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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica 

Voluntária reconhecida pela Pró-reitora de Graduação da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), realizada no período de julho de 2019 a outubro de 2020.  

Os resultados  serão  apresentados no formato de artigo científico, sendo utilizadas as 

normas da revista Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional para elaboração, sendo elas: 

margens de 2,5 cm, espaço 1,5 entre linhas, letra Times New Roman no tamanho 12, todos os 

parágrafos devem começar na coluna 1. As tabelas sendo citadas no texto através de numeração 

crescente e apresentadas com legenda numerada correspondente à sua citação. E as referências 

deverão seguir as normas da APA, detalhadas na 6ª edição do Publication Manual of the 

American Psychological Association. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMO 

 

Introdução: A Direct Assessment of Functional Status – Revised (DAFS-BR) é uma avaliação 

ecológica, que avalia o desempenho de pessoas idosas em Atividades de Vida Diárias (AVD). 

No Brasil temos uma escassez de avaliações funcionais padronizadas para a realidade do país, 

principalmente avaliações ecológicas de desempenho nas AVD. Métodos: O estudo foi 

realizado em 4 etapas: readaptação dos itens da DAFS-BR; avaliação das equivalências cultural, 

conceitual, idiomática e semântica dos itens readaptados por um comitê de especialistas; 

readaptação do manual de aplicação do instrumento e análise das equivalências desses itens 

adaptados; pré-teste da nova versão com terapeutas ocupacionais. Resultados: Na 1ª etapa 

foram sugeridas alterações em 2 domínios, Habilidade para Lidar com Dinheiro e 

Comunicação. A partir da 1ª rodada de avaliação das equivalências pelo comitê, mais 4 

domínios foram incluídos no processo de readequação. Ao todo foram realizadas 3 rodadas de 

avaliação de equivalências sendo que na 1ª todos os itens obtiveram equivalências de 100%. 

Na 2ª rodada o índice de concordância entre os especialistas foi de 85% e os itens discordantes 

foram alterados de acordo com as sugestões.  Na 3ª rodada o índice de concordância em todas 

as equivalências foi de 100%. Na etapa do pré-teste foram realizadas 139 sugestões de 

atualização em termos, formatação e ortografia. Considerações Finais: Esse processo 

disponibiliza a nova versão da DAFS-BR readequada a cultura brasileira com  alterações em 3 

domínios e a  criação de novas  provas em substituição as já existentes como, enviar e-mail, 

enviar mensagens no aplicativo WhatsApp®, e usar o cartão de crédito/débito. 

 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Idoso, Avaliação Geriátrica, Cognição. 

  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The Direct Assessment of Functional Status - Revised (DAFS-BR) is an 

ecological assessment measure, which assesses the performance of elderly people in Daily 

Living Activities (ADL). In Brazil, there is a shortage of functional assessments standardized 

for the reality of the country, especially ecological assessments of performance in the ADL. 

Methods: The study was accomplished out in 4 stages: readaptation of items from DAFS-BR; 

evaluation of cultural, conceptual, idiomatic and semantic equivalences of items readapted for 

a committee of experts; readaptation of the application manual of instruments and analysis of 

the equivalences of these adapted items; pre-test of the new version with occupational 

therapists. Results: In the 1st stage, 2 domains were suggested to be readjusted: Ability to Deal 

with Money and Communication. From the 1st evaluation round of the equivalences by the 

committee, 4 more domains were included in the process of readjustment. Three rounds of 

equivalence assessment were accomplished, and in the 1st round all items obtained 100% of 

equivalences. In the 2nd round, the agreement rate was 85% and the disagreeing items were 

changed accordingly to the suggestions made. In the 3rd round, the agreement rate on all 

equivalences was of 100%. In the pre-test phase, 139 suggestions for updating terms, 

formatting, and spelling were made. Conclusions: This process has made available the new 

version of DAFS-BR, which is adequate to Brazilian culture, with readaptations on 3 domains, 

in addition to the creation of new tests, such as sending e-mail, sending messages on the 

WhatsApp® application, and using the credit / debit card. 

 

Keywords: Occupational Therapy, Aged, Geriatric Assessment, Cognition. 
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1. Introdução 

 

Em grande parte do mundo, o envelhecimento da população tornou-se realidade nas 

últimas décadas (Silva & Dal Prá, 2014), e no Brasil isso não é diferente. As projeções do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que em 2050 o grupo de pessoas 

idosas ultrapassará, em números absolutos, o grupo das crianças, transformando o Brasil em 

um dos países mais envelhecidos do mundo (Oliveira, 2019).  

Não tem como negar que o Brasil é um país que envelhece a passos largos, e as alterações 

na dinâmica populacional são claras, inequívocas e irreversíveis (Küchemann, 2012). Com mais 

pessoas alcançando idades mais elevadas, uma série de mudanças são observadas como, a 

transição epidemiológica, caracterizada pela redução nos índices de natalidade e mortalidade 

infantil e a predominância de mortalidade em idades mais avançadas causadas por doenças 

típicas do envelhecimento, as chamadas doenças crônicas e degenerativas (Oliveira, 2019).  

A ascensão das doenças crônicas e degenerativas é uma das principais tendências 

epidemiológicas do atual século em todo o mundo (Us National Institute of Aging, 2011). É 

uma realidade nova, que exige uma alteração completa da rede de assistência à saúde e 

necessitam de ações preventivas e de acompanhamento constante (Oliveira, 2019), 

principalmente em relação às doenças neurodegenerativas que além de comprometerem 

funções cognitivas, são caracterizadas pelo declínio da capacidade funcional (Pereira, 2010). 

A 5ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) 

descreve três aspectos associados ao envelhecimento cognitivo: Envelhecimento Cognitivo 

Associado à idade e os Transtornos Neurocognitivos que são classificados como Transtorno 

Neurocognitivo Leve (TNL) ou Transtorno Neurocognitivo Maior (TNM). (APA, 2014). 

O Envelhecimento Cognitivo Associado a Idade é definido como quando as capacidades 

cognitivas sofrem alterações normais com o envelhecimento, relacionadas com diminuições na 

velocidade de processamento, na capacidade de concentração e na capacidade de utilizar 

estratégias eficazes de aprendizagem (Riberio & Guerreiro, 2002). Já o TNL é descrito como 

quando “os déficits cognitivos não interferem na capacidade de ser independente nas atividades 

cotidianas (i.e., estão preservadas atividades instrumentais complexas da vida diária, como 

pagar contas ou controlar medicamentos, mas pode haver necessidade de mais esforço, 

estratégias compensatórias ou acomodação)” (p.605).  O TNM é descrito como, “evidências de 

declínio cognitivo importante a partir de nível anterior de desempenho em um ou mais domínios 

cognitivos (atenção complexa, função executiva, aprendizagem e memória, linguagem, 
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perceptomotor ou cognição social)” e “déficits cognitivos que interferem na independência em 

atividades da vida diária” (p.602). (APA, 2014) 

Até a publicação do DSM-5,  o termo  TNL era descrito como Comprometimento 

Cognitivo Leve (CCL) (Exner, Batista, & Almeida, 2018). Ambos 

implicam  a  ocorrência  de  queixas  de  memória  episódica  ou  de  alterações  em 

outros  domínios  da  cognição (Radanovic, Stella, & Forlenza, 2015). O  CCL não preenche os 

critérios para o diagnóstico de demência (Zimmermann, Leal, Zimmermann, Marques, & 

Gomes, 2015), embora não evolua necessariamente para demência, pessoas nessa condição 

apresentam uma taxa de conversão para síndromes demenciais maior do que a de idosos 

saudáveis, com média de 10,2 a 33,6% de conversão ao longo de 1 ano, e de 9,8 a 36,3% de 

conversão para síndromes demenciais ao longo de 2 anos (Ward, Tardiff, Dye, & Arrighi, 

2013). 

 Já o TNM era descrito  como demência, sendo  considerado um dos mais importantes 

problemas geriátricos em função do prejuízo na funcionalidade, na independência e na 

autonomia do indivíduo, sendo que a prevalência estimada na América latina é de 8,5% em 

pessoas com mais de 60 anos (Scoralick, Pinheiro, Silva, & Cunha, 2017). 

Com o aumento da longevidade da população, há a necessidade de se implementarem 

ações que visem à manutenção da saúde, funcionalidade e qualidade de vida desses idosos 

(Ikeda, Lemos, & Besse, 2014). O desempenho nas Atividades de Vida Diária (AVD) é 

utilizado como parâmetro para determinar o estado funcional do indivíduo (Dias, Duarte, 

Morgani, & Lebrão, 2014).  

Segundo a Associação Americana de Terapia Ocupacional – AOTA (2015), os serviços 

de Terapia Ocupacional visam à habilitação, reabilitação e promoção da saúde e do bem-estar 

em clientes com necessidades relacionadas ou não a incapacidade. Pensando nas intervenções 

de Terapeutas Ocupacionais no envelhecimento, temos como objetivo, segundo Exner et al. 

(2018), a melhora funcional, o aumento ou a manutenção da independência e da autonomia, a 

promoção da qualidade de vida, a diminuição de demandas ambientais que acarretam 

dificuldade de desempenho e o oferecimento de suporte emocional, tanto para o idoso quanto 

para a família.  O componente cognitivo é um dos fatores do cliente que costuma ser avaliado 

como um dos domínios de intervenção da terapia ocupacional e que é afetado nas condições de 

TNL e TNM, comprometendo a realização e o desempenho nas atividades do cotidiano. 

Essas intervenções também buscam favorecer a diversificação e a ampliação do repertório 

de atividades da pessoa idosa, e o desempenho de diferentes papéis ocupacionais, considerando 
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seus desejos, potencialidades, limitações e o impacto das alterações cognitivas na organização 

da rotina (Exner et al., 2018).   

Para que os déficits cognitivos sejam detectados e monitorados de forma confiável são 

necessários: a observação do paciente, dados fornecidos por familiares/cuidadores e a 

identificação da sua história clínica, além da aplicação de testes padronizados (Martins, 2019). 

Mas uma preocupação que vem sendo cada dia mais presente, tanto na elaboração de 

instrumentos quanto na escolha dos mesmos, é a necessidade de obter-se resultados 

ecologicamente válidos (Hamdan & Pereira, 2009), isto é, que esses instrumentos de avaliação 

contenham itens próximos às atividades exercidas no dia a dia.  

