos 

frágeis [48-50]. 

A existência de linhas de pensamento complementares levou à criação de uma 

grande variedade de instrumentos, o que dificulta a identificação da prevalência global da 

fragilidade na população. Tendo em conta estes pressupostos, uma revisão da literatura 

que analisou dados de 62 países, identifica uma prevalência de fragilidade e pré-

fragilidade da população acima dos 60 anos de 12% e 47% quando o modelo utilizado é 

o da fragilidade física, e de 23% e 50% quando é utilizado o modelo de deficits 

acumulados, sendo mais frequente nas mulheres [51]. A fragilidade física é muito 

prevalente na população portuguesa com 65 ou mais anos (frágeis 21.5% e pré-frágeis 

54.3%) [52], sendo superior aos valores médios encontrados na Europa acima dos 60 

anos (frágeis 15% e pré-frágeis 48%) [51],  sendo a fraqueza muscular o critério mais 

prevalente quando comparado aos outros critérios do Fenótipo [52, 53]. Estes dados 

estão em linha com os resultados encontrados por Mendes at al nos quais a população 

portuguesa com 65 ou mais anos, apresenta em média, valores de força da mão 

inferiores aos encontrados noutros países [54]. 

As consequências negativas da fragilidade foram amplamente estudadas e é 

reconhecido o seu papel para o aumento significativo do risco de desenvolvimento de 

resultados negativos para a saúde. A sua presença está associada a um risco de 1.8 a 

2.3 vezes para a mortalidade, de 1.6 a 2.0 vezes para a perda de funcionalidade nas 

AVD´s, de 1.2 a 1.8 vezes para a hospitalização, de 1.5 a 2.6 vezes para a limitação 

física, e um risco de 1.2 a 2.8 vezes para quedas e fraturas, tendo em conta o tipo de 

instrumentos utilizados (fragilidade física, multidimensionais ou acumulação de déficits). 

Ser frágil aumenta a probabilidade de ocorrência de todos os riscos nos 12 meses 

seguintes [55].  

Como veremos posteriormente, um dos preditores mais relevantes da fragilidade é 

a força da mão. A força da mão é um indicador objectivo da presença de fraqueza 
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muscular, podendo esta atingir aproximadamente ¼ das pessoas com 80 e mais anos 

[56, 57]. Enquanto preditor da fragilidade, a força da mão é também um indicador de risco 

de acontecimentos adversos na pessoa idosa que queremos prevenir. Valores baixos de 

força muscular são fortes preditores de acontecimentos adversos como limitações 

funcionais [58, 59], hospitalização [60-62], institucionalização [63] e todas as causas de 

morte [61-65]. 

 

Risco de acontecimentos adversos na pessoa idosa 

A institucionalização, a hospitalização e a morte, surgem como possíveis 

consequências, expectáveis, do processo de envelhecimento que acarreta custos muito 

elevados para o indivíduo, a sociedade e os sistemas de saúde e segurança social. 

Avaliar o risco de ocorrência de qualquer um destes acontecimentos, num período 

limitado de tempo, é imprescindível para atuar preventivamente. 

A institucionalização é muitas vezes vista como a última opção, o último recurso, a 

única forma capaz de dar uma resposta adequada às necessidades que a pessoa idosa 

apresenta, e que não é possível ter no seu ambiente habitual, com os seus cuidadores e 

os apoios existentes. Embora muitas vezes seja a melhor opção tendo em conta as 

condições de saúde, a rede de cuidados (apoios formais e informais), a segurança, as 

condições habitacionais, a mobilidade e o isolamento em que se encontram, a maioria 

das pessoas deseja envelhecer num lugar que lhes seja familiar, com acesso a bens e 

serviços, rodeado de pessoas com as quais mantém uma relação de amizade e 

confiança, podendo pertencer e participar na vida comunitária [66, 67], levando a encarar 

a institucionalização como um acontecimento adverso. 

Dentro dos inúmeros fatores associados à institucionalização, o declínio funcional e 

a capacidade de realizar AVD´s aparecem usualmente como fortes preditores da 

institucionalização [68, 69]. Num estudo realizado por O´Caiomh at al, os indivíduos 

identificados como estando em máximo risco de institucionalização foram avaliados como 

sendo os mais frágeis, com limitações funcionais e cognitivas, tendo a existência de 

problemas cognitivos um peso acrescido de 15% na possibilidade de ocorrência de 

institucionalização no grupo com maior risco [69]. A probabilidade de institucionalização 

de uma amostra de alemães com 75 ou mais anos aumentou significativamente com a 

ocorrência de viuvez (OR = 78,3), demência (OR = 154,1) e incapacidade de mobilidade 

(OR = 36,7) [70]. A rede de apoio formal e informal pode ser um factor protector da 

institucionalização [71]. Em Portugal, 60% da população idosa vive sozinha ou com 

pessoas com mais de 65 anos (INE, 2012) o que pode afectar o risco de resultados 
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adversos como hospitalização, institucionalização e morte [72]. No entanto, importa referir 

que a qualidade da rede é mais importante do que o tamanho da mesma. Pessoas idosas 

com redes sociais pobres (por exemplo: com poucas interacções com os outros), mesmo 

quando vivem com outros membros da família, têm mais probabilidade de ter problemas 

de saúde do que aqueles que vivem sozinhos mas têm uma rede que providencia mais 

interações [73]. A existência de problemas de saúde mental e nas AVD´s (declínio 

funcional) são identificados como os que acarretam maiores dificuldades aos cuidadores 

[74], o que poderá precipitar a institucionalização. 

Outro possível acontecimento adverso associado ao envelhecimento é a 

hospitalização. O aumento do número de hospitalizações e episódios de urgência, são 

disso um reflexo. Um estudo retrospectivo realizado entre 2007 e 2016 no departamento 

de emergência do Centro Hospitalar do Porto identificou uma diminuição do número de 

episódios em todas as faixas etárias até aos 60 anos e um aumento significativo no 

intervalo entre os 80 e os 100 anos [75]. Idade avançada, viver sozinho e ser dependente 

na realização das AVD´s, em especial nas atividades instrumentais [76, 77], o isolamento 

social e a área de residência [78], a presença de de multimorbilidade e comorbilidades 

[79] são identificados como percursores do aumento do risco de hospitalização. Ao 

mesmo tempo, a presença de problemas relacionados com o declínio da função cognitiva 

é cada vez mais frequente nas hospitalizações [80-82], com este a ser associado a um 

aumento do tempo de internamento, declínio funcional e mortalidade [83]. No entanto, 

importa referir que o facto do acompanhamento clínico ser feito preferencialmente pelo 

mesmo médico poderá diminuir o risco de hospitalização [84], situação esta verificada 

nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), com o Médico de Família (MF). 

A morte é uma inevitabilidade, no entanto, muitos dos fatores precipitadores da 

mesma já foram identificados podendo ser alvo de intervenção. Tal como seria 

expectável, existe uma relação positiva entre a multimorbilidade e a mortalidade [27] 

sendo o risco de morte em indivíduos com multimorbilidade de mais 172% [2.72 (95%CI: 

1.81; 4.08)] quando comparados com indivíduos sem patologias [85]. Num estudo 

realizado na Suécia foram encontrados resultados similares, sendo as doenças 

cardiovasculares a principal causa de morte entre as doenças analisadas [86]. O declínio 

da capacidade funcional e condições económicas menos favoráveis são relacionados 

com a mortalidade nas pessoas idosas [87], bem como a iliteracia [88]. Ao mesmo tempo, 

a solidão, ―sentir-se só‖, foi associada a um aumento do risco de morte (follow-up a 6 

anos) [89]. Outro factor que deverá ser tido em conta é a capacidade dos cuidadores e da 

rede de cuidados fazerem face aos problemas médicos existentes. Num estudo realizado 

por Teixeira et al, o risco percebido de mortalidade é 65 vezes maior quando o cuidador 
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não consegue gerir as necessidades associadas ao estado de saúde da pessoa idosa, 

quando comparado com um cuidador identificado como capaz de gerir a situação  [90]. 

A identificação de pessoas em risco torna-se assim uma ação de suma importância 

para prevenção da dependência e outros acontecimentos adversos. De acordo com 

Gilardi et al., o melhor instrumento para identificar a fragilidade será aquele que consiga 

realizar uma previsão precisa do risco de acontecimentos adversos na população idosa 

residente na comunidade, aconselhando a utilização de um processo de dois passos (1º 

passo: rastreio curto e rápido + 2º passo: identificação de problemas e definição da 

intervenção) para o planeamento de cuidados de saúde adequados  [91]. 

 

Avaliação do risco na pessoa idosa 
 

O risco 

A avaliação de risco utilizando modelos de previsão de risco é cada vez mais 

utilizada nos cuidados de saúde para medir a probabilidade de resultados adversos. O 

objectivo da análise e quantificação do risco é fornecer dados e informações que 

permitam tomar decisões, não só tendo em conta o risco, mas também os custos e 

benefícios subjacentes [92].  

O risco é a combinação da probabilidade de ocorrer um determinado acontecimento 

no futuro e o impacto/severidade que dele advêm caso ocorra de facto. A sua gestão 

implica um processo sistemático de recolha, identificação e análise de informação dos 

perigos e do risco associado à sua exposição, de forma a suportar uma 

decisão/intervenção [93, 94]. O risco é inevitável e pode advir de inúmeras fontes (ex. 

genética, estilos de vida, ambientais), existindo sempre de uma forma residual, o que 

torna impossível a sua eliminação completa. Tendo em conta que os recursos são finitos 

e o propósito será ter uma resposta adequada, será necessário priorizá-la tendo em 

conta a avaliação, identificando qual o nível de risco será tolerável e justificável [93]. 

Uma abordagem que inclua a estratificação do risco é particularmente adequada 

quando existem recursos limitados e se torna imperativo minimizar as consequências do 

mesmo com o menor custo associado, que no caso da saúde se reflete na manutenção 

da independência, no menor número de hospitalizações e mortes. O resultado de uma 

avaliação de risco é uma estimativa quantitativa do risco (probabilidade numérica) ou 

uma descrição qualitativa de uma gama de risco (por exemplo, alto/médio/baixo) e pode 

estar relacionado com uma matriz [93] (Fig. 2).  



  
 

9 

 
Figura 2. Exemplo de matriz de avaliação de risco (adaptado de O’Caoimh, R., & Molloy, W. (2012). 

Community Assessment of Risk tool & Treatment Strategies (CARTS). A User Guide) 

 

A matriz de risco reflete a relação entre a probabilidade do risco ocorrer e o impacto 

do mesmo, sendo que quanto maior a probabilidade e o impacto, maior será o risco. 

A avaliação do risco deverá ser realizada de forma a permitir a minimização do 

impacto dos mesmos, em tempo útil. Desta forma, a realização de rastreios pode permitir 

a identificação de pessoas idosas em risco de acontecimentos adversos como doenças, 

declínio funcional, institucionalização, hospitalização, morte, entre outros. A validade de 

um instrumento de rastreio é verificável pela sua sensibilidade, especificidade e 

capacidade preditiva dos resultados positivos e negativos [95], devendo estes ser breves, 

válidos e fiáveis, e seguidos de confirmação através de uma avaliação multidimensional 

[41]. A confirmação realizada através de uma avaliação multidimensional e exaustiva [96], 

que inclua a rede de prestadores de cuidados [97], permitirá identificar as causas que 

estão na origem do risco, excluir falsos positivos e determinar com precisão a 

necessidade de intervenções adequadas. 

 

O Community Assessment of Risk and Treatment Strategies (CARTS) Programme 

Ao longo das últimas décadas foi desenvolvida uma grande variedade de 

instrumentos cujo propósito é identificar as pessoas idosas em risco de acontecimentos 

adversos. O principal propósito de todos eles é orientar os profissionais de saúde e os 

indivíduos no seu processo de tomada de decisões [98]. No entanto, a maioria é 

demasiado longa, tem fraca capacidade de previsão [99], não estratifica adequadamente 

o risco nem avalia a capacidade das redes de prestadores de cuidados de saúde dos 

idosos para gerir o risco.  

Tendo como pressupostos, a importância de uma avaliação compreensiva 
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geriátrica (CGA), e a ausência de instrumentos de rastreio multidimensionais que 

permitam a identificação rápida e simples de pessoas idosas em risco, foi desenvolvido o 

Community Assessment of Risk and Treatment Strategies (CARTS) Programme [49]. O 

Programa avalia e descreve cada problema do indivíduo, a capacidade da sua rede de 

apoio para lidar com eles e descreve as suas falhas, chamadas de ―défice de cuidado‖. 

Baseado nas evidências e nos custos associados, são implementadas estratégias de 

forma a reduzir os riscos dos resultados não desejados/adversos, permitindo a criação de 

novos caminhos/redes ou pacotes ―feitos por medida‖ que respondam às necessidades 

de cada indivíduo [49, 100] 

O Programa CARTS é composto por dois instrumentos, o Risk Instrument for 

Screening in the Community - RISC e o Community Risk Assessment Instrument - CARI.  

O RISC é um instrumento de rastreio, de aplicação rápida (2 a 5 minutos), que 

identifica as pessoas idosas em risco de 3 acontecimentos adversos específicos: 

institucionalização, hospitalização e morte, nos 12 meses seguintes. Recolhe dados 

demográficos e identifica a presença, ou não, de situações preocupantes em 3 domínios: 

estado mental, atividades de vida diária (AVD´s) e estado médico. Para cada domínio é 

identificada a severidade do problema (leve, moderado, severo) e a capacidade da rede 

de cuidados para dar resposta às situações identificadas em cada um dos domínios 

sendo avaliada de 1 (Consegue gerir) a 5 (Não consegue gerir/Ausência). No final, e com 

base na avaliação realizada, o risco é determinado da seguinte forma: Risco = nível de 

severidade - efeito protector da rede de apoio. O risco percebido é registado em três 

escalas de Likert de 5 pontos, denominadas Níveis de Risco Global, sendo pontuadas de 

1 (mínimo) a 5 (extremo), indicando a probabilidade percebida de eventos adversos 

(institucionalização, hospitalização ou morte), no prazo de um ano [49, 69]. Desenvolvido 

pelo University College Cork (UCC) em inglês [101], o RISC foi validado na Irlanda [102] 

e demonstrou uma boa precisão na previsão da institucionalização, hospitalização e 

morte durante um período de um ano, e tem uma boa a excelente fiabilidade e 

consistência interna [103]. A folha de pontuação do RISC em língua portuguesa encontra-

se em anexo a este documento (Anexo 1), e está disponível em inglês em: 

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-14-104/figures/1  

Quando no RISC é identificado um risco moderado (3) a extremo (5), será aplicado 

o CARI, considerando-se um risco aceitável as pontuações 1 (mínimo) e 2 (baixo). Sendo 

a sua estrutura similar à do RISC e com um tempo médio de aplicação de 5 a 10 minutos, 

a avaliação resultante da aplicação do CARI fornece uma avaliação mais detalhada. A 

principal diferença assenta no facto dos três domínios principais estarem subdivididos em 

secções e assuntos. Por exemplo, dentro do domínio Estado Mental há quatro secções: 

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-14-104/figures/1
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―Pensamento e raciocínio‖, ―Comportamento‖, ―Psiquiatria‖ e ―Outros‖. Cada secção é 

subdividida em assuntos, por exemplo, a secção Pensamento e raciocínio é dividida em 

dois assuntos: ―Cognição‖ e ―Insight & função executiva‖. Cada assunto é avaliado pelo 

grau de severidade, de leve a severo, e para cada domínio é avaliado o efeito da rede de 

cuidados. No final, e tal como acontece no RISC, é avaliado o risco de institucionalização, 

hospitalização ou morte, no prazo de um ano [49]. 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) configuram-se como um ambiente 

privilegiado para a identificação de pessoas frágeis e em risco, tendo em conta as suas 

características de proximidade e acompanhamento ao longo do ciclo de vida dos 

indivíduos, sendo identificados por Garrard at al como o cenário natural para fazer uma 

avaliação geriátrica compreensiva [104]. O RISC e o CARI foram desenvolvidos com 

base nesta premissa, sendo instrumentos que pelas suas características deverão 

aplicados por profissionais de saúde com um conhecimento privilegiado dos indivíduos ao 

longo do seu ciclo de vida, permitindo realizar o rastreio e a referenciação para 

acompanhamento especializado em diversas áreas, tendo em conta os problemas 

identificados. 

 

Os cuidados de saúde e a avaliação de risco 

Os sistemas de saúde, que inicialmente estavam desenhados para dar resposta a 

condições agudas, têm de se adaptar a uma maior complexidade de condições que 

requerem, cada vez mais, a coordenação de respostas contínuas e de proximidade, na 

área da saúde e área social, considerando a sustentabilidade dos recursos disponíveis 

[105].  

O parecer de um painel de peritos portugueses em várias áreas: política, social, 

economia, educação e saúde, identifica o aumento do número de pessoas idosas como 

um fator a ter em conta na tomada de decisões relativas à saúde e ao sistema de saúde, 

sendo este facto apontado como decisivo, uma vez que estas são já os principais 

utilizadores do sistema. Mencionam também a necessidade de adaptar os conhecimentos 

e os serviços a esta realidade e ao aumento das patologias daí resultantes, 

particularmente no grupo dos 80+ [106]. As desigualdades na saúde em Portugal estão 

especialmente relacionadas com o género, a educação [107] e a localização geográfica 

[108], estando o principal problema na inexistente correlação entre as características da 

população e a distribuição dos recursos de saúde. Neste caso, as regiões com grande 

índice de envelhecimento não são as que têm mais recursos (médicos, enfermeiros, 

camas, unidades de saúde), o que pode limitar o acesso aos serviços de saúde a essas 
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populações [5], especialmente quando nas áreas rurais o número de médicos por 1000 

habitantes é inferior à média nacional [15]. 

Independentemente de todos os problemas existentes, a elevada qualidade do 

sistema nacional de saúde português é reconhecida (OCDE, 2015), em especial a 

qualidade dos seus CSP [5]. Integrados no SNS, estes surgem como a primeira linha de 

intervenção e são reconhecidos como a pedra angular de qualquer sistema de saúde. É 

um serviço abrangente e contínuo, com o foco na pessoa ao longo da sua vida, que 

permite identificar e referenciar pessoas idosas em risco [47, 104, 109, 110], 

proporcionando uma resposta adequada a diferentes situações de saúde. Com o elevado 

índice de envelhecimento [7] e os elevados níveis de multimorbilidade da população 

portuguesa [111-113], o aumento do consumo de serviços de saúde e a consequente 

necessidade de gerir a alocação dos recursos existentes, coloca um elevado nível de 

stress nos CSP [114-117].  

Para melhor alocar os escassos recursos económicos e humanos, os profissionais 

de saúde precisam de ser capacitados com informações objectivas de prognóstico para 

melhor direccionar certos serviços clínicos para os adultos mais velhos que mais 

beneficiariam [118]. No âmbito dos CSP, o médico especialista em Medicina Geral e 

Familiar – Médico de Família (MF) tem um papel fundamental, que inclui a gestão do 

primeiro contacto do cidadão com o SNS, a monitorização de problemas agudos e 

crónicos e o encaminhamento para cuidados de saúde especializados [119]. Esta 

posição privilegiada de proximidade e continuidade dentro do sistema, permite identificar 

aqueles que estão em risco na comunidade [90, 98], referenciando-os para serviços 

especializados. A referenciação é um processo de extrema importância pois assegura 

que as pessoas que necessitam de respostas especializadas as obtenham. No entanto, 

na maioria das vezes, o encaminhamento é realizado em resposta a fatores muito 

abrangentes, podendo ser encaminhadas pessoas que não necessitam dos serviços. A 

introdução de um processo que englobe o rastreio de pessoas idosas em risco, e que 

especificamente estratifique o nível de risco, permite encaminhar as pessoas idosas que 

se encontram em maior risco, tendo por base as necessidades e o risco associado [49], 

permitindo uma melhor gestão dos recursos disponíveis e tornando o processo mais 

eficiente e rentável para o todo o sistema de saúde e para a sociedade.  

A utilização de instrumentos válidos, fiáveis e de rápida aplicação, desenvolvidos 

para avaliar o risco percebido pelos profissionais de saúde, que trabalham na 

comunidade [120], como o RISC e o CARI, tornam-se um facilitador da referenciação. 

Foram estas premissas que guiaram o desenvolvimento da presente tese na qual se 

pretende validar um instrumento que facilite o trabalho diário dos MF, na identificação e 
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caracterização das pessoas em risco, permitindo o encaminhamento para serviços 

especializados que ofereçam uma resposta cabal aos problemas identificados, 

prevenindo o desenvolvimento de situações mais complexas.  

Com esta tese visamos, no geral, estudar um modelo por passos de avaliação/ 

screening e classificação de níveis de risco de acontecimentos adversos 

(institucionalização, hospitalização e morte) de pessoas mais velhas seguidas em CSP. 

Começámos por fazer uma breve contextualização teórica, à qual se seguem três artigos 

onde apresentamos a validação da versão portuguesa do instrumento RISC (ponto I - 

Artigo I), seguida da identificação das variáveis preditoras da avaliação de risco tendo em 

conta os resultados do CARI para a hospitalização a um ano (Artigo II – ponto IIa) e a 

relação entre o risco percebido para a ocorrência dos acontecimentos adversos 

estudados com os valores da força da mão.  

Foram realizadas outras análises que não constam nos artigos já publicados que 

serão apresentadas (ponto II, IIb e IIc) e posteriormente utilizadas na análise e discussão 

global, bem como nas propostas de investigação futura. 
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Objectivos do estudo 

 

Dada a importância e a necessidade de instrumentos válidos e fiáveis, como o 

RISC e o CARI, para a identificação rápida e eficaz de pessoas idosas em risco 

residentes na comunidade, os objetivos do nosso estudo são: 

- validar a versão portuguesa do Risk Instrument for Screening in Community – 

RISC, preenchida pelos médicos de família numa amostra de pessoas com 65 ou mais 

anos de idade, para o risco de hospitalização, institucionalização e morte, após um ano 

(Artigo I); 

- identificar os itens de cada domínio que melhor explicam o risco percebido (CARI) 

e identificar os modelos que melhor explicam o risco de hospitalização (Artigo II), 

institucionalização e morte nos 12 meses seguintes; 

- identificar associações entre o risco percebido pelos médicos de família através 

de uma avaliação multidimensional (CARI) e os valores de força da mão, uma medida 

reconhecidamente preditora de declínio funcional e do risco de acontecimentos adversos 

(Artigo III). 
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Notas Metodológicas 

 

Este estudo é parte de um grande projecto de investigação que tem como propósito 

caracterizar e identificar as necessidades das pessoas no domínio da saúde mental, com 

idade ≥65 anos, utentes dos serviços de saúde primários portugueses, da área de 

influência da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) [121]. O estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética da ARSN do Ministério da Saúde (Parecer nº 6/2014). 

O protocolo de investigação foi desenvolvido de acordo com a Declaração de Helsinkia. 

Foram excluídos do estudo os utentes de unidades de saúde não abrangidas pela ARSN, 

residentes em lares, hospitais e instituições psiquiátricas, com idade inferior a 65 anos e 

com ausência de queixas subjetivas de défice de memória. De forma a calcular o 

tamanho ideal da amostra, a selecção passou por várias etapas (Fig. 1). 

 

 

Figura 3 Etapas para o cálculo do tamanho da amostra de acordo com a taxa de prevalência de demência 

 
O protocolo do estudo teve como base o Community Assessment of Risk and 

Treatment Strategies (CARTS) Programme, desenvolvido na University College Cork 

(Irlanda), com quem foi estabelecida uma parceria. O Programa é constituído por dois 

instrumentos base, sendo um de rastreio, o Risk Instrument for Screening in the 

Community – RISC [102, 120, 122] e outro, mais alargado, o Community Assessment 

Risk Instrument – CARI [49, 100, 123], que permite a identificação dos problemas/fatores 

que estão a contribuir para a incapacidade após a identificação de risco na fase de 

rastreio. Associada à aplicação do CARI, está a aplicação de outros instrumentos/testes 

de avaliação, que também foram incluídos no protocolo de avaliação. O método de 

tradução-retrotradução foi utilizado para desenvolver a versão portuguesa dos 

instrumentos. Um grupo de três especialistas em gerontologia, todos fluentes em inglês, 

traduziu o instrumento para português e essa versão foi retraduzida para inglês por um 

tradutor profissional de inglês e por um profissional com experiência em gerontologia. O 

1ª etapa 

n= 636 826 
 

2ª etapa 

n= 57 238 

 
3ª etapa 

n= 572 

•Inclui todas as pessoas com idade ≥ 65 anos residentes na área de 
influência da ARS N de acordo como o Instituto Nacional de 
Estatística (INE)  

•Pessoas  com prováveis problemas de saúde mental, tendo em conta 
os dados relativos à prevalência de demência divulgados pela OMS 
[24], estratificado por idade e sexo 

•Amostra final  óptima 
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resultado foi discutido com a equipa de autores e foram feitas pequenas alterações, 

tendo resultado numa versão linguísticamente correta e equivalente semanticamente à 

versão original (Anexo I e II). 

O estudo foi apresentado às unidades de saúde da região norte. Após a obtenção 

da aprovação para participação no estudo, foram organizadas sessões de formação em 

cada uma das unidades para os profissionais que aceitaram participar. As sessões de 

treino têm um papel de extrema importância no aumento da fiabilidade entre os 

avaliadores [100]. As sessões tiveram uma duração média de 2 horas, tendo sido 

ministrada pelos investigadores. O treino dos investigadores teve uma duração de 16 

horas, tendo esta sido ministrada pelos autores dos instrumentos em dois momentos, em 

Cork (Irlanda) e no Porto (Portugal) [121]. 

Na 1ª fase do estudo (rastreio) foi pedido a todos os médicos de família (MF) que 

aceitaram participar, que identificassem os seus utentes mais velhos que apresentavam 

problemas no domínio da saúde mental. Participaram 285 MF, de 55 unidades de saúde 

pertencentes à ARS Norte, tendo estes aplicado o RISC [102]. O RISC é um instrumento 

de rastreio rápido (2 a 5 minutos) e fiável [103] que identifica pessoas idosas em risco de 

acontecimentos adversos. Além de alguns dados demográficos (idade, género, com 

quem vive), o profissional de saúde avalia a existência, ou não, de problemas em 3 

domínios: Estado Mental, Atividades da Vida Diária e Estado Médico, a sua severidade 

(leve, moderada, grave) e a capacidade da rede de cuidados dar resposta aos problemas 

identificados (Consegue gerir/Gere com esforço/Há Falhas/Não consegue/Ausente, Maus 

tratos). No final, tendo como suporte a avaliação realizada, o MF irá indicar o nível de 

risco global percebido para a ocorrência de institucionalização, hospitalização e morte, 

nos 12 meses seguintes, pontuando de 1 (Mínimo/raro) a 5 (Extremo/Certo).  A avaliação 

do risco percebido assenta em dois pilares: no nível de severidade e na capacidade 

protectora da rede de cuidados. Assim, poderemos ter problemas com nível de 

severidade moderada para os quais a rede de cuidados não consegue dar resposta, 

potenciando um aumento do risco ou, ter problemas com um nível de severidade grave 

mas que é gerido de uma forma eficaz pela rede de cuidados, podendo diminuir o risco 

de ocorrência de acontecimentos adversos [49, 69].  

