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CARDOSO, J. D. C. Intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas preventivas
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Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Enfermagem, Programa de PósGraduação em Enfermagem, Cuiabá, 2020. 168p.
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RESUMO
Introdução: a adoção de medidas preventivas (MP) é a melhor forma de os idosos
prevenirem quedas, contudo eles encontram dificuldades em adotar essas medidas no seu
cotidiano. Objetivo: avaliar o efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às
medidas preventivas de quedas e crenças em saúde. Materiais e Método: estudo quase
experimental, com delineamento tempo-série, realizado no Centro de Convivência para Idosos
de Cuiabá, de junho a outubro de 2019. A amostra foi determinada considerando erro tipo I =
5%, erro tipo II = 20%, proporção de adesão às MP de quedas = 64,36%, diferença mínima
antes e pós-intervenção = 4%, resultando em amostra mínima de 66 idosos. Acresceram-se
30% à amostra, prevendo perdas, sendo finalizada com 97 idosos. Incluídos: pessoas com 60
anos e mais e que realizavam pelo menos uma das atividades físicas. Excluídos: pessoas que
apresentavam dificuldade cognitiva e mental. Recrutaram-se 109 idosos (baseline), dos quais
68 finalizaram o protocolo de intervenção. A intervenção educativa foi embasada no Modelo
de Crenças em Saúde (MCS) e realizada em seis tempos (T0 a T5). Instrumentos validados
foram aplicados para avaliações pré e pós-intervenção: características sociodemográficas e
condições de saúde, crenças em saúde e adesão às MP de quedas. Análises de regressão linear
simples (não ajustada) e múltipla ajustada e os testes t pareado e Wilcoxon para amostras
pareadas foram utilizados. Resultados: a maioria dos idosos recrutados é mulher (86,24%),
viúva (37,61%), possuía de 1 a 4 anos de estudo, média de idade de 69,73 anos, com
problemas de saúde (93,58%) e 46,79% caíram no último ano. Na regressão linear simples, as
dimensões 3 (Percepção dos benefícios em aderir às MP de quedas), 4 (Percepção das
barreiras para aderir às MP de quedas) e o escore total das crenças em saúde associaram-se
positivamente e significativamente com a adesão dos idosos às MP de quedas (p 0,002, p <
0,001, p < 0,001, respectivamente). Na regressão linear múltipla, as dimensões 3, 4 e o escore
total de crenças em saúde permaneceram associados positivamente com a adesão dos idosos.
Na comparação pré e pós-intervenção, houve aumento estatisticamente significativo nos
escores médios dos construtos percepção de suscetibilidade, percepção de severidade,
percepção de benefícios, percepção de barreiras e no escore total de crenças (p <0,0001,
0,0019, <0,0001, <0,0001 e <0,0001, respectivamente). Os indicadores de adesão total
aumentaram (p <0,0001) e de adesão parcial diminuíram (p <0,0001) significativamente. Ao
somar a adesão total à parcial houve aumento significativo da adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas pós-intervenção educativa (p <0,0001). Conclusão: verificou-se
associação positiva da adesão dos idosos às MP de quedas com as crenças em saúde e que
intervenção educativa embasada no MCS foi capaz de melhorar essas crenças e a adesão
destes. Recomenda-se que os enfermeiros considerem as crenças em saúde dos idosos sobre
quedas e sua prevenção na assistência à saúde dessas pessoas e que intervenções educativas
baseadas nesse modelo sejam utilizadas.
Palavras-chave: Saúde do Idoso; Acidentes por Quedas; Educação em Saúde; Prevenção &
Controle; Cooperação e Adesão ao Tratamento.
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ABSTRACT
Introduction: the adoption of preventive measures (PM) is the best way for the elderly to
prevent falls, however they find it difficult to adopt these measures in their daily lives.
Objective: to evaluate the effect of an educational intervention on the elderly's adherence to
preventive measures against falls and beliefs in health. Materials and Method: quasiexperimental study, with a time-series design, carried out at the Community Center for
Seniors in Cuiabá, from June to October 2019. The sample was determined considering error
type I = 5%, error type II = 20%, proportion of adherence to falls MP = 64.36%, minimum
difference before and after intervention = 4%, resulting in a minimum sample of 66 elderly
people. 30% were added to the sample, predicting losses, and ended with 97 elderly people.
Included: people aged 60 and over and who performed at least one of the physical activities.