Pereira (2010) aponta que a escolha dos instrumentos de avaliação deve ser baseada na 

capacidade de fornecer informações com validade ecológica sobre os mecanismos subjacentes 

aos déficits. Por isso torna-se importante ter disponível, tanto para a prática clínica como para 

a pesquisa, instrumentos de avaliação adequados tanto para a realidade e cultura do país 

englobando às atividades que executamos no cotidiano. 

 

2. A avaliação Direct Assessment of Functional Status – Revised (DAFS-BR)  

 

A DAFS-BR foi inicialmente concebida em 1987 em um esforço para medir 

objetivamente uma ampla gama de capacidades funcionais necessárias para uma vida 

independente dentro do ambiente clínico (Loewenstein & Balmaseda, 2006).  

A versão em português é conhecida como DAFS-BR, e é uma medida de avaliação 

ecológica que avalia o desempenho de pessoas idosas com ou sem comprometimentos 

cognitivos em AVD e, como uma avaliação funcional, oferece ao avaliador a oportunidade de 

observar a pessoa idosa realizando tarefas diárias simuladas e as estratégias escolhidas por esses 

para realizar as atividades (Pereira et al, 2010). Esse é o diferencial desta avaliação, pois a 

maioria dos instrumentos disponíveis para avaliar o desempenho nas AVD dependem dos 

relatos dos cuidadores ou então do próprio idoso podendo assim apresentar resultados não 

confiáveis, principalmente se a pessoa não tem consciência das suas capacidades.  

A DAFS-BR fornece informações valiosas que auxiliam no tratamento e ajudam as 

pessoas idosas, bem como seus familiares, a determinar o grau de assistência e supervisão 

necessárias no ambiente doméstico (Loewenstein & Balmaseda, 2006).  

A DAFS-BR possui diversas atividades para avaliação de habilidades cognitivas e 

funcionais. Seus domínios são: Orientação Temporal, Comunicação, Habilidade para Lidar com 
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o Dinheiro, Habilidade para Fazer Compras, Vestir-se/Higiene Pessoal e Alimentar-se. A 

pessoa idosa deve realizar integralmente todas as etapas de cada atividade e, apenas as etapas 

corretas são pontuadas. Caso todas as etapas sejam realizadas de forma correta o idoso tem 

pontuação máxima na tarefa (Pereira, 2010).  

A primeira adaptação transcultural da DAFS para o português do Brasil foi realizada em 

2010 (Anexo A), porém com o passar do tempo algumas tarefas do instrumento ficaram 

desatualizadas indicando a necessidade de uma nova adaptação cultural para a realidade 

brasileira, considerando a sua importância para a prática clínica e em pesquisa. 

É importante ressaltar que a DAFS-BR é um instrumento de avaliação que pode ser 

utilizado por todos os profissionais da área da saúde, não sendo de uso exclusivo de nenhuma 

área, porém ressalta-se a importância desse instrumento de avaliação para a área de Terapia 

Ocupacional como sendo uma avaliação funcional ecológica que permite a análise do 

desempenho nas AVD e AIVD, permitindo uma avaliação mais precisa e confiável deste 

desempenho para a intervenção, de terapeutas ocupacionais, nas atividades do cotidiano. 

No Brasil temos uma escassez de avaliações funcionais padronizadas para a realidade do 

país, principalmente avaliações ecológicas do desempenho nas atividades do cotidiano, 

considerando as Atividades da Vida Diária (AVD), e as Atividades Instrumentais de Vida 

Diária (AIVD), que são os domínios avaliados pela DAFS-BR.  

Baseado nos aspectos mencionados acima, a proposta do presente estudo foi realizar o 

processo de readaptação cultural da DAFS-BR e do seu manual para o português do Brasil. 

  

3. Materiais e Métodos 

  

O projeto e o Termo de Consentimento Livre Esclarecido foram submetidos ao Comitê 

de Ética da Universidade Federal de São Paulo, via plataforma Brasil e aprovados sob número 

0325/2020. 

É importante ressaltar que durante o processo de readaptação cultural da DAFS-BR foi 

mantido contato com o autor do instrumento, o Prof. Dr. David Loewenstein, que autorizou o 

processo de readaptação cultural e auxiliou no processo respondendo aos questionamentos. 

Também contamos com auxílio da Profa. Dra. Fernanda Speggiorin Pereira Alarcão, como a 

autora responsável pela primeira tradução da avaliação para o português e pelos primeiros 

resultados de aplicação do instrumento no Brasil (Pereira, 2010), na primeira avaliação das 

equivalências dos itens readaptados.   
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O estudo foi realizado em 4 etapas:  

1. readaptação de alguns itens dos domínios de Comunicação e Habilidade para Lidar 

com o Dinheiro da DAFS-BR e avaliação das equivalências cultural e conceitual dos 

itens readaptados;  

2. readaptação dos itens sugeridos pelo primeiro comitê de especialistas, e avaliação 

das equivalências cultural, conceitual, idiomática e semântica dos itens readaptados  

3. readaptação e análise das equivalências cultural, conceitual, idiomática e semântica 

dos itens adaptados do manual;  

4. pré-teste da nova versão com profissionais. 

 

Foi utilizado como referência, para organizar as etapas do processo de readaptação 

cultural, os direcionamentos propostos por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993). Como o 

enfoque foi de readaptação cultural utilizamos como etapas:  

1. avaliação do comitê de especialistas como responsáveis pela avaliação das 

equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual dos itens que foram 

readaptados; 

2. pré-teste em uma população (no caso os profissionais terapeutas ocupacionais) que 

avaliaram a compreensão dos itens readaptados verificando se há dificuldades de 

compreensão e entendimento dos novos itens. 

 

Segundo Cicconelli (1997) a análise de equivalência semântica avalia a equivalência 

gramatical e de vocabulário, pois muitas palavras de um idioma não possuem tradução 

adequada para outro. A equivalência idiomática avalia o uso de expressões equivalentes entre 

idiomas. Já a equivalência cultural avalia se os termos utilizados estão coerentes com as 

experiências vivenciadas pela população destino do instrumento. E por fim a equivalência 

conceitual trata de adequar os conceitos dos termos utilizados para a população à que se destina 

o instrumento de avaliação. (Cicconelli, 1997). 

O pré-teste é o estágio final do processo de adaptação (Beaton, Bombardier, Guillemin, 

& Ferraz, 2000). Pode ser realizado por um comitê de juízes ou com membros da população-

alvos, e propõe a leitura da versão produzida com as adaptações, e que caso haja dúvidas ou 

dificuldades, os respondentes podem propor sentenças ou termos mais compreensíveis e 

compatíveis com suas realidades (Ferreira, Neves, Campana, & Tavares, 2014). 

Para a análise das equivalências foram convidados para participar do Comitê de 

Especialistas cinco profissionais da área de funcionalidade e cognição, com experiência no uso 
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de instrumentos de avaliação. O prazo estabelecido ao Comitê de Especialistas para o envio da 

avaliação foi de 30 dias. E as avaliações só foram enviadas após a assinatura do TCLE pelos 

pareceristas. 

 Para a avaliação das equivalências foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC). 

Foi estabelecido um valor de IVC de 80% de concordância e valores abaixo do mínimo 

estabelecido foram modificados/adaptados de acordo com as sugestões propostas pelos juízes 

(Rubio, Berg-Weger, & Lee, 2003).  Para realizar esses cálculos foi utilizado o método descrito 

por Alexandre & Coluci (2011), que é (% concordância total = número total de itens 

considerados equivalentes pelos pareceristas / número total de itens x 100), tendo assim o IVC 

total da avaliação, e para saber o IVC de cada item adequado foi realizada a conta da seguinte 

forma (% concordância de cada item = número de pareceristas que concordaram com a 

adaptação (pontuaram como equivalente) / pelo número total de pareceristas x 100).  

Para essa avaliação foi construído um instrumento com a seguinte pontuação: –1 = não 

equivale, 0 = indeciso e +1 = equivale, para cada item avaliado. Essa avaliação foi realizada 

através do Forms da plataforma Google. 

Após as análises de equivalência seguiu-se para a etapa do pré-teste que foi realizado com 

os profissionais terapeutas ocupacionais, visando o entendimento e a compreensão dos novos 

itens. O processo desse estudo durou aproximadamente 19 meses. 

 

4. Resultados 

 

Na 1ª etapa foram realizadas as proposições de readequação no domínio de Comunicação 

(usar o telefone), onde os números telefônicos que apresentavam 7 dígitos foram readequados 

para 8 dígitos, e no domínio Habilidades para Lidar com o Dinheiro (identificar a moeda 

corrente; contar moeda corrente; e troco correto), pois era requerido o uso de moedas de 1 

centavo e cédulas de 1 real, sendo que  ambos não são mais moedas de uso corrente no Brasil, 

logo, foi proposta a substituição desses valores pela moeda e cédula de menor valor disponíveis. 

Após a readequação dos itens foi realizada a 1ª avaliação das equivalências cultural e 

conceitual dos itens readaptados. O comitê de especialistas foi composto pelas seguintes 

pareceristas: Dra. Beatriz Bittencourt Granjo, Profa. Dra. Emanuela Bezerra Torres Mattos, 

Profa. Dra. Fernanda Speggiorin Pereira Alarcão, Profa. Dra.  Mônica Sanches Yassuda e Profa. 

Dra. Taiuani Marquine Raymundo.  
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Obteve-se, nesta 1ª rodada de avaliação, um IVC de 100%  sendo que ainda nessa etapa, 

o comitê apontou outros aspectos que precisavam ser revistos e sugeriram novas alterações em 

outros domínios e itens do instrumento gerando uma nova etapa de adequação destes itens e 

uma 2ª rodada de avaliação das equivalências. 

A tabela 1 apresenta os resultados da 1ª avaliação do comitê de especialistas. 