Os dados recolhidos nesta fase serviram para identificar uma sub-amostra, que foi 

seguida durante um ano, tendo sido identificada a ocorrência de institucionalização, 

hospitalização e morte nos 12 meses seguintes. De forma a facilitar a análise dos dados 

recolhidos considera-se como estando em risco mínimo, ou sem risco, as pontuações de 

1 e 2, e em risco máximo, ou em risco, as pontuações 3, 4 e 5. Estes dados permitiram a 

validação do RISC para a população portuguesa, apresentada no 1º artigo [124]. 
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Do rastreio realizado com o RISC resultaram 2734 indivíduos com prováveis 

problemas no domínio da saúde mental. Utilizando o método de amostragem 

probabilística estratificada foi identificada a amostra a ser caracterizada (n=572). Os 

utentes identificados foram contactados pelos serviços administrativos de cada unidade 

de saúde para questionar o seu interesse em participar no estudo. A avaliação da 

amostra foi realizada através da aplicação de três protocolos complementares, sendo o 

Protocolo A dirigido ao participante, o Protocolo B dirigido ao profissional de saúde e o 

Protocolo C dirigido ao cuidador informal. De seguida descrevemos com mais detalhe 

cada um dos protocolos: 

i. Protocolo A - Dirigido ao participante e pretende avaliar a pessoa em 4 domínios 

distintos: caracterização sociodemográfica, cognição (Mini-mental Statement 

Examination - MMS, Global Deterioration Scale), depressão (AB Clinician 

Depression Screen – ABCDS) e aspetos bio-comportamentais, (mobilidade - 

Timed ―Up and Go‖ (TUG); força muscular (Handgrip Strength - HGS); atividade 

física (Self-reported Physical Activity), estado nutricional (Malnutrition Universal 

Screening Tool – MUST e Short-Form Mini Nutritional Assessment – MNA-SF); 

deglutição (Bedside Swallow Assessment);  Exaustão, , Consumo de tabaco e 

álcool, Whispered Voice Test - Audição, Snellen Test - Visão). A aplicação deste 

protocolo foi realizada pelos investigadores de forma presencial;  

ii. Protocolo B - Dirigido ao profissional de saúde (Médico de Família – especialidade 

em MGF), permite obter informação relativa ao estado de saúde física bem como 

do risco percebido de eventos adversos, a partir da identificação de problemas, a 

sua severidade e a capacidade da rede cuidados fazer face aos mesmos. Para tal 

foi utilizada a dimensão física da Older Americans Resources and Services – 

OARS [125] que compreende uma checklist dos diagnósticos mais frequentes nos 

idosos, num total de 16 diagnósticos e para avaliar os efeitos adversos foi 

utilizado o CARI [123]. O Community Assessment of Risk Instrument (CARI) [49, 

100, 123], é uma versão alargada do RISC. Tal como no RISC, CARI avalia o 

risco percebido de institucionalização, hospitalização e morte (1.Minimo/Raro a 

5.Extremo/Certo) nos 12 meses seguintes, sendo esta baseada na presença de 

problemas nos três domínios: Estado Mental, Actividades da Vida Diária e Estado 

Médico (Sim/Não), a sua severidade (Leve/Moderado/Grave) e a capacidade da 

rede de cuidados dar resposta às necessidades (Consegue gerir/Gere com 

esforço/Há Falhas/Não consegue/Ausente, Maus tratos). A principal diferença 

assenta na subdivisão de cada domínio em itens que são avaliados 

individualmente quanto à sua presença e severidade. O domínio Estado Mental é 
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composto por 7 itens (ex. Cognição, função executiva,…), o domínio AVD´s é 

composto por 15 itens, dos quais 8 são AVD´s básicas (ex. mobilidade, vestir, 

tomar banho,…) e 7 são AVD´s instrumentais (ex. Uso de tecnologia, 

Compras,…), e o domínio Estado Médico é composto por 9 itens (ex.: Condições 

médicas crónicas,...) [49].  

iii. Protocolo C - Dirigido ao cuidador informal, pretende avaliar a sobrecarga 

(Caregiver Burden Score – CBS ) e a depressão do cuidador informal (AB 

Clinician Depression Screen – ABCDS) e dados sobre os sintomas 

comportamentais dos receptores de cuidados (Neuropsychiatric Inventory 

Questionnaire – NPI-Q). A aplicação deste protocolo foi realizada pelos 

investigadores. 

Ao longo do trabalho de campo surgiram inúmeras limitações, destacando-se a 

dificuldade e/ou erros de referenciação, bem como um elevado número de recusas, 

sendo a amostra final constituída por 436 indivíduos [74], em vez dos 572 previstos 

inicialmente (Fig. 2). Tendo em conta os objetivos do nosso estudo, apenas os dados 

recolhidos nos Protocolos A e B foram analisados. O Protocolo A foi aplicado a todos os 

participantes, enquanto que os dados do Protocolo B (OARS+CARI) são referentes a 

apenas 246 (56.4%). Destes 246, uma grande parte não apresentava uma avaliação 

completa em todos os itens do CARI o que limitou a amostra no 2º artigo. No 3º  artigo, e 

tendo em conta o objetivo definido, a amostra analisada foi maior pois não foram 

analisados os itens do CARI individualmente mas apenas a presença ou ausência de 

problemas em cada um dos domínios.  

Para a análise estatística recorreu-se ao software SPSS versão 26.0 e 27.0 (IBM 

Corporation, New York, USA). Tendo em conta o objectivo de cada estudo foram 

utilizadas as análises estatísticas mais adequadas (ex. Teste T, Qui-quadrado, 

Regressão logística, ROC curves, etc. ), estando estas descritas pormenorizadamente 

em cada um dos artigos. Além dos resultados contidos nos artigos são apresentadas 

outras análises complementares (ponto II, IIb e IIc) que respeitam a linha de análise 

apresentada anteriormente. 
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Figura 4. Fluxograma representativo da recolha de dados para a elaboração dos 3 artigos constituintes da 

tese. 
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I. Validação da versão portuguesa do RISC em pessoas idosas 
utentes do Cuidados de Saúde Primários do Norte de Portugal 
(Artigo I) 
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Community (RISC) among older patients in primary care in Northern Portugal  
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Background:  Ageing is associated with an increase in adverse health outcomes for older 

people. Short screening instruments that easily and quickly identify those at highest risk 

can enable decision-makers to anticipate future needs, allocate scarce resources and act 

to minimize risk. The Risk Instrument for Screening in the Community (RISC) is a brief (2-

5 minutes) Likert scale that scores one-year risk of institutionalization, hospitalization and 

death from low (1/5) to severe (5/5). Objectives: To externally validate the RISC, scored 

by general practitioners (GP´s), in primary care in Northern Portugal. Methods: The RISC 

was translated and culturally adapted to Portuguese. A cohort of 457 older adults (aged 

65) under active follow-up with their GP´s were screened. Outcomes at one-year were 

recorded. Accuracy was determined from the area under the curve (AUC) of receiver 

operating curve analysis. Results: The mean age of participants was 75.2 years; 57% 

were female. The proportion identified as being at maximum risk (RISC scores of 3-5/5) of 

institutionalization, hospitalization and death, were 14.9%, 52.4% and 38.4%, respectively. 

At follow-up 2% (10/431) were institutionalized, 18.6% (84/451) were hospitalized and 3% 

(14/456) died. Those who were institutionalised (p=0.021), hospitalised (p=0.012) or dead 

(p<0.001) at one-year were significantly older. Those living alone were more likely to be 

institutionalised (p=0.007). The RISC showed fair accuracy in predicting hospitalization 

(AUC of 0.62 [95% CI:0.55-0.69]) and good accuracy for Institutionalization (AUC of 0.79 

[95% CI:0.62-0.96]) and death (AUC of 0.77 [95% CI:0.65-0.88]). Conclusions: The 

Portuguese version of the RISC accurately predicted institutionalization and death at one-

year but like most short screens was less able to predict hospitalization. Given its brevity, 

the RISC is useful for quickly identifying and stratifying those at increased risk in primary 

care. 

Keywords: risk, institutionalization, hospitalization, death 
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Introduction 

Population ageing will have implications in almost every sector of society: labour, 

finances, social security, and healthcare services. These demographic changes are most 

evident in Europe where in 2050 it is expected that 35% of the population will be more 

than 60 years old  [1]. In the European Union (EU) the proportion of the population aged 

over 65 years will increase from 19.8% to 31.3% in the EU-28 countries between 2018 

and 2100 [2]. Portugal has one of the oldest populations in the EU [3]. The economic 

crisis experienced in the last decade and social changes caused by the migration of 

younger people, is creating rapid population ageing throughout Portugal [4]. The average 

life expectancy of the Portuguese population is slightly above the EU average, with 

women living on average 6.2 years longer than men. However, more than half of all the 

years lived by Portuguese adults after 65 (20.4 years) are lived with some level of 

disability (13.1 years) [5].  

Often associated with ageing and disability, frailty is a multi-dimensional construct 

that increases risk of adverse outcomes [6]. It has a high incidence and prevalence in EU 

countries including Portugal [7, 8]. Multimorbidity, defined as the increased risk of having 

several diseases that coexist simultaneously [9], is likewise age-associated. In Portugal, 

half (53%) of persons have at least one chronic disease and almost one-fifth (17%) have 

two or more [10]. Several studies indicate that health inequalities such as low 

socioeconomic status are associated with multimorbidity [9], affecting function, quality of 

life and risk of mortality [11]. These in turn increase demand for health services and 

associated costs [12]. Health inequalities are common in Portugal [13][14] and it is 

expected that these will be amplified in an ageing population, placing added pressure on 

already stretched healthcare systems [15]. 

In a recent review of the Portuguese National Health System (NHS), regional 

inequalities were identified as an additional factor with regions affected most by population 

ageing lacking resources (doctors, nurses, beds, health units), further limiting access to 

adequate healthcare [4]. Integrated into the NHS, primary care services (PC) are the first 

line of intervention and are recognized as the cornerstone of any health system. In 

Portugal they provide a comprehensive and continuous service, with a focus on the 

person throughout their life course, which makes it possible to identify causes and risk 

factors, providing an appropriate response to different health situations [16]. To better 

allocate scarce economic and human resources, healthcare professionals need to have 

objective information regarding the older patients they serve in order to best target certain 

clinical services to those who would benefit the most [17]. Within PC, the General 

Practitioner (GP) has a fundamental role, as a point of first contact with the NHS, in 
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monitoring acute and chronic problems and in gatekeeping referrals to specialist health 

care [18]. GPs maintain close relationships with their patients and may be best placed to 

help identify community-dwellers at risk of adverse events. 

Risk assessment using risk-prediction models provide data and information to 

support decision-making. These not only consider the magnitude and likelihood of risk, but 

also the underlying costs and benefits of managing this risk [19]. A variety of different 

tools are used to identify older adults at risk of adverse healthcare outcomes, to guide 

healthcare professionals and individuals in their decision-making process [20]. Most are 

too long, have poor predictive ability, do not adequately stratify risk or assess the ability of 

older persons’ caregiver networks to manage risk [21]. To accurately determine the 

requirement for appropriate interventions, it is essential to stratify and comprehensively 

assess older adults, taking into account their supports including their social (caregiver) 

network [22]. The Risk Instrument for Screening in Community (RISC) is a screening 

instrument that assesses the risk of adverse outcomes in community-dwelling older adults 

across three main domains: mental state, activities of daily living (ADL) and medical state, 

taking into account the ability of the social network to manage the individual´s needs [23]. 

The RISC is a brief and subjective risk-prediction instrument, developed to assess the risk 

perceived by healthcare professionals that community-dwellers will be hospitalised, 

institutionalised or die at one year [23]. It is validated in English-speaking countries 

(Ireland, the UK and Australia), Spain and Portugal [24].  

Given the importance and the need for valid and reliable instruments for the rapid 

and effective identification of people at risk of adverse outcomes, this paper, a sub-study 

of a larger study carried out in Northern Portugal, aims to examine the predictive validity of 

the Portuguese version of RISC, scored by GP´s in a sample of primary care patients 

aged 65, for three adverse outcomes: hospitalization, institutionalization and death, after 

one year. 

 

Methods 

Design and Participants 

This paper is part of a larger study, conducted in the Northern Portuguese Health 

Primary Care Services between 2014 and 2016. The project, developed in accordance 

with the Declaration of Helsinki, was approved by the ethics committee of the Regional 

Association of Health North and by each of the Associations of Health Centers in the 

region where data were collected [25]. The larger research project includes Portuguese 

people aged 65 years, who live in the community and were patients of PC in the area 
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covered by the Portuguese North Region Health Authority (ARS North). Individuals aged 

<65, those who were not under regular follow-up with their GP, who were institutionalized 

(i.e., nursing home residents) and who were at the end-of-life (including those receiving 

palliative care) were excluded. As this study will evaluate the ability of primary care to 

predict adverse outcomes through the application of the RISC, this sub-sample included 

only participants who were screened by their GP and had one-year follow-up data 

available. 

Measures and procedures 

The RISC is a short (administration time of 2-5 minutes) screening instrument that 

identifies older people at risk of adverse events. It collects demographic data and 

identifies perceived concern across 3 domains: Mental State, ADL State and Medical 

State. The risk in each domain is identified as present or absent and the ability of the 

caregiver network (including services) to respond to situations identified in the domains is 

also considered and scored from 1 (can manage) to 5 (absent/liability). Each domain is 

evaluated by its degree of severity, from mild to severe, and the availability and 

management capacity of the support network. The risk is determined in this way: Risk 

equals the severity level less the protective effect of the support network. In the end, 

based on the assessment, three subjective 5-point Likert scales called Global Risk Levels 

are scored from 1 (low risk) to 5 (high risk), indicating the perceived probability of adverse 

events (institutionalization, hospitalization or death), within one year [24, 26]. Developed 

by University College Cork (UCC), Ireland in English [27], the RISC was validated in 

Ireland [23] and has shown fair to good accuracy in predicting institutionalization, 

hospitalization and death over a one year period, has good to excellent reliability and 

internal consistency [28]. The RISC scoring sheet is available in English at: 

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-14-104/figures/1 

The translation back-translation method was used to develop the Portuguese 

version of the RISC, which is linguistically correct and equivalent semantically to the 

original version. A committee of three experts in gerontology, all fluent in English, 

translated the instrument to Portuguese and that version was back-translated to English 

by a professional English translator and by a professional with experience in gerontology. 

The result was discussed with the team of authors and some minor changes were made.  

The final version of the instrument was scored by healthcare professionals in 

primary care including GP) and practice nurses, who agreed to participate scoring only 

their own patients, whom they knew well after reviewing their records. Four hours of 

training on how to score the RISC was provided. This was delivered by the research team 

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2318-14-104/figures/1
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in the local health-care units. Training sessions play an important role in increasing inter-

rater reliability for the RISC [29]. The content covered in the training was based on the 

two-day training sessions that the research team in UCC provided. Concepts related to 

risk and the adverse outcomes, frailty and multi-morbidity, as well all the contents of the 

instrument, were discussed and analyzed, with a special focus on how the care network 

can influence the overall risk assessment [30].  

Adverse outcomes within the next 12 months were reported by the GPs based on 

their available records. Institutionalization was defined when patients entered into a 

nursing home for a permanent stay, hospitalization referred to acute admissions to a 

hospital.  

Statistical analysis 

Data were analyzed with SPSS (26.0). Descriptive statistics were used for the 

characterization of the sample and risk profile identified by GPs at screening.  In order to 

facilitate the analysis, we dichotomised the Global Risk Scores into minimum risk (scores 

1-2) and maximum risk (Global Risk Scores 3-5) [24]. Group analysis comparisons were 

performed using the Mann-Whitney U test for continuous variables and Chi-square test for 

categorical variables (significance level of 0.05). Accuracy was determined from the area 

under the curve (AUC), calculated from receiver operating characteristic (ROC) curves, for 

each outcome and components of the instrument such as the caregiver network score. 

AUC values between 0.5-0.59 were taken as a fail, 0.60-0.69 as poor, 0.70-0.79 as fair 

and greater than 0.8 as good to excellent. Optimal cut-off scores were obtained using 

Youden´s Index (i.e. Sensitivity – Specificity + 1).  

 

Results 

The sample comprised 457 individuals who were screened with the RISC. The 

mean age of those included was 75.16 years, (SD: +/- 6.82), range 65-97 years. In all, 

193 participants were male (42%) and 264 (58%) female. In total, 14.4% (66) lived alone. 

Of the remainder, 85.6% (391), 319 lived with their spouse, 49 with their children and 19 

with other family members. Regarding the concerns identified by GPs, most, 447 (97.8%), 

raised medical concerns. The majority, 325 (71.0%) also raised ADL concerns and mental 

health concerns, 317 (69.5%)  (Table 1). Regarding the severity of the concerns identified, 

the majority were rated as moderate to severe, irrespective of domain. Examining the data 

for the perceived ability of the caregiver network to manage the concerns identified, GPs 

perceived that the majority could manage (as was needed) medical concerns (Can 

manage - 53.7%). Higher proportions of patients’ caregiver networks had perceived 
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difficulties managing the ADL´s and mental health concerns of the patients. None of the 

patients lacked a network where it was deemed necessary.  

 
Table 1. Proportion of patients raising Mental Health, ADL´s and Medical Concerns on the Risk Instrument for 

Screening in Community (RISC) including the perceived severity level and ability of the caregiver network to 

manage concerns 

Mental Health Concerns 

 N %         

No 139 30.5  
  

  
  

 

Yes 317 69.5  Severity  Caregivers ability to Manage 

     n %   n % 

    Mild 136 43.0  Can Manage 147 46.7 

  
  Moderate 150 47.5  Carer Strain 106 33.7 

  
  Severe 30 9.5  Some Gaps 51 16.2 

  
  

  
  Cannot Manage 11 3.5 

  
  

  
  Absent/liability 0 0 

  
  

  
  

  
 

ADL´s Concerns 

 N %         

No 132 28.9  
  

  
  

 

Yes 325 71.0  Severity  Caregivers ability to Manage 

     n %   n % 

  
  Mild 61 18.8  Can Manage 120 36.9 

  
  Moderate 182 56.0  Carer Strain 133 40.9 

  
  Severe 82 25.2  Some Gaps 56 17.2 

  
  

  
  Cannot Manage 16 4.9 

  
  

  
  Absent/liability 0 0 

        

Medical Concerns 

 N %         

No 10 2.2  
  

  
  

 

Yes 447 97.8  Severity  Caregivers ability to Manage 

     n %   n % 

  
  Mild 118 26.5  Can Manage 240 53.7 

  
  Moderate 238 53.4  Carer Strain 137 30.6 

  
  Severe 90 20.2  Some Gaps 57 12.8 

  
  

  
  Cannot Manage 13 2.9 

        Absent/liability 0 0 

n – number of subjects 

 

The overall (perceived) risk scores (Global Risk Scores) for each of the three in the 

following year (i.e. of being institutionalized, hospitalized or dying) were then assessed 

after completing the scoring of the three domains. Based on this, GP´s, rated 14.9% (18) 

of participants as being at maximum risk of institutionalization, 52.4% (239) were 

perceived to be at maximum risk of hospitalization and 38.4% (180) were scored at 

maximum risk of death at one-year. Few patients if any, were scored as extreme (certain) 

risk. These data are presented in Fig.1. 
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Fig. 1 - Proportion of patients according to their perceived one-year risk (Global Risk Scores) of institutionalization, 
hospitalization and death as scored by the general practitioner. 

 

One-year adverse outcomes – proportion and predictors 

One year later, the occurrence of each of the three possible adverse events was 

assessed. The proportion institutionalized was approximately 2% (n=10), while 18.6% 

(n=84) were hospitalized and 3% (n=14) were dead.  

 

Table 2. Comparison of patient characteristics by adverse outcome after one-year  

 Institutionalized 
Not 

Institutionalized 
p-value Hospitalized 

Not 
Hospitalized 

p-
value 

Death Alive p-value 

Age Mean 
(Sd) 

n = 10  
(2%) 

n = 431  
(98%) 

 
n = 84 
(19%) 

n = 367 
(81%) 

 
n = 14 
(3%) 

n = 442 
(97%) 

 

 80.50 74.78 0.008* 76.84 74.75 0.059 84.21 74.88 <0.001* 

Gender n = 10 n = 431  n = 84 n = 367  n = 14 n = 442  

Female 6 (60.0%) 252 (58.4%) 
0.920 

41 (48.8%) 221 (60.2%) 
0.560 

5 (35,7%) 259 (58.6%) 
0.880 

Male 4 (40.0%) 179 (41.5%) 43 (51.2%) 146 (39.8%) 9 (64.3%) 183 (41.4%) 

Living 
Arrangements 

n = 10 n = 428  n = 84 n = 364  n =13 n = 439  

Alone 5 (50.0%) 60 (14.0%) 
0.007* 

10 (11.9%) 56 (15.4%) 
0.700 

1 (7.7%) 65 (14.8%) 
0.780 

With Others 5 (50.0%) 368 (85.9%) 74 (88.1%) 308 (84.6%) 12 (92.3%) 374 (85.2%) 

*Statistically significant with P value <0.05 

 

Those who were older (p=0.008) and living alone (p=0.007) were statistically 

significantly more likely to be institutionalized. Those who were older were also more likely 

to die within one year (p<0.001). There was no association found between gender and 

any of the outcomes. 
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Predictive accuracy of the RISC 

Fig. 2 presents ROC curves showing the accuracy of the RISC to predict 

institutionalization, hospitalization and death. The AUC scores obtained show that the 

RISC had poor accuracy in predicting hospitalization (AUC of 0.62 [95% CI: 0.55-0.69]), 

but fair to good accuracy in predicting Institutionalization (AUC of 0.79 [95% CI: 0.62-

0.96]) and death (AUC of 0.77 [95% CI: 0.65-0.88]).  

 

 

Fig. 2 - Receiver Operating Characteristics curve demonstrating sensitivities and specificities for the Risk Instrument for 
Screening in The Community in identifying one-year risk of institutionalization, hospitalization and death 

 
Based upon the sensitivity and specificity obtained from the ROC curve analysis, the 

optimal cut-off score on the RISC for hospitalization was ≥4, giving a poor sensitivity of 

30% but high specificity of 92%. The optimal cut-off point for institutionalization was ≥4 

with a sensitivity of 50% and specificity of 97% and an optimal cut-off score ≥3 with a 

sensitivity of 79% and specificity of 62% to predict death. These values were similar when 

Youden’s Index was applied (Table 2), though a cut-off of ≥3 provided a better balance 

between sensitivity (60%) and specificity of (87%) for institutionalization. 

 

Table 3. Sensitivity, specificity and Youden’s Index values for the Risk Instrument for Screening in The Community 

(RISC) for predicting outcomes for of the sample after one-year 

Cut-off score 

on the RISC 
Outcome Sensitivity Specificity Youden´s Index 

≥ 2 

Institutionalization 90% 36% 0.26 

Hospitalization 82% 19% 0.01 

Death 100% 0% 0.00 

≥ 3 

Institutionalization 60% 87% 0.47 

Hospitalization 65% 51% 0.16 

Death 79% 62% 0.41 

≥ 4 

Institutionalization 50% 97% 0.47 

Hospitalization 30% 92% 0.22 

Death 36% 93% 0.29 

≥ 5 

Institutionalization 0% 100% 0.00 

Hospitalization 2% 99% 0.01 

Death NA NA NA 
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Taking into account that the RISC includes several components/parts that contain 

information about the 3 domains as well the functioning of the caregiver network, it is 

important to understand if any of these sub-components were more accurate in predicting 

outcomes than the Global Risk Score. The accuracy of each component of the RISC to 

predict the results at one-year are presented in Table 3. The presence or absence of 

Concern on its own was at best a poor predictor of hospitalization, irrespective of domain 

assessed. It also showed poor predictive ability for institutionalization with an AUC of 0.65 

(CI: 0.52-0.78) for ADL´s and 0.66 (CI: 0.55-0.77) for death related to mental health. 

The severity of the concern however, appeared to be a better predictor for 

institutionalization with good accuracy, an AUC of 0.80 (CI: 0.68-0.92) for the patients’ 

medical state and fair accuracy, 0.76 (CI: 0.59-0.92) for their mental state. The ability of 

caregiver networks´ more accurately predicted institutionalization (AUC: 0.77 [CI: 0.91-

0.94]) than hospitalization or death, both with an AUC of 0.68. Although the Global RISC 

score had poor accuracy in predicting hospitalization (AUC of 0.62 [95% CI: 0.55-0.69]), 

its sub-components showed slightly higher accuracy i.e. the AUC values for severity of 

concern and the caregiver network showed higher predictive values in all three domains, 

though these were not significantly different with overlapping confidence intervals.  

 

Table 4. Area under the receiver operating characteristic curve scores with 95% confidence interval for the Global Risk 

Scores and components of the RISC scores including: mental state, activities of daily living (ADL) and medical state 

domains and caregiver network.  

 Outcomes after 1-year 

Variable Institutionalization Hospitalization Death 

RISC Global Risk score 0.79 (0.62-0.96)** 0.62 (0.55-0.69)** 0.77 (0.65-0.88)** 

Mental State    

Concern 0.61 (0.46-0.76) 0.56 (0.49-0.62) 0.66 (0.55-0.77)* 

Severity of concern 0.76 (0.59-0.92)** 0.64 (0.56-0.72)** 0.63 (0.45-0.81) 

Caregiver Network 0.77 (0.61-0.94)** 0.68 (0.60-0.75)*** 0.68 (0.54-0.82)* 

ADL´s    

Concern 0.65 (0.52-0.78) 0.58 (0.52-0.65)* 0.61 (0.48-0.74) 

Severity of concern 0.65 (0.44-0.86) 0.64 (0.56-0.73)** 0.73 (0.60-0.86)** 

Caregiver Network 0.63 (0.43-1.84) 0.63 (0.55-0.70)** 0.66 (0.53-0.79)* 

Medical State    

Concern 0.51 (0.33-0.69) 0.51 (0.45-0.58) 0.51 (0.36-0.66) 

Severity of concern 0.80 (0.68-0.92)** 0.67 (0.59-0.75)*** 0.73 (0.60-0.86)** 

Caregiver Network 0.74 (0.57-0.91)* 0.68 (0.61-075)*** 0.63 (0.48-0.78) 

*Statistically significant with P value <0.05   |   ** Statistically significant with P value <0.01   |   *** Statistically significant 

with P value <0.001 

 

Discussion 

This sub-study of a larger study carried by Paul et al [30], analyzed the accuracy of 

the RISC to predict the occurrence of three adverse outcomes at one-year: 

institutionalization, hospitalization and death in a sample of community-dwelling older 
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adults aged 65 in Northern Portugal, based on GP´s perception of their risk. The RISC 

incorporates concerns across three domains: mental, ADL (functional) and medical, 

balanced against the ability of the caregiver network (where required) to assess risk.  