Excluded: people who had cognitive and mental difficulties. 109 elderly people were recruited
(baseline), of whom 68 completed an intervention protocol. The educational intervention was
based on the Health Belief Model (HBM) and carried out in six stages (T0 to T5). Validated
instruments were applied for pre and post-intervention assessments: sociodemographic
characteristics and health conditions, health beliefs and adherence to falls PM. Simple
(unadjusted) and adjusted multiple linear regression analyzes and paired t and Wilcoxon tests
for paired samples were used. Results: the majority of the elderly recruited is a woman
(86.24%), a widow (37.61%), had 1 to 4 years of study, average age of 69.73 years, with
health problems (93.58 %) and 46.79% fell in the last year. In simple linear regression,
dimensions 3 (perception of the benefits of adhering to falls PM), 4 (perception of barriers to
adhering to PM falls) and the total score of health beliefs was positively and significantly
associated with the elderly's adherence to falls PM (p 0.002, p <0.001, p <0.001,
respectively). In multiple linear regression, dimensions 3, 4 and the total score of beliefs in
health remained positively associated with the adherence of the elderly. In the pre and postintervention comparison, there was a statistically significant increase in the mean scores of the
constructs perception of susceptibility, perception of severity, perception of benefits,
perception of barriers and in the total score of beliefs (p <0.0001, 0.0019, <0.0001, <0.0001
and <0.0001, respectively). The indicators of total adherence increased (p <0.0001) and
partial adherence decreased (p <0.0001) significantly. When adding the total adherence to the
partial, there was a significant increase in the adherence of the elderly to the preventive
measures for falls after the educational intervention (p <0.0001). Conclusion: there was a
positive association between the adherence of the elderly to the PM of falls with beliefs in
health and that educational intervention based on the HBM was able to improve these beliefs
and their adherence. It is recommended that nurses consider the health beliefs of the elderly
about falls and their prevention in health care for these people and that educational
interventions based on this model are used.
Keywords: Health of the Elderly; Accidental Falls; Health Education; Prevention & Control;
Treatment Adherence and Compliance.
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RESUMEN
Introducción: la adopción de medidas preventivas (MP) es la mejor forma que tienen las
personas mayores de prevenir las caídas, sin embargo les resulta difícil adoptar estas medidas
en su vida diaria. Objetivo: evaluar el efecto de una intervención educativa en la adherencia
de los ancianos a las medidas preventivas contra caídas y creencias en salud. Materiales y
Método: estudio cuasiexperimental, con diseño de series de tiempo, realizado en el Centro de
Convivência para Seniores de Cuiabá, de junio a octubre de 2019. La muestra se determinó
considerando error tipo I = 5%, error tipo II = 20%, proporción de adherencia a las caídas MP
= 64,36%, diferencia mínima antes y después de la intervención = 4%, resultando una muestra
mínima de 66 ancianos. Se incorporó un 30% a la muestra, prediciendo pérdidas, y terminó
con 97 ancianos. Se incluyen: personas de 60 años y más que hayan realizado al menos una de
las actividades físicas. Excluidos: personas que tuvieran dificultades cognitivas y mentales.
109 personas mayores fueron reclutadas (línea de base), de los cuales 68 completaron un
protocolo de intervención. La intervención educativa se basó en el Modelo de Creencias en
Salud (MCS) y se llevó a cabo en seis etapas (T0 a T5). Se aplicaron instrumentos validados
para las evaluaciones pre y posintervención: características sociodemográficas y condiciones
de salud, creencias de salud y adherencia a las caídas MP. Se utilizaron análisis de regresión
lineal múltiple simple (no ajustada) y ajustada y pruebas de t pareada y de Wilcoxon para
muestras pareadas. Resultados: la mayoría de los ancianos reclutados son mujeres (86,24%),
viudas (37,61%), tenían de 1 a 4 años de estudio, edad media de 69,73 años, con problemas de
salud (93,58%). %) y cayó un 46,79% en el último año. En regresión lineal simple, las
dimensiones 3 (beneficios percibidos de la adhesión a las caídas de la MP), 4 (percepción de
las barreras para la adhesión a las caídas de la MP) y la puntuación total de las creencias de
salud se asoció positiva y significativamente con la adherencia de los ancianos a las caídas
MP (p 0,002, p <0,001, p <0,001, respectivamente). En regresión lineal múltiple, las
dimensiones 3, 4 y el puntaje total de creencias en salud permanecieron asociadas
positivamente con la adherencia de los ancianos. En la comparación previa y posterior a la
intervención, hubo un aumento estadísticamente significativo en las puntuaciones medias de
los constructos percepción de susceptibilidad, percepción de severidad, percepción de
beneficios, percepción de barreras y en la puntuación total de creencias (p <0,0001, 0,0019,
<0, 0001, <0,0001 y <0,0001, respectivamente). Los indicadores de adherencia total
aumentaron (p <0,0001) y la adherencia parcial disminuyó (p <0,0001) significativamente. Al
sumar la adherencia total a la parcial, hubo un aumento significativo en la adherencia de los
ancianos a las medidas preventivas de caídas tras la intervención educativa (p <0,0001).