 

Tabela 1 – Resultados 1ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas 

Item Concordância 

entre especialistas 

Sugestões 

Comunicação - Usar o telefone: 

Foi adicionado 1 dígito a cada 

série de números de telefones que 

ficaram com 8 dígitos. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

“Poucas pessoas hoje em dia têm 

agendas telefônicas.” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Habilidade para lidar com o 

dinheiro - Identificar a moeda 

corrente: Substituição da moeda 

de 1 centavo e da nota de 1 real. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

“Os valores me parecem muito 

baixos. Acho que hoje usamos 

frequentemente valores acima de 

10 reais.” 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Habilidade para lidar com o 

dinheiro - Contar moeda 

corrente: Aumento dos valores 

utilizados na prova, considerando 

a exclusão da moeda de 1 centavo 

e da nota de 1 real. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

“Acho que poucas pessoas 

manuseiam R$ 1,25 hoje. É raro 

encontrar algo que custe R$ 1,25.” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Habilidade para lidar com o 

dinheiro - Troco correto: Os 

cálculos dos trocos foram 

modificados para que usassem o 

mesmo número de moedas e 

notas da versão original.  

Equivalência 

Cultural: 100% 

“Os valores propostos são muito 

mais adequados do que os que 

estão na escala. Mas acho que os 

valores propostos não representam 

os valores utilizados na maior 

parte das trocas monetárias em 

reais hoje. São valores muito 

baixos.” 

“Me parece que muitas tarefas da 

DAFS-BR são pouco usuais hoje, 

como uso de agenda telefônica, 

balancear cheque, postar cartas, 

etc., muito frequentes nos anos 80 

e 90.” 

“Seria interessante o 

desenvolvimento de tarefas 

frequentes hoje baseadas no 

celular talvez.” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda etapa foram realizadas as readaptações sugeridas pelos pareceristas na 

primeira rodada de avaliação do comitê de especialistas como: 
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1. no domínio Habilidade para Lidar com o Dinheiro – nos itens identificar moeda 

corrente, contar moeda corrente e troco correto: foi realizado o aumento nos valores 

das contas matemáticas e a inclusão das cédulas de 20, 50 e 100 reais; 

2. no domínio Comunicação – no  item usar o telefone: foi realizada a inclusão do uso 

do aparelho celular como opção ao uso do aparelho fixo na perspectiva de escolha 

do aparelho (fixo ou móvel) que mais se adequar ao cotidiano da pessoa idosa a ser 

avaliada;  

3. atualizações nos cartões estímulos do instrumento para ficarem de acordo com as 

adaptações realizadas no instrumento como, o aumento do número de dígitos 

telefônicos; 

4. atualização de terminologias, como no texto introdutório onde foi substituído 

“coisas” por “tarefas”;  

5. foram criadas provas alternativas nos domínios Comunicação e Habilidade para 

Lidar com Dinheiro. No domínio Comunicação, para o item preparar uma carta para 

postar as alternativas foram: envio de e-mail, uso do aplicativo WhatsApp®, 

considerando que o envio de cartas ainda é realizado por recortes da população, mas 

não em sua totalidade. No domínio Habilidade para Lidar com Dinheiro foi criado 

uma prova alternativa para preencher um cheque que é o uso do cartão de 

crédito/débito, já que o uso do cheque ainda é realizado em alguns contextos, mas 

não por toda a população. 

 

Para a criação destas provas foi realizada uma fase experimental de mapeamento das 

etapas executadas nestas atividades com um grupo focal de 5 pessoas idosas, onde foi observado 

como essas pessoas realizavam essa atividade. Essa observação de desempenho foi feita por 

vídeo chamadas realizadas no Google Meet. Após a criação das provas e das etapas que 

compõem cada prova, dois especialistas da área de funcionalidade e cognição foram 

consultados para avaliar as etapas e o conteúdo das provas criadas.  

Para viabilizar a prova de uso do cartão de crédito/débito foi estabelecida uma parceria 

com a empresa Ton Stone®, na figura do representante Gabriel Mirandola, onde será possível 

fazer a aquisição de máquinas de cartão para a aplicação do novo item da DAFS-BR. 

Com a criação destes novos itens, houve uma nova rodada de avaliação das equivalências 

(2ª rodada). Nesta rodada houve perda amostral de pareceristas, por motivos pessoais deles, 

sendo o comitê de especialistas foi composto por três pareceristas e por conta dessa redução o 

valor de IVC  foi de 66% de concordância para considerar o item como equivalente. 
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Quatro dos 27 itens propostos na avaliação de equivalência receberam um valor de IVC 

menor que 66%, esses itens foram readequados de acordo com as sugestões dos pareceristas: 

1. manutenção dos nomes dos domínios como “Vestir-se e Higiene” e “Alimentar-se”; 

2. manutenção das provas de envio de mensagem no aplicativo WhatsApp® e de cartão 

de crédito; 

 As demais sugestões também foram acatadas. Nesta 2ª etapa o valor de IVC foi de 85%, 

apontando que tivemos 85% de concordância nos itens propostos, conforme exemplifica a 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados 2ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas. 

Item Concordância 

entre especialistas 

Sugestões 

Mudança do nome dado ao 

domínio “Vestir-se/Higiene 

Pessoal”, ficando “Vestuário e 

Higiene Pessoal”. 

Equivalência 

Semântica: 33,3% 

“Eu sugiro manter vestir-se. A 

AOTA também usa o termo vestir-

se (verbo). E acho adequado 

colocar o "e" e retirar a barra.” 
Equivalência 

Idiomática: 66,6% 

Mudança do nome dado ao 

domínio “Alimentar-se”, para 

“Alimentação”. 

Equivalência 

Semântica: 33,3% 

“A utilização do verbo me indica 

mais a análise da ação a ser 

realizada. A AOTA também usa o 

verbo alimentar-se (verbo).” 
Equivalência 

Idiomática: 66,6% 

Foi realizada a substituição do 

termo “coisas” para o termo 

“tarefas” no texto inicial do 

instrumento, que permite um 

melhor entendimento. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 66,6% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Comunicação - usar o telefone: 

Adição do uso de telefone celular 

para que seja utilizado o recurso 

que mais se adequar ao contexto 

do idoso que está sendo avaliado. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Comunicação - usar o telefone: 

Inclusão do termo “digitar” para 

que possa ser facilitar o 

entendimento da tarefa a ser 

realizada. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 
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Tabela 2 (continuação) – Resultados 2ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas. 

Comunicação - usar o telefone: 

Foi atualizado o termo “gancho” 

para “base” que é o termo mais 

utilizado no uso dos telefones 

fixos atuais. 

Equivalência 

Cultural: 66,6% 

“Minha sugestão: Retirar o 

telefone da base” 

 Equivalência 

Conceitual: 66,6% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Comunicação - usar o telefone: 

Foi adicionado o termo 

“desbloquear a tela do celular” 

para que a prova seja realizada 

também pelo telefone celular por 

idosos que fizerem uso desse tipo 

de aparelho. 

Equivalência 

Cultural: 66,6% 

 

Equivalência 

Conceitual: 66,6% 

Equivalência 

Semântica: 66,6% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Comunicação - usar o telefone: 

Substituição do termo “agenda”, 

pelo termo “lista”, que é 

comumente mais utilizado nesse 

tipo de tarefa. 

Equivalência 

Semântica: 66,6% 

“Para telefone fixo acredito que 

possa deixar agenda pois as 

pessoas podem ainda possuir uma 

agenda de números. Talvez 

colocar uma barra agenda 

telefônica/lista de contatos.” 

Equivalência 

Idiomática: 66,6% 

Comunicação - usar o telefone: 

Foi acrescentado na frase original 

“no cartão apresentado” para 

facilitar a compreensão tanto do 

avaliador, a partir dos materiais 

do instrumento, quanto do idoso 

em relação à tarefa. 

Equivalência 

Semântica: 100% 

 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Comunicação - preparar uma 

carta para postar: Através das 

sugestões do comitê de 

especialistas, decidimos remover 

a tarefa de ‘colocar o selo no 

envelope’ visto que essa é uma 

tarefa que não é mais realizada no 

envio de cartas pelo correio no 

Brasil. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

“Agora quem realiza essa tarefa é 

o próprio agente do correio.” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Comunicação - preparar uma 

carta para postar: Substitui-se a 

folha de carta pelo uso de 

qualquer folha de papel 

Equivalência 

Cultural: 100% 

“Talvez devesse padronizar o 

tamanho da folha (A4, por 

exemplo, e envelope no. tal). 

Tamanhos diferentes de folha e 

envelope alteram as demandas 

sobre habilidades práxicas e 

visuoconstrutivas.” 

Equivalência 

Conceitual: 66,6% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 
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Tabela 2 (continuação) – Resultados 2ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas. 

Comunicação - preparar uma 

carta para postar: com a 

mudança de folha para a prova, 

foi também necessário mudar a 

dobradura do papel para colocá-

lo no envelope. 

Equivalência 

Cultural: 66,6% 

“Sugestão: e/ou quantas vezes 

foram necessárias.” 

Equivalência 

Conceitual: 66,6% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Comunicação - Preparar uma 

carta para postar: foi 

adicionada a palavra “completo” 

deixando a frase como 

normalmente é utilizado. 

Equivalência 

Cultural: 66,6% 

“Seria interessante também 

acrescentar com CEP no 

remetente?” Equivalência 

Conceitual: 66,6% 

Equivalência 

Semântica: 66,6% 

Equivalência 

Idiomática: 66,6% 

Comunicação - Envio de e-

mail: A partir da demanda 

levantada na 1ª avaliação, o 

objetivo era equalizar a prova de 

comunicação com envio de 

carta/mensagens nos ambientes 

virtuais comumente utilizados na 

atualidade. 

Equivalência 

Cultural: 66,6% 

“Culturalmente é diferente, no 

entanto, mais atual.” 

 

“Sugestão deixar: agora vamos 

testar sua habilidade para enviar 

um e-mail.” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 66,6% 

Equivalência 

Idiomática: 66,6% 

Comunicação - Envio de 

mensagem no aplicativo 

WhatsApp®: A partir da 

demanda levantada na 1ª 

avaliação, o objetivo era 

equalizar a prova de 

comunicação com envio de 

carta/mensagens nos ambientes 

virtuais comumente utilizados na 

atualidade. 