In this sample, there was most concern over medical state issues (97.8%) followed 

by concerns over ADL function (71%) and mental state (69.5%). Based on the RISC 

assessment, 14.9%, 52.4% and 38.4% were scored as maximum risk (RISC Score 3-5) of 

institutionalization, hospitalization and death, respectively.  

These proportions are comparable to findings in other studies. In Ireland, O´Caoimh 

at al [24] found similar risk profiles in 803 community dwelling older adults (≥65). In that 

study 12.3%, 36.2% and 20.6% were at maximum risk of institutionalization, 

hospitalization and death, respectively. Of a sample of 4,499 community-dwellers aged 

≥65 living in the North of Portugal, screened with the RISC, 16.3% at maximum risk of 

institutionalization, 32.8% of hospitalization and 23.1% of death [30]. While similar, data 

from Portugal identifies a slightly higher level of risk when compared with the Irish study. 

In Portugal, 60% of older people live alone or with persons with more than 65 years old 

(INE, 2012) potentially increasing their risk of adverse outcomes like hospitalization, 

institutionalization and death [31], referred above. Comparing these studies with another 

sub-study by Brandão at al [32], scoring the RISC on Portuguese patients aged ≥80 

exclusively with mental health concerns, also showed higher rates of perceived risk, 

indicating that context and additional risk factors can further increase RISC scores. As 

expected these patients also had a correspondingly higher incidence of adverse outcomes 

than that found in this study [30]. At one-year the proportion institutionalized, hospitalized 

and dead were 12.1%, 25.2% and 19.0% respectively. In the current study, after one-year, 

the proportion of patients that were institutionalized, hospitalized and dead was markedly 

lower at 2%, 19% and 3% respectively.  

Factors such as age, social isolation, co-morbidity levels and the area of residence 

are identified in other studies as predictors of hospitalization [33]. Of these, none of the 

variables is statistically significant for hospitalization. Age and living arrangement (living 

alone) were associated with institutionalization. Among older adults aged ≥75 years, the 

probability of institutionalization increased significantly with a reduced caregiver network 

(e.g. widowhood; OR = 78.3), mental health issues (e.g. dementia; OR = 154.1) and ADL 

concerns (e.g. impaired mobility; OR = 36.7) [34], all commonly identified concerns 

identified in this study and others examining the care needs of older people [35]. 

This study showed that RISC had variable accuracy in predicting all three adverse 

outcomes. It had fair to good accuracy in predicting institutionalization (AUC of 0.79) and 
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death (AUC of 0.77), but poor accuracy in predicting hospitalization (AUC of 0.62). 

O´Caoimh at al [28] found similar results for hospitalization among community dwellers in 

Ireland (AUC of 0.61). This fact may reflect the complexity associated with the prediction 

of hospitalization in an imminently fragile population, very susceptible to the occurrence of 

exacerbations of their multiple chronic diseases [36-38], which makes the GP´s 

assessment more difficult. However, when we analyze the components of RISK, the 

severity of the medical state [AUC of 0.67 - P value <0.001] and the ability of the caregiver 

network (AUC of 0.68 - P value <0.001) to manage them had demonstrated a better ability 

to predict hospitalization than the global risk score. The severity of the illness and the 

ability of the care network to manage it may trigger the aggravation of chronic pathologies, 

leading to episodes of hospitalization. Similarly, the caregiver network ability to manage 

de mental state (AUC of 0.68 - P value <0.001) was more accurate predicting 

hospitalization than the global risk score for this outcome. According to Bernardes at al, 

dementia patients represent a significant amount of hospital admission in mainland 

Portuguese public hospitals [39], fact that could be a consequence of the ability to 

manage, or not, the mental state concern. This data could be used by GP´s to target the 

main factors that may point to an increased risk of hospitalization making it possible to 

identify and provide timely intervention to minimise them.  

The RISC showed good accuracy in the prediction of institutionalization [AUC of 

0.79 (95% CI: 0.62-0.96)]. This is also consistent with previous studies, reinforcing the 

good predictive ability of RISC for institutionalization [36]. When analyzing the 

components of the test we identify that, in our study, the severity of medical status (AUC 

of 0.80) was particularly accurate in identifying those likely to be institutionalized. Among 

the many factors associated with institutionalization, functional decline as well as the 

capacity to perform ADL usually appear as strong predictors of institutionalization [24, 40]. 

The results also suggest that the severity of mental health concerns is a good predictor of 

institutionalization [AUC of 0.76 (95% CI: 0.54-0.92)]. These data are corroborated by a 

study conducted by Vandepitte at al where caregiver burden among carers of people with 

dementia, especially in dealing with behavioural disorders, is associated with the desire to 

pursue long-term care [41]. In this study we showed that the caregiver network’s ability to 

cope with mental health problems can also predict institutionalization [AUC of 0.77 (95% 

CI:0.61-0.94)]. Again, this has been shown when the caregiver network score, a 

component of the RISC, has been studied alone [42]. A study conducted in two French 

communities over 22 years concluded that the presence of informal caregivers, especially 

a partner, has a strong protective effect, reducing the risk of institutionalization by 40% for 

a person aged 80 [43]. In our sample, approximately 8% (5 out of 60) of the participants 
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living alone were institutionalized compared with only 1.4% (5 out of 368) of those living 

with others. However, although living alone is a risk for adverse outcomes such as 

institutionalization, according to Sakurai at al. older people who live with other family 

members and have poor social networks (few interactions with other people) are more 

likely to have health problems than other adults with good social networks who live alone 

[44]. These data reinforce that a ―good‖ social network is a protective factor for adverse 

events [42].  

The RISC also had fair predictive validity for death [AUC of 0.77 (95% CI: 0.65-

0.88)]. The severity of medical and ADL´s concerns were also able to predict the 

occurrence of death (AUC of 0.73). This reflects results obtained by Teixeira et al who 

identified the severity of medical concerns as the best predictive factor for the risk of death 

as perceived by GPs [45]. The same study showed that if the caregiver network is unable 

to deal with medical problems at home, the perception of the probability of death within a 

year by GPs is 65 times higher for those at maximum risk compared to those classified as 

lower risk. The association between the severity of ADL concerns and mortality has been 

thoroughly studied by others; the greater the severity and limitation in performing ADL's, 

the lower the life expectancy. Using a five stage scale (0 – no limitations to 5 – severe 

limitations) to evaluate the severity of ADL´s, researchers have shown that the risk of 

death at 1 year increases five-fold if severe limitations in ADLs are present (HR=5.2; 95% 

CI, 3.4–8.1) [46]. It should be noted that after one year, only 3% of our sample (n=14) had 

died. Their average age was 84 years, almost 10 years older than those alive at follow-up 

(75 years). More men (5%) than women (2%) died. In our study, age but not gender was 

significantly associated with death. Kusumastuti et al based on a secondary data analysis 

of the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) identified age as the 

main predictor for one-year mortality with an AUC of 0.798 (95% CI 0.775-0.820) [47]. 

Similarly, most instruments designed to predict death in community dwellers have only fair 

diagnostic accuracy with AUC values usually less than 0.80 [18].  

Although this study has some strengths including the number of participants, there 

are some limitations. Our sample may not be representative as sampling was non-

probabilistic. Instead, it depended on the willingness of the medical teams to participate in 

the study, and to provide accurate follow-up data after 1 year. This may have introduced 

selection and reporting bias. To minimize this, patient selection was random. This study is 

based on a larger study carried out in the entire northern region of Portugal and thus the 

variables studied are restricted to those initially included. Hence, it was not possible to 

compare the diagnostic accuracy of the RISC with other short risk-prediction instruments 

or frailty screens. Another limitation is the information available to GPs, which may have 
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limited their ability to evaluate the role of the caregiver network as a whole. Although GPs 

have a close relationship with their patient in clinical situations, the perception of the 

available supports (formal and informal) is more complex to identify and this may mean 

that RISC scores over or under-predicted one-year risk of each adverse outcomes 

affecting the accuracy of the RISC in this sample. A multidisciplinary assessment with the 

inclusion of other professionals may compensate for the lack of information on caregivers 

network, environment and socio-economic conditions. 

 

Conclusions 

With an increasingly ageing population, screening instruments that can easily and 

quickly identify and stratify older patients at risk of adverse outcomes will enable decision-

makers in different areas of society to anticipate future needs, allocate scarce resources 

to those who need them most and ultimately act to minimize risk. This will likely result in 

better care and has the potential to lower costs [48]. The RISC was most accurate in 

predicting institutionalization and death but as with other instruments and studies 

validating the RISC in other settings, it has poor predictive validity for hospitalization. This 

suggests that qualitative judgements made by healthcare professionals, with detailed 

knowledge of their own population, are a useful adjunct in assessing and potentially 

managing risk [20]. The existence of specific mental health, physical or ADL concerns is 

not sufficient to predict adverse outcomes. However, the ability of the caregiver network to 

manage these seemed to improve accuracy. However, more study is required to confirm 

this and the utility of using a subjective risk measure such as the RISC in routine clinical 

practice (i.e. outside of research settings). Nevertheless, the RISC appears to be a useful 

tool for the early identification of those at risk, potentially streamlining the assessment by 

utilising existing clinician knowledge.  
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II. O risco percebido de institucionalização, hospitalização e morte 
nos Cuidados de Saúde Primários 

 

Os resultados obtidos com a validação da versão portuguesa do RISC, levam-nos a 

explorar os resultados obtidos na versão mais longa desse mesmo instrumento, o CARI. 

Este permite-nos identificar a presença de problemas em cada um dos domínios, 

discriminar em que situações/áreas tal acontece (ex. Cognição, função executiva, 

controlo da bexiga, alimentação, uso de tecnologia, nutrição,...) e de que forma cada um 

destes se associa à avaliação de cada um dos riscos. Para identificarmos quais os itens 

avaliados no CARI que melhor explicam a ocorrência de risco testaram-se diferentes 

modelos preditivos para cada um dos riscos. Os resultados obtidos para o risco de 

hospitalização estão apresentados no artigo II (II a.). Para o risco de institucionalização e 

morte, os resultados são apresentados no ponto IIb e IIc.  

O CARI é parte integrante do Protocolo B. Como se pôde analisar no fluxograma 

descritivo da recolha de dados (Fig. 3), o número de avaliações relativas ao Protocolo B 

foi inferior em 43,5% às avaliações realizadas do Protocolo A (246 vs 436). Associado a 

esse facto, o elevado número de valores em falta nos itens que compõem cada domínio 

do CARI (ex. foi identificada a presença de problemas no estado mental, mas não foi 

realizada a avaliação de cada um dos itens que compõe o domínio, quanto à sua 

presença e severidade), levou à redução da amostra em aproximadamente 70%, tendo 

como referência o número de avaliações do Protocolo A. Desta forma, as amostras 

utilizadas para a realização do estudo de cada um dos riscos englobou apenas os 

participantes que reuniam avaliações completas de todas as variáveis incluídas no estudo 

(Idade, sexo, nº de doenças, todos os itens do CARI). 

No entanto, e tendo em conta que algumas variáveis reúnem quase a totalidade da 

informação para os 246 participantes (Protocolo A e B) como por exemplo: utilização dos 

serviços de saúde, prevalência das diferentes doenças, medicação, identificação 

genérica da presença de problemas nos 3 domínios avaliados pelo CARI (Estado Mental, 

AVD´s e Estado médico/físico), da sua severidade e da capacidade da rede de cuidados, 

bem como o risco, achámos pertinente realizar uma caracterização geral dos 

participantes avaliados com o Protocolo A e B (descritos na metodologia), especialmente 

os dados que não serão abordados em nenhum dos 3 artigos apresentados, e que 

poderão ajudar a fundamentar a discussão dos resultados obtidos. 
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Dados globais da amostra 

Os resultados apresentados são relativos a todos os participantes que 

apresentavam avaliações nos Protocolos A e B. A amostra é constituida por 246 

indivíduos, sendo 108 (44%) do sexo masculino e 138 do sexo feminino (56%), com uma 

idade média de 76.17 anos (SD: +/- 7.25). Ao analisarmos a Tabela 1 verificamos que 1 

em cada 10 pessoas tem 85 ou mais anos (11.4%) e 3 em cada 10 têm 80 ou mais 

(31.3%). As faixas etárias com maior representatividade são entre os 65-69 (21.5%) e os 

75-79 anos (23.6%).   

Tabela 1. Caraterização da amostra por género, tendo em conta a idade, anos de escolaridade, estado civil, situação 
profissional, vive com e apoio formal e informal. 

  Sexo  

 
 

Masculino Feminimo Total 

Idade 
n=246 

65-74 anos 44 (17.9%) 67 (27.2%) 111 (45.1%) 

75-84 anos 52 (21.1%) 55 (22.4%) 107 (43.5%) 

≥ 85 anos 12 (4.9%) 16 (6.5%) 28 (11.4%) 

Total 108 (43.9%) 138 (56.1%) 246 (100%) 

Média(DP) 76.56 (6.83) 75.86 (7.58) 76.17 (7.26) 

Anos de 
escolaridade   
n=244 

0 16 (6,6%) 42 (17,2%) 58 (23.8%) 

1 - 4anos 81 (33.2%) 91 (37.3%) 172 (70.5%) 

>= 5 11 (4.5%) 3 (1.2%) 16 (5.7%) 

Total 108 (44.3%) 136 (55.7%) 244 (100%) 

Estado Civil 
n=245 

Solteiro 6 (2,4%) 7 (2,9%) 13 (5.3%) 

Casado 86 (35,1%) 65 (26,5%) 151 (61.6%) 

Divorciado 3 (1,2%) 8 (3,3%) 11 (4.5%) 

Viúvo 13 (5,3%) 57 (23,3%) 70 (28.6%) 

Total 108 (44.0%) 137 (56%) 245 (100%) 

Situação 
Profissional 
n=232 

Reformado/Pensionista 106 (45,7%) 125 (53,9%) 231 (99.6%) 

Activo 0 (0,0%) 1 (0,4%) 1 (0.4%) 

Total 106 (45.7%) 126 (54.3%) 232 (100%) 

Vive com 
n=244 

Sozinho 10 (4,1%) 26 (10,7%) 36 (14.8%) 

Com outros 97 (39,7%) 111 (45,5%) 208 (85.2%) 

Total 107 (43,8%) 137 (56,2%) 245 (100%) 

Apoio Informal 
n=245 

Sim 57 (23.3%) 61 (24.9%) 118 (48.2%) 

Não 51 (20.8%) 76 (31.0%) 127 (51.8%) 

Total 108 (44.1%) 137 (55.9%) 245 (100%) 

Apoio formal 
n=246 

Sim 32 (13%) 36 (14.6%) 68 (27.6%) 

Não 76 (30.9%) 102 (41.5%) 178 (72.4%) 

Total 108 (43.9%) 138 (56%) 246 (100%) 

Os valores são apresentados como valor absoluto (n) e percentagem relativa (%), ou média e desvio padrão (DP). 

Utilização dos serviços de saúde 

Ao analisar o nível de ensino verificamos que 23.8% dos participantes é analfabeto, 

sendo que as mulheres representam cerca 3/4 do total. 41.4% tem 4 anos de 
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escolaridade e apenas 5.7% frequentou a escola  5 ou mais anos, sendo na sua maioria 

homens (78.5%). Cerca de 62% dos participantes é casado e 29% é viúvo, sendo estes 

na sua maioria mulheres (81%). 14.8% vive só e quase todos se encontram na situação 

de reforma (99.6%). Relativamente ao apoio recebido, 118 pessoas (48.2%) recebem 

apoio informal e 68 (27.6%) apoio informal. 

Os dados recolhidos sobre a utilização dos serviços do Sistema Nacional de Saúde 

no último ano (Tabela 2) mostram que apenas 6 não realizaram nenhuma consulta com o 

MF no ano anterior, tendo realizado pelo menos uma consulta 97,5% (n=230) da amostra.  

Tabela 2: Utilização dos serviços de saúde: Cuidados de Saúde Primários, Consultas de especialidade e 
Hospitalização no último ano, tendo em conta a idade e o sexo 

Consultas CSP (MF) 
(n=236) 

n (%)  
    

Não 6 (2.5%) 
 

    

Sim 230 (97.5%) Distribuição dos utilizadores por sexo e idade 

  
   n (%)  (DP) 

   
Sexo 

Homem 99 (43%) 5,15 (5,43) 

   Mulher 131 (57%) 5,11 (4,76) 

   

Faixas etárias 

65-69 57 (25%) 4,32 (3,52) 
   70-74 50 (22%) 4,98 (5,48) 

   75-79 56 (24%) 5,17 (4,56) 
   80-84 41 (18%) 4,15 (2,37) 
   85-89 12 (5%) 7,58 (6,10) 
   >=90 14 (6%) 9,57 (10,62) 

Consultas de 
especialidade (n=240) 

n (%)  
    

Não 81 (33.8%) 
 

    

Sim 159 (66.2%) Distribuição dos utilizadores por sexo e idade 

  
   n (%)  (DP) 

   
Sexo 

Homem 76 (48%) 5,66 (7.42) 

   Mulher 83 (52%) 4.81 (5.16) 

   

Faixas etárias 

65-69 39 (24%) 6.72 (8.17) 
   70-74 33 (21%) 4.85 (7.14) 

   75-79 44 (28%) 4.89 (4.77) 
   80-84 28 (18%) 4,57 (4.47) 
   85-89 6 (4%) 2.5 (2.35) 
   >=90 9 (5%) 5.44 (7.80) 

Hospitalização (dias)      
(n=245) 

n (%)  
    

Não 182 (74.3%) 
 

    

Sim 63 (25.7%) Distribuição dos utilizadores por sexo e idade 

  
   n (%)  (DP) 

   
Sexo 

Homem 34 (54%) 17.56 (20.97) 

   Mulher 29 (46%) 13.83 (22.95) 

   

Faixas etárias 

65-69 8 (13%) 22.38 (31.09) 

   70-74 13 (21%) 25.23 (30.74) 

   75-79 14 (22%) 17.07 (23.78) 

   80-84 14 (22%) 10.14 (8.24) 

   85-89 4 (6%) 6.50 (3.42) 

   >=90 10 (16%) 8.40 (4.99) 

Os valores são apresentados como valor absoluto (n) e percentagem relativa (%), ou média ( ) e desvio padrão (DP). 

 

Das 230 pessoas que realizaram pelo menos 1 consulta, 57% são mulheres, e são 

os homens que apresentam uma média de consultas mais elevada 5,15 (DP ±5.43). O 

número médio de consultas é superior nas faixas etárias ≥90, 85-89 e os 75-79 anos com 
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uma média de consultas nos CSP de 9.57 (DP ±10.62), 7.58 (DP ±6.10) e 5.17 (DP 

±4.56), respectivamente. Relativamente às consultas de especialidade realizadas no ano 

anterior, cerca de 66.2% dos pacientes realizou consultas em diferentes especialidades 

médicas, sendo a faixa etária dos 65-69 anos a que apresentou um número médio 

superior ( 6.72; DP ±8.17). Os homens realizaram aproximadamente mais uma consulta 

do que as mulheres ( 5.66; DP ±7.42 vs  4.81; DP ±5.16). Relativamente à 

hospitalização e ao número de dias de internamento, foram hospitalizadas 63 (25.7%) 

pessoas, sendo na sua maioria homens (54%) que permaneceram no hospital, em média, 

17.56 dias, mais 4 dias do que as mulheres ( 17.56; DP ±20.97 vs  13.83; DP ±22.95). 

É nas faixas etárias entre os 65 e os 74 anos que a média dos dias de internamento é 

mais elevada sendo esta de 22.38 dias (SD=31.09) dos 65 aos 69 e de 25.23 (SD=30.74) 

dos 70 aos 74 anos. 

 

Diagnósticos e prevalência  

Analisando a tabela 3 verificamos que o número médio de diagnósticos por pessoa 

é de 4.84 (SD=2.49), sendo que 5 (2%) não tem nenhuma patologia identificada e 239 

(98%) apresentam pelo menos uma. A coexistência de 3, 4, 5 e 6 doenças no mesmo 

indivíduo é o mais frequente, representando a sua soma 63.6% (152 pessoas num total 

de 239).  Associada à presença de doenças está a utilização de medicação. Dos 

pacientes analisados, 98.6% toma pelo menos 1 medicamento, sendo a média de 6.35 

(SD=3.15) por paciente. Relativamente à medicação, 54.86% da amostra toma 6 ou mais 

medicamentos. 

 

Tabela 3. Caracterização da amostra tendo em conta o número de diagnósticos e uso de medicação no último ano  

Diagnósticos (n=244) 

 

Uso de Medicação (n=209) 

 n (%)  (SD) 
  

 n (%)  (SD) 
  

Não 5 (2.0%) 
4.84 (2.49) 

Não 3 (1.4%) 
6.35 (3.15) 

Sim 239 (98.0 %) Nº n (%) Sim 206 (98.6%) Nº  n (%) 

  

1 13 (5,44%)  

 

1 9 (4,37%) 

2 20 (8,37%) 2 15 (7,28%) 

3 42 (17,57%) 3 15 (7,28%) 

4 39 (16,32%) 4 30 (14,56%) 

5 38 (15,90%) 5 24 (11,65%) 

6 33 (13,81%)  6 23 (11,17%) 

7 14 (5,86%) 7 19 (9,22%) 

8 15 (6,28%) 8 20 (9,71%) 

9 15 (6,28%) 9 13 (6,31%) 

≥ 10 10 (4,18%)  ≥ 10 38 (18,45%) 

 239 (100%)  206 (100%) 

Os valores são apresentados como valor absoluto (n) e percentagem relativa (%), ou média ( ) e desvio padrão (DP).. 
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De 244 pessoas, 226 apresentam multimorbilidade, ou seja pelo menos 2 

diagnósticos em simultâneo (Tab. 4), representando assim 93% da totalidade da amostra. 

51% da amostra apresenta 5 ou mais diagnósticos. Quanto ao género, 93% dos homens 

tem pelo menos 2 doenças e uma média de 4.92 (DP ±2.43), sendo os resultados 

superiores aos das mulheres. Quando analisamos a prevalência por faixas etárias 

identificamos uma tendência ascendente do número médio de doenças, de 3.76 (DP 

±2.10) nos 65-69 anos até 7.08 (DP ±2.90) nos 85-89, sendo esta interrompido na faixa 

dos ≥90 onde se verifica uma diminuição (5.47), tendo os participantes menos doenças 

quando comparados com a faixa etária anterior (5.47 vs 7.08). 

Tabela 4. Prevalência de diagnósticos coexistentes por sexo e idade 

Diagnósticos   Por género 

 

Por faixas etárias  

 
n (%) Homem Mulher 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 ≥90 

Amostra 
total 

244 
(100%) 

106 
(100%) 

138 
(100%) 

58 
(100%) 

52 
(100%) 

58 
(100%) 

48 
(100%) 

13 
(100%) 

15 
(100%) 

≥ 2 
226 

(93%) 
99 (93%) 

127 
(92%) 

48 (83%) 50 (96%) 55 (95%) 46 (96%) 13 100%) 14 (93%) 

≥ 3 
206 

(84%) 
94 (89%) 

112 
(81%) 

43 (74%) 44 (85%) 50 (86%) 43 (90%) 13 100%) 13 (87%) 

≥ 4 
164 

(67%) 
71 (67%) 93 (67%) 30 (52%) 38 (73%) 40 (69%) 35 (73%) 10 (77%) 11 (73%) 

≥ 5 
125 

(51%) 
57 (54%) 68 (49%) 20 (34%) 28 (54%) 31 (53%) 27 (56%) 10 (77%) 9 (60%) 

≥ 6 87 (36%) 42 (40%) 45 (33%) 14 (24%) 17 (33%) 18 (31%) 23 (48%) 9 (69%) 6 (40%) 

            

  
(SD) 

4.84 
(2.49) 

 4.92 
(2.43) 

4.79 
(2.55) 

 
3.76 

(2.10) 
4.75 

(2.08) 
4.91 

(2.45) 
5.40 

(2.66) 
7.08 

(2.90) 
5.47 

(2.82) 

Os valores são apresentados como valor absoluto (n) e percentagem relativa (%), ou média ( ) e desvio padrão (DP). 

 

Na tabela 5 está caracterizada a prevalência das doenças identificadas pelos MF. 

Os dados são provenientes do preenchimento da dimensão física do instrumento OARS. 

A hipertensão é a doença mais frequente estando presente em 78% da amostra avaliada. 

A dislipidemia e as doenças cardiovasculares têm uma prevalência de 58% e 46% 

respetivamente. A diabetes, a demência e os problemas de visão têm uma prevalência 

entre os 40 e os 42%.  

Além da prevalência geral, importa perceber se existe alguma relação entre a 

presença das doenças vs o género e a idade. Como podemos observar, a presença de 

doenças cardiovasculares está relacionada com o género (p=0.008) e com a idade 

(p=0.000).  Os homens (55%) e a faixa etária 75-84 anos (47%) são os que apresentam 

uma maior prevalência. A ocorrência de Osteoporose e Artrite é mais frequente no 

género feminino, existindo uma relação significativa entre estas doenças e o género 

(p≤0.001). 
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Tabela 5. Prevalência de doenças – OARS – por sexo e idade 

    

Sexo  
n (%) 

 

Idade  
n (%) 

Doenças 
Sim 
(%)  

Homem Mulher p 
 

64-74 75-84 >=85 p 

Hipertensão arterial  
(n=238) 

185 
(78%)  

79 (43%) 106 (57%) 0,563 
 

78 (42%) 84 (45%) 23 (12%) 0,382 

Problemas cardiovasculares  
(n=219) 

100 
(46%)  

55 (55%) 45 (45%) 0,008* 
 

31 (31%) 47 (47%) 22 (22%) <0,001* 

Diabetes Mellitus  
(n=230) 

97 
(42%)  

44 (45%) 53 (55%) 0,623 
 

45 (46%) 41 (42%) 11 (11%) 0,952 

Doença respiratória  
(n=222) 

51 
(23%)  

23 (45%) 28 (55%) 0,934 
 

18 (35%) 25 (49%) 8 (16%) 0,405 

Problemas graves de 
estômago e intestino (n=230) 

50 
(22%)  

21 (42%) 29 (58%) 0,758 
 

22 (44%) 25 (50%) 3 (6%) 0,324 

Cirrose ou outros problemas 
de fígado (n=231) 

8  
(3%)  

4 (50%) 4 (50%) 0,735 
 

3 (38%) 3 (38%) 2 (25%) 0,491 

Doença renal (n=231) 
33 

(14%)  
19 (58%) 14 (42%) 0,083 

 
9 (27%) 18 (55%) 6 (18%) 0,096 

Infecções urinárias 
frequentes (n=232) 

22  
(9%)  

9 (41%) 13 (59%) 0,729 
 

9 (41%) 9 (41%) 4 (18%) 0,602 

Incontinência urinária (n=225) 
49 

(22%)  
18 (37%) 31 (63%) 0,172 

 
17 (35%) 24 (49%) 8 (16%) 0,302 

Problemas de visão (n=225) 
90 

(40%)  
34 (38%) 56 (62%) 0,154 

 
30 (33%) 43 (48%) 17 (19%) 0,009* 

Problemas de audição 
(n=226) 

53 
(23%)  

26 (49%) 27 (51%) 0,465 
 

14 (26%) 24 (45%) 15 (28%) <0,001* 

Artrite (n=220) 
80 

(36%)  
25 (31%) 55 (69%) 0,001* 

 
35 (44%) 34 (43%) 11 (14%) 0,858 

Osteoporose (n=217) 
70 

(32%)  
16 (23%) 54 (77%) <0,001* 

 
27 (39%) 36 (51%) 7 (10%) 0,281 

Dislipidemia (n=166) 
97 

(58%)  
38 (39%) 59 (61%) 0,459 

 
44 (45%) 40 (41%) 13 (13%) 0,608 

Demência (n=156) 
65 

(42%)  
27 (42%) 38 (58%) 0,479 

 
17 (26%) 36 (55%) 12 (18%) 0,014* 

Outro (n=175) 
86 

(49%)  
40 (47%) 46 (53%) 0,612 

 
47 (55%) 30 (35%) 9 (10%) 0,419 

Os valores são apresentados como valor absoluto (n), percentagem relativa (%) e valor de p (Qui-quadrado ꭓ
2
) 

*Valores estatísticamente significativos com valor de p≤0.050 

 

Os problemas de visão e audição apresentam uma relação estatisticamente 

significativa com idade (p=0.009), sendo a faixa etária dos 75-84 aquela que apresenta 

maior percentagem de indivíduos com estes problemas. A presença de demência 

acontece, na sua maioria, na faixa etária entre os 75-84 anos, sendo a sua presença 

influenciada pela idade (p=0.014) mas não pelo género (p=0.479).  