Conclusión: hubo asociación positiva entre la adherencia de los ancianos al MP de caídas con
creencias de salud y que la intervención educativa basada en el MCS fue capaz de mejorar
estas creencias y su adherencia. Se recomienda que los enfermeros consideren las creencias de
salud de los ancianos sobre las caídas y su prevención en la atención de la salud de estas
personas y que se utilicen intervenciones educativas basadas en este modelo.
Palabras clave: Salud del Anciano; Accidentes por Caídas; Educación en Salud; Prevención
& Control; Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Queda: definições, causas e consequências
A queda é um problema de saúde pública importante que atinge as pessoas idosas
ameaçando sua independência e impactando socialmente a qualidade do seu envelhecimento.
Anualmente, uma a cada três pessoas com 65 anos ou mais caem (Hopewell et al., 2018).
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 28% a 35% das
pessoas com 65 anos ou mais caem e com o avançar da idade a frequência varia de 32% a
42% (OMS, 2010). No Brasil, a prevalência de quedas de idosos que vivem na comunidade é
de 27% (Elias Filho et al., 2019), similar à de outros países, como Canadá (20,1%) (Chang;
Minh Do, 2015), Inglaterra (28,4%) (Gale; Cooper; Sayer, 2016), México (26,8%) (SanchezGarcia et al., 2017) e África do Sul (26,4%) (ZIMBA KALULA et al., 2015).
Existem diferentes definições para o evento queda na literatura. Ela pode ser definida
como situação em que a pessoa inadvertidamente se apoia no solo ou em um nível inferior
(Tinetti et al., 1988). Ação de cair no piso ou no chão, cair e bater em um objeto, por
exemplo, cadeira ou escada (Nevitt et al., 1989). Evento não intencional, que resulta na
mudança de posição da pessoa para um nível mais baixo em relação à sua posição inicial
(Carvalhaes et al., 1998). A OMS define queda como deslocamento não intencional do corpo
para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, sendo
determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade da pessoa
(OMS, 2010).
A ocorrência de quedas é resultado de múltiplos fatores de risco que podem atuar de
modo isolado ou interagir entre si. Esses fatores podem ser biológicos, comportamentais,
ambientais e socioeconômicos (OMS, 2010; Riker; Setter, 2013; Rodríguez-Molinero et al.,
2015; Elias Filho et al., 2019). Os biológicos podem ser diminuição da massa e força
muscular, podendo levar à perda de função e fragilidade. Os comportamentais abrangem
comportamentos de risco, como uso de múltiplos medicamentos, uso de álcool excessivo e
sedentarismo. Os ambientais estão relacionados ao ambiente, incluindo iluminação
insuficiente, piso escorregadio e calçadas quebradas ou irregulares. Os socioeconômicos
envolvem baixa renda, pouca educação, acesso limitado aos cuidados de saúde e falta de
recursos da comunidade (OMS, 2010).
As consequências das quedas podem ser devastadoras para o idoso, família,
instituições e governos, bem como físicas, psicológicas, financeiras e sociais (OMS, 2010;
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Abreu et al., 2018). Para o idoso, as quedas podem ocasionar fraturas, internações, dores,
medo de cair novamente, restrição das atividades, isolamento social e dependência funcional,
demandando para a família a necessidade de eleger um cuidador para auxiliá-lo em suas
atividades cotidianas (ALMEIDA et al., 2019).
Para os serviços de saúde, as quedas frequentemente resultam em despesas médicas
substancias para tratar as lesões e consequências decorrentes delas. Em 2015, nos Estados
Unidos, os custos médicos estimados atribuídos às quedas foram cerca de US $ 50,0 bilhões
de dólares (Florence et al., 2018). No Brasil, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
entre 2005 e 2010, foram gastos R$ 464.874.275,91 com internações por quedas de idosos
(BARROS et al., 2015).