Equivalência 

Cultural: 33,3% 

“Como estão pensando em inserir 

a tarefa encontrar contato 

apresentado, em qual momento 

este será inserido? Deve haver a 

previsão para que seja inserido 

num momento anterior a prova.” 

 

“Culturalmente é diferente, no 

entanto, mais atual.” 

Equivalência 

Conceitual: 66,6% 

Equivalência 

Semântica: 66,6% 

Equivalência 

Idiomática: 66,6% 

Habilidade para Lidar com 

Dinheiro: Com a inclusão das 

novas cédulas o domínio passou 

a ter mais 3 pontos. Mantêm-se 

as moedas de menores valores: 5, 

10 e 25 centavos, na avaliação? 

Sim: 100%  

Não: 0% 

Habilidade para Lidar com 

Dinheiro - Identificar a moeda 

corrente: foi realizada a adição 

das notas de 20, 50 e 100 reais. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

 

 

 



23 
 

Tabela 2 (continuação) – Resultados 2ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas. 

Habilidade para Lidar com 

Dinheiro - contar moeda 

corrente: Foram alterados os 

valores, para que esses sejam 

aproximados aos que foram 

usados no cotidiano para 

compras comuns. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Habilidade para Lidar com 

Dinheiro - troco correto: Foi 

alterado o valor da nota de 

referência para as compras 

realizadas em mercados e no dia 

a dia em geral. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Habilidade para Lidar com 

Dinheiro - troco correto: Foram 

alterados os valores, para que os 

valores sejam aproximados aos 

que são utilizados no cotidiano 

para compras comuns. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Habilidade para Lidar com 

Dinheiro - preencher um 

cheque: Mudança do “cheque 

nominal a você mesmo”, para 

“cheque nominal a Beatriz 

Silva”, nome fictício já presente 

no instrumento. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Habilidade para Lidar com 

Dinheiro - Uso de cartão de 

crédito: A partir da avaliação 

dos especialistas a prova de 

preencher um cheque também 

precisava ser readequada. Foi 

proposta uma prova alternativa 

que é o uso do cartão de crédito 

para pagamentos. 

Equivalência 

Cultural: 33,3% 

“Conferir o valor na nota que sai 

da máquina seria um procedimento 

a ser avaliado? (não sei se chegará 

a esse passo)” 

 

“Fiquei como uma dúvida: por que 

não pode ser débito? Não poderia 

ser da escolha dele, desde que ele 

mencionasse?” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Cartão estímulo: No cartão 

estímulo para a prova ligar para 

um número da agenda telefônica, 

também incluímos um dígito nos 

números para que se adequem a 

quantidade de números utilizados 

no Brasil. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 
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Tabela 2 (continuação) – Resultados 2ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas. 

Cartão estímulo: No cartão 

estímulo para a prova de ligar 

para um número apresentado por 

escrito, também foi acrescentado 

um dígito nos números para que 

se adequem a quantidade de 

números utilizados no Brasil. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Cartão estímulo: No cartão 

estímulo para a habilidade de 

envio de carta, acrescentamos o 

bairro, e foi incluído o número 

abreviado, para que fique mais 

comum aos endereços que temos 

acesso no dia a dia. 

Equivalência 

Cultual: 100% 

 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Cartão estímulo: Para a prova 

de envio de e-mail faz-se 

necessário personalizar o cartão 

estímulo com o e-mail do 

examinador, para que a avaliação 

seja ecológica. 

Equivalência 

Cultural: 100% 

“Colocar como título: “Endereço 

de e-mail”.” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 

Cartão estímulo: Para a prova 

de envio de mensagem no 

aplicativo WhatsApp® faz-se 

necessário personalizar o cartão 

estímulo com o número do 

examinador, para que a avaliação 

seja ecológica. 

Equivalência 

Cultural: 66,6% 

“Nesse caso, o número do 

examinador será adicionado 

anteriormente aos contatos, não?” 

 

“Colocar como título: Número do 

telefone celular.” 

Equivalência 

Conceitual: 100% 

Equivalência 

Semântica: 100% 

Equivalência 

Idiomática: 100% 
 

Após as adequações nos itens da DAFS-BR, na 3ª etapa foi proposta a revisão do manual 

de aplicação que estava em desacordo com a nova versão do instrumento. É importante ressaltar 

que os manuais de aplicação são parte importante dos instrumentos de avaliações ecológicas, 

pois pressupõe orientações que são imprescindíveis para a aplicação dessas avaliações. A 

readequação do manual foi realizada a partir da versão traduzida para o português por Pereira 

(2010), mas não publicado, comparando-o com o original em inglês.  

No processo de readaptação do manual foram incluídas instruções para os novos itens, 

atualizadas as terminologias, removidas informações presentes na versão em português que não 

estavam presentes na versão original, como a informação de quantos itens a pessoa deve buscar 

no mercado na instrução do item memória para 6 itens do supermercado (Habilidade para Fazer 

Compras).  Considerando a versão original, foi proposta a volta do item arroz, que é um produto 
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comum no cotidiano dos brasileiros, sendo realizada a exclusão do item fermento, que foi 

acrescentado na primeira tradução mantendo, dessa forma, o mesmo número de itens a serem 

memorizados pela pessoa idosa. Foi realizado também a adequação nos nomes de 2 domínios, 

Comunicação e Habilidade para Lidar com Dinheiro, para, respectivamente, Habilidades de 

Comunicação e Habilidades Financeiras, que estavam em desacordo com a versão original em 

inglês.  

 Uma nova avaliação com o comitê de especialistas foi realizada para a avaliação das 

adequações no manual de aplicação, com a participação de três pareceristas, sendo o valor de 

IVC de 66% de concordância para considerar os itens como equivalentes. 

Na 3ª  avaliação do comitê de especialistas, obtivemos um valor de IVC de 100% de 

concordância de todas as equivalências em todos os itens como exemplificado na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Resultados 3ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas 

Item Concordância entre 

especialistas 

Mudança do nome dado ao domínio (Comunicação), 

considerando a versão original (em inglês), e a inclusão 

das novas provas de comunicação (envio de e-mail e 

envio de mensagens no WhatsApp®). 

Equivalência Cultural: 100% 

Equivalência Conceitual: 100% 

Equivalência Semântica: 100% 

Equivalência Idiomática: 100% 

Proposta de mudança do termo "oral" para "verbal" 

visando a adequação ao termo mais utilizado no Brasil. 

Equivalência Cultural: 100% 

Equivalência Conceitual: 100% 

Equivalência Semântica: 100% 

Equivalência Idiomática: 100% 

Mudança do nome dado ao domínio: Habilidade para 

Lidar com Dinheiro, considerando a versão original (em 

inglês) e a inclusão da nova prova de uso do cartão, e 

outras provas do domínio, que não lidam só com o 

dinheiro (por exemplo: preencher cheque e calcular 

saldo da conta). 

Equivalência Cultural: 100% 

Equivalência Conceitual: 100% 

Equivalência Semântica: 100% 

Equivalência Idiomática: 100% 

No texto de instrução para a prova de ida ao mercado, 

na versão traduzida para o Brasil tem a informação de 

quantos itens a pessoa deve selecionar no mercado, 

informação que não está presente no texto do manual 

original. Considerando que essa informação poderia ser 

uma dica, foi proposto a adaptação no texto. 

Equivalência Cultural: 100% 

Equivalência Conceitual: 100% 

Equivalência Semântica: 100% 

Equivalência Idiomática: 100% 
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Tabela 3 (continuação)– Resultados 3ª avaliação de equivalências do comitê de especialistas 

Considerando a versão original, foi proposto a volta do 

item arroz, que é um produto comum no nosso 

cotidiano. Propomos então a exclusão do item fermento, 

que foi acrescentado na primeira tradução. O número de 

distratores se mantém, pois o arroz já fazia parte da lista 

de 21 itens necessários para o mercado. 

Equivalência Cultural: 100% 

Equivalência Conceitual: 100% 

Equivalência Semântica: 100% 

Equivalência Idiomática: 100% 

 

Na etapa do pré-teste, por causa da pandemia da COVID-19, não foi possível realizá-lo 

com pessoas idosas de forma presencial e o instrumento não possui uma adaptação para o 

formato virtual para ser aplicado com as pessoas idosas.  

Foi realizado então um pré-teste do manual de aplicação readequado e da folha de 

pontuação da DAFS-BR com terapeutas ocupacionais que atuavam na área do envelhecimento 

cognitivo, com o objetivo de avaliar o entendimento e a compreensão dos novos itens e de todo 

o manual. Participaram desta etapa do estudo cinco terapeutas ocupacionais, sendo que duas 

delas também compuseram os comitês de especialistas: Dra. Camilla Lima Zugman, Profa. Dra. 

Emanuela Bezerra Torres Mattos, Profa. Dra.  Lilian Dias Bernardo, Dra. Ms. Mariana Boaro 

Fernandez Canon e a Profa. Dra. Taiuani Marquine Raymundo. 

Nessa etapa obteve-se 184 sugestões de atualização de termos, nomenclaturas do 

instrumento, formatação, ortografia etc., sendo que 139 foram acatadas. Não foram acatadas as 

sugestões que propunham alterações que modificariam a estrutura dos documentos, estando em 

discordância com a versão original em inglês. 

 A tabela 4 apresenta alguns exemplos dessas sugestões. 
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Tabela 4 – Principais sugestões obtidas com o pré-teste  

Item Sugestão 

Orientação para a data (8 pontos) “Sugiro ser ‘dizer a hora’, seguindo o padrão 

das outras provas.” 

“Eu entendi, mas achei estranha a frase. Não 

pode ser Data de Hoje?” 

Envio de mensagens no aplicativo 

WhatsApp® (5 pontos) 

“Sugiro manter o padrão do verbo: enviar.” 

Troco correto (8 pontos) “Sugiro manter o padrão de verbo: Dar o 

troco correto.” 

Uso do cartão (5 pontos) “Idem ao anterior: usar o cartão” 

“Memória de 6 itens de supermercado (12 

pontos)” 

“Idem aos anteriores: memorizar 6 itens de 

supermercado” 

“Qual é o dia do mês?” (p. ex.: 7, 23) “Melhor: Qual o dia do mês em que 

estamos?” 

“Cada componente da tarefa com o telefone 

receberá 1 ponto para um total de 9 pontos.” 