 

Problemas, severidade e capacidade da rede de cuidados – Avaliação do médico 

de família (CARI) 

O conhecimento do MF sobre a condição de saúde do seu paciente, dá-lhe uma 

visão privilegiada sobre o mesmo. Os resultados refletem a sua perceção sobre a saúde 
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mental, as AVD´s e o estado médico dos seus pacientes, avaliando a existência de 

problemas, a sua severidade e a capacidade da sua rede de cuidados dar resposta às 

necessidades. No gráfico 1 apresentamos os resultados dessa avaliação. 

 

 
Gráfico 1. Presença de problemas, severidade e capacidade de gestão da rede cuidados 

 

Ao analisar os dados, observamos que 87% da amostra apresenta problemas no 

estado médico, 77% no estado mental e 56% nas AVD´s. No que diz respeito à 

severidade dos problemas, os problemas no domínio do estado médico 66% tem uma 

severidade moderada ou severa, sendo a rede de cuidados capaz de os gerir em 55% 

dos casos. Nas AVD´s a maioria da amostra encontra-se nos níveis de severidade mais 

elevados (56%), sendo 26% moderada e 30% severa. Este facto reflete numa maior 

dificuldade da rede de cuidados gerir esses problemas existindo esforço na gestão dos 

mesmos em 44% dos casos e falhas no cuidado em 9%. No que diz respeito ao estado 

mental, 50% apresenta uma severidade leve, 36% moderada e 14% severa. Embora a 

rede de cuidados consiga resolver as situações em 53% dos casos, a incapacidade de 

gerir as situações e a ausência de resposta da rede é aqui a mais elevada, sendo que 4% 

não consegue gerir e 1% não tem sequer resposta às situações. 

 
Percepção do risco de acontecimentos adversos 

No preenchimento do CARI, o MF identifica o risco percebido para a ocorrência de 

3 acontecimentos adversos: institucionalização, hospitalização e morte, no prazo de um 
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ano. Para facilitar a análise, os 5 níveis de risco (1-mínimo to 5-extremo) foram 

agrupados definindo-se dois níveis: mínimo (1-mínimo e 2-baixo) e máximo (3-moderado 

a 5-extremo), sendo considerado o primeiro como ―Sem risco‖ e o segundo ―Em risco‖. 

Na tabela seguinte (Tab. 6) apresenta-se a associação entre algumas variáveis 

demográficas, a existência de multimorbilidade e o número de doenças com a avaliação 

de risco realizada pelo MF.  

Tabela 6. Associação entre o risco percebido de institucionalização, hospitalização e morte, avaliado pelo Médico de Família e 
as variáveis sociodemográficas | n (%) 

 
 

Institucionalização 
 

Hospitalização 
 

Morte 
  n=230  n=228  n=228 

  
Sem 
risco 

Em 
risco 

p 
 

Sem 
risco 

Em 
risco 

p 
 

Sem 
risco 

Em 
risco 

p 

Sexo 

Homem 
75 

(32.6) 
24 

(10.4) 

0.980 

 
51 

(22.3) 
48 

(21.1) 

0.446 

 
66 

(29.3) 
33 

(14.6) 

0.468 Mulher 
86 

(37.4) 
45 

(19.6)  
73 

(32.0) 
56 

(24.6)  
80 

(35.4) 
49 

(21.7) 

Total 
161 

(70.0) 
69 

(30.0)  
124 

(54.3) 
104 

(45.7)  
146 

(64.7) 
82 

(36.3) 

Idade 

65-74 
85 

(36.9) 
21 

(9.1) 

0.001* 

 
70 

(30.7) 
34 

(14.9) 

<0.001* 

 
85 

(37.3) 
19 

(8.3) 

<0.001* 75-84 
64 

(27.8) 
34 

(14.9)  
52 

(22.8) 
46 

(20.2)  
57 

(25.0) 
41 

(18.0) 

>=85 
12 

(5.2) 
14 

(6.1)  
2 

(0.9) 
24 

(10.5)  
4 

(1.8) 
22 

(9.6) 

Total 
161 

(69.9) 
69 

(30.0)   
124 

(54.4) 
104 

(45.6)   
146 

(64.1) 
82 

(35.9)  

  n=228  n=226  n=226 

Ensino formal 
(Anos) 

0 
31 

(13.6) 
23 

(10.1) 

0.054 

 
22  

(9.7) 
32 

(14.2) 

0.049* 

 
26  

(11.5) 
28 

(12.4) 

0.017* 1-4 
118 

(51.7) 
43 

(18.9)  
92  

(40.7) 
67 

(29.6)  
109 

(48.2) 
50 

(22.1) 

≥ 5 
11  

(4.8) 
2 

(0.9)  
9 (4) 4 (1.8) 

 
10 (4.4) 3 (1.3) 

 Total 
160 

(70.1) 
68 

(29.9)   
123 

(54.4) 
103 

(45.6)   
145 

(64.2) 
81 

(35.8)  

Vive com 

Sozinho 
21 

(9.2) 
13 

(5.7) 

0.245 

 
19 

(8.4) 
13 

(5.8) 

0.544 

 
22 

(9.7) 
10 

(4.4) 

0.559 Com outros 
139 

(60.9) 
55 

(24.2)  
104 

(46.0) 
90 

(39.8)  
123 

(54.4) 
71 

(31.5) 

Total 
160 

(70.1) 
68 

(29.9)  
123 

(54.4) 
103 

(45.6)  
145 

(64.1) 
81 

(35.9) 

  n=229  n=227  n=227 

Apoio 
informal 

Sim 
71 

(31) 
40 

(17.5) 
0.042* 

 
49 (21.6) 

62 
(27.3) 

0.002* 
 

58 (25.6) 
53 

(23.3) 
<0.001* 

Não 
90 

(39.3) 
28 

(12.2)  
75 (33.0) 

41 
(18.1)  

88 (38.8) 
28 

(12.3) 

 Total 
161 

(70.3) 
68 

(29.7) 
 

 
124 

(54.6) 
103 

(45.2)   
146 

(64.3) 
81 

(35.7)  

  n=230  n=228  n=228 

 
 

Mínimo Máximo p  Mínimo Máximo p  Mínimo Máximo P 

Apoio formal 

Sim 
38 

(16.5) 
28 

(12.2) 
0.009* 

 28 (12.3) 
38 

(16.7) 
0.021* 

 
30  

(13.2) 
36 

(15.8) 
<0.001* 

Não 
123 

(53.5) 
41 

(17.8) 
 96 (42.1) 

66 
(28.9) 

 
116 

(50.9) 
46 

(20.2) 

 Total 
161 
(70) 

69 (30) 
 

 
124 

(54.4) 
104 

(45.6)  
 

146 
(64.0) 

82 
(36.0)  

Os valores são apresentados como valor absoluto (n), percentagem relativa (%) e valor de p (Qui-quadrado ꭓ
2
) 

*Valores estatisticamente significativos com valor de p≤0.050 
 

Do total da amostra, aproximadamente 30% encontra-se em risco máximo de 

institucionalização, 46% de hospitalização e 36% de morte. Tendo em conta o género, 

são as mulheres que apresentam maior risco de, a um ano, serem institucionalizadas 
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(19.6%), hospitalizadas (24.6%) ou morrer (21.7%), não existindo no entanto, uma 

associação significativa entre o sexo e os riscos avaliados. A faixa etária dos 75-84 anos 

é a que contempla o maior número de pessoas em risco máximo. Na faixa etária dos ≥85 

anos identificamos que mais de 85% (22 em 26) se encontra em risco máximo de morte e 

92% (24 de 26) em risco máximo de hospitalização, a um ano. A idade apresenta uma 

associação significativa com o risco de ocorrerem os 3 acontecimentos adversos 

identificados (p≤0.001). Ao analisarmos cada nível de educação e o risco, percebemos 

que existe uma diminuição da percentagem das pessoas que se encontram em risco 

máximo à medida que o nível de ensino aumenta, por exemplo, se analisarmos o risco de 

morte percebemos que do grupo das pessoas sem ensino formal (n=54), cerca de 42.5% 

(n=28) está em risco máximo, mas se passarmos para o nível de ensino seguinte 1 a 4 

anos de escolaridade (n=159), o número de pessoas em risco máximo é de 50 o que 

corresponde a 31%, diminuindo esta percentagem para 23% (n=3) quando nos cingimos 

às pessoas com 5 ou mais anos de escolaridade (n=13). Verificamos esta tendência em 

todos os riscos avaliados, mas apenas no risco percebido de hospitalização e morte esta 

associação é significativa. 

Viver só, ou com outras pessoas, não apresenta nenhuma associação significativa 

com qualquer um dos riscos. No entanto, o tipo de apoio recebido, seja ele formal ou 

informal, pode influenciar o risco dos 3 acontecimentos existindo uma associação 

significativa entre os dois tipos de apoio e o risco de ser institucionalizado, hospitalizado 

ou morrer (p≤0.050). Aproximadamente 48% da amostra (n=111) recebe apoio informal. 

Se analisarmos apenas este sub-grupo percebemos que 36% (28 de 111 pessoas), 

55.8% (62 de 111 pessoas) e 47.7% (53 de 111 pessoas) se encontra em risco máximo 

de institucionalização, de hospitalização e morte respetivamente. Das pessoas que não 

recebem apoio informal o risco máximo é de 23.7% (28 de 118) para a 

institucionalização, 35.3% (41 de 116) para hospitalização e 24.1% (28 de 116) para a 

morte. 66 pessoas recebem apoio formal representando aproximadamente 29% da 

amostra. Destas 66, encontram-se em risco máximo de institucionalização 42.4% (n=28), 

de hospitalização 57.6% (n=38) e de morte 54.5% (n=36). Quem não recebe este apoio 

apresenta um risco máximo de  25% (41 de 164 pessoas), 40.7% (66 de 162 pessoas) e 

28.3% (46 de 162 pessoas) para ser institucionalizado, hospitalizado ou morrer nos 12 

meses seguintes.  

Explorando a existência de associação entre as doenças e o risco percebido pelo 

MF, a tabela seguinte (Tab. 7) identifica as doenças que apresentaram uma associação 

significativa com qualquer um dos riscos avaliados. Desta forma, doenças como: 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, problemas graves do estômago e intestinos, 
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cirrose ou outros problemas, infecções urinárias frequentes e a dislipidemia não fazem 

parte da tabela por não ter sido identificada nenhuma associação significativa entre as 

mesmas e o risco percebido de ocorrência dos eventos identificados.  

Tabela 7. Associação entre o risco  percebido pelo medico de família e a idade, sexo, nº de diagnósticos e diagnósticos 

  

Institucionalização Hospitalização Morte 

Sem 
Risco 

Em 
risco p 

Sem 
Risco 

Em 
risco p 

Sem 
Risco 

Em 
risco p 

n (%) n (%) n (%) n(%) n (%) n (%) 

Diagnósticos                     

Nº diagnósticos – 
Média (DP) 

  
4.5 

(2.3)  
5.5 

(2.6)  
 0.009* 

 4.0 
(2.1) 

5.8 
(2.5)  

 0.000* 
 4.2 
(2.1) 

5.9 
(2.6)  

0.000*  

Multimorbilidade 

Sim 
145 

(68.7) 
66 

(31.3) 
0.091 

109 
(52.2) 

100 
(47.8) 

0.016* 

130 
(62.2) 

79 
(37.8) 

0.031* 

Não 
15 

(88.2) 
2 

(11.8) 
14 

(82.4) 
3 (17.6) 

15 
(88.2) 

2 
(11.8) 

Doenças 
Cardiovasculares 

Sim 
53 

(58.2) 
38 

(41.8) 
0.002* 

32 
(35.2) 

59 
(64.8) 0.000* 

  

41 
(45.1) 

50 
(54.9) 

0.000* 

Não 
90 

(78.3) 
25 

(21.7) 
81 

(70.4) 
34 

(29.6) 
91 

(79.1) 
24 

(20.9) 

Doenças Respiratórias 

Sim 
30 

(65.2) 
16 

(34.8) 
0.438  

20 
(43.5) 

26 
(56.5) 0.096 

  

23  
(50) 

23 
(50) 

0.027*  

Não 
116 

(71.2) 
47 

(28.8) 
94 

(57.3) 
70 

(42.7) 
111 

(67.7) 
53 

(32.3) 

Doença Renal 

Sim 
18 

(62.1) 
11 

(37.9) 
0.249  

11 
(37.9) 

18 
(62.1) 0.049* 

  

14 
(48.3) 

15 
(51.7) 

0.050* 

Não 
137 

(72.5) 
52 

(27.5) 
108 

(57.4) 
80 

(42.6) 
126 
(67) 

62 
(33) 

Incontinência Urinária 

Sim 
29 

(61.7) 
18 

(38.3) 
0.131 

19 
(40.4) 

28 
(59.6) 0.026* 

  

22 
(46.8) 

25 
(53.2) 

0.005* 

Não 
122 

(73.1) 
45 

(26.9) 
97 

(58.8) 
68 

(41.2) 
114 

(69.1) 
51 

(30.9) 

Problemas de Visão 

Sim 
57 

(67.9) 
27 

(32.1) 
0.380 

38 
(46.9) 

43 
(53.1) 0.047* 

  

44 
(54.3) 

37 
(45.7) 

0.019* 

Não 
94 

(73.4) 
34 

(26.6) 
78 

(60.9) 
50 

(39.1) 
90 

(70.3) 
38 

(29.7) 

Problemas de Audição 

Sim 
31 

(60.8) 
20 

(39.2) 
0.101 

20 
(38.5) 

32 
(61.5) 

0.005* 

28 
(53.8) 

24 
(46.2) 

0.061 

Não 
118 

(72.8) 
44 

(27.2) 
97 

(60.6) 
63 

(39.4) 
109 

(68.1) 
51 

(31.9) 

Artrite 

Sim 
51 

(67.1) 
25 

(32.9) 
0.286 

31 
(40.8) 

45 
(59.2) 

0.003* 

42 
(55.3) 

34 
(44.7) 0.044* 

  
Não 97 (74) 

34 
(26) 

81 
(62.3) 

49 
(37.7) 

90 
(69.2) 

40 
(30.8) 

Osteoporose 

Sim 
42 

(63.6) 
24 

(36.4) 
0.082 

26 
(40.0) 

39 
(60.0) 

0.001* 

34 
(52.3) 

31 
(47.7) 

0.003* 

Não 
104 

(75.4) 
34 

(24.6) 
88 

(63.8) 
50 

(36.2) 
101 

(73.2) 
37 

(26.8) 

Demência 

Sim 
35 

(57.4) 
26 

(42.6) 
0.006* 

17 
(27.9) 

44 
(72.1) 

0.000* 

25  
(41) 

36 
(59) 

0.000* 

Não 
66 

(78.6) 
18 

(21.4) 
54 

(64.3) 
30 

(35.7) 
61 

(72.6) 
23 

(27.4) 

Os valores são apresentados como valor absoluto (n), percentagem relativa (%) e valor de p (Qui-quadrado ꭓ
2
) 

*Valores estatisticamente significativos com valor de p≤0.050 

 

A co-existência de 2 ou mais diagnósticos na mesma pessoa tem uma relação 

significativa com os riscos de hospitalização e morte, mas não de institucionalização. No 

entanto, existe uma relação significativa entre o número de diagnósticos e o risco 

percebido para os três eventos adversos. Quem se encontra em risco de 
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institucionalização tem em média mais um diagnóstico do que aqueles que não se 

encontram em risco (5.5 e 4.5 respectivamente). Esse valor aumenta para a 

hospitalização, tendo os participantes, em média, mais 2 doenças (5.8 vs 4.0), tal como 

acontece no risco de morte (5.9 vs 4.2 diagnósticos).  

De todas as doenças, apenas duas apresentam uma associação significativa com o 

risco percebido de institucionalização a um ano: doenças cardiovasculares (ꭓ2=9.590 | 

p=0.002) e demência (ꭓ2=7.510 | p=0.006). Das 92 pessoas com doenças 

cardiovasculares, 38 (41.8%) encontram-se em risco de institucionalização, tal como 26 

das 61 pessoas com demência, o que representa 42.6% das pessoas com esse 

diagnóstico. O risco de hospitalização correlaciona-se de uma forma significativa com 7 

doenças, das quais realçamos as doenças cardiovasculares (ꭓ2=25.518 | p=0.000), a 

osteoporose (ꭓ2=10.139 | p=0.001) a demência (ꭓ2=18.754 | p=0.000. A maioria das 

pessoas identificadas com estas doenças encontra-se no risco máximo de hospitalização. 

Analisemos as doenças que apresentam as maiores percentagens: as doenças 

cardiovasculares e a demência. Na primeira situação 64.8% das 91 pessoas com essa 

patologia estão em risco máximo de hospitalização e no caso da demência esse valor 

sobe para os 72% (44 de 61 pessoas). Nas restantes doenças os valores variam entre os 

53% no caso de problemas de visão (43 de 81 pessoas) e os 62% nas doenças renais 

(18 em 29 pessoas). No que diz respeito ao risco percebido de morte, identificamos 

associações significativas com a presença de doenças cardiovasculares, doenças renais, 

incontinência urinária, problemas de visão, artrite, osteoporose e demência. Ao 

analisarmos a avaliação de risco máximo de morte a um ano, percebemos que nas 

doenças cardiovasculares (54.9%), doenças renais (51.7%), incontinência urinária 

(53.2%) e demência (59%), mais de 50% das pessoas com esse diagnóstico se 

encontram neste nível. Nas restantes doenças este facto não ocorre. 

Para identificarmos quais os itens avaliados no CARI que melhor explicam a 

ocorrência de risco foram efectuadas regressões logísticas. As variáveis sexo, idade e nº 

de doenças foram incluídas nas análises. A regressão logística univariada, foi realizada 

para identificar as variáveis a incluir nos modelos, tendo sido consideradas aquelas que 

apresentaram valores de significância inferior a 0.20. Para cada risco testaram-se 4 

modelos preditivos, sendo que em três deles apenas se incluíram os itens de cada 

domínio: Modelo Estado mental, Modelo AVD´s ou Modelo Estado médico/físico, e um 

incluía todos os itens do CARI. De seguida, serão apresentados e discutidos os 

resultados obtidos para o risco de hospitalização (Artigo II), institucionalização e morte, 

por esta ordem. 
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II a. O risco percebido de hospitalização nos Cuidados de Saúde 

Primários – a importância de uma avaliação multidimensional 

(Artigo II) 
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Abstract 

Ageing has increased the use of health services, with a corresponding rise in 

avoidable hospitalizations. We aimed to assess and characterize the perceived risk of 

hospitalization in primary health care. 118 individuals aged ≥65 years, primary health care 

patients, were assessed using the Community Risk Assessment Instrument by their 

General Practitioner, who identified their perceived risk of hospitalization, at one year.  

The instrument is composed of 3 domains (mental state, ADL's state, medical state). 

Multivariate logistic regression was used to identify the best model to predict the risk of 

hospitalization. Four models were estimated, one for each domain and one with all the 

variables of the instrument. 58.5% were identified as being at risk of hospitalization. The 

best predictive models are those that include functionality assessment variables (ADL 

model and CARI model). The model that includes all the variables of 3 domains presents 

the best predictive value. Mobility problems [OR 16.18 (CI:1.63-160.53)], meal preparation 

[OR 10.93 (CI:1.59-75.13)], communication [OR 6.91 (CI:1.37-34.80)] and palliative care 

[OR 4.84 (CI:1.14-20.58)] are the best predictors of hospitalization risk. The use of 

multidimensional assessment tools can allow the timely identification of people at risk, 

contributing to a reduction in hospitalizations. 

Keywords: Ageing; Risk of hospitalization; Primary Health Care; Multidimensional 

assessment 

 

 

Introduction 

Globally, it is estimated that, in 2050, one in every six people will be 65 years old or 

older (UN, 2020), representing approximately 31% of the European population in 2100 

(EUROSTAT, 2019).  

The presence of several chronic diseases (Nguyen et al., 2019; Ofori-Asenso et al., 

2019; Salive, 2013) is one of the main causes for the loss of healthy years. Advanced 
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age, living alone and dependency in performing Daily Living Activities (ADL´s), especially 

instrumental activities (IADL´s), are identified as precursors for the increased risk of 

hospitalization (Brown et al., 2019; Spector, Katz, Murphy, & Fulton, 1987). At the same 

time, the presence of problems related to the decline in cognitive function is increasingly 

frequent in hospitalizations (Boustani et al., 2010; Chodosh et al., 2004; Wolf, Rhein, 

Geschke, & Fellgiebel, 2019), with these being associated with subsequent adverse 

outcomes such as increased length of hospital stay, functional decline and mortality 

(Lucke et al., 2018). However, the change of different biopsychosocial factors (Le Reste et 

al., 2013), such as the existence of a clinical follow-up, preferably by the same physician, 

may decrease the risk of hospitalization (Gruneir et al., 2016). 

The multimorbidity associated with ageing leads to an increase in the number of 

medical referrals to different specialities, creating the need for a person-centred service, 

which oversees and coordinates the necessary health and support services, with primary 

health care and the General Practitioner (GP) being the aggregating elements in this 

process (American Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults with 

Multimorbidity, 2012). The GP is the patient´s preferential link with Primary Health Care 

(PHC) and the Portuguese National Health Service (NHS) (Moura & Barros, 2018), 

providing a comprehensive and continuous service throughout their life cycle (WHO & 

UNICEF, 2018). Regardless of the existing problems in access to health services, 

especially in rural areas where the number of doctors per 1000 inhabitants is lower than 

the national average (OCDE, 2019), the high quality of the Portuguese PHC is recognised 

(Simões, Augusto, Fronteira, & Hernández-Quevedo, 2017). 

With an ageing population (PORDATA, 2020a), that lives fewer healthy years than 

the European average (EUROSTAT, 2021; WHO, 2018) and a high prevalence of 

multimorbidity (Laires & Perelman, 2018; Rodrigues et al., 2018; Romana et al., 2019), a 

significant level of stress is expected in the Portuguese PHC (Campos Fernandes, 2020; 

Gontijo Guerra, Berbiche, & Vasiliadis, 2019; Prazeres & Santiago, 2015; WHO, 2016). 

The need to allocate existing resources efficiently highlights the importance of developing 

multidisciplinary models that provide an integrated response of health and social care 

services, ensuring its efficiency and sustainability (DGS, 2017). In 2015, over 80% of 

hospitalizations that could have been avoided occurred in people over 65 years of age 

(Rocha, Marques, Moita, & Santana, 2020). PHC is the ideal place for identifying and 

referring elderly people at risk (Garrard, Cox, Dodds, Roberts, & Sayer, 2020; Rocha et 

al., 2020; Rubenstein et al., 1991), with the GP being the privileged counterpart for such 

identification (Moons et al., 2012; Teixeira et al., 2017). The relationship of proximity and 

continuity gives the GP´s the necessary knowledge to perform a multidimensional 
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assessment of the patient's health condition and, thus, to assess the potential risk of 

adverse events (Moons et al., 2012; Teixeira et al., 2017). 

The use of short, quick and reliable assessment tools could make the difference in 

time management and daily work of GP´s, the Community Assessment of Risk Instrument 

(CARI) being a practical example of such tools (Clarnette et al., 2015). The CARI 

evaluates the GP's perceived risk for occurrence of adverse events, based on a 

multidimensional assessment (Clarnette et al., 2015; O’Caoimh, Healy, Connell, Gao, & 

Molloy, 2012). Thus, using the CARI data provided by the GP's, we aimed to identify the 

perceived risk of hospitalization in a sample of people aged 65 years or older, as well as 

to identify the variables and models that best explain this risk in the following 12 months. 

 

Methology 

This study is part of a research project that aims to characterize and identify the 

needs of people in the area of mental health, aged ≥65 years, users of the PHC in the 

area of influence of the Regional Health Administration of Norte (ARSN) (Paul et al., 

2015), between 2014 and 2016. The study was approved by the Ethics Committee of the 

ARSN (Opinion no. 6/2014). The research protocol and procedures were developed 

according to the Declaration of Helsinki. Users of health units not covered by ARS Norte, 

residents in nursing homes, hospitals and psychiatric institutions, aged <65 years and with 

no subjective complaints of memory deficit were excluded.  

The first phase of the study involved the identification/screening, by the GP, of 

individuals who could present mental health problems, using the Risk Instrument for 

Screening in the Community (RISC) (O´Caoimh et al., 2014; Santos et al., 2021). Using 

the stratified probabilistic sampling method, the study sample was identified and those 

who agreed to participate were included (informed consent). The research included the 

application of 3 protocols, being Protocols A (participant assessment) and C (caregiver 

assessment) completed by the researcher in an interview with the participant (A) and/or 

caregiver (C). Protocol B was completed by the GP, who had to assess all his patients 

included in the study (Alves et al., 2019). In the present study, in addition to the 

sociodemographic data, we will only explore data regarding the GP´s assessment 

included in Protocol B, which include the Community Assessment of Risk Instrument 

(CARI) and the identification of the number of diseases of each individual, with the aim of 

characterize and assess the perceived risk of the occurrence of hospitalization in the 

following 12 months. 