1.2 Prevenção de quedas de idosos na comunidade
As quedas são, portanto, um desafio diante do envelhecimento populacional, sendo a
prevenção a melhor forma de reduzir sua ocorrência e consequências (OMS, 2010; National
Center for Injury Prevention and Control (CDC), 2015). Medidas preventivas (MP) são
urgentes e podem contribuir para promover a saúde dos idosos, independência funcional,
autonomia, qualidade de vida e, consequentemente, reduzir a ocorrência de quedas (OMS,
2010; GILLESPIE et al., 2012; CDC, 2015).
Para a World Health Organization (WHO), a prevenção de quedas não tem recebido
atenção suficiente, principalmente em países em desenvolvimento (WHO, 2007). No Brasil, a
prevenção de quedas foi estabelecida como meta a ser alcançada por meio do Pacto pela
Saúde do SUS e a internação por fratura de fêmur em pessoas acima de 60 anos, instituída
como um indicador de saúde do idoso (BRASIL, 2006; SÃO PAULO, 2010).
A WHO, então, em 2007, propôs um modelo de prevenção de quedas, tendo como
norteador o envelhecimento ativo, no qual são considerados não somente fatores pessoais,
econômicos, socioambientais e de saúde, mas também cultura e gênero (WHO, 2007).
O modelo proposto possibilita a implementação de estratégias, intervenções e
investigações que sustentam os três pilares da prevenção relacionados entre si e dependentes:
(1) “Construir a conscientização sobre a importância da prevenção e do tratamento das
quedas” (WHO, 2007. p. 37-40); (2) “Incrementar a avaliação dos fatores individuais,
ambientais e sociais que aumentam a probabilidade da ocorrência das quedas” (WHO, 2007.
p. 41-43); e (3) “Incentivar o design e a implementação de intervenções apoiadas por
evidências e culturalmente apropriadas que possam reduzir, de maneira significativa, o
número de quedas entre idosos” (WHO, 2007. p. 43-46).
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A prevenção de quedas deve ser inserida em um contexto mais amplo de promoção à
saúde, redução de lesões e limitações funcionais (São Paulo, 2010; CDC, 2015). Deve incluir
ações como prática de atividade física regular, manutenção de alimentação saudável com dieta
balanceada e rica em cálcio, manutenção do peso adequado, consumo moderado de álcool,
adequação do ambiente domiciliar, uso de artefatos de apoio à mobilidade, por exemplo,
bengala ou andador, uso de sapatos apropriados e participação em intervenções propostas
pelos serviços de saúde (WHO, 2007; GILLESPIE et al., 2012).
Essas medidas precisam ser realizadas pelos idosos, implementadas por instituições e
profissionais de saúde, sendo necessárias pesquisas para testar essas ações (GILLESPIE et al.,
2012; CDC, 2015).

1.3 Intervenções de prevenção de quedas
As pesquisas sobre quedas de idosos realizadas no Brasil ainda se preocupam com
seus aspectos epidemiológicos, causas e consequências (Barros et al., 2015; Abreu et al.,
2018; Almeida et al., 2019). Estudos de prevenção ainda são incipientes (MARINHO et al.,
2007; SÁ et al., 2012).
Diferentemente, nas pesquisas internacionais o foco tem sido na prevenção de quedas
com estudos de intervenção que, na sua maioria, têm apresentado resultados positivos. Esses
estudos concentram-se, principalmente, em países desenvolvidos (GILLESPIE et al., 2012;
MORRIS et al., 2015; KAMEI, et al., 2015; MIKOLAIZAK, et al., 2018)
Um programa de prevenção de quedas multidisciplinar desenvolvido na Austrália com
o objetivo de reduzir o número de quedas e lesões na população idosa de alto risco mostrou
que houve redução da taxa de quedas em 66% e taxa de fratura de 19% para 3% (FORMOSA
et al., 2014).
Outro estudo também desenvolvido na Austrália com 210 idosos portadores da doença
de Parkinson, visando avaliar duas intervenções de fisioterapia na redução de quedas,
constatou que o grupo que recebeu atividades de treinamento de força apresentou 84,9%
menos quedas que o grupo controle (GC), enquanto que o grupo de treinamento de estratégia
de movimento apresentou 61,5% menos quedas que o GC (MORRIS et al., 2015).