“Explicar melhor como é feito a pontuação 

desse item” 

“Gostaria que você discasse/digitasse para o 

número 3596-6996.” 

“Substituir por “ligasse”, pois acredito que é 

um termo mais utilizado na nossa cultura” 

“(1- quando correto e 0- quando incorreto).” “Essa forma de apresentação dos valores 

atribuídos deveria ser padronizada em todo 

documento.” 

“Agora nós vamos testar sua habilidade para 

enviar mensagem no WhatsApp®.” 

“Incluir o ® após mencionar o nome do 

aplicativo.” 

Cartões estímulos “Sugiro usar a letra Arial ou letras que não 

“condensam” uma na outra.” 

 

Com o encerramento de todas essas etapas, produziu-se a versão final do manual de 

aplicação e da folha de pontuação da DAFS-BR, que foi readequado para a cultura brasileira 

considerando as atividades realizadas pelas pessoas idosas.  

A figura 1 apresenta a nova versão da DAFS-BR, destacando em amarelo os domínios e 

itens que tiveram seus conteúdos e nomes adaptados, e em azul os itens criados como 

alternativas aos já existentes no instrumento de avaliação. 
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Figura 1 – Versão readaptada da DAFS-BR  

 

 

5. Discussão 

 

O processo de adaptação transcultural apresenta grandes benefícios por ser mais 

económico e menos dispendioso que a criação de novos instrumentos de avaliação para a 

realidade cultural de onde serão aplicados (Guillemin et al, 1993). 

Como não há disponível na literatura orientações para a readaptação de instrumentos de 

avaliação e considerando a importância e a relevância da DAFS-BR para a pesquisa e para as 

intervenções clínicas, utilizamos uma parte da metodologia proposta por Guillemin et al (1993) 

para a avaliação da readequação dos itens como avaliação das equivalências idiomática, 

semântica, cultural e conceitual dos itens readequados e o pré-teste visando o entendimento e 

a compreensão dos novos itens.  Considerar essa possibilidade permite que os instrumentos já 

disponíveis possam ser revistos tornando-os novamente adequados à cultura e população alvo 

e com isso, o seu uso e dados advindos respectivamente, mais assertivo e confiáveis.  

Esse processo de análise das equivalências garante que se mantenha a validade de 

conteúdo dos itens readequados, através dos Índices de Validade de Conteúdo (IVC) altos 

obtidos entre os pareceristas na  nova versão adaptada da DAFS-BR. Esses valores  precisavam 

ser maior ou igual a 80% na primeira etapa e maior ou igual a 66% na etapas seguintes, sendo 
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que os índices obtidos foram maiores que os propostos e todos os itens que obtiveram um 

índice menor foram adequados segundo as sugestões dos pareceristas. 

Um outro aspecto importante foi a avaliação crítica dos pareceristas, que permitiu o 

aprimoramento do instrumento de avaliação para além do que foi planejado no início do estudo, 

apontando a importância de constituir-se um comitê de profissionais especialistas na área de 

aprofundamento do instrumento para avaliar a readequação dos itens bem como a sua 

pertinência. Ressaltamos a importância de se propor estratégias de manutenção dos pareceristas 

nas atividades de avaliação das equivalências, visto a importância desta fase, e com a extensão 

das avaliações pode haver perda amostral dos pareceristas o que pode comprometer o 

andamento e a qualidade das avaliações.  

Considerando o aspecto mencionado acima, o presente estudo contou com a participação 

inicial de 5 pareceristas para compor o comitê, como nos estudos realizados por Novelli et al. 

(2015), Saviotti, Canon e Novelli (2016), Uchoa-Figueiredo et al. (2017), mas houve a perda 

amostral de 2 pareceristas a partir da segunda rodada. 

O pré-teste que é uma importante etapa para verificação do entendimento e da 

compreensão dos novos itens,  sendo que nodo presente estudo foi realizado um pré-teste com 

terapeutas ocupacionais com objetivo de verificar o entendimento das readequações do manual 

de aplicação e da folha de pontuação da nova versão do DAFS-BR. Normalmente essa etapa é 

desenvolvida com o público alvo do instrumento como descrito por Beaton et al. (2000) e 

Cicconelli (1997), porém como não foi possível o acesso a esse público devido a pandemia de 

COVID-19,  optou-se por seguir essa etapa como forma de validar os materiais adaptados com 

os aplicadores desse instrumento no caso os terapeutas ocupacionais sendo que nesta fase ainda 

foram feitos ajustes de termos, nomenclaturas do instrumento, formatação e ortografia. 

É importante ressaltar que esse processo de readequação dos itens é extenso demandando 

pelo menos 3 fases: proposição dos itens, avaliação das equivalências e pré-teste da nova 

versão. Esses métodos foram relevantes neste estudo para a proposição e avaliação dos novos 

itens da DASF-BR.  

O estudo apresenta algumas limitações como, a perda de pareceristas a partir da 2ª etapa 

do estudo apontando a dificuldade na manutenção dos pareceristas quando a tarefa de avaliação 

das equivalências se estendeu. Uma outra limitação foi a impossibilidade de realizar o pré-teste 

presencialmente com os idosos, sendo esse um importante aspecto para avaliar o entendimento 

e a compreensão do instrumento por parte do público-alvo da avaliação. 

Vale enfatizar a importância de instrumentos de avaliação ecológicos que contenham 

itens adequados a nossa realidade, permitindo que o avaliador observe/avalie o desempenho 
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da pessoa idosa frente a realização das atividades, podendo determinar com maior grau de 

confiabilidade o nível de desempenho do idoso e a necessidade  de assistência que o mesmo 

precisa para realizar as atividades, e principalmente o grau de segurança para esse desempenho.  

Ressaltamos a importância da continuidade de estudo da nova versão da DAFS-BR 

considerando as evidências de validade interna e externa.  

 

6. Considerações Finais 

 

A partir do processo de readaptação cultural fica disponível uma nova versão da DAFS-

BR com a revisão e inserção de itens que consideram o desempenho de atividades culturalmente 

relevantes para o contexto de avaliação de pessoas idosas. A nova versão contempla  

adequações em três domínios com os respectivos itens: Habilidades de Comunicação (usar o 

telefone e preparar a carta para postar), Habilidades Financeiras (identificar a moeda corrente, 

contar a moeda corrente, troco correto e preencher um cheque) e Habilidade para Fazer 

Compras (memorizar seis itens de mercado). 

E nos domínios Habilidades de Comunicação e Habilidades Financeiras, foram incluídas 

respectivamente, provas que podem ser utilizadas em substituição às provas de preparar a carta 

para postar e preencher um cheque como enviar e-mail, enviar mensagens no aplicativo 

WhatsApp® e usar o cartão de crédito/débito que poderão ser selecionadas a partir do que for 

usual para a pessoas idosa em avaliação.  

A folha de pontuação e o manual de aplicação da nova versão da DAFS-BR, poderão ser 

adquiridos com as autoras. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Comitê de Especialistas 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar do comitê de avaliação de especialistas 

da pesquisa intitulada “Readaptação Cultural da Direct Assessment Of Functional Status - 

Revised (DAFS-BR) para o Português”, tendo como função realizar a avaliação de equivalência 

cultural e conceitual dos itens que serão readaptados, solicitamos que essa avaliação seja feita 

em um prazo de 30 dias a contar do recebimento da carta convite. A avaliação será realizada 

por meio de arquivo eletrônico que será enviado por e-mail após o aceite de participação no 

comitê de especialistas. 

Criado por David Andrew Loewnstein, em 1987, e revisada em 1996, a DAFS-BR avalia 

habilidades cognitivas/funcionais em idosos.  

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão em contribuir para a 

readaptação cultural do instrumento que servirá à comunidade científica, bem como 

profissionais que trabalham com idosos, permitindo a identificação de dificuldades nas 

Atividades de Vida Diária (AVD) facilitando assim, ações de intervenção a fim de serem 

realizadas adaptações das atividades do cotidiano do idoso.  

Os prejuízos em participar da pesquisa podem ser cansaço, quebra de sigilo dos dados, 

porém todos os cuidados serão tomados para assegurar que isto não ocorra. Se houver alguma 

pergunta que incomode ou cause constrangimento, o(a) senhor(a) tem liberdade para não 

responder. Caso a pesquisa resultem comprovadamente em dano pessoal, ressarcimento e 

indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante (Resolução CNS no 510 

de 2016, artigo 17, II). 

O principal investigador é a Profa. Dra. Marcia Maria Pires Camargo Novelli, que pode 

ser encontrada na Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, localizada à 

Av. Ana Costa, 95 – Santos, SP, telefones (13) 3878-3889 ou (13) 99741-0720. E-mail: 

mnovelli@unifesp.br. 

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que 

protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 

garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso 

você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se 

estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou 

(11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail: 

cep@unifesp.br. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 

esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não 

será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. 

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos técnicos 

e científicos. A sua privacidade será mantida através da não identificação do seu nome. 

 

Agradecemos a vossa participação e colaboração. 

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável ___________________ 

 

Rubrica do pesquisador _______________________________________ 
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Eu, __________________________________________________________, acredito ter sido 

informado o suficiente a respeito das informações que eu li. Ficaram claros para mim quais são 

os objetivos do estudo, o que será realizado, às garantias de proteção a minha identidade e de 

esclarecimentos a qualquer momento. Ficou claro também, que a minha participação é isenta 

de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e sei poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante ele, sem penalidades ou prejuízo. 

 

________________________________________ Data:____/____/_____ 

Assinatura do participante 

 

_________________________________________ Data:____/____/_____ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Pré-Teste 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do pré-teste da pesquisa intitulada 

“Readaptação Cultural da Direct Assessment Of Functional Status - Revised (DAFS-BR) para 

o Português”, tendo como função realizar a avaliação de entendimento do manual da avaliação 

DAFS-BR, solicitamos que essa avaliação seja feita em um prazo de 30 dias a contar do 

recebimento do convite. A avaliação será realizada por meio de arquivo eletrônico que será 

enviado por e-mail após o aceite de participação do pré-teste. 