The Community Assessment of Risk Instrument (CARI) (Clarnette et al., 2015; 



  
 

54 

O’Caoimh et al., 2012; O’Caoimh & Molloy, 2012), is an extended version of RISC 

(O'Caoimh et al., 2015; O´Caoimh et al., 2014; Santos et al., 2021) used in the initial 

screening. The CARI assesses the perceived risk of institutionalization, hospitalization 

and death (1.Minimum/Rare to 5.Extreme/Certain) within the next 12 months. The 

evaluation is based on the presence of problems in three domains: Mental State, ADL´s 

and Medical State (Yes/No). Each domain is composed of several items and the GP 

identifies the presence of a concern in one each of them, assessing it´s severity 

(Mild/Moderate/Severe) and the ability of the care network to manage the situation (Can 

Manage/Carer strain/Some gaps/Cannot manage/Absence). Mental State is composed or 

7 items (e.g. cognition, insight,…), ADL´s are composed of 15 items, of which 8 are basics 

ADL´s (e.g. transfer, mobility,...) and 7 are IADL´s (e.g. Technology use, Shopping,…), 

and Medical State (e.g. chronic medical conditions,…) (O’Caoimh & Molloy, 2012) 

Descriptive statistical analysis was used to characterize the sample (gender, age, 

years of formal education, marital status, employment situation, living arrangements, 

support network, number of diseases). For categorical variables, relative frequencies were 

used. For quantitative variables, the mean was used as a measure of central tendency 

and the standard deviation (SD) as a measure of dispersion. The main outcome variables 

were the presence of concerns in all items of the different domains of CARI and the risk of 

hospitalization.  We used Binary logistic regression models because the dependent 

variable was binary, and the observations were independent of each other.  Univariate 

logistic regression was used to assess the individual impact of the predictor variables on 

the risk of hospitalization and the multivariate logistic regression models were used to 

identify the best predictor model. All variables with significance values less than p<0.20 

were included in the models, the only selection criterion. We estimated four multivariate 

model: multivariate model adjusted for gender and mental state; multivariate model 

adjusted for gender and ADLs; multivariate model adjusted for gender and medical state; 

and multivariate model adjusted for gender mental state, ADLs, and medical state. 

Multivariate logistic regressions were estimated. Results are presented as Odds Ratios 

along with the 95% CI. The maximum likelihood method was used for the estimation of the 

various model parameters and the existence of variables with potential multicollinearity 

effects was analysed through the variance inflation factors (VIF), with values of less than 

5. The model validation was performed with the Hosmer-Lemeshow adjustment test. The 

data obtained were treated with IBM SPSS software version 27.0 (IBM Corporation, New 

York, USA). A significance level of 5% (p ≤ 0.05) was considered to determine statistically 

significant associations. 

Although the GP's assessed some variables for 246 individuals, the number of 
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missing data was very high, especially in regard to the CARI items where the n varies 

from 160 to 230 responses, with the highest number of missing data occurring in the 

ADL`s domain. This fact led us to analyze only the data of individuals for whom the 

existence of problems had been identified in all items of the 3 domains, with the 

respective assessment of risk of hospitalization as well as the identification of the number 

of diseases (Fig. 1).  We only included participants without missing values on outcome 

criteria in the analysis. 

 

Results 

The sample includes 118 individuals, with a mean age of 77.5 years (SD:+/-7.39), 

more than 50% being women (n=66). More than ¼ is illiterate and approximately 70% only 

attended between 1 and 4 years of formal education. 11.2% live alone and 29.1% receive 

no support, formal or informal.  



  
 

56 

 

Regarding the presence of diseases, 110 have 2 or more diseases (≈93%), 

reflecting a high level of multimorbidity. 55.9% of the sample has 5 or more diseases, with 

woman having a mean number of diseases of 5.23 (SD=2.74) higher than men 

(4.87|SD=2.55). 

Table 2 presents the results of the CARI. Problems in cognition (80.5%), executive 

function (72.9%) and anxiety/depression (72.9%) are the most frequent in the Mental 

State domain. The existence of physical aggression and delirium/hallucinations were the 

least reported (7.6% and 12.7%) with the latest having the highest level of severity in the 

domain. In the ADL's, the presence of problems in the IADL's occur between 58.5% and 
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72% of the sample. We highlight the use of technology (72%) and cleaning the 

house/laundry (69.5%) as the most frequent. The highest level of severity (severe) is 

present in shopping (51.3%), food preparation (46.8) and housekeeping/laundry (45.7%). 

In basic ADL´s (BADL´s) more than half of the sample presents problems in bathing (59%) 

and use of stairs/steps (59%). Bowel control, bathing and dressing show greater severity. 

In the Medical State, the main problems are associated with the presence of chronic 

medical conditions (94%) and gait/falls (59.3%). In this domain, the severity of the 

problems identified is light in more than 60% of the situations, except for the chronic 

medical conditions, palliative care and swallowing. 

 

 

 

The care network presents major constraints in managing the problems identified in 
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the ADL´s, where 45.7% do it with strain, 11.4% with failures and 2.9% cannot manage. 

The risk of occurrence of institutionalization, hospitalization or death at 1 year was 

assessed on 5 levels. Considering that those who were assessed as being at a moderate, 

high or extreme risk as being at risk, and those assessed at minimal or low risk as not 

being at risk, according to their GP's, 45.4% of individuals are at risk of being 

institutionalized, 58.5% hospitalized and 47.4% of dying, within the following 12 months. 

The risk of hospitalization is identified in more than half of the sample, thus it is 

important to understand which elements/variables better explain the perceived risk of 

hospitalization assessed by GP´s. As CARI is composed of 3 domains, we tested one 

model for each domain: Mental State Model, ADL´s Model and Medical State Model (they 

included only the items belonging to each domain) and one that included all CARI items 

(Table 3). All independent variables included in the estimated models presented VIF 

values lower than 5, suggesting the inexistence of multicollinearity between these 

variables.  

 The risk of hospitalization is predicted by the presence of problems in all ADL´s 

items, with an increased likelihood of hospitalization between 2.97 times (OR CI:1.30-

6.81) for technology use and 8.28 times (OR CI:3.59-19.08) for problems associated with 

stairs/steps. In Medical State, the existence of concern in Palliative Care item increases 

this probability by 5.32 times (OR CI:1.87-15.13), when compared to individuals without 

these problems. Cognition [OR 5.58 (CI:2.00-15.52)] and insight & executive function [OR 

2.73 (CI:1.19-6.28)] are the only items that individually significantly increase the risk of 

hospitalization. Unit increments in age and number of diagnoses increase the likelihood of 

hospitalization by 9% and 30% respectively. 

With regard to the models tested, we found that all of them are valid, but the ones 

with the highest explanatory value are: the ADL's state model (includes only the domain 

items) and the CARI model (includes all items of the instrument).   

In the model 1, related to the Mental State domain none of the items assessed is a 

significant predictor of the risk of hospitalization, with age being the only variable with 

predictive value, by increasing the risk by 7% for each year. In Medical State Model 

(model 2), we identified the need for palliative care [OR 3.26 (CI:1.04-10.23)] and the 

increased number of diseases [OR 1.25 (CI:1.02-1.53)] as significant predictors. In model 

3 the items of the ADL's State domain were included and the presence of mobility 

problems [OR 6.67 CI:1.08-41.19], food preparation,[OR 5.22 (CI:1.13;24.19)] and a 

greater number of diseases [OR 1.29 (CI:1.63;160.53)] appear as predictor variables of 

the perceived risk of hospitalization at 1 year.  
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When we include all CARI items the perceived risk of hospitalization is explained by the 

existence of problems in mobility [OR 16.18 (CI:1.63-160.53)], meal preparation [OR 

10.93 (CI:1.59-75.13)], palliative care [OR 4.84 (CI:1.14-20.58)] and communication [OR 

6.91 (CI:1.37;34.80)]. The number of diseases presents a p-value very close to 0.050 

(p=0.051), and although it is not a predictor with a significant value, it should be noted that 

for each accumulated disease there is a 33% increase in the perceived risk of 

hospitalization.   

In the model 1, related to the Mental State domain none of the items assessed is a 

significant predictor of the risk of hospitalization, with age being the only variable with 

predictive value, by increasing the risk by 7% for each year. In Medical State Model 

(model 2), we identified the need for palliative care [OR 3.26 (CI:1.04-10.23)] and the 

increased number of diseases [OR 1.25 (CI:1.02-1.53)] as significant predictors. In model 

3 the items of the ADL's State domain were included and the presence of mobility 

problems [OR 6.67 CI:1.08-41.19], food preparation,[OR 5.22 (CI:1.13;24.19)] and a 

greater number of diseases [OR 1.29 (CI:1.63;160.53)] appear as predictor variables of 

the perceived risk of hospitalization at 1 year. When we include all CARI items the 

perceived risk of hospitalization is explained by the existence of problems in mobility [OR 

16.18 (CI:1.63-160.53)], meal preparation [OR 10.93 (CI:1.59-75.13)], palliative care [OR 

4.84 (CI:1.14-20.58)] and communication [OR 6.91 (CI:1.37;34.80)]. The number of 

diseases presents a p-value very close to 0.050 (p=0.051), and although it is not a 

predictor with a significant value, it should be noted that for each accumulated disease 

there is a 33% increase in the perceived risk of hospitalization.   

The CARI model (R2
Nagelkerk = 0.577) when compared with models that only include 

items from each domain explains 12% more of the variability in the risk of hospitalization 

than the ADL's domain model (R2
Nagelkerk = 0.457), 23% more than the Medical State 

Domain model (R2
Nagelkerk = 0.347) and 32% more than the Mental State Domain model 

(R2
Nagelkerk = 0.257), being the most appropriate. 

  

Discussion 

This study aims to characterize a sample of people aged 65 and over, from a 

multidimensional assessment, carried out by GP´s in PHC services and to identify the 

variables and models that influence their perception of the risk of hospitalization within the 

following 12 months. 

Cognition, anxiety/depression and executive function problems are present in more 

than 70% of the sample. These values may be justified by the fact that the individuals 
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were identified in the screening phase as having problems associated with mental health. 

Other factors that may affect the results are the high prevalence of illiteracy (27.1%) and 

low education, the high percentage of people aged ≥80 years (36.4%), this being higher 

than the 2015 national values (PORDATA, 2020b), the high prevalence of multimorbidity 

(Barnett et al., 2012; Gunn et al., 2012) and the fact that the sample had its origin in rural 

areas. The percentage of illiterate people is in line with the values reported for Portugal in 

2015 (27.7%) and the number of people who attended 5 or more years of education 

(3.4%) is much lower than the national values (21.7%) (PORDATA, 2021). Illiteracy 

increases the possibility of having cognitive problems by 2.92 times when compared to 

people with other level of education (Yan, Zou, & Hou, 2020). In a study conducted to 

determine the prevalence of cognitive impairment in a sample of Portuguese older people 

living in the community, the number of people with cognitive impairment rises with age, 

which reinforces a relationship between cognitive problems and age (Paúl, Ribeiro, & 

Santos, 2010). In the northern region of Portugal, the area where our sample was 

collected from, a higher prevalence of cognitive problems was found in rural populations 

when compared with urban populations (Nunes et al., 2010). 

At least 6 in every 10 individuals present IADL´s problems, which is higher than the 

prevalence in the basic ADL's. A higher prevalence of problems in the IADL´s is usual in 

elderly people (Spector et al., 1987), a fact that may be even more relevant considering 

the high prevalence of problems in the mental state and the age of our sample. The 

increase in age can add up to 4.03 times the difficulty in performing BADL´s and IADL´s in 

people aged ≥80 years (Connolly, Garvey, & McKee, 2017). In addition to age, problems 

in executive function and depression are associated with the impaired ability to perform 

ADL's and combined ADL's/IADL's (Connolly et al., 2017), problems that are present in 

72.9% of our sample. Besides these factors, the presence of problems in IADL's and 

ADL's appears associated to the presence of multimorbidity (Ćwirlej-Sozańska, 

Wiśniowska-Szurlej, Wilmowska-Pietruszyńska, & Sozański, 2019), a reality in  93.2% of 

our sample. The presence of severe cognitive problems leads to limitations in the 

performance of ADL´s and IADL´s (Luppa et al., 2010), thus, and taking into account that 

the ability to perform instrumental activities is one of the greatest predictors of 

participation in daily life activities (Zisberg et al., 2016), an intervention designed to bridge 

these gaps may prevent the functional decline and promote autonomy and independence. 

With regard to medical state, the presence of problems related to chronic medical 

conditions occurs in 92.4% of the sample. This fact may be related to the generalized 

presence of multimorbidity (93.2%), a high mean number of diseases (5.02|DP=2.66) and 

the difficulty inherent to their clinical management. The multimorbidity values found in our 
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sample are 14% higher than those identified in Portugal in 2015 (Rodrigues et al., 2018; 

Romana et al., 2019), a trend that is also seen in the average number of diseases 

(5.7|SD=2.66 vs 3.3|SD=2.5) (Rodrigues et al., 2018). In our sample, the number of 

people with 5 or more diseases is  55.9%, and these values may be associated with the 

presence of mental health problems. According to Barnett et al, the number of physical 

illnesses is highly associated with the presence of mental health illnesses, with those with 

5 or more diseases having 6.74 times (OR CI:6.59-6.90) more susceptibility to develop 

mental illness than those with no illnesses (Barnett et al., 2012). In our study the 

prevalence of multimorbidity is higher in women, what corroborated the conclusions of 

other studies that identify women as having a higher prevalence (Barnett et al., 2012; 

Laires & Perelman, 2018; Nielsen, Halling, & Andersen-Ranberg, 2017; Ofori-Asenso et 

al., 2019; Romana et al., 2019). The analysis of the impact of the different pathologies 

should be explored in future studies.  

The care network presents greater difficulty in managing the problems identified in 

the ADL´s, where 45.7% do it with effort, 11.4% have failures and 2.9% cannot manage. 

Considering that, approximately 30% of the individuals do not have any type of support, 

and being these the activities in which the presence of support has greater expression 

and impact (Alves et al., 2019), this may reflect a scarcity of response of informal support 

and adequate formal services. 

After assessing all the CARI domains GP´s identified 45.4%, 58.5% and 47.7% of 

individuals as being at risk of institutionalization, hospitalization or death respectively. 

Although only an analysis of the risk of hospitalization is performed, the risk of 

institutionalization and death should be explored in future studies. 

The high percentage of people assessed by the GP as being at risk of 

hospitalization may reflect the perception of an imminently frail population, very 

susceptible to the occurrence of exacerbations of their multiple chronic diseases 

(FitzGerald, O'Caoimh, & Healy, 2014; Kansagara et al., 2011; López-Soto et al., 2019), 

enhanced by the presence of cognitive problems, identified in more than 80% of the 

sample. 

The risk of hospitalization increases significantly with age and the number of 

diseases, having this last one a more expressive effect. Our results corroborate other 

studies where a higher number of diagnoses is associated with a higher probability of 

being hospitalized (Laires & Perelman, 2018), a higher number of hospitalizations 

(Palladino, Tayu Lee, Ashworth, Triassi, & Millett, 2016) and longer hospital stays (Gruneir 

et al., 2016; Luben, Hayat, Wareham, Pharoah, & Khaw, 2020; Ofori-Asenso et al., 2019; 
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Palladino et al., 2016).  

The presence of problems in cognition and executive function, in BADL´s and 

IADL´s, in palliative care, hearing and vision problems, communication and gait/falls, 

significantly increase the risk of hospitalization. These results are reinforced by the study 

of Spector et al, in which an increased risk of hospitalization at one year was identified 

when there were problems leading to dependence in the performance of IAVD's (+27%), 

increasing when there were simultaneous problems in basic and instrumental activities 

(+37%) (Spector et al., 1987). Besides hospitalization, the corresponding length and the 

occurrence of deaths during this period is also associated to the presence of these 

problems in elderly people (Avelino-Silva et al., 2014).  

As expected, the existence of problems related to Symptoms/Palliative care aspects 

increases, by itself, the perceived risk of hospitalization by 5.32 times. In a sample where 

5 out of 10 have 5 or more chronic diseases, the existence of people with very complex 

health conditions is a daily reality that increases the need to implement care plans 

focused on the person, with a multidimensional approach, both at the level of planning 

and intervention (Gómez-Batiste et al., 2017).  

The model that best predicts the risk of hospitalization comprises all CARI items.  

Thus, the existence of problems in mobility (basic ADLs), meal preparation (IADL´s), 

palliative care (medical state) and communication (medical state) significantly increased 

the risk of hospitalization in the following year. These data suggest that an assessment 

that includes functionality variables, basic and instrumental, make the hospitalization risk 

assessment more robust than just including mental or medical factors. In clinical practice, 

these results can be useful for GP´s to identify triggering factors for the risk of 

hospitalization, making it possible for medical referral and timely intervention to minimize 

them. A better performance of primary health care can contribute to a reduction of the 

number of hospitalizations, the use of hospital services and the financial pressure on 

health care services (Rocha et al., 2020). 

Conclusions 

A multidimensional assessment carried out with instruments such as the CARI can 

play an important role in identifying people at risk, allowing for an adjustment in the care 

provided, contributing to a possible reduction in the number of hospitalizations. However, 

it is important to highlight one of the main limitations identified in our study, which is 

related to a high number of missing data in the identification of problems in the ADL´s 

domain. This fact may be related to the difficulty in assessing performance in ADLs in an 

outpatient setting because, even though the GP's knowledge about the patient's health 
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status gives him/her a privileged view, the analysis of different situations regarding daily 

functionality may not be object of specific attention. Therefore, the inclusion of other 

health professionals in the analysis and assessment of the elder may overcome this 

difficulty.  
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II b. O risco percebido de institucionalização nos cuidados de saúde 

primários 

 

O risco de institucionalização percebido pelo MF (Tab. 8) aumenta 

significativamente quando estão presentes problemas nas AIVD´s e em algumas ABVD´s. 

Relativamente às atividades básicas, problemas de controlo da bexiga [OR 2.56 (IC:1.21-

5.45); p=0.015], na utilização de escadas/degraus [OR 2.41 (IC:1.12-5.17); p=0.024] e 

alimentação [OR 2.21 (IC:1.05-4.68); p=0.038] mais do que duplicam esse risco quando 

comparados com os que não apresentam esses problemas. A presença de problemas em 

todas as atividades instrumentais avaliadas, aumentam de uma forma significativa o risco 

percebido de institucionalização, dos quais realçamos a existência de problemas no uso 

de tecnologias como aquele que mais aumenta o risco [OR 7.91 (IC: 2.77-22.55); 

p<0.001], seguido das compras [OR 4.58 (IC: 1.91-10.97); p=0.001] e da preparação de 

refeições [OR 3.35 (IC: 1.46-7.70); p=0.004]. Dos itens do domínio médico/físico, os 

problemas de cuidados paliativos [OR 3.15 (IC:1.31-7.56); p=0.010], de comunicação [OR 

2.47 (IC: 1.09-5.63); p=0.031] e no ambiente/socioeconómico [OR 2.73 (IC: 1.18-6.31); 

p=0.018] são percebidos pelo MF como aqueles que aumentam o risco de 

institucionalização de uma forma significativa. O risco percebido de institucionalização é 

explicado de uma forma mais robusta pelos modelos que incluem o domínio AVD´s 

(Modelo2) (R2
Nagelkerk = 0.310) e o modelo que inclui todos os itens do CARI (Modelo4) 

(R2
Nagelkerk = 0.380). No modelo que inclui todos os itens do domínio AVD´s apenas a 

existência de dificuldades na utilização de tecnologia apresenta uma relação significativa 

com o risco avaliado. Ao incluir todas as variáveis do CARI, o uso de tecnologias 

apresenta-se também como o único item que apresenta uma relação positiva e 

significativa para o aumento da probabilidade de institucionalização a 1 ano, valor esse 

7.82 (OR IC:1.70-36.02; p=0.008) vezes maior quando comparado com um indivíduo que 

não apresente este problema. Importa referir que a idade e o sexo não surgem em 

nenhuma das análises como tendo um papel preditor significativo no risco percebido de 

institucionalização a 1 ano. 

Problemas na realização das AIVD´s aumentam entre 2.41 a 7.91 vezes a 

probabilidade de ser percebido pelo MF como estando em risco de ser institucionalizado. 

Strain et al verificou que, aqueles que se encontravam em maior risco, tinham uma maior 

necessidade de apoio na realização da AVD´s básicas e AIVD´s. Este risco foi verificado 

5 anos depois e 75%  foram institucionalizados [126]. Também Lupa et al identificou as 

limitações na funcionalidade como fortes preditores para a institucionalização, 

especialmente para aqueles que tinham falta de apoio, formal ou informal, na realização 
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das ABVD´s e AIVD´s [127]. Andel at al, num estudo realizado em pessoas com 65 ou 

mais anos residentes na comunidade, verificou que a ocorrência de institucionalização 

nos 4 anos seguintes era predito pela existência de problemas na realização das AIVD´s 

mas não pelas AVD´s básicas [128], o que corrobora os resultados por nós obtidos. 

Problemas em comunicar, juntamente com a necessidade de cuidados paliativos reflete 

um estado de saúde complexo e delicado, aumentando a dificuldade de resposta dos 

apoios informais e formais, podendo pôr em causa o papel protector da 

institucionalização que lhe é atribuído [71]. Além destes factores, pessoas idosas que 

vivem em situações socioeconómicas menos privilegiadas apresentam um maior risco de 

institucionalização [87] o que reforça os resultados obtidos no item que avalia o ambiente 

envolvente e os factores socioeconómicos no qual a presença de problema no mesmo 

aumenta em 2.73 vezes o risco deste acontecimento (OR IC:1.18-6.31; p=0.018). A 

idade, o sexo, o número de diagnósticos e todos os itens do domínio da saúde mental 

não apresentam uma relação significativa com o risco de institucionalização. Estes 

resultados sugerem que, o facto de ser mais velho, ser homem ou mulher, ter mais ou 

menos doenças, bem como os problemas existentes no domínio mental não são 

percebidos pelo MF como factores preditores de institucionalização nos 12 meses 

seguintes. 

Embora os itens anteriores apresentem uma relação independente e significativa 

com o risco percebido de institucionalização, importa referir que este é explicado em 38% 

(R2
Nagelkerk=0,380) pelo modelo que inclui todas as variáveis do CARI, explicando mais 7% 

do que o modelo que inclui apenas os itens do domínio AVD´s. Em ambos os modelos o 

uso de tecnologias surge como o único item que apresenta um aumento significativo no 

risco de institucionalização aumentando essa possibilidade em 7.82 vezes (OR IC:1.70-

36.02; p=0.008) no modelo com melhor capacidade explicativa. Os factores 

sociodemográficos, a atitude/aceitação da tecnologia, a experiência tecnológica passada 

e indicadores de funcionalidade como as AIVD`s, são apontadas como preditores da 

utilização de tecnologia por parte da pessoa idosa [129, 130]. Num ambiente cada vez 

mais tecnológico, onde grande parte do contacto com os outros é feito através de 

equipamentos electrónicos (telemóveis, tablets, computadores), a realização das AIVD´s 

tem uma forte componente tecnológica (electrodomésticos) e até o acesso aos cuidados 

de saúde poderá ser realizado à distância, a presença de problemas na utilização destes 

equipamentos/serviços poderá restringir o contacto social, limitar a realização das 

atividades diárias de uma forma independente e dificultar o seguimento/controlo do 

estado de saúde do paciente precipitando a sua institucionalização. 
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Tabela 8. The extent to which the variables gender, age, number of illnesses and the CARI items explain the GP's perceived risk of institutionalization. Predictive models per domain (Mental State, ADL´s 
State, Medical State) and with all items of CARI (inclusion of variables with p<0.20). n=115 
  

 
Univariate 

 Mental State Domain 
Model

1
 

 ADL´s State Domain Model
2
  Medical State Domain Model

3
  

 CARI Model
4
 

   OR IC 95% p  OR  IC 95% p  OR  IC 95% p  OR  IC 95% p  OR  IC 95% P 
Age 1.05 (1.00-1.11) 0.062  1.05 (1.00-1.11) 0.060  1.03 (0.96-1.10) 0.421  1.05 (0.98-1.11) 0.146  1.05 (0.97-1.13) 0.236 

Gender – Female 1.79 (0.85-3.79) 0.128  1.88 (0.87-4.11) 0.109  1.43 (0.54-3.77) 0.475  1.65 (0.70-3.87) 0.254  1.35 (0.46-4.00) 0.585 

Nº of diseases 1.08 (0.94-1.24) 0.285                 

CARI                    

M
e

n
ta

l 
S

ta
te

 

Cognition 1.43 (0.56-3.62) 0.456                 

Insight & executive 
function 

1.14 (0.50-2.59) 0.755 
 

   
         

   

Agitation (restlessness) 1.24 (0.54-2.54) 0.617                 

Aggression (physical) 1.18 (0.28-4.98) 0.818                 

Risky behaviours
†
 2.14 (0.92-5.01) 0.078  2.03 (0.86-4.84) 0.109          1.64 (0.50-5.39) 0.420 

Anxiety/depression 0.74 (0.32-1.69) 0.471                 

Delusion/hallucination 1.03 (0.35-3.05) 0.961                 

A
D

L
´s

 

B
A

D
L
´s

 

Bladder 2.56 (1.21-5.45) 0.015*      1.33 (0.51-3.45) 0.559      0.98 (0.35-2.74) 0.965 

Bowel 1.35 (0.57-3.21) 0.493                 

Transfer 1.39 (0.66-2.96) 0.387                 

Mobility 1.67 (0.80-3.51) 0.173      0.48 (0.10-2.27) 0.357      0.65 (0.12-3.51) 0.619 

Dressing 2.07 (0.98-4.35) 0.057      1.35 (0.27-6.85) 0.716      1.26 (0.22-7.10) 0.794 

Bathing 1.68 (0.79-3.55) 0.177      0.31 (0.05-1.78) 0.189      0.30 (0.05-1.85) 0.195 

Stairs/steps 2.41 (1.12-5.17) 0.024*      3.05 (0.63-14.85) 0.168      2.40 (0.46-12.58) 0.299 

Feeding 2.21 (1.05-4.68) 0.038*      0.87 (0.21-3.076) 0.851      1.02 (0.23-4.54) 0.977  

                    

IA
D

L
´s

 

Technology use 7.91 (2.77-22.55) <0.001*      6.25 (1.50-26.11) 0.012*      7.82 (1.70-36.02) 0.008* 

Shopping 4.58 (1.91-10.97) 0.001*      2.55 (0.49-16.23) 0.264      2.23 (0.40-12.35) 0.360 

Food preparation 3.35 (1.46-7.70) 0.004*      3.60 (0.73-17.71) 0.115      4.86 (0.85-27.68) 0.075 

Housekeeping/Laundry 2.41 (1.04-5.57) 0.039*      0.55 (0.09-3.43) 0.525      0.33 (0.43-2.50) 0.281 

Transportation
‡
 2.95 (1.28-6.77) 0.011*      0.65 (0.11-3.96) 0.636      1.12 (0.15-8.42) 0.910 

Medications 2.70 (1.21-6.02) 0.015*      0.51 (0.11-2.51) 0.411      0.45 (0.08-2.60) 0.372 

Finances 2.88 (1.32-6.28) 0.008*      1.53 (0.35-6.61) 0.571      0.83 (0.16-4.32) 0.821 

M
e

d
ic

a
l 
S

ta
te

 

Chronic medical 
condition(s) 

1.79 (0.42-7.52 ) 0.429 
 

   
         

   

Palliative care
§
 3.15 (1.31-7.56) 0.010*          2.34 (0.89-6.12) 0.084  2.61 (0.86-7.92) 0.090 

Hearing 1.74 (0.79-3.80) 0.167          1.02 (0.40-2.62) 0.969  0.89 (0.30-2.61) 0.826 

Vision 1.32 (0.63-2.77) 0.461                 

Communication 2.47 (1.09-5.63) 0.031*          2.27 (0.91-6.65) 0.079  1.56 (0.51-4.81) 0.437 

Swallow 1.85 (0.49-6.95) 0.361                 

Nutrition 1.06 (0.40-2.85) 0.902                 

Gait/Falls 1.71 (0.80-3.64) 0.165          0.85 (0.34-2.10) 0.722  0.55 (0.17-1.77) 0.319 

Environment/ 
Socioeconomics 

2.73 (1.18-6.31) 0.018* 
 

   
     

2.27 (0.91-5.66) 0.077 
 

2.38 (0.78-7.25) 0.127 

1
Mental State Domain Model adjusted age, gender, nº of diseases, Mental State Items; Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test: p=0,448 (p>0.05), R

2
Nagelkerk=0,101 | 

2
ADL´s Domain State Model adjusted age, gender, nº of diseases, 

ADL´s State Items; Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test: p=0,495 (p>0.05), R
2
Nagelkerk=0,310 | 

3
Medical State Domain Model adjusted age, gender, nº of diseases, Medical State Items; Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test: 

p=0,473 (p>0.05), R
2
Nagelkerk=0,194 | 

4
 CARI Model adjusted age, gender, nº of diseases, Mental State, ADL´s e Medical State items; Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test: p=0,234 (p>0.05), R

2
Nagelkerk=0,380 | *p<0,05 | †including self-

neglect | ‡not referring to driving ability |  
§ Symptoms/Palliative care aspects (e.g. pain) 
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II c. O risco percebido de morte nos cuidados de saúde primários 

 
A probabilidade de morrer nos 12 meses seguintes (Tab. 9) é maior por cada ano 

de vida vivido [OR 1.11 (IC 1.04-1.17); p=0.001] e por cada doença acumulada [OR 1.21 

(IC: 1.05-1.41); p=0.009]. Nenhum dos itens constituintes do domínio estado mental 

apresenta uma relação significativa com o risco percebido de morte. Tal como no risco de 

hospitalização, a presença de problemas em todos os itens do domínio das AVD´s 

aumenta a percepção de morte nos 12 meses seguintes. Os valores oscilam entre um 

aumento de 2.61 (OR IC: 1.24-5.49; p=0.012) quando existem problemas no controlo da 

bexiga e de 9.37 (OR IC: 4.05-21.69; p<0.001) quando existem problemas de 

alimentação. Destacamos também os problemas relacionados com escadas/degraus e 

compras pois estes aumentam 898% [OR 8.98 (IC: 3.79-21.28); p<0.001] e 797% [OR 

7.97 (IC: 3.12-20.31); p<0.001] respetivamente a possibilidade de risco de morte quando 

comparado com quem não apresenta estes problemas. Os itens do estado médico/clínico 

que apresentam uma relação significativa com o risco de morte são a presença de 

problemas nos cuidados paliativos, audição, visão e deglutição, destacando-se os 

problemas de deglutição com um aumento de 11.68 vezes (OR IC: 1.13-95.46; p=0.022). 