Investigação realizada na Espanha com 404 idosos, que buscou determinar a
efetividade de um programa de intervenção multifatorial para prevenir quedas quando
comparado a uma intervenção breve, identificou que cerca de 33% dos idosos do grupo
intervenção (GI) e 30,25% do GC referiram queda no ano anterior. Após 12 meses de
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intervenção, a taxa de incidência de quedas foi de 17,29% no GI e 23,61% no GC (PÉRULA
et al., 2012).
As intervenções para prevenção de quedas incluem programas de exercícios físicos,
atividades educativas, otimização de medicamentos, suplementação de vitamina D e
modificação do ambiente domiciliar (GILLESPIE et al., 2012).
Alguns estudos são desenvolvidos com intervenções únicas/isoladas nas quais apenas
uma MP é aplicada. Dessas intervenções, as mais utilizadas em pesquisas e que têm se
mostrado mais efetivas na prevenção de quedas são as que investigam o exercício físico com
foco no equilíbrio, marcha, treinamento funcional, força/treinamento de resistência (Nyman;
Victor, 2012; Gillespie et al., 2012). Já o uso da educação em saúde como intervenção
única/isolada para prevenção de quedas tem sido pouco explorado (SCHEPENS; PANZER;
GOLDBERG, 2011; KHONG et al., 2015).
Os estudos mais frequentes são ensaios clínicos randomizados que utilizam
intervenções múltiplas ou multifatoriais. As intervenções múltiplas são aquelas que
combinam duas ou mais MP para os participantes da pesquisa e as multifatoriais aquelas em
que os participantes são submetidos a diferentes MP baseadas em avaliação individual de
risco (GILLESPIE et al., 2012).
As intervenções múltiplas geralmente são identificadas como mais efetivas na
prevenção de quedas, combinam exercícios físicos (treinamento de equilíbrio, resistência e
força), suplementação de vitamina D, revisão de medicamentos, cirurgia de catarata, avaliação
da segurança no domicílio, modificação dos calçados e educação em saúde (GILLESPIE et
al., 2012).
Embora a maioria das intervenções tenha se mostrado importante na redução das
quedas, um problema ainda encontrado na prevenção desse evento é a não adesão ou baixa
adesão dos idosos às MP no seu cotidiano. Eles apresentam dificuldades em adotar e, ao
longo do tempo, manter essas medidas (ZIJLSTRA et al., 2012; NYMAN; VICTOR, 2012;
SUTTANON et al., 2012; GILLESPIE et al., 2012; KIRCHHOFF; DAMGAARD, 2016;
SANDLUND et al., 2017).

1.4 Adesão/não adesão a tratamentos e terapêuticas
A adesão a tratamentos ou terapêuticas é comumente utilizada para designar o
comportamento de uma pessoa que coincide com as recomendações acordadas com um
profissional de saúde, traduzindo o alcance dos objetivos propostos para o tratamento (WHO,
2003). Ela abrange não só tomar medicação adequadamente, mas também seguir dietas, parar
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de fumar, buscar atendimento médico, fazer exercícios físicos, tomar vacinas, realizar
modificações comportamentais, entre outros (WHO, 2003; ALMEIDA, 2007; CHISHOLMBURNS; SPIVEY, 2008; MIKOLAIZAK et al., 2018).
A adesão é um comportamento das pessoas esperado nas situações de saúde e, quando
não ocorre ou ocorre de maneira insuficiente, constitui-se em um problema que preocupa os
profissionais de saúde e órgãos públicos há tempo (CONRAD, 1985; WRIGHT, 1993;
COAMBS et al., 1995; LEITE; VASCONCELLOS, 2003; ALHEWITI, 2014).
Evidências apontam que as taxas de adesão em todos os tipos de tratamento,
terapêuticas ou MP são baixas, independente do problema de saúde (Nyman; Victor, 2012;
Sandlund et al., 2017; Tola et al., 2017; Horvat et al., 2017). Informações da OMS apontam
que em países desenvolvidos é baixa a adesão aos tratamentos de problemas crônicos de
saúde, cerca de 50%, e nos países em desenvolvimento essa taxa é ainda menor devido à
escassez de recursos e desigualdades no acesso aos serviços de saúde (WHO, 2003).
Estudos que avaliaram a baixa adesão/não adesão a tratamentos de doenças crônicas
encontraram prevalências que variaram de 19,5% a 48% (ARRUDA et al., 2015; TAVARES
et al., 2016; TOLA et al., 2017; HORVAT et al., 2017).
O impacto ocasionado pela baixa adesão/não adesão aos tratamentos/terapêuticas é
significativo. Além de ser responsável pela redução do benefício clínico