Criada por David Andrew Loewnstein, em 1987, e revisada em 1996, a DAFS-BR avalia 

habilidades cognitivas/funcionais em idosos. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão em contribuir para a 

readaptação cultural do instrumento que servirá à comunidade científica, bem como 

profissionais que trabalham com idosos, permitindo a identificação de dificuldades nas 

Atividades de Vida Diária (AVD) facilitando assim, ações de intervenção a fim de serem 

realizadas adaptações das atividades do cotidiano do idoso.  

Os prejuízos em participar da pesquisa podem ser cansaço, quebra de sigilo dos dados, 

porém todos os cuidados serão tomados para assegurar que isto não ocorra. Se houver alguma 

pergunta que incomode ou cause constrangimento, o(a) senhor(a) tem liberdade para não 

responder. Caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal, ressarcimento e 

indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante (Resolução CNS nº 510 

de 2016, artigo 17, II). 

O principal investigador é a Prof.ª Dr.ª Marcia Maria Pires Camargo Novelli, que pode 

ser encontrada na Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, localizada à 

Av. Ana Costa, 95 – Santos, SP, telefones (13) 3878-3889 ou (13) 99741-0720. E-mail: 

mnovelli@unifesp.br.  

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que 

protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando 

garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso 

você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se 

estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou 

(11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail: 

cep@unifesp.br. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 

esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não 

será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma.  

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos técnicos 

e científicos. A sua privacidade será mantida através da não identificação do seu nome. 

 

Agradecemos a vossa participação e colaboração 

 

 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável ___________________________ 

 

 

Rubrica do pesquisador _______________________________________ 
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Eu, __________________________________________________________, acredito ter sido 

informado o suficiente a respeito das informações que eu li.  Ficaram claros para mim quais são 

os objetivos do estudo, o que será realizado, às garantias de proteção a minha identidade e de 

esclarecimentos a qualquer momento. Ficou claro também, que a minha participação é isenta 

de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e sei poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante ele, sem penalidades ou prejuízo. 

 

 

________________________________________ Data:____/____/_____ 

Assinatura do participante 

 

 

_________________________________________ Data:____/____/_____ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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APÊNDICE C – DAFS-BR Readaptada 

 

DAFS-BR 
By David A. Loewnstein (@copyright, 1987, 1996) 

Versão Brasileira da “Direct Assessment of Functional Status- Revised” 

Fernanda S. Pereira, et al., 2009 

Readequação Cultural da Direct Assessment of Functional Status- Revised 

Carolina A. da Silva; Emanuela B. T. Mattos; Marcia M. P. C. Novelli, 2021 

 

NOME: ___________________________________________________________________________________, 

IDADE: ________________, DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_______,  

DATA DA AVALIAÇÃO: _____/_____/________, ANOS DE ESCOLARIDADE: _______________________, 

NÍVEL SOCIOECONÔMICO: A ▢ B ▢ C ▢ D ▢ E ▢,  

OCUPAÇÃO/PROFISSÃO: __________________________________________________________________, 

DIAGNÓSTICO ATUAL: ____________________________________________________________________, 

Uso de cheque: Sim ▢ Não ▢ |   ▢ Uso de e-mail: Sim ▢ Não ▢     |    Uso de WhatsApp®: Sim ▢ Não ▢ 

 

RESULTADOS: 

I – Orientação Temporal /16 

II – Habilidades de Comunicação /14 

III – Habilidades Financeiras /35 

IV – Habilidade para fazer compras /20 

V – Vestir-se e Higiene Pessoal /13 

VI – Alimentar-se /10 

ESCORE TOTAL:                    /108 

 

Instruções: “Eu vou lhe pedir para fazer algumas tarefas com as quais você já deve estar familiarizado. 

Você pode achar algumas delas mais difíceis que outras, mas tudo bem. Tente fazer o melhor que puder.” 

 

I – Orientação Temporal (16 pontos): 

A. Dizer a hora (8 pontos): (Utilize um modelo de relógio com mostrador grande).  

Instruções: “Me diga que horas são”. O examinador não pode dizer ao paciente se ele está certo, deve 

continuar e apresentar o próximo horário. 

 

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

3:00 ________ ________ 

8:00 ________ ________ 

10:30 ________ ________ 

12:15 ________ ________ 

 

B. Dizer a data (8 pontos):  

Instruções: As seguintes perguntas são feitas ao paciente nessa ordem: “Qual é o dia do mês que 

estamos?”, “Que dia da semana é hoje?”, “Em que mês estamos?” e “Em que ano estamos?”. 

 

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Qual é o dia do mês que estamos? ________ ________ 

Que dia da semana é hoje? ________ ________ 

Em que mês estamos? ________ ________ 

Em que ano estamos? ________ ________ 

 

II – Habilidades de Comunicação (14 pontos) (Utilize um telefone de teclas ou telefone celular do paciente), 

(Se durante a tarefa, o paciente disca/digita, atende ou desliga o telefone, é dado pontos pelos itens conforme 

descrito abaixo).  
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A. Usar o telefone (9 pontos): Instruções: “Mostre como você ligaria para sua casa”. As tarefas 

individuais de manuseio do telefone e a sequência correta são pontuadas somente nesta parte do subteste com 

o telefone. 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Ligar para a sua própria residência _________ _________ 

Tirar o fone da base/desbloquear a tela do celular ________ ________ 

Habilidade para discar/digitar ________ ________ 

Desligar o telefone ________ ________ 

Sequência correta nas provas anteriores ________ ________ 

   

 

Instruções: Se o paciente começa a discar/digitar sem tirar o telefone da base/desbloquear a tela do celular, 

o examinador deve reorientar o paciente informando: “Quero que você faça tudo o que é necessário para 

ligar para sua própria casa”. 

Instruções: “Quero que ligue para o número de João Faria.” (Escrito na lista de telefones), “Gostaria 

que você ligasse para o número 3596-6996.” (Apresentação verbal), “Por favor, disque/digite este número 

para mim.” (Estímulo escrito). 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Ligar para o número a partir da lista de números (João Faria/  

3324-5612) 

 

________ 

 

________ 

Ligar para o número apresentado verbalmente (3596-6996) ________ ________ 

Ligar para o número escrito no cartão apresentado (3235-2762) ________ ________ 

Procurar um número de telefone na lista de telefone ________ ________ 

 

B. Instruções: Para a próxima tarefa o examinador deve escolher UMA dentre as 3 opções de avaliação 

das habilidades de comunicação descritas a seguir. Essa escolha deve se basear na atividade 

comumente utilizada pela pessoa em avaliação dentre as três opções: preparar uma carta para 

postar, enviar um e-mail, enviar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp®. 

 

B.1 Preparar uma carta para postar (5 pontos):  

Instruções: “Agora nós vamos testar sua habilidade para enviar uma carta”. Nesse momento o 

examinador apresenta uma folha de papel A4 e diz: “Imagine que esta folha de papel é uma carta e 

você vai enviá-la para Jorge Silveira”. “Eu quero que você faça tudo que é necessário para preparar 

esta carta para que possamos colocá-la no correio”. Cada uma das tarefas seguintes é pontuada 

individualmente (1- quando correto e 0 - quando incorreto). 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Dobrar ao meio ou em 3 partes ________ ________ 

Colocar em um envelope ________ ________ 

Colar o envelope ________ ________ 

Escrever o endereço completo com CEP (deve ser idêntico ao endereço 

apresentado pelo examinador) 

 

________ 

 

________ 

Escrever o endereço do remetente (deve ser escrito no verso do envelope, 

na parte inferior, o CEP não é necessário) 

 

_________ 

 

_________ 

 

Instruções: Se o paciente para no meio da tarefa, lembre-o: “Existe mais alguma coisa que você deve fazer 

antes de colocar esta carta no correio?”, se o paciente completou com sucesso todos os componentes da 

tarefa, mas não coloca a carta no envelope, ou não a fecha, o examinador deve mais uma vez lembrar: “Existe 

mais alguma coisa que você deve fazer para colocar esta carta no correio?” 

 

B.2 Enviar e-mail (5 pontos): 

Instruções: “Agora vamos testar sua habilidade para enviar um e-mail”. Deve ser utilizado o próprio 

celular do paciente e o examinador diz “Agora eu quero que você faça tudo que é necessário para 

enviar um e-mail para mim”. Não é necessário escrever nada no assunto ou no corpo do texto. Cada 

uma das tarefas é pontuada individualmente (1- quando correto e 0 - quando incorreto). 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 
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Desbloquear o celular ________ ________ 

Entrar no aplicativo de e-mail ________ ________ 

Clicar em novo e-mail (escrever) ________ ________ 

Escrever e-mail do destinatário (deve ser idêntico ao e-mail apresentado 

pelo examinador) 

 

________ 

 

________ 

Enviar o e-mail ________ ________ 

 

B.3 Enviar mensagens no aplicativo WhatsApp® (5 pontos): 

Instruções: “Agora nós vamos testar sua habilidade para enviar uma mensagem no WhatsApp”. 

Nesse momento o examinador pede que o paciente pegue o seu aparelho de telefone celular no qual já 

deve estar salvo o contato do examinador e diz “Eu quero que você faça tudo que é necessário para 

me enviar um ‘oi’ no WhatsApp”. Cada uma das tarefas é pontuada individualmente (1- quando correto 

e 0 - quando incorreto). 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Entrar no aplicativo WhatsApp® ________ ________ 

Encontrar o contato do examinador ________ ________ 

Abrir o contato do examinador ________ ________ 

Escrever a mensagem no aplicativo WhatsApp® ________ ________ 

Enviar a mensagem ________ ________ 

 

*** Neste momento o examinador deve dizer ao paciente que ele (a) irá a um mercado em 10 minutos e que ele 

(a) deverá pegar os 6 produtos que ele (a) memorizou previamente de uma lista. Cada um desses itens é dito ao 

paciente, em intervalos de 3 segundos. Cada produto desta lista é repetido pelo paciente e após 3 segundos é dito 

o item seguinte. Os itens são os seguintes: 1) Suco de laranja 2) Café 3) Chocolate 4) Atum 5) Arroz 6) Gelatina. 