O modelo que inclui os itens do estado mental é o que apresenta o menor valor 

explicativo do risco percebido (Modelo1 R2
Nagelkerk=0.239), sendo que de todas as varáveis 

incluídas, apenas a idade se mantem significativa. O modelo relativo aos itens das AVD´s 

explica 50.6% do risco, sendo que apenas a alimentação manteve uma associação 

significativa com o risco avaliado, aumentando em 5.89 vezes (IC: 1.29-26.76; p=0.022) a 

probabilidade de risco percebido de institucionalização. Os modelos que melhor explicam 

o risco percebido de morte são: o que inclui todos os itens do CARI (Modelo4 

R2
Nagelkerk=0.700) e o modelo do estado médico (Modelo3 R2

Nagelkerk=0.721). Enquanto que 

no primeiro são identificadas como variáveis preditoras os problemas na alimentação [OR 

13.45 (IC: 1.47-123.14); p=0.021], nas escadas/degraus [OR 37.45 (IC: 3.82-367.60); 

p=0.002], compras [OR 49.13 (IC: 2.59-932.27); p=0.009] e cuidados paliativos [OR 5.79 

(IC: 1.07-31.47); p=0.042], no modelo estado médico/clínico a idade [OR 1.09 (IC: 1.02-

1.17); p=0.011] e a necessidade de cuidados paliativos [OR 3.52 (IC: 1.26-9.83); p=0.016] 

explicam 72.1% do risco de morte percebido pelo MF. 

A presença de problemas na deglutição apresenta-se como o preditor que mais 

aumenta o risco percebido de morte, facto este que poderá estar relacionado com o 

conhecimento dos MF sobre as consequências deste problema. As alterações na 

deglutição são um problema comum nas pessoas idosas, sendo usualmente associado à 

necessidade de aspiração, desidratação, má nutrição, declínio funcional, entre outros 
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[131], sendo associada a um aumento do risco de morte em 67% [132]. A idade e o 

número de diagnósticos aumentam, por si só, a ocorrência do risco percebido de morte, 

sendo este mais expressivo por cada diagnóstico adicionado, com cada doença 

adicionada a implicar um aumento de 21%. Tendo a maioria da nossa amostra 5 ou mais 

diagnósticos, o risco médio de morte é de mais 105% face aqueles que não apresentam 

doenças. Da mesma forma, Nunes at al encontrou uma relação positiva entre 

multimorbilidade e a mortalidade sendo o risco de morte em indivíduos com 

multimorbilidade de mais 172% [2.72 (95%CI: 1.81; 4.08)] quando comparamos com 

indivíduos sem patologias [85]. No entanto, e tendo em conta os modelos com melhor 

valor explicativo do risco percebido de morte, o número de diagnósticos perde o seu valor 

preditivo nos dois modelos, mantendo a idade um papel significativo no modelo que inclui 

apenas os itens do modelo médico/físico.  

A presença de problemas relacionados com os cuidados paliativos associado a 

idades mais avançadas surge como o modelo com melhor valor explicativo do risco 

percebido de morte (R2
Nagelkerk=0.721). Este modelo apenas inclui os itens do Domínio 

Estado Médico o que pode estar associado à visão maioritarimente clínica dos 

avaliadores. No entanto, modelo que engloba todos os itens do CARI (R2
Nagelkerk=0.700) 

apresenta um valor idêntico, pelo que se revela um modelo igualmente importante. 

Assim, e tendo em conta os dois modelos, problemas na alimentação, escadas/degraus, 

nas compras e nos cuidados paliativos são os itens que contribuem para um aumento 

significativo no risco de morte a 1 ano. Os problemas nos itens funcionais alimentação, 

escadas/degraus e compras são os que conferem um maior aumento deste risco, 

reforçando o facto do estado funcional ser preditor da mortalidade nas pessoas idosas  

[87], sendo a presença de problemas/dependência na realização das compras, uma das 

atividades instrumentais identificada como um factor preditor [76] já observado noutro 

estudo. A associação entre a necessidade de cuidados paliativos e o aumento do risco 

percebido de morte é expectável tendo em conta que a necessidade de cuidados 

paliativos aumenta com a presença de condições crónicas complexas num estado de 

evolução avançado, sendo uma prioridade cada vez maior na prestação de serviços de 

saúde [133]. 
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Tabela 9. The extent to which the variables gender, age, number of illnesses and the CARI items explain the GP's perceived risk of death. Predictive models per domain (Mental State, ADL´s State, Medical 
State) and with all items of CARI (inclusion of variables with p<0.20). n=118 
  

 
Univariate 

 Mental State Domain 
Model

1
 

 ADL´s State Domain Model
2
  Medical State Domain 

Model
3
 

 
 CARI Model

4
 

   OR IC 95% p  OR  IC 95% p  OR  IC 95% p  OR  IC 95% p  OR  IC 95% P 
Age 1.11 (1.04-1.17) 0.001*  1.10 (1.04-1.17) 0.002*  1.06 (0.98-1.15) 0.132  1.09 (1.02-1.17) 0.011*  1.13 (1.00-1.28) 0.051 

Gender – Female 1.45 (0.70-3.01) 0.321                 

Nº of diseases 1.21 (1.05-1.41) 0.009*  1.15 (0.97-1.36) 0.104  1.14 (0.91-1.41) 0.245  1.13 (0.93-1.17) 0.203  1.14 (0.83-1.56) 0.411 

CARI                    

M
e

n
ta

l 
S

ta
te

 

Cognition 2.43 (0.92-6.46) 0.074 
 

2.08 
(0.36-
12.09) 

0.414 
         

3.69 (0.14-99.26) 0.436 

Insight & executive 
function 

1.75 (0.76-4.01) 0.189 
 

0.87 (0.19-3.89) 0.858 
         

0.03 (0.00-0.72) 0.030* 

Agitation (restlessness) 1.25 (0.55-2.85) 0.590                 

Aggression (physical) 0.29 (0.06-1.46) 0.134  0.18 (0.03-1.02) 0.053             

Risky behaviours
†
 1.25 (0.55-2.85) 0.590              0.02 (0.00-0.36) 0.009* 

Anxiety/depression 1.23 (0.54-2.78) 0.623                 

Delusion/hallucination 1.79 (0.59-5.39) 0.302                 

A
D

L
´s

 

B
A

D
L
´s

 

Bladder 2.61 (1.24-5.49) 0.012*      0.49 (0.14-1.72) 0.267      0.10 (0.14-0.65) 0.017* 

Bowel 4.71 (1.81-12.25) 0.001*      1.99 (0.44-9.03) 0.373      7.03 (0.67-74.33) 0.105 

Transfer 4.92 (2.21-10.93) <0.001*      0.66 (0.14-3.01) 0.590      0.69 (0.09-5.51) 0.723 

Mobility 6.62 (2.96-14.80) <0.001*      1.68 (0.29-9.70) 0.563      4.28 (0.43-42.35) 0.213 

Dressing 5.16 (2.35-11.31) <0.001*      0.78 (0.14-4.38) 0.776      0.54 (0.06-4.89) 0.582 

Bathing 4.89 (2.20-10.91) <0.001*      0.45 (0.08-2.43) 0.350      0.12 (0.12-1.19) 0.070 

Stairs/steps 8.98 (3.79-21.28) <0.001*      4.29 (0.74-24.74) 0.103      13.45 (1.47-123.14) 0.021* 

Feeding 9.37 (4.05-21.69) <0.001*      5.89 (1.29-26.76) 0.022*      37.45 (3.82-367.60) 0.002* 

                     

IA
D

L
´s

 

Technology use 5.06 (1.98-12.93) 0.001*      2.16 (0.45-10.39) 0.337      1.50 (0.169-13.28) 0.717 

Shopping 7.97 (3.12-20.31) <0.001*      6.38 (0.94-43.21) 0.058      49.13 (2.59-932.27) 0.009* 

Food preparation 5.57 (2.33-13.29) <0.001*      2.27 (0.44-11.79) 0.330      9.31 (0.91-95.30) 0.060 

Housekeeping/Laundry 4.03 (1.68-9.64) 0.002*      0.28 (0.04-2.10) 0.218      0.04 (0.00-0.58) 0.019* 

Transportation
‡
 4.90 (2.05-11.68) <0.001*      0.67 (0.09-4.86) 0.694      5.76 (0.38-88.16) 0.208 

Medications 4.09 (1.79-9.35) 0.001*      0.38 (0.66-2.17) 0.276      0.44 (0.41-4.83) 0.504 

Finances 2.88 (1.32-6.28) <0.001*      1.22 (0.24-6.09) 0.810      0.28 (0.03-2.78) 0.279 

M
e

d
ic

a
l 
S

ta
te

 

Chronic medical 
condition(s) 

8.15 (0.99-67.38) 0.052 
 

   
     

2.18 (0.23-21.04) 0.500 
 

1.88 (0.73-48.32) 0.703 

Palliative care
§
 4.71 (1.89-11.73) 0.001*          3.52 (1.26-9.83) 0.016*  5.79 (1.07-31.47) 0.042* 

Hearing 2.53 (1.15-5.54) 0.021*          1.02 (0.36-2.87) 0.971  0.36 (0.06-2.06) 0.251 

Vision 2.10 (1.00-1.39) 0.049*          0.91 (0.33-2.47) 0.851  1.34 (0.26-6.78) 0.725 

Communication 2.22 (1.00-4.94) 0.051          1.40 (0.51-3.79) 0.513  5.47 (0.83-35.84) 0.077 

Swallow 11.68 (1.13-95.46) 0.022*          7.36 (0.71-76.83) 0.095  4.03 (0.16-102.26) 0.398 

Nutrition 1.65 (0.61-4.45) 0.323                 

Gait/Falls 1.98 (0.93-4.19) 0.074          0.81 (0.30-2.17) 0.678  0.06 (0.00-0.57) 0.015* 

Environment/ 
Socioeconomics 

1.90 (0.85-4.27) 0.118 
 

   
     

1.69 (0.65-4.37) 0.278 
 

4.45 (0.94-21.00) 0.059 

1
Mental State Domain Model adjusted age, gender, nº of diseases, Mental State Items; Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test: p=0.276, (p>0.05), R

2
Nagelkerk=0,239 | 

2
ADL´s Domain State Model adjusted 

age, gender, nº of diseases, ADL´s State Items; Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test: p=0,138 (p>0.05), R
2
Nagelkerk=0,506 | 

3
Medical State Domain Model adjusted age, gender, nº of diseases, Medical 

State Items; Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test: p=0,340 (p>0.05), R
2
Nagelkerk=0,721 | 

4
 CARI Model adjusted age, gender, nº of diseases, Mental State, ADL´s e Medical State items; Hosmer–

Lemeshow goodness-of-fit test: p=0,499 (p>0.05), R
2
Nagelkerk=0,700 | *p<0,05 | †including self-neglect | ‡not referring to driving ability |  

§ Symptoms/Palliative care aspects (e.g. pain) 
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III – A força da mão e o risco percebido de institucionalização, 
hospitalização e morte (Artigo III) 
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Abstract 

Background: Handgrip strength assessment is a simple, quick and low-cost measure, 

and the presence of low values is predictive of adverse health outcomes such as 

institutionalization, hospitalization, and death. Weakness and frailty are two intrinsically 

linked concepts. The need to identify the older adults at risk, living in the community, has 

led to the development of multidimensional instruments for use in primary health 

care.  The identification of predictors of adverse events is an added value for the referral, 

development, and planning of appropriate and prompt interventions. 

Aim: This study aimed to 1) explore the associations between the HGS and the different 

variables studied and 2) verify whether the HGS assessment is sufficiently robust to be 

systematically and routinely used in PHC to identify older people potentially at risk of 

adverse events over one year. 

Methods: 71 men and 103 women aged ≥65 years, community residents and primary 

health care users, were assessed on different anthropometric parameters, muscle 

strength and performance, and the perceived risk of institutionalization, hospitalization, 

and death at one year using the Community Risk Assessment Instrument. T-Test and 

Spearman correlation were used to identify the relations between variables. To identify the 

relationship between HGS and the presence or absence of concerns and the perceived 

risk of institutionalization, hospitalization, and death, an age-adjusted analysis of variance 

was performed. 

Results: Handgrip strength shows significant negative correlations with age, number of 

diseases, and muscle performance assessed by TUG for both genders. It presents a 

significant association with problems in Mental State for women (p=0.004), Medical State 

for men (p=0.025), and ADLs for both genders (Men p=0.001; Women p=0.037). General 

practitioner perceived risk shows a significant association with the risk of 

institutionalization (p=0.001) and hospitalization (p=0.004) in women. 

Conclusions: The associations found, lead us to suggest the use of handgrip strength 

measurement as a routine assessment in primary health care services, for preventively 

identifying people at risk of adverse events. Those assessed as ―weak‖, taking into 

account the HGS value, would be referred for a more in-depth assessment and would 



  
 

79 

then be referred to interventions that adequately address the problems identified. 

 

Key words: Handgrip strength, weakness, ageing, risk, frailty 

 

Background 

The assessment of handgrip strength (HGS) is a simple, rapid, low cost, feasible 

[1], reliable and stable (not visibly altered by acute illness) [2], and its use is 

recommended for the assessment of muscle strength, both in clinical [3] and research [4]. 

Muscle strength increases until early adulthood reaching its peak at around 32 years of 

age in both men and women, although men show higher mean values than women in all 

age groups [5], with reference values having to be defined and stratified taking into 

account gender and age  [6].  

Given the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) 

recommendations, weakness can be defined as strength value at least 2.5 standard 

deviations below the mean reference value, increases markedly with age, reaching a 

prevalence of 23% in men and 27% in women at 80 years of age [1, 5]. The presence of 

low muscle strength (weakness) is the first parameter for the diagnosis of sarcopenia, a 

progressive and generalized skeletal muscle disorder common among older adults [1]. 

Low HGS values are a strong predictor of adverse outcomes such as greater functional 

limitations [7, 8], hospitalization [9-11], institutionalization [12], and all causes of death [10-

14], being a risk factor for the development of cardiovascular disease [15] and changes in 

cognitive functioning [16, 17]. Analysing HGS as a continuous variable, for every 5% loss 

of strength an increased risk of all-cause mortality is observed [13]. 

Weakness and frailty are two intrinsically linked concepts, the first being part of the 

second [18], and the latest being more complex and comprehensive. Frailty is 

conceptualized as a state of decline in the functional reserves of multiple physiological 

domains, leading to an impairment of the individual's ability to cope with stressful 

situations, making the older adults more vulnerable [19-22], increasing the risk of adverse 

outcomes. Frailty  is very prevalent in the Portuguese population aged 65 and over (frail 

21.5% and pre-frail 54.3%) [23], being higher than the average values found in Europe 

over the age of 60 (frail 15% and pre-frail 48%) [24], with weakness being the most 

prevalent criterion when compared to the other criteria [23]. 

Therefore, the identification of predictors of adverse events is an added value for 

the identification, development and planning of appropriate and prompt interventions. 

However, most measures/instruments are focused on specific areas like functionality, 

sarcopenia, cognition, etc., and in most cases provide a fragmented view of the individual, 

without stratifying/quantifying the associated risk. These assessments are time-consuming 
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and complex, especially for application in a clinical context, although crucial for 

identification and referral in the primary health care (PHC) services.  Short screening 

should be regularly used, leading to more in deep assessment when needed.  

The need to identify people at risk, living in the community, led to the development 

of instruments that combine a multidimensional assessment and the respective 

stratification of the risk of occurrence of three adverse events: institutionalization, 

hospitalization, and death [25]. The Community Assessment of Risk Instrument (CARI) 

assesses the individual's functionality in three domains (mental, ADLs and medical) and 

the ability of their care network to meet the identified needs. Following this assessment, 

the general practitioner (GP) identifies the perceived risk of institutionalization, 

hospitalization, and death at one-year [26], where the presence of frailty, cognitive 

impairment and functional status are perceived risk markers [27].  

However, although the use of multidimensional assessment instruments in PHC 

services is the ideal scenario, this implies prior knowledge of the health and social 

condition of the person, which, associated with the limited time and resources, may lead 

to some limitations to its application. This fact led us to question whether the use of a 

simple, quick and low-cost measure such as the HGS, which is recognized as a predictor 

of various risks, does not require prior knowledge of the individual and can be applied by 

different healthcare professionals, has a significant relationship with the perceived risk of 

adverse outcomes at one year assessed by the GP.  

This fact led us to question whether the use of a simple, quick and low-cost 

measure such as the HGS, which is recognized as a predictor of various risks, does not 

require prior knowledge of the individual and can be applied by different healthcare 

professionals, has a significant relationship with the perceived risk of adverse outcomes at 

one year assessed by the GP.  

Therefore, with this study we aimed to: 1) explore the associations between the 

HGS and the different variables studied and 2) verify whether the HGS assessment is 

sufficiently robust to be systematically and routinely used in PHC to identify older people 

potentially at risk of adverse events over one year. 

 

Methods 

Design 

The sample used in this study is part of a research project conducted between 

2014 and 2016, which aims to characterize the needs of Portuguese primary healthcare 

users in the mental health domain, living in the community, aged 65 or older [28]. The 

study was approved by the Ethics Committee of the Regional Health Administration of 

the North (Opinion no. 6/2014), and the research protocol and procedures were 
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developed according to the Declaration of Helsinki. After a screening phase, where GPs 

identified individuals who presented problems namely in the mental state domain, 

individuals who agreed to participate in the study were assessed by the researcher and 

their GP. The screening instrument used was the Risk Instrument for Screening in 

Community, a reduced version of the CARI, whose Portuguese version was validated by 

Santos et al [29].  

The first author conducted a face-to-face interview with all participants who agreed 

to participate in the study, with the following data being collected: socio-demographic data 

(age, sex, education level), height and weight, muscle strength, muscle function, and 

frequency of physical activity.  

Height and weight were measured using, respectively, a stadiometer and a 

calibrated digital scale with a maximum capacity of 150 kg and a precision of 100g. 

Muscle strength was measured using a calibrated handgrip strength device [dynamometer 

(Takei dynamometer, T.K.K. 5401, Japan)]. Grip strength was tested 4 times, two on each 

hand, are performed alternately. The final score corresponds to the average value of the 

highest values obtained on each hand. Values ≤27kg for men and ≤16kg for women [1, 5], 

were considered to identify people with muscle weakness. Mobility/Muscle function was 

evaluated using gait speed by the Timed ―Up and Go‖ test (TUG) [30]. The person must 

stand up from an armchair, walk 3 m, turn around, walk back to the chair, and sit down. To 

assess the frequency of physical activity was made an isolated question ―How often do 

you practice any of the following activities (dancing, walking, farming,  gardening…)?‖, 

considering a 3-point scale: 1- Never/Almost never, 2- One to four times a month, 3-Two 

or more times a week. 

In parallel, the GP identifies the diagnosis present in each individual and, using 

CARI, assessed the perceived risk of occurrence of institutionalization, hospitalization, 

and death in the following 12 months (Global risk score). With this instrument, the GP 

assesses the existence (Yes) or not (No) of problems in 3 domains: Mental State, 

Activities of Daily Living (ADLs), and Medical State, their severity (mild, moderate, 

severe), and the caregiver network's ability to respond to them (Can Manage/Carer 

strain/Some gaps/Cannot manage/Absence [25, 26, 31]. After the identification of the 

presence of the problem, the GP should specify which problems are at the source of that 

assessment (e.g. mobility, transfer, dressing, and others, are items of ADLs Domain). In 

our study, we will only use data regarding the identification of the presence (Yes) or 

absence (No) of concerns in each domain, increasing the similarity of this instrument with 

the RISC, a screening instrument similar to the CARI, which has already been validated, 

and which does not include the subdivision of each domain into sub-items [29]. Based on 

the assessment carried out, the GP will assess the global perceived risk for the 
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occurrence of institutionalization, hospitalization, and death, in the following 12 months, 

scoring from 1 (Minimum/Rare) to 5 (Extreme/Sure).  The assessment of the perceived 

risk is based on two pillars: the level of severity and the protective capacity of the care 

network [49, 69]. To facilitate analysis, the risk value assessed in the Global Risk Score 

was identified as minimal/no risk if assessed as 1 or 2, or maximum/no risk if assessed as 

3 to 5 [27]. The GPs who participated in the study were trained in the use of CARI by the 

project investigators. The training of the researchers was carried out by the authors of the 

assessment tool and took place on two separate occasions, in Cork (Ireland) and Porto 

(Portugal), for a total of 16 hours. 

Only the participants who met assessments in all the variables studied were 

included. 

 

Statistics 

As the reference values of the HGS are stratified by sex [6], the sample 

characteristics are presented stratified by sex, the sample characteristics are presented in 

the same way. To compare both genders, for the categorical variables (formal education, 

frequency of physical activity, presence of weakness), relative frequencies were used, 

using the chi-square test for comparison between groups. For the continuous variables 

(age, number of diseases, weight, height, BMI, TUG, HGS) mean and standard deviation 

(SD) was presented, and a T-test was used for comparison of means. 

After studying the normality of all continuous variables and considering that most of 

them do not present a normal distribution, it was decided to use Spearman's correlation 

coefficient for analysing the correlations. 

To identify the relationship between HGS and the presence or absence of concerns 

and perceived risk of institutionalization, hospitalization, and death, was performed an 

age-adjusted analysis of variance. The HGS variable fitted the normal distribution for both 

genders, as well as it was confirmed, in general, the existence of homogeneity of 

variances through the Levene test. 

Data were treated with IBM SPSS software version 27.0 (IBM Corporation, New 

York, USA). A 5% significance level (p ≤ 0.05) was considered to determine statistically 

significant associations. 

 

Results 

The sample is composed of 174 individuals, 103 women (56.1%) and 71 men, with a 

mean age of approximately 75 years for both genders (Table 1). There is a significant 

difference in the years of education attended by men and women (p=0.008), being the 

illiteracy rate approximately double in women when compared to men (26.2% vs. 12.7%). 
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Regarding the practice of physical activity, the data obtained do not present significant 

differences between men and women. It should be noted that the majority of the 

participants in the study (70.4% men and 65.0% women) state that they engage in 

physical activity 2 or more times per week. Women have a slightly higher mean number of 

diseases than men (4.76 SD:2.49 vs 4.59 SD:2.23), although this is not a significant 

difference. 

Table 1. Characterization of the sample by sex 
 Men 

n=71 

 Woman 
n=103 

P 

Age (years) Mean (SD) 75.30 (7.13) 74.83 (7.09) 0.675 

Formal education (years) n(%) 
0 9 (12.7%)  27 (26.2%) 

0.008* 1-4 53 (74.6%) 73 (70.9%) 

≥5 9 (12.7%) 3 (2.9%) 

Frequency of Physical Activity n(%) 
Never/almost never 16 (22.5%)  22 (21.4%) 

0.395 One to four times a month 5 (7.0%) 14 (13.6%) 

Two or more times a week 50 (70.4%) 67 (65.0%) 

Nº of diseases Mean (SD) 4.59 (2.23) 4.76 (2.49) 0.649 

Weight (Kg) Mean (SD) 78.41 (10.04) 70.55 (11.79) < 0.001* 

Height (cm) Mean (SD) 167 (0.61) 153 (0.07) < 0.001* 

Body Mass Index (Kg/m
2
) Mean (SD) 28.19 (3.40) 29.99 (4.67) 0.004* 

Time up an Go (TUG) (seconds) Mean 

(SD) 
18.43 (12.22) 

21.38 (12.09) 
0.118 

Handgrip strength (Kg) Mean (SD) 28.04 (8.76) 14.81 (4.67) < 0.001* 
Not Weak: >27 to Men and >16 to Woman 

N(%)  
37 (52.1%)  46 (44.7%) 

0.333 
Weak: ≤27 to Men and ≤16 to Woman N(%) 34 (47.9%)  57 (55.3%) 

n – number of subjects; SD – Standard deviation 
 

Concerning weight and height, and as expected, there are significant differences 

between men and women, as well as in BMI. Regarding the assessment of muscle 

function through the TUG, the time required to perform the test is longer in women when 

compared to men, although not significant. Regarding the muscular weakness evaluated 

through the HGS, there is a significant difference between the results obtained by men 

and women, for men was 28.04 Kg (SD: 8.76) and for women was 14.81 Kg (SD: 4.67). 