Então deve ser dito ao paciente: “Por favor, memorize estes itens para que você possa lembrar deles mais 

tarde”. O examinador deve se preparar para retomar a tarefa em 10 minutos. É aceitável, se necessário, prosseguir 

com o subteste alimentar-se ou vestir-se e higiene pessoal para atingir o intervalo de 10 minutos. 

 

III – Habilidades Financeiras (35 pontos): 

Instruções: Apresente, da sua direita para a esquerda, uma nota de 100 reais, uma nota de 50 reais, uma nota de 

20 reais, uma nota de 10 reais, uma nota de 5 reais, três notas de 2 reais, três moedas de 50 centavos, duas moedas 

de 25 centavos, uma moeda de 10 centavos, e três moedas de 5 centavos. Avalia-se a habilidade de calcular o troco 

referente à compra dos itens de mercado. Deve ser dito ao paciente: “Mostre-me uma moeda de 5 centavos, uma 

de 10 centavos, uma de 25 centavos, uma de 50 centavos uma nota de 2 reais, uma nota de 5 reais, uma nota 

de 10 reais, uma nota de 20 reais, uma nota de 50 reais, e uma nota de 100 reais”. Se correto pontue 1, incorreto 

0. 

Instruções: Apresente: 1 nota 100 reais,1 nota de 50 reais, 1 nota de 20 reais, 1 nota de 10 reais, 1 nota de 5 reais, 

3 notas de 2 reais, 3 moedas de 50 centavos, 2 moedas de 25 centavos, 1 moeda de 10 centavos e 3 moedas de 5 

centavos. 

 

A. Identificar a moeda corrente (10 pontos) 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Identificar moeda de 5 centavos ________ ________ 

Identificar moeda de 10 centavos ________ ________ 

Identificar moeda de 25 centavos ________ ________ 

Identificar moeda de 50 centavos ________ ________ 

Identificar cédula de 2 reais ________ ________ 

Identificar cédula de 5 reais ________ ________ 

Identificar cédula de 10 reais ________ ________ 

Identificar cédula de 20 reais ________ ________ 

Identificar cédula de 50 reais ________ ________ 

Identificar cédula de 100 reais ________ ________ 

 

B. Contar moeda corrente (4 pontos): 

Instruções:  

“Mostre 15 reais e 25 centavos” 
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“Mostre 30 reais e 75 centavos”  

“Mostre 70 reais e 20 centavos” 

“Mostre 120 reais e 50 centavos” 

 

Pontua-se 1 se correto e 0 se incorreto. 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

R$ 15,25 ________ ________ 

R$ 30,75 ________ ________ 

R$ 70,20 ________ ________ 

R$ 120,50 ________ ________ 

 

C. Contar o troco correto (8 pontos) – ESSE SUBTESTE DEVE SER REALIZADO APÓS A IDA AO 

MERCADO. Instruções: “Imagine que você vai pagar um produto no mercado e o caixa diz que a 

conta é R$ 7,75. Você pagou com uma nota de 50 reais. Calcule e mostre quanto é o troco”. Repita 

as instruções para os outros 3 valores. 

 

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

R$ 7,75 (42,25) ________ ________ 

R$ 23,40 (26,60) ________ ________ 

R$ 35,25 (14,75) ________ ________ 

R$ 47,50 (2,50) ________ ________ 

 

D. Instruções: Para a próxima tarefa o examinador deve escolher UMA dentre as 2 opções de avaliação 

das habilidades financeiras descritas a seguir. Essa escolha deve se basear na atividade comumente 

utilizada pela pessoa em avaliação dentre as duas opções: preencher um cheque ou uso do cartão 

de crédito.  

 

D.1 Preencher um cheque (5 pontos): Instruções: O examinador dá ao paciente um cheque em branco e 

solicita “Eu gostaria que você preenchesse um cheque nominal para Beatriz Silva no valor de R$ 

400,00”. Pede-se ao paciente que assine o cheque, escreva o valor por extenso, o valor numérico, que seja 

nominal à Beatriz Silva e a data. A data não precisa estar correta, pois esse quesito já foi avaliado na 

escala orientação. Entretanto, a data deve ser colocada no local correto para ser pontuada. Cada item 

abaixo é pontuado separadamente. 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Assinatura ________ ________ 

Nominal à ________ ________ 

Escrever o valor por extenso ________ ________ 

Escrever o valor numérico ________ ________ 

Data ________ ________ 

 

D.2 Usar o cartão de crédito/débito (5 pontos): Instruções: O examinador fala “Imagina que você foi ao 

mercado e sua compra deu 400 reais, eu gostaria que você fizesse tudo que é necessário para pagar 

a sua compra com o cartão”. O examinador pega a maquininha, o paciente deve inserir o cartão, o 

examinador então pergunta “qual vai ser a forma de pagamento?” deve-se considerar como certo 

apenas se for informado ‘crédito’ ou ‘débito’, o paciente deve digitar a senha, e ao final pegar o cartão 

com o examinador ou retirar o cartão da maquininha. Cada item abaixo é pontuado separadamente. 

 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Inserir o cartão na maquininha ________ ________ 

Verbalizar a forma de pagamento ________ ________ 

Verificar o valor da compra na maquininha ________ ________ 

Digitar a senha do cartão ________ ________ 

Pegar o cartão de volta ________ ________ 
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E. Calcular o saldo da conta (8 pontos): Instruções: O examinador dá ao paciente o canhoto de um cheque. 

Então pede que o paciente calcule o saldo dos gastos em diferentes níveis de dificuldade. É dito ao 

paciente “Você vai calcular o saldo dos gastos no canhoto do talão de cheques. Você pode fazer as 

contas em um rascunho, mas os valores corretos devem ser preenchidos nos locais apropriados do 

canhoto”. O examinador deve dobrar o papel e mostrar um problema de cada vez. Pontua-se 2 se correto 

e 0 se incorreto. Correções feitas pelo próprio paciente são permitidas. 

 

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Valor A (R$ 500,00 – 350,00) 

Correto: 150,00  

 

________ 

 

________ 

Valor B (R$ 323,00 – 23,50) 

Correto: 299,50  

 

________ 

 

________ 

Valor C (R$ 21,75 – 3,92) 

Correto: 17,83  

 

________ 

 

________ 

Valor D (R$ 673,16 – 79,23) 

Correto: 593,93 

 

________ 

 

________ 

 

IV – Habilidade para fazer compras (20 pontos): Instruções: É solicitado ao paciente que lembre dos itens que 

ele (a) repetiu antes do teste ‘habilidades Financeiras’. Pontua-se 2 se correto e 0 se incorreto. Permitir 60 segundos 

para evocação. 

A. Memorizar 6 itens de mercado (12 pontos): 

 

 Espontâneo 

(1 ponto) 

Reconhecimento 

(1 ponto) 

Total 

Suco de laranja _________ _________ _________ 

Café _________ _________ _________ 

Chocolate _________ _________ _________ 

Atum _________ _________ _________ 

Arroz _________ _________ _________ 

Gelatina _________ _________ _________ 

 

B. Selecionar itens de mercado de uma lista escrita (8 pontos): Instruções: Cada item é selecionado do 

mercado entre 21 produtos. Cada produto selecionado corretamente é marcado 2 pontos 

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Leite ________ ________ 

Ovos ________ ________ 

Detergente ________ ________ 

Bolacha ________ ________ 

 

V – Vestir-se e Higiene Pessoal (13 pontos): 

 

  Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

A. Escovar os dentes   

 Identificar e pegar a escova de dente ________ ________ 

 Tirar a tampa do tubo de pasta de dente  ________ ________ 

 Colocar pasta de dente na escova ________ ________ 

 Demonstrar como escova os dentes ________ ________ 

 

   Correto 

(1 ponto) 

Incorreto  

(0 pontos) 

 B. Lavar as mãos   

  Abrir a torneira ________ ________ 

  Usar o sabonete ________ ________ 

  Lavar as mãos ________ ________ 

  Fechar a torneira ________ ________ 
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  Correto 

(1 ponto) 

Incorreto   

(0 pontos) 

C. Vestuário   

 Vestir o casaco ________ ________ 

 Abotoar o casaco ________ ________ 

 Fechar o zíper ________ ________ 

 Amarrar os sapatos ________ ________ 

 Escovar o cabelo ________ ________ 

 

VI – Alimentar-se (10 pontos): Instruções: Colocar os utensílios de cozinha em frente ao paciente e pedir para 

que se sente à mesa. 

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto  

(0 pontos) 

Usar o garfo ________ ________ 

Usar a faca ________ ________ 

Usar a colher ________ ________ 

Servir água ________ ________ 

Beber água do copo ________ ________ 
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ANEXO A – DAFS-BR Original 

  

DAFS-BR 
Versão Brasileira da Direct Assessment of Functional Status- Revised 

By David A. Loewnstein (@copyright, 1987, 1996) 

Fernanda S. Pereira et al. (2009) 

 

NOME:___________________________________________________________________________ 

IDADE:______D.N:_________________________________________________________________ 

DATA DA AVALIAÇÃO:____________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE:__________________________________________________________________ 

NÍVEL SOCIOECONÔMICO: A  B  C  D  E 

OCUPAÇÃO/PROFISSÃO:___________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO ATUAL:_____________________________________________________________ 

Uso de cheque Sim  Não  

 

RESULTADOS 

I -Orientação Temporal  

II- Comunicação  

III- Habilidade para lidar com dinheiro  

IV- Habilidade para fazer compras  

V- Vestir-se/Higiene Pessoal  

VI- Alimentar-se  

ESCORE TOTAL  

 

Instruções: “Eu vou lhe pedir para fazer algumas coisas com as quais você já deve estar familiarizado. Você pode 

achar algumas tarefas mais difíceis que outras, mas tudo bem. Tente fazer o melhor que puder”. 

 

I. Orientação Temporal (16 pontos)  

       A. Dizer a hora (8 pontos): (Utilize um modelo de relógio com mostrador grande).  

Instruções: “Me diga que horas são”. O examinador não pode dizer ao paciente se ele está certo, deve 

continuar e apresentar o próximo horário.    

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

3:00 __________ __________ 

8:00 __________ __________ 

10:30 __________ __________ 

12:15 __________ __________ 

 

 B. Orientação para a data (8 pontos):  

     Instruções: As seguintes perguntas são feitas ao paciente nesta ordem:  

     “Qual é o dia do mês?”  

    “Que dia da semana é hoje?”  

    “Em que mês estamos?”  

    “Em que ano estamos?”  

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Qual é o dia do mês? __________ __________ 

Que dia da semana é hoje? __________ __________ 

Em que mês estamos? __________ __________ 

Em que ano estamos? __________ __________ 

  

   

II. Comunicação (15 pontos)  

(Utilize um telefone de teclas). (Se durante a tarefa, o paciente disca, atende ou desliga o telefone, é dado 

crédito pelos itens conforme descrito abaixo).  

 

Instruções: “Mostre como você ligaria para sua casa”.  

A. Usar o telefone (9 pontos):   
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 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Ligar para a própria residência? __________ __________ 

  

Instruções: Se o paciente começa a discar sem tirar o telefone do gancho, o examinador deve reorientar o 

paciente informando: “Quero que você faça tudo o que é necessário para ligar para sua própria casa”.   

 

Instruções: “Quero que disque para o número de João Faria”. (Escrito na agenda).  

“Gostaria que você discasse para o número 596-6996”. (Apresentação oral)            

“Por favor, disque este número para mim”. (Estímulo escrito).  

 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Discar um número da agenda telefônica (João Faria/ 324-5612) __________ __________ 

Discar o número escrito (235-2762)   __________ __________ 

Pegar o fone do gancho __________ __________ 

Habilidade para discar   __________ __________ 

Desligar o telefone   __________ __________ 

Sequência correta nas provas anteriores        __________ __________ 

 

B. Preparar uma carta para postar (6 pontos):  

Instruções: “Agora nós vamos testar sua habilidade para enviar uma carta”. Neste momento, o examinador 

apresenta uma folha de papel de carta 8,5” X 11” e diz: “Imagine que esta folha de papel é uma carta e você 

vai enviá-la para Jorge Silveira”. “Eu quero que você faça tudo que é necessário para preparar esta carta 

para que possamos colocá-la no correio”. Cada uma das tarefas seguintes é pontuada individualmente (1 

quando correto e 0 quando incorreto).  

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Dobrar ao meio ou em 3 partes __________ __________ 

Colocar em um envelope __________ __________ 

Colar o envelope __________ __________ 

Colocar o selo no envelope __________ __________ 

Escrever o endereço com CEP 

     (deve ser idêntico ao endereço apresentado pelo examinador) 

 

__________ 

 

_________ 

Escrever o endereço do remetente 

 (deve ser escrito no verso do envelope, na parte inferior) 

 

__________ 

 

__________ 

 

Instruções: Se o paciente para no meio da tarefa, lembre-o: “Existe mais alguma coisa que você deve fazer 

antes de colocar esta carta no correio?”. Se o paciente completa com sucesso todos os componentes da 

tarefa, mas não coloca a carta no envelope, ou não a fecha, o examinador deve mais uma vez lembrá-lo: 

“Existe mais alguma coisa que você deve fazer para colocar esta carta no correio?”.  

*** Neste momento o examinador deve dizer ao paciente que ele/ela irá a um supermercado em 10 minutos 

e que ele deverá apanhar 6 produtos que ele/ela tenha memorizado previamente de uma lista. Cada um desses 

itens é dito ao paciente, em intervalos de 3 segundos. Cada produto desta lista é repetido pelo paciente e após 

3 segundos é dito o item seguinte. Os itens são os seguintes: 1) Café 2) Gelatina 3)Fermento 4)Atum 

5)Chocolate 6) Suco de laranja.  

Então, deve ser dito ao paciente: “Por favor, memorize estes itens para que você possa lembrar deles mais 

tarde”. O examinador deve se preparar para retomar a tarefa em 10 minutos.  

 

III. Habilidade para lidar com dinheiro (32 pontos)  

Instruções: Apresente da sua direita para a esquerda: uma nota de dez reais, três notas de um real, uma nota 

de cinco reais, três moedas de 25 centavos, duas moedas de dez centavos, uma moeda de cinco centavos e 

três moedas de um centavo.  

Avalia-se a habilidade de calcular troco referente à compra dos itens de supermercado. Deve ser dito ao 

paciente: “Mostre-me uma moeda de 1 centavo, uma de 5 centavos, uma de 10 centavos, uma nota de 1 

real, uma nota de 5 reais e uma nota de 10 reais”. Se correto, pontue 1; incorreto = 0.  

Instruções: Apresente:  

1 nota de 5 reais           

3 moedas de 25 centavos      
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2 moedas de 10 centavos      

1 moeda de 5 centavos  

3 moedas de 1 centavo  

1 nota de 10 reais  

3 notas de 1 real  

 

A. Identificar a moeda corrente (7 pontos)  

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Identificar a moeda de 1 centavo __________ __________ 

Identificar a moeda de 5 centavos __________ __________ 

Identificar a moeda de 10 centavos __________ __________ 

Identificar a moeda de 25 centavos __________ __________ 

Identificar a cédula de 1 real __________ __________ 

Identificar a cédula de 5 reais __________ __________ 

Identificar a cédula de 10 reais __________ __________ 

       

 B. Contar moeda corrente (4 pontos)   

       Instruções: “Mostre 6 centavos em moedas”  

           “Mostre 1 real e 2 centavos em moedas”  

           “6 reais e 73 centavos” 

    “12 reais e 17 centavos” 

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

6 centavos __________ __________ 

R$1,02 __________ __________ 

R$6,73 __________ __________ 

R$12,17 __________ __________ 

 

C. Troco Correto (8 pontos) Somente o primeiro item contribui para a pontuação total das habilidades de 

contar dinheiro; entretanto, uma pontuação opcional pode ser calculada usando 4 itens.   

Instruções: “Imagine que você vai pagar um produto no supermercado e o caixa diz que a conta é R$ 2,49. 

(Você pagou com uma nota de 5 reais). Calcule e mostre quanto é o troco”. Repita as instruções para os 

outros 3 valores.  

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

R$2,49 __________ __________ 

R$1.68 __________ __________ 

R$3.22 __________ __________ 

R$3,83 __________ __________ 

         

D. Preencher um cheque (5 pontos):  

Instruções: O examinador dá ao paciente um cheque em branco e solicita “Eu gostaria que você preenchesse 

um cheque nominal a você mesmo no valor de R$ 400,00”. Pede-se ao paciente que assine o cheque, escreva 

o valor por extenso, o valor numérico, que seja nominal a ele mesmo e a data. A data não precisa estar correta, 

pois esse quesito já foi avaliado na escala orientação. Entretanto, a data deve ser colocada no local correto 

para ser pontuada.   

 Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Assinatura __________ __________ 

Pagar em ordem a __________ __________ 

Escrever o valor por extenso __________ __________ 

Escrever o valor numérico __________ __________ 

Data __________ __________ 

                                      

 E. Calcular o saldo da conta (8 pontos)  

Instruções: O examinador dá ao paciente o canhoto de um cheque. Então pede que o paciente calcule o saldo 

dos gastos em diferentes níveis de dificuldade. É dito ao paciente: “Você vai calcular o saldo dos gastos no 

canhoto do talão de cheques”. “Você pode fazer as contas em um rascunho, mas os valores corretos devem 

ser preenchidos nos locais apropriados do canhoto”. O examinador deve dobrar o papel e mostrar um 
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problema de cada vez. Pontua-se 2 se correto e 0 se incorreto. Correções feitas pelo próprio paciente são 

permitidas.  

  Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Valor A (R$500,00-R$350,00) 

Correto = R$150,00 

__________ __________ 

Valor B (R$323,00-R$23,50) 

Correto =R$299,50 

__________ __________ 

Valor C (R$21,75-R$3,92) 

Correto= R$17,83 

__________ __________ 

Valor D (R$673,16-R$79,23) 

Correto= R$593,93 

__________ __________ 

   

IV. Habilidade para fazer compras (20 pontos):  

Instruções: É solicitado ao paciente que se lembre dos 6 itens que ele/ela repetiu antes do teste “habilidades 

para usar dinheiro”. Pontua-se 2 se correto e 0 se incorreto. Permitir 60 segundos para evocação.  

A. Memória para 6 itens de supermercado (12 pontos)        

 

 Espontâneo 

(1 ponto) 

Reconhecimento 

(1 ponto) 

 

Total 

Café  __________ __________ __________ 

Gelatina __________ __________ __________ 

Fermento __________ __________ __________ 

Atum __________ __________ __________ 

Chocolate __________ __________ __________ 

Suco de laranja __________ __________ __________ 

 

B. Selecionar itens de supermercado de uma lista escrita (8 pontos):  

Instruções: Cada item é selecionado do supermercado entre 21 produtos. Para cada produto selecionado 

corretamente, são marcados 2 pontos.  

 Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Leite __________ __________ 

Ovos __________ __________ 

Detergente __________ __________ 

Bolacha __________ __________ 

                                               

V. Vestir-se/Higiene Pessoal (13 pontos) 

  

 

Correto 

(1 ponto) 

Incorreto 

(0 pontos) 

A. Escovar os dentes  __________ __________ 

 Identificar e pegar a escova de dentes  __________ __________ 

 Tirar a tampa do tubo de pasta de dente  __________ __________ 

 Colocar a pasta de dente na escova  __________ __________ 

 Demonstrar como se escova os dentes __________ __________ 

    

B. Lavar as mãos __________ __________ 

 Abrir a torneira __________ __________ 

 Usar o sabonete __________ __________ 

 Lavar as mãos __________ __________ 

 Fechar a torneira __________ __________ 

    

C. Vestir-se __________ __________ 

 Vestir o casaco __________ __________ 

 Abotoar o casaco __________ __________ 

 Fechar o zíper __________ __________ 

 Amarar os sapatos  __________ _________ 

 Escovar o cabelo __________ __________ 

 

VI. Alimentar-se (10 pontos)  
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Instruções: Colocar os utensílios de cozinha em frente ao paciente e pedir para que se sente à mesa.  

 

 

Correto 

(2 pontos) 

Incorreto 

(0 pontos) 

Usar o garfo __________ __________ 

Usar a faca __________ __________ 

Usar a colher __________ __________ 

Servir a água __________ __________ 

Beber água do copo __________ __________ 

 

 