When we classify the individuals as "Weak" or ―Not weak" considering the cut-off values 

defined for the HGS (―Weak‖: ≤27kg for men and ≤16kg for women) [1, 5], we verify that 

55.3% of the women are below that value, contrary situation to what is observed in men. 

As expected, age shows a significant negative correlation with HGS (ρ=-0.342 in 

men and ρ=-0.248 in women), as well as the number of diseases (ρ=-0.287 in men and 

ρ=-0.234 in women) and physical performance assessed by TUG (ρ=-0.520 in men and 

ρ=-0.475 in women) (Table 2). 

 

Table 2. Correlations between handgrip strength and others variables 

  
Men (n=71)  Women (n=103) 

 Spearman ρ P Spearman ρ P 

Age (years) -0.342 0.004* -0.248 0.012* 
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Nº of diseases -0.287 0.015* -0.234 0.017* 

Weight (Kg) 0.247 0.038* -0.025 0.800 

Height (m) 0.479 <0.001* 0.130 0.190 

Body mass index 
(Kg/m

2
) 

-0.048 0.689 -0.085 0.393 

Time up & Go (seconds) -0.520 <0.001* -0.471 <0.001* 

n – number of evaluations | ρ – Spearman correlation |*p ≤0.050 

Weight and height only shows a significant correlation in men (ρ= 0.247 in weight and ρ= 

0.479 in height). The correlation with BMI is not significant in either gender. 

Table 3 shows the relationships between the mean values obtained for the HGS 

and the presence of problems in Mental state, ADLs, and Medical state. In general, lower 

mean values are identified for the group of people having problems in the three domains. 

 

Table 3. Relation between HGS and GPs evaluation for existence of concerns in CARI Domains 
  Handgrip strength

1
 

  Men (n=71)  Women (n=103) 

Presence of 
Concern 

n (%) Mean (CI 95%) ηp
2 p 

 
n (%) Mean (CI 95%) ηp

2 p 

Mental State 

No 
20 (28.2) 

29.97 [26.25-
33.69] 

0.021 0.227 

 
22 (21.49) 

17.14 [15.37-
18.91] 

0.079 0.004* 
Yes 

51 (71.8) 
27.29 [24.96-

29.61] 
 

81 (78.6) 
14.19 [13.27-

15.11] 

ADLs 

No 
42 (59.1) 

30.88 [28.43-
33.33] 

0.151 0.001* 

 
50 (48.5) 

15.77 [14.55-
16.99] 

0.043 0.037* 
Yes 

29 (40.8) 
23.93 [20.95-

26.92] 
 

53 (51.5) 
13.92 [12.73-

15.11] 

Medical 
State 

No 
14 (19.7) 

32.50 [28.18-
36.82] 

0.072 0.025* 

 
9 (8.7) 

16.02 [13.13-
18.91] 

0.007 0.391 
Yes 

57 (80.3) 
26.95 [24.81-

29.09] 
 

94 (91.3) 
14.70 [13.81-

15.59] 
n – number of evaluations | CI - Confidence Interval | ηp

2
 - Partial Eta Squared (Efeito pequeno: 0.01; Efeito médio: 0.06; Efeito grande: 0.14) | p 

≤0.050 |*p≤0.050 
1
 Values adjusted to age 

 

The difference between the means of the two groups is significant in the Mental 

State for women (p=0.004), in the Medical State for men (p=0.025), and in the ADLs for 

both genders (Men p=0.001; Women p=0.037). In addition to the p-value, it is important to 

report the effect size on the variation of the HGS means. Considering the cut-off values for 

the Partial Eta Squared [32] we found a large difference (ηp
2=0.15, value greater than 

0.14) between the mean values of HGS in the ADLs domain in men. There is a medium 

effect when we analyze the difference between the means in medical status in men 

(ηp
2=0.07, value greater than 0.06) and in mental status for women (ηp

2=0.08, value 

greater than 0.06) and a small effect between the means present in the ADLs domain for 

women (ηp
2=0.04, value less than 0.06). 

About the perceived risk of adverse events in the following 12 months, those at risk 

present a lower mean HGS, with an exception for men identified at risk of 



  
 

85 

institutionalization. However, these differences are only significant in the perceived risk of 

institutionalization (p=0.001) and hospitalization (p=0.004) in women (Table 4).  

Table 4. HGS and GPs evaluation of the perceived risk of adverse outcomes by GP at 1-year 
  Handgrip strength

1
 

  Men (n=71)  Women (n=103) 

Perceived Risk n (%) Mean (CI 95%) ηp
2 p  n (%) Mean (CI 95%) ηp

2 p 

Institutionalization 

No 56 (78.9) 27.87 [25.63-
30.12] 

0.002 
0.74

8 

 69 (70.0) 15.86 [14.86-
16.87] 

0.107 0.001* 
Yes 15 (21.1) 28.67 [24.30-

33.05] 
 34 (33.0) 12.70 [11.23-

14.16] 

Hospitalization 

No 42 (59.2) 29.62 [27.07-
32.17] 

0.050 
0.06

2 

 66 (64.1) 15.79 [14.74-
16.83] 

0.081 0.004* 
Yes 29 (40.8) 25.10 [22.67-

28.85] 
 37 (35.9) 13.09 [11.68-

14.51] 

Death 

No 55 (77.5) 28.26 [25.97-
30.55] 

0.002 
0.70

7 

 74 (71.8) 15.34 [14.33-
16.35] 

0.032 0.072 
Yes 16 (22.5) 27.30 [22.91-

31.70] 
 29 (28.2) 13.50 [11.83-

15.27] 
n – number of evaluations | CI - Confidence Interval | ηp

2
 - Partial Eta Squared | p ≤0.050 

1
 Values adjusted to age 

 

This fact is reinforced by the size of the difference between the means of the two 

groups (presence versus absence of the problem), with a medium to large effect for the 

perceived risk of institutionalization (ηp
2=0.11, value greater than 0.06) and a medium 

effect for hospitalization (ηp
2=0.08, value greater than 0.06) in women. 

 

Discussion 

According to Dodds et al [5] the prevalence of weakness increases very rapidly in 

the older age groups, reaching about ¼ of people at age 80. In our sample, this 

percentage is more than double in women (55.3% vs 26%) and men (47.9% vs 23%). The 

mean HGS values obtained are lower 2.26 kg for men and 3.19 kg for women than those 

described for the Portuguese population aged 65 or over (Men: 30.3±9.2 vs 28.04±8.76; 

Women: 18.0.±5.4 vs 14.81±4.67) [33], which might be related to the fact that the 

participants in our study were identified at a screening stage as having mental health 

problems. A recent meta-analysis, which included nine longitudinal studies, confirmed the 

presence of consistent and positive associations between linear rates of change in 

handgrip strength and changes in cognitive functioning [17]. Therefore, taking into account 

that 71.8% of men and 78.6% of women were identified as having problems in the Mental 

State Domain, this fact may justify the low values found. 

Lower HGS values are also associated with the presence of multimorbidity (2 or 

more diseases simultaneously) [10, 34, 35], the increased probability of men having 5 

simultaneous diseases [34], and women being 2.57 times (OR 95% CI:1.30-5.07, 

p=0.007) more likely to have multimorbidity [36]. The average number of diseases is 

higher than 4.5 in both genders, and multimorbidity is present in more than 87% of the 

sample, with 48% having 5 or more diseases (values not shown). This variable shows a 
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significant negative correlation with the values obtained for the HGS (Men: ρ=-0.287; 

Women: ρ=-0.234). Our results corroborate and strengthen the idea that the use of HGS 

may play an important role in the early identification of multimorbidity. 

The TUG shows a moderate negative significant correlation with the HGS (men: 

ρ=-0.520; women: ρ=-0.471). This test aims to measure general physical performance [1, 

30, 37], and the values obtained in our sample suggest a poor overall physical 

performance, given the need for more time to complete it than the general Portuguese 

population [38]. This fact was expected considering that the first part of the TUG involves 

the transition from sitting to standing position, reflecting the muscular strength of the lower 

limbs. Taking into account that HGS correlates moderately with strength in other body 

compartments [1, 39] and the HGS values collected are low, strength in the lower limbs 

should also be low, leading to greater difficulty in performing the tasks inherent to the test. 

These results were verified by Porta et al, especially in women, who indicate experiencing 

greater problems in postural transitions [40]. The data for women in our study support 

these findings, spending almost twice as long as the recommended time for the 65-85 age 

group (21 vs 12 seconds) [41]. A factor that may also be associated with the need for 

more time to complete the test, maybe the presence of mental health concerns. As the 

existence of cognitive impairments explained 25.8% of the variance in TUG scores in a 

sample aged 70-99 years [42], these appear as a possible moderator of physical 

performance when associated with age and gender [43]. In a study whose purpose was to 

identify normative functional fitness standards for the Portuguese older adults, men 

achieved the fitness standards better than women, indicating a possible premature loss of 

physical independence [44]. At the same time, the levels of physical activity performed by 

women, especially activities with more intensity (high) are related to better HGS values in 

women [45]. In our view, these data reinforce the importance of developing and 

implementing tailor-made physical activity interventions, especially for women. 

Height and weight show a significant positive correlation with HGS only in males, 

being the correlation with height moderate (ρ=0.479) and low with weight (ρ=0.247). 

According to Samson et al, weight and height have a significant influence on the 

differences found in HGS between young and old people, the low values being a partial 

consequence of changes in height and weight over time [46]. However, variations 

associated with height may not guarantee adjustments about HGS [6], as happens to 

women, where the average height is 153cm and the standard deviation is ±0.07, with 

values very similar across the sample. 

The results obtained through individual and specific measures such as the low 

values of muscular strength (weakness) and low performance in muscular performance, 

may reflect a decline in functionality and reinforce the idea that we are facing a pre-frailty 
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(presence of 1 or 2 of the following criteria weakness, unintentional weight loss, self-

reported exhaustion, slow walking speed, and low physical activity) or frail population [18], 

potentially at risk of adverse effects. However, being fragile may not necessarily imply that 

you are at imminent risk of adverse events occurring. Risk reflects the probability of a 

hazard happening and its impact if it does, so managing it includes identification, 

assessment and response [47]. CARI allows the assessment of risk, taking into account 

the severity of the problems identified and the protective ability or lack of it, of the care 

network [25, 27]. Taking into account that the GPs had no previous access to the values 

obtained in the HGS measurement, the perception of risk of institutionalization, 

hospitalization, and death was assessed taking into account their knowledge of the 

individual in the three domains assessed. As expected, the mean HGS values were lower 

in individuals assessed as having problems in any of the domains and for those assessed 

at risk, a result that may indicate a good overall knowledge of their patients’ condition.  

The HGS values showed a significant relationship with the ADLs domain in both 

genders. The relationship found between the HGS and the ADLs domain was expected 

taking into account that this domain reflects the functional capacity through the 

performance of basic and instrumental ADLs. Low HGS may affect the ability to perform 

the tasks inherent to personal care, feeding, communication, among others, which 

increases functional decline. These results are in line with the results obtained in a 

prospective study carried out over 15 years (Jerusalem Longitudinal Cohort Study), where 

it was concluded that low HGS values predicted the subsequent onset of ADLs 

dependence and cognitive problems at the follow-ups performed [48]. In our sample, only 

in women, the relationship between the HGS and the presence of problems in the Mental 

State Domain is significant. This may be related to the high prevalence of illiteracy 

(26.2%) in women, approximately twice as high as in men (12.7%). Illiteracy increases the 

possibility of having cognitive problems by 2.92 times when compared to people with other 

levels of education [49]. At the same time, the cumulative effect of muscle weakness 

(higher prevalence in women) and BMI values that suggest the presence of overweight 

(higher prevalence in women), may indicate a deterioration of cognitive status [50] and 

frailty [23]. This fact reaffirms the idea that the sample studied may be in a state of pre-

fragility as had already been mentioned concerning the HGS values. 

Being frailty is more prevalent in women [24], with weakness being the most 

prevalent criterion of frailty [23, 51] and sarcopenia [52, 53] in the Portuguese population 

aged ≥65 years. These findings may justify the fact that the association between HGS and 

the risk of institutionalization and hospitalization is significant only for women, where 33% 

as being at risk of institutionalization, and of these 76.5% (≤16Kg) have muscle weakness 

(value unknown by the GP as pointed above). In a prospective study that aimed to 
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analyze the association of variables such as frailty with the risk of institutionalization (10 

and 18-year follow-up), being woman and pre-fragile significantly increased the risk of 

institutionalization by 1.85 times during the 18-year follow-up, with the effective 

percentage of institutionalization for women being higher than for men (48.9% vs 30.2%) 

[54]. Considering the strong relationship between low HGS and functional decline [8, 55, 

56] and the development of dependence on ADLs [16], and also between this and the 

increased risk of hospitalization at one year [57], we would expect the existence of a 

significant relationship between HGS and the perceived risk of hospitalization, however, 

this was only true for women. Low muscle strength is associated with an increased risk of 

hospitalization in the mid-term [9, 11, 58], as well as an increased length of hospitalization 

[59]. In addition to these facts, a study in a Portuguese Hospital Centre (Porto) revealed 

increased costs between 16.6-20% (356 to 428 euros per hospitalization) for those with 

lower HGS values (1st and 2nd quartile) at hospital admission [60]. In our sample, 36% of 

women were assessed by their GP as being at risk of hospitalization, and of these, 76% of 

women were assessed as weak. This high percentage reflects the perception of an 

imminently frail and dependent female population, with a high number of diseases 

susceptible to acute changes that imply hospitalization [61-63]. Women in our sample 

have a higher prevalence of problems in mental status, ADLs, and physical status when 

compared to men. This fact suggests a greater vulnerability to the occurrence of adverse 

events, a fact verified in the risk assessment performed by the GPs which shows 

statistically significant associations with the mean values of HGS for institutionalization 

and hospitalisation, only for women. 

Although this study has some strengths, such as the number of participants, one of 

the main limitations relates to the fact that the sample was not probabilistic, as it was 

conditioned by the GPs who agreed to participate in the study. This fact may have 

introduced a bias in the sample selection, which is minimized by the fact that the patients 

were randomly assigned to the GPs, as well as the fact that they were randomly selected 

from the whole Northern area of Portugal. At the same time, the GPs' participation in CARI 

instrument was around 57%, which limited the access to a wider sample. This fact may be 

related to the daily workload or the lack of motivation or interest in the instrument used. 

This issue should be further analyzed and explored to understand the reasons for the non-

compliance of the instrument. 

 

Conclusions 

The perceived risk of being or not being institutionalized and hospitalized in the 

next 12 months showed a significant association with the mean HGS values for women, 

which did not occur for men. Also, the associations found with the problems identified by 
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the GP in the domain of ADLs in both genders, in the mental state for women and in 

medical state for men, reinforce the importance of using a simple, quick and effective 

measure such as the HGS, in primary health care as a routine preventive assessment to 

screen people at risk of adverse outcomes. Increasing age and related changes in health 

status lead people to make more frequent use of health services, which could facilitate the 

implementation of an annual HGS assessment from the age of 65 years. People identified 

as being weak would be referred for more in-depth assessment to identify the existence, 

or not, of problems in different domains (e.g. CARI), and target them for intervention 

focused on the problems identified. Referral to exercise interventions/programs with a 

focus on improving functionality should be an essential part of the interventions. 
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Análises, discussões e conclusões 

 
O envelhecimento da população acarreta desafios globais nas mais diversas áreas 

da sociedade. Os sistemas de saúde, desenhados primariamente para dar uma resposta 

a situações agudas, deparam-se hoje com pessoas que vivem cada vez mais, com mais 

problemas crónicos, mais limitações no desempenho das suas atividades da vida diária, e 

maiores condicionamentos à participação ativa numa sociedade cada vez menos 

presencial e mais online. Se associarmos a estes pressupostos, a evolução da estrutura 

familiar, o facto da idade média dos cuidadores ser similar à idade de quem necessita de 

cuidados, e a dificuldade em obter respostas sociais adequadas às necessidades 

identificadas, deparamo-nos com um caminho repleto de obstáculos, que começa na 

recolha sistematizada de informação sobre a condição de saúde, os problemas 

associados e a forma como a rede de cuidados lhes dá resposta. E se for possível 

escolher outro caminho, com menos obstáculos/riscos? E se conseguirmos identificar 

quem está em risco de forma a optimizar a sua gestão? Foi a ideia de que seria possível 

identificar, de forma simples e rápida, pessoas idosas que se encontram em risco, que 

motivou o desenvolvimento da presente tese, tendo sempre como foco a 

operacionalização e a aplicação prática dos resultados obtidos. Além dos resultados 

apresentados nos três artigos, a discussão e as conclusões refletem uma análise 

conjunta de todos os resultados apresentados ao longo da tese, nomeadamente dos que 

não foram integrados em nenhum dos artigos já publicados/submetidos. 

A avaliação do risco em saúde está na maioria das vezes associada à identificação 

de doenças específicas como é o caso dos rastreios às doenças oncológicas, ou a 

aplicação de instrumentos de avaliação de diferentes condições, como é o caso de 

avaliação da fragilidade física (ex. Fenótipo de Fried), o declínio cognitivo (ex. Mini Mental 

State Examination), o declínio funcional/dependência (ex. Índice de Barthel, Índice de 

Katz), entre outros. Embora sejam de extrema relevância, nenhuma destas avaliações 

nos dá uma visão global e estratificada do risco de ocorrência dos acontecimentos 

adversos mais comuns nas pessoas idosas: a institucionalização, a hospitalização e a 

morte. Partindo dos fundamentos da Avaliação Compreensiva Geriátrica, de que a 

vulnerabilidade à ocorrência de efeitos adversos poderá decorrer de causas tão distintas 

como a capacidade fisiológica, funcional e psicossocial [47-50], foi desenvolvido o 

programa CARTS, que integra o RISC, o instrumento de rastreio, e o CARI, o instrumento 

que permite identificar os problemas que estão na origem do risco avaliado [49, 100]. Foi 

esta combinação, associada ao facto do RISC ser um instrumento multidimensional, 

simples, de rápido preenchimento [49, 69]., fiável [103], válido [102] e desenvolvido 

especialmente para aplicação nos Cuidados de Saúde Primários, que nos levou a definir 
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como primeiro objetivo de estudo: validar a versão portuguesa do Risk Instrument for 

Screening in Community.  

 

O RISC e a sua validade preditiva  

No artigo I é apresentado o processo de validação da versão portuguesa do RISC. 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que o RISC, representado pela Avaliação 

Global de Risco (1-risco mínimo a 5-risco extremo), tem uma precisão razoável a boa a 

prever a institucionalização (AUC de 0,79) e a morte (AUC de 0,77), mas pouca precisão 

na previsão da hospitalização (AUC de 0,62). Estes dados vão ao encontro de resultados 

obtidos em estudos anteriores nos quais o RISC demonstrou a mesma tendência [103, 

122].  

Tão importante como avaliar a precisão da medida de avaliação, é identificar o valor 

que melhor diferencia quem está, e quem não está em risco. Assim, e tendo em conta o 

melhor equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade de cada medida, uma 

pontuação global ≥3 identifica a existência de risco de institucionalização e morte nos 12 

meses seguintes, enquanto que para a hospitalização o valor a utilizar deverá ser uma 

pontuação igual ou superior a 4. Além destes dados permitirem identificar, de uma forma 

mais precisa, quem se encontra em risco de ser institucionalizado, hospitalizado ou 

morrer nos 12 meses seguintes, estes poderão facilitar a interpretação dos resultados 

obtidos e permitir a referenciação das pessoas em risco para uma avaliação 

multidimensional mais exaustiva, permitindo identificar as causas do risco e excluir falsos 

positivos, como é preconizado [41, 96, 97]. 

Outros dados que poderão ser úteis à tomada de decisão dos profissionais de 

saúde prendem-se com a precisão preditiva de cada um dos componentes do RISC 

(Artigo I - Tab. 4). Desta forma poderemos dizer que: 

 a institucionalização é predicta com uma maior exatidão pela severidade do 

estado médico [AUC 0.80 (0.98-0.92)] e pela capacidade da rede de cuidados dar 

resposta aos problemas do domínio estado mental [AUC 0.77 (0.61-0.94)], 

reforçando a ideia de boa capacidade preditiva [122]. 

A severidade dos problemas médicos poderá dificultar ou até impossibilitar a sua 

gestão em casa, tanto pela complexidade dos cuidados médicos necessários como pela 

dificuldade de resposta da rede de cuidados. Na nossa amostra, cerca de 8% (5 em 60) 

dos participantes que vivem sozinhos foram institucionalizados em comparação com 

apenas 1,4% (5 em 368) dos que vivem com outros. A presença de um cuidador informal, 

especialmente um parceiro, tem um forte efeito protetor, reduzindo o risco de 
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institucionalização em 40% para uma pessoa com 80 anos [134]. No entanto, a 

sobrecarga sentida pelos cuidadores de pessoas com demência, especialmente a 

presença de perturbações comportamentais, está associada ao desejo de 

encaminhamento para cuidados de longa duração (institucionalização) [135], situação 

que deverá ser tida em conta quando é identificada a presença de problemas no Estado 

mental. Os resultados obtidos no nosso estudo reforçam o papel da rede de cuidados na 

gestão dos problemas de saúde mental e o risco de institucionalização [136]. 

 a morte é predicta com maior exactidão pela severidade dos problemas 

médicos [AUC 0.73 (0.60-0.86)] e das AVD´s [AUC 0.73 (0.60-0.86)] embora todos os 

valores sejam menos precisos do que o valor global de risco [AUC 0,77 (95% CI: 

0,65-0,88)]. Estes valores são similares a valores obtidos por outros instrumentos 

concebidos para prever a morte dos residentes da comunidade, que também apresentam 

uma exactidão diagnóstica razoável com valores de AUC geralmente inferiores a 0,80 

[18].  

Os resultados obtidos vão ao encontro das conclusões de Teixeira et al que 

identifica a severidade dos problemas médicos como o melhor factor de previsão do risco 

percebido de morte pelos médicos de família, sendo esta probabilidade aumentada em 

65 vezes quando a rede de cuidados não é capaz de lidar com estes problemas em casa 

[90]. É de notar que após um ano, apenas 3% da nossa amostra (n=14) tinha morrido. A 

sua idade média era de 84 anos, quase 10 anos mais velhas do que as pessoas vivas no 

seguimento (75 anos) e morreram mais homens (5%) do que mulheres (2%). No nosso 

estudo, a idade, mas não o sexo, foi significativamente associada à morte. Kusumastuti et 

al com base numa análise de dados secundários do Survey of Health, Ageing, and 

Retirement in Europe (SHARE) identificaram a idade como a principal previsão de 

mortalidade a um ano com uma AUC de 0,798 (95% CI 0,775-0,820) [137], valor similar 

ao encontrado para a Avaliação global de risco percebido de morte.  

 a hospitalização é predicta com maior exactidão pela capacidade da rede de 

cuidados gerir os problemas do domínio estado médico [AUC 0.68 (0.61-0.75)] e 

estado mental [AUC 0.68 (0.61-0.75)], sendo estes valores superiores ao valor de 

risco global (AUC 0,62).  

A complexidade associada à previsão de hospitalização numa população 

eminentemente frágil, muito suscetível à ocorrência de exacerbações das suas múltiplas 

doenças crónicas [79, 122, 138], pode justificar estes resultados, também verificados por 

O'Caoimh et al para o risco global (AUC de 0,61) [103]. Como podemos verificar pelos 

valores obtidos para cada um dos componentes do instrumento, a capacidade da rede de 

cuidados e a severidade dos problemas identificados são mais precisos a identificar o 

risco de hospitalização do que o risco global. A dificuldade da rede de cuidados gerir os 
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problemas pode desencadear o agravamento de patologias crónicas, levando a episódios 

de hospitalização. Segundo Bernardes at al, os pacientes com demência representam 

uma quantidade significativa de hospitalização em hospitais públicos portugueses do 

continente [139], facto que pode ser uma consequência da capacidade de gerir, ou não, 

dos problemas associados ao estado mental. Tendo em conta estes resultados, e no que 

diz respeito à hospitalização, a rede de cuidados apresenta uma precisão preditiva 

superior ao valor global de risco pelo que deverá ser alvo de uma atenção especial.  

Os dados anteriores permitem-nos tirar as seguintes conclusões sobre a 

capacidade preditiva do RISC: 

- o RISC é mais preciso na previsão da institucionalização e da morte, e menos na 

previsão da hospitalização. O ponto de corte a adoptar para a identificação dos que se 

encontram em risco é uma pontuação ≥3 para a institucionalização e a morte e ≥4 para a 

hospitalização. O RISC parece ser um instrumento útil para a identificação precoce dos 

que se encontram em risco; 

- a existência de preocupações específicas de saúde mental, física ou AVD´s não é 

suficiente para prever resultados adversos. No entanto, a severidade e a capacidade da 

rede de cuidados gerir estes problemas parece melhorar a precisão, especialmente no 

risco de hospitalização, onde a capacidade da rede de cuidados gerir os problemas do 

estado mental e médico apresenta maior precisão do que o valor obtido para a Avaliação 

global de risco; 

- os resultados sugerem que os juízos qualitativos feitos por profissionais de saúde com 

conhecimento detalhado dos seus pacientes, são úteis na avaliação e gestão do possível 

risco [20]. Contudo, são necessários mais estudos para confirmar estes resultados, bem 

como a utilidade da utilização de uma medida subjectiva de avaliação do risco na prática 

clínica diária. (ou seja, fora dos ambientes de investigação).  

Após o rastreio de quem está em risco, importa conhecer as causas que estão na 

sua origem. A identificação da presença de problemas no estado mental, nas AVD´s e no 

estado médico avaliada no RISC não especifica quais as funções, atividades ou 

condições que levam à identificação desse problema e a relação que cada um tem com 

cada um dos riscos percebidos. Essa informação é de extrema relevância, tanto para a 

referenciação como para o desenvolvimento de intervenções específicas, focadas nos 

problemas apresentados por cada um dos indivíduos. O CARI, sendo uma versão do 

RISC mais extensa e detalhada, que discrimina os vários itens que compõem cada 

domínio (Estado mental, AVD´s e Estado médico), permitiu-nos explorar cada um deles e 

dar resposta ao nosso segundo objetivo: identificar os itens de cada domínio que melhor 

explicam o risco percebido (CARI) e os modelos que melhor explicam o risco de 
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hospitalização (Artigo II), institucionalização e morte nos 12 meses seguintes. 

 

O CARI e a sua capacidade descritiva e preditiva 

Antes de aprofundarmos a discussão dos resultados obtidos é necessário abordar 

uma das principais limitações ao nosso estudo. A partir dos indivíduos identificados como 

estando em risco na fase de rastreio (RISC), foi constituída uma amostra de 436 pessoas 

para serem avaliadas com o Protocolo A e B (Fig. 4). Destas, 246 foram avaliadas pelos 

seus médicos de família e, dos dados recolhidos, mais de metade não apresentava o 

preenchimento de todos os itens do CARI. É aqui que surge uma das principais 

limitações deste estudo, a participação dos médicos de família no preenchimento do 

CARI. Embora o tempo médio para o preenchimento do CARI seja de aproximadamente 

10 minutos, a sobrecarga de trabalho existente diariamente, associado ao facto de não 

existirem médicos suficientes nas zonas rurais, onde o número de médicos por 1000 

habitantes é inferior à média nacional [15], poderá ser uma justificação para uma 

participação reduzida (57%). No entanto, não podemos descartar motivos como 

desmotivação ou desinteresse pelo instrumento. Além deste facto, muitos dos 

questionários preenchidos, apresentaram dados em falta que pertenciam na sua maioria 

aos itens de avaliação da funcionalidade (domínio AVD´s). Este facto poderá refletir 

alguma dificuldade e/ou desconhecimento sobre a capacidade funcional dos pacientes, o 

que poderá ser justificado pela existência de um modelo de resposta dos serviços de 

saúde maioritariamente focado na resposta a condições agudas [105] e não a condições 

que têm na sua base alterações multidimensionais, que podem resultar na perda de 

funcionalidade e fragilidade.  

Tal como foi referido anteriormente, o CARI permite discriminar os problemas mais 

frequentes em cada um dos domínios, sendo importante introduzir na discussão alguns 

aspectos relacionados com as características que se destacam na amostra estudada.  

Tendo como base as avaliações completas do CARI (Artigo II) verificamos que: 

- no domínio Estado Mental, os problemas de cognição, ansiedade/depressão 

e função executiva estão presentes em mais de 70% da amostra. A elevada 

prevalência de pessoas com idade ≥80 anos [140], de analfabetismo e baixa escolaridade 

quando comparada com valores nacionais [141], a de multimorbilidade [19, 20] e o facto 

de a amostra incluir muitas zonas rurais [142] poderá justificar os resultados obtidos. 

- no domínio das AVD´s, a presença de problemas nas AVD´s instrumentais 

(58.5 a 72%) é mais elevada do que os problemas nas atividades básicas (23.7 a 

57.6%). Tendo em conta que a capacidade de realizar actividades instrumentais reflete 
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uma limitação generalizada na participação em actividades da vida diária [143], pode 

refletir um estado de declínio funcional e um maior risco de dependência. Este facto 

poderá ser justificado pela idade e a sua associação aos problemas na função executiva 

e a depressão [144], à cognição [127] e à  multimorbilidade [145].  

- no domínio Estado médico, a presença de problemas relacionados com 

condições médicas crónicas é que apresenta uma maior prevalência (92,4%) 

seguido pelos problemas de equílibrio/quedas (59.3%). Este facto pode estar 

relacionado com os valores de multimorbilidade e número médio de doenças encontrados 

na nossa amostra, superiores aos identificados em Portugal em 2015 [111, 112]. Ao 

mesmo tempo, os problemas de equílibrio/quedas são frequentes em populações mais 

velhas, podendo estar relacionados com um desempenho muscular/motor deficitário 

observado nos valores obtidos no teste Timed Up & Go (valores apresentados no Artigo 

III). Este facto reforça a ideia de estarmos perante uma amostra com uma performance 

física global [57, 146, 147] abaixo da média portuguesa [148] . 

Estamos perante uma amostra de pessoas com uma elevada prevalência de 

problemas médicos crónicos, problemas de cognição, função executiva, ansiedade e 

problemas generalizados na funcionalidade (AIVD´s) que, associados à falta de apoio 

formal ou informal (30% dos indivíduos não têm qualquer tipo de apoio), ou à dificuldade 

da rede de cuidados dar uma resposta capaz, especialmente no que diz respeito às 

AVD´s, levaram à avaliação de risco obtida. Estamos assim em condições de aprofundar 

os resultados obtidos e identificar os modelos e variáveis que melhor explicam e 

predizem cada um dos riscos percebidos. 

Os modelos testados para o risco percebido de institucionalização apresentam 

valores explicativos mais baixos quando comparados com os valores obtidos para o risco 

de hospitalização (Artigo II), sendo o melhor modelo o que prediz o risco de morte.  

Tabela 9. Quadro resumo dos valores de R
2
 obtidos para todos os riscos avaliados 

 Valores de teste R
2
 de Nagelkerk 

 
Modelo Estado 

Mental 
Modelo AVD´s 

Modelo Estado 
Médico 

Modelo CARI 

Risco de Institucionalização 0.101 0.310 0.194 0.380 

Risco de Hospitalização 0.257 0.457 0.347 0.577 

Risco de Morte 0.239 0.506 0.721 0.700 

 

O modelo que melhor prevê o risco de institucionalização compreende todos 

os itens do CARI, explicando 38% do risco percebido, sendo a presença de 

problemas no Uso de Tecnologias o único item que confere um aumento 

significativo no risco percebido de institucionalização. Cada vez mais, as atividades 
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diárias que realizamos implicam a utilização de tecnologia. Desde o contacto com os 

outros, à realização da maioria das AIVD´s, e ao acesso aos cuidados de saúde (à 

distância), a presença de problemas na utilização destes equipamentos/serviços poderá 

restringir o contacto social, limitar a realização das atividades diárias de uma forma 

independente e dificultar o seguimento/controlo do estado de saúde do paciente 

precipitando a sua institucionalização. Isto é particularmente preocupante num período 

em que os serviços de saúde se encontram cada vez mais sobrecarregados e os 

cuidados de saúde primários se deparam com uma alteração no modelo de atendimento, 

provocada pela pandemia COVID-19. O aumento do número de consultas não 

presenciais em detrimento das consultas presenciais, associado à diminuição do número 

de consultas de vigilância [149], poderá ter provocado a evolução negativa de doenças 

crónicas e ao mesmo tempo limitado o acesso daqueles que são os seus principais 

utilizadores, as pessoas idosas, especialmente tendo em conta as dificuldades 

relacionadas com o uso de tecnologias. No entanto, e sabendo que o risco percebido 

considera a severidade e a capacidade da rede de cuidados dar resposta aos mesmos, 

poderemos induzir que o facto de ter problemas não explica mais de 38% do risco. Este 

facto é importante, especialmente se tivermos em conta o papel da rede de cuidados face 

à institucionalização [71], podendo a capacidade ou incapacidade da rede funcionar como 

protector ou desencadeador da mesma. Assim sendo, a identificação e resolução de 

problemas associados à utilização de tecnologias por parte dos idosos e à capacidade da 

rede de cuidados fazer face a estes problemas, poderá permitir uma diminuição do risco 

de institucionalização, promovendo a manutenção a vivência do envelhecimento em casa 

e na comunidade, por mais tempo, tal como é defendido de uma forma geral [66, 67]. A 

criação de formas de apoio diferenciadas, que poderão passar pela formação em 

competências tecnológicas, para a pessoa idosa e os seus cuidadores poderá ter um 

papel positivo na diminuição do risco. 

O modelo que melhor prevê o risco de hospitalização compreende todos os 

itens do CARI, explicando 58% do risco percebido, sendo a presença de problemas 

de mobilidade (ABVD´s), preparação de refeições (AIVD's), cuidados paliativos 

(estado médico) e comunicação (estado médico) as variáveis que aumentam 

significativamente o risco de hospitalização no ano seguinte. Estes dados sugerem 

que uma avaliação que inclui variáveis de funcionalidade, básicas e instrumentais, torna a 

avaliação do risco de hospitalização mais robusta do que a simples inclusão de fatores do 

estado mental ou médico. Na prática clínica, estes resultados podem ser úteis para os 

médicos de família, permitindo-lhes identificar os fatores desencadeantes do risco de 

hospitalização, tornando possível o encaminhamento médico e a intervenção atempada 
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para os minimizar. Este facto é de particular relevância tendo em conta que a avaliação 

do risco percebido de hospitalização, obtido na validação do RISC, foi o que obteve uma 

precisão mais fraca. Esta fraca precisão poderá estar relacionada com a dificuldade em 

prever a ocorrência de agudizações das doenças crónicas, facto que poderá ser 

minimizado com a análise da  capacidade da rede de cuidados na gestão dos problemas 

médicos e do estado mental, e dar uma visão mais real do risco em que se encontra cada 

indivíduo. Um melhor desempenho dos cuidados de saúde primários, suportados por uma 

avaliação multidimensional que integre a rede de cuidados, pode contribuir para uma 

redução do número de hospitalizações, da utilização de serviços hospitalares e da 

pressão financeira sobre os serviços de cuidados de saúde [109]. Este facto pode sugerir 

a necessidade de introduzir profissionais de diferentes áreas na avaliação 

multidimensional realizada após o rastreio, nos cuidados de saúde primários. 

O modelo que melhor prevê o risco de morte compreende os itens do domínio 

Estado médico, explicando 72% do risco percebido, sendo a presença de 

problemas de cuidados paliativos e a idade, os factores que melhor explicam o 

risco percebido de morte. Era expectável que um maior número de anos vividos 

associado à presença de problemas de cuidados paliativos aumentasse a percepção de 

risco de morte. A presença de condições crónicas complexas num estado de evolução 

avançado, cria a necessidade de prestação de cuidados paliativos, sendo esta uma 

prioridade cada vez maior na prestação de serviços de saúde [133]. No entanto, e 

embora este modelo seja o mais indicado, o modelo que inclui todos os itens do CARI, 

apresenta uma diferença de apenas 2% na capacidade explicativa do risco percebido de 

um modelo relativamente ao outro, integrando itens de funcionalidade (AVD´s). Estes 

mostram um aumento significativo do risco, reforçando o facto do estado funcional ser 

preditor da mortalidade nas pessoas idosas [87]. Estes dados reforçam igualmente a 

importância de uma avaliação multidimensional para identificar aqueles que se encontram 

em risco. 

Tendo em conta os modelos preditores mais adequados, identificámos na figura 6 

as variáveis/itens que apresentam uma relação significativa com os riscos percebidos 

avaliados (p≤0.050). Ao analisarmos a figura percebemos que os itens do domínio Estado 

mental não apresentam uma relação significativa com nenhum dos riscos, sendo 

igualmente os modelos que apresentam um valor explicativo mais baixo. Tendo em conta 

que a avaliação do risco resulta de uma ponderação entre a presença e a severidade dos 

problemas e a capacidade da rede lhes fazer face, a rede de cuidados poderá agir aqui 

como minimizador do risco percebido. Os itens do Estado médico apresentam uma 

relação com a hospitalização e morte, algo que era expectável tendo em conta as as 
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possíveis consequências inerentes às inúmeras complicações e exacerbações das 

condições médicas existentes, especialmente as situações relacionadas com a 

necessidade de cuidados paliativos. As AVD´s surgem como preditores do risco de 

institucionalização, hospitalização e morte, o que confere à funcionalidade/declínio 

funcional um papel muito relevante na avaliação do risco. 

 

Figura 5. Identificação das variáveis com associação significativa com os 3 riscos incluídas nos 

modelos com melhor capacidade explicativa 

 

Estes resultados levam-nos a concluir uma avaliação multidimensional que inclua 

variáveis de funcionalidade, básicas e instrumentais, torna a avaliação do risco percebido 

mais robusta do que a simples inclusão de indicadores do estado mental ou estado 

médico. Na prática clínica, estes resultados podem ser úteis para a identificação de 

factores desencadeadores dos riscos, tornando possível o encaminhamento médico e a 

intervenção atempada para os minimizar.  

No entanto, e embora os resultados demonstrem a utilidade e versatilidade da 

utilização de um instrumento de avaliação multidimensional para identificação dos que se 

encontram em risco nos CSP, a sua utilização implica o conhecimento prévio da condição 

de saúde e social da pessoa idosa. Esta necessidade poderá acarretar algumas 

limitações à sua aplicação, tal como identificámos com o elevado número de valores em 

falta no preenchimento do CARI. Foi este facto que nos levou a investigar se, a utilização 
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de uma medida simples, rápida e de baixo custo, como a força da mão, que não 

pressupõe o conhecimento anterior do indivíduo, e pode ser aplicada por diferentes 

profissionais de saúde treinados para o efeito, apresenta uma relação significativa com o 

risco percebido pelo MF. Surge assim o nosso terceiro e último objetivo de estudo: 

identificar associações entre o risco percebido pelos médicos de família através de uma 

avaliação multidimensional (CARI), e os valores de força da mão, uma medida 

reconhecidamente preditora de declínio funcional [58, 59] e do risco hospitalização [60-

62], institucionalização [63] e morte [61-65], e identificada como um factor de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares [150] e alterações no funcionamento 

cognitivo [151, 152] (Artigo III). 

 

Força da mão e o risco percebido de acontecimentos adversos 

Tendo como base uma amostra que apresenta valores de força da mão inferiores 

aos valores descritos para a população portuguesa com 65 anos ou mais [54], 

poderemos deduzir que estamos perante indivíduos num estado generalizado de pré-

fragilidade física, tendo a idade, o número de doenças e o desempenho muscular/motor 

(TUG) uma correlação negativa significativa em ambos os sexos. A presença de 

problemas nos 3 domínios avaliados pelos MF´s com o CARI, está associada a valores 

médios de força da mão inferiores, sendo esta diferença significativa no domínio AVD´s 

para ambos os sexos, no domínio Estado mental para as mulheres no domínio Estado 

médico para os homens.  

A associação encontrada com a presença de problemas nas AVD´s era esperada, 

tendo em conta que este domínio reflecte a capacidade funcional através do desempenho 

nas atividades básicas e instrumentais da vida diária, tal como a medida da força da mão. 

Ao mesmo tempo, estes resultados são reforçados com a correlação negativa encontrada 

entre os valores da força da mão e os valores do teste Timed Up and Go (TUG), que 

pretende avaliar o desempenho físico geral [57, 146, 147]. Baixos valores de força da 

mão estão fortemente relacionados com o declínio functional [59, 153, 154] e o 

desenvolvimento da dependência nas AVD´s [151], sendo que a presença de valores 

baixos prevê um subsequente início dependência de AVD´s e problemas cognitivos, 

quando avaliados longitudinalmente [155]. 

A associação significativa encontrada nas mulheres entre os valores de força e a 

presença de problemas no Estado mental poderá ser justificada pela maior prevalência 

de fraqueza muscular nas mulheres, tendo em conta que alterações no funcionamento 

cognitivo estão associadas a alterações lineares da força de preensão da mão [152]. 
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Além disso, a elevada prevalência de analfabetismo encontrada nas mulheres, 

aproximadamente o dobro dos homens, poderá aumentar a probabilidade de ter 

problemas cognitivos [156].  

A presença de problemas no domínio Estado médico está associada a valores 

médios de força da mão mais baixos, sendo esta diferença significativa para os homens. 

Simultaneamente, os dados mostram que quanto maior o número de diagnósticos, menor 

a força da mão. O número de doenças está intimamente relacionado com a presença de 

problemas de condições de saúde crónicas, condição com maior prevalência na nossa 

amostra. Valores mais baixos da força da mão estão associados à presença 2 ou mais 

doenças simultâneas [61, 157, 158]. Embora os homens da nossa amostra apresentem 

um número médio de doenças inferior ao das mulheres, a associação encontrada poderá 

estar relacionada com o tipo de doenças apresentadas pelos homens e as suas 

implicações. Se tivermos em conta os dados para a amostra global avaliada pelos 

médicos de família e incluirmos todas as avaliações, sem excluir os que não foram 

avaliados na totalidade do CARI, percebemos que os homens apresentam uma maior 

prevalência de problemas cardíacos, sendo esta diferença significativa quando 

comparados com as mulheres. Ao mesmo tempo, o número médio de consultas 

realizadas nos CSP e em diferentes especialidades médicas são igualmente superiores 

nos homens, sugerindo a presença de problemas que implicam uma maior continuidade e 

especificidade no cuidado. Sabendo que baixos valores de força da mão são um factor de 

risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares [150] e que os homens 

apresentam uma maior prevalência desta doença, este facto poderá justificar a 

associação encontrada. 

Tendo em conta as convergências encontradas entre a avaliação do MF e os 

resultados obtidos para a força da mão, poderemos dizer que a força da mão poderá ser 

um bom indicador da presença de declínio funcional, problemas relacionados com o 

funcionamento cognitivo nas mulheres e problemas médicos específicos nos homens. 

Mas, e qual a sua relação com o risco percebido de institucionalização, hospitalização e 

morte?  

Os resultados obtidos mostram que as pessoas percebidas como estando em risco 

pelo MF correspondem, na sua maioria, a pessoas com baixos valores de força da mão, 

sendo que as mulheres apresentam uma maior prevalência de fraqueza muscular quando 

comparadas com os homens (+7,4%). Este facto poderá justificar a existência de 

associações significativas apenas no sexo feminino para o risco de institucionalização e 

hospitalização percebido nos 12 meses seguintes.. 
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Valores mais baixos de força da mão são associados a um maior risco de 

hospitalização a um ano [76] e a médio prazo [60, 62, 159], ao aumento da duração da 

hospitalização [160], bem como a um aumento dos custos associados ao internamento 

hospitalar [161]. No caso da hospitalização a um ano, as mulheres percebidas como 

estando em risco apresentam valores médios inferiores, com o tamanho da diferença 

entre as médias dos grupos a apresentar um efeito moderado. Este facto reforça o papel 

da força da mão como indicador de pessoas em risco de hospitalização tendo em conta 

que apresenta uma associação significativa com a avaliação de risco percebido realizada 

pelo MF quando utiliza um instrumento de avaliação multidimensioal. 

 

 

Figura 6. Representação das relações significativas entre a força da mão e os componentes do CARI. 

 

Ser pré-frágil e mulher aumenta o risco de institucionalização [162] o que se reflete 

na associação significativa encontrada entre a força muscular e a percepção de risco 

avaliado pelo MF. Tendo em conta que a fragilidade é mais prevalente nas mulheres 

[163], e sendo a fraqueza muscular o critério mais prevalente na população portuguesa 

com idade ≥65 anos [52, 53], estes factos podem justificar a associação verificada com o 

sexo feminino.  

Diversos estudos apresentam provas do poder preditivo da força da mão com a 
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morte [61, 62, 65, 150], sendo a associação entre esta e todas as causas de mortalidade 

mais forte para as mulheres, em comparação com os homens [164]. No nosso estudo 

não foram encontradas associações entre a percepção de risco de morte e os valores 

médios de força da mão em ambos os sexos, o que poderá estar relacionado com o facto 

da previsão ser feita para um curto espaço de tempo (um ano). A força da mão quando 

associada aos valores do TUG, e incluída em modelos com outras covariáreis como 

comorbilidades, medidas antropométricas, factores sociodemográficos e estilos de vida, 

surge como um forte preditor independente da ocorrência de morte, num curto espaço de 

tempo (0.5 a 2 anos) [165]. Tendo em conta que apenas verificámos a associação dos 

valores médios da força da mão com a avaliação de risco percebido de morte, que tem 

na sua base uma visão multidimensional do indivíduo, esta medida poderá ser 

insuficiente para ser associada de uma forma significativa, e num curto espaço de tempo, 

à percepção de risco de morte.  

Independentemente deste facto, e tendo em conta os pontos convergentes 

encontrados entre os valores da força da mão, os vários componentes do CARI e o valor 

global de risco avaliado pelos MF para a institucionalização e hospitalização nas 

mulheres, poderemos afirmar que a utilização de uma medida simples, rápida e eficaz 

como a força da mão, poderá ser utilizada nos cuidados de saúde primários como uma 

avaliação de rotina, a fim de identificar pessoas idosas mais vulneráveis ao risco de 

acontecimentos adversos. Além das associações identificadas com a percepção de risco 

avaliada pelo MF, a presença de fraqueza muscular é um indicador da presença de 

sarcopenia e fragilidade, pelo que a implementação de um rastreio anual da força da 

mão, a partir dos 65 anos de idade, permitiria identificar aqueles que apresentam valores 

abaixo dos recomendados e encaminhá-los para uma avaliação multidimensional, com 

posterior encaminhamento para respostas diferenciadas. 

A transposição dos resultados e das conclusões obtidas para a prática diária é o 

objetivo último de qualquer investigação. A criação do fluxograma seguinte (Fig. 8) 

pretende refletir uma possível forma de operacionalização e implementação do processo 

de identificação, avaliação e referenciação de pessoas em risco de acontecimentos 

adversos, de forma a permitir uma prestação de cuidados globais ajustada às 

necessidades reais dos indivíduos. 
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Figura 7. Exemplo prático de rastreio, avaliação e encaminhamento de pessoas idosas em risco de 

acontecimentos adversos, utentes dos Cuidados de Saúde Primários. 

 

No entanto, e para a real implementação deste processo, algumas questões têm de 

ser realçadas, estando elas relacionadas com as principais limitações encontradas ao 

longo do estudo. A informação obtida esteve sempre dependente da vontade de 

participação das equipas médicas das diferentes unidades de saúde, o que condicionou 

toda a evolução da investigação. Embora a participação dos MF´s na primeira fase do 

estudo com a aplicação do RISC e o seguimento dos participantes a um ano tenha sido 

razoável, tal não permitiu extrapolar os resultados para a população portuguesa, por não 

ser uma amostra representativa da mesma. Ao mesmo tempo, a baixa participação na 

segunda fase com a aplicação do CARI (57%) e a enorme quantidade de valores em falta 
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na avaliação da funcionalidade (Domínio AVD´s) realça a falta de informação disponível 

para os MF´s e a possível necessidade de inclusão de outros profissionais no processo 

de avaliação do CARI de forma a complementar a visão privilegiada que o MF tem da 

condição de saúde do seu paciente. Esta ideia é reforçada com complexidade inerente à 

avaliação da capacidade da rede de cuidados caso o MF não tenha a percepção dos 

apoios presentes, o que pode condicionar a avaliação global de risco a um ano, tendo em 

conta o papel facilitador ou limitador que esta poderá ter. 

A introdução de um pré-rastreio na avaliação de risco que não implique o 

conhecimento prévio da pessoa idosa, como é o caso da força da mão, poderá facilitar a 

identificação daqueles que potencialmente estarão em risco, permitindo realizar uma 

avaliação mais aprofundada apenas aqueles que apresentarem valores que o justifiquem, 

tornando todo o processo mais eficiente, e rentável, na identificação de pessoas em 

iminente perda de independência e autonomia, e mais vulneráveis à ocorrência de 

acontecimentos adversos.  
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Notas sobre o futuro da investigação 

 

Os resultados obtidos na presente tese reforçam o papel dos Médicos de Família e 

dos Cuidados de Saúde Primários na identificação de pessoas idosas em risco através 

de ferramentas simples e de rápida aplicação. A continuidade de uma investigação que 

reforce e fortaleça estes resultados poderá ser uma mais valia para a melhoria da 

prestação de cuidados em diferentes áreas, aumentando o número de anos vividos de 

forma saudável.  

Com este propósito, será importante alargar a apresentação do Programa CARTS a 

outras Autoridades Regionais de Saúde Portuguesas e consequentemente aos seus 

ACES, com a criação de projectos piloto para aplicação do mesmo em diferentes 

unidades de saúde de todo o país. Este processo deveria ser precedido pela auscultação 

dos profissionais sobre a utilidade e relevância do mesmo nos Cuidados de Saúde 

Primários. 

Ao mesmo tempo, seria pertinente realizar uma validação conceptual do CARI de 

forma a perceber se os itens de avaliação integrados em cada um dos domínios (Mental, 

AVD´s e Médico) abrange todas as áreas relevantes, e se são os mais adequados, para 

uma avaliação multidimensional completa. 

A versatilidade dos instrumentos estudados leva-nos a questionar a viabilidade da 

sua aplicação em diferentes serviços, como é o caso dos cuidados continuados. A 

multidimensionalidade dos instrumentos, que refletem um valor de risco que pondera as 

características individuais, ambientais, sociais e a capacidade da rede de cuidados 

existentes, poderá facilitar a rápida tomada de decisões.  

A identificação da variável ―uso de tecnologia‖ como única preditora do risco 

percebido de institucionalização leva-nos a identificar esta temática como alvo de atenção 

especial. A evolução tecnológica nos últimos 20 foi assombrosa, sendo por vezes difícil 

de acompanhar. O seu papel facilitador na comunicação, no acesso ao conhecimento e 

na realização das atividades da vida diária, entre outras áreas, é indiscutível, mas esta 

evolução pode limitar a participação da pessoa idosa, criando mais dependência. O 

desenvolvimento de tecnologia à luz dos princípios do desenho universal e focada nas 

necessidades das pessoas idosas, é uma área em desenvolvimento. No entanto, a 

questão não reside no seu desenvolvimento mas sim numa utilização eficiente das 

mesmas. A criação e implementação de programas que avaliem as necessidades das 

pessoas idosas, identifiquem soluções tecnológicas adequadas e promovam o 

desenvolvimento de competências na utilização das tecnologias que diariamente 
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necessitam, poderá minimizar as consequências negativas causadas pelo 

desconhecimento, dificuldade ou incapacidade na utilização, criando condições para 

envelhecer num ambiente familiar e confortável - ―Ageing in place‖. Além da pessoa 

idosa, os programas deverão englobar a rede de cuidados, apoio formal e informal, 

criando uma resposta integrada e potenciando a disseminação dos conhecimentos 

transmitidos. A qualidade da rede social tem tanta ou mais importância, do que a 

existência de um cuidador que resida ou não, com a pessoa idosa, podendo esta ser um 

factor protetor de ocorrência de efeitos adversos [136]. 

Tendo em conta que alguns dados recolhidos não foram objeto de uma 

investigação mais aprofundada, como são exemplo os dados relativos ao consumo dos 

serviços de saúde, seria aconselhável perceber a relação entre o consumo de serviços 

de saúde e o risco percebido pelo MF, tendo em conta que estes poderão ter um papel 

ativo na modificação do nível de risco [166]. Essa análise poderá dar-nos uma ideia real 

se a frequência do acompanhamento realizado reflete o risco, ou se os recursos estão a 

ser utilizados por aqueles que estão em risco mínimo. A estratificação do risco permitiria, 

neste caso, reforçar o acompanhamento para quem mais necessita.  

Outro assunto que não foi explorado em profundidade, diz respeito às doenças 

apresentadas pelos participantes. Existe um elevado número de dados sobre as doenças 

e o risco de hospitalização e morte, sendo importante perceber se a percepção dos MF 

vai ao encontro desses resultados. Com essa investigação poderiam ser testados 

modelos que permitissem identificar as doenças que prevêem, de uma forma significativa, 

a percepção dos 3 riscos. 

Identificar aqueles que se encontram em risco de uma forma precoce, poderá 

melhorar o desempenho dos cuidados de saúde primários, estimular as relações entre os 

serviços de saúde e sociais, otimizando os recursos e tornando as respostas mais 

eficientes, para aqueles que delas realmente precisam.  
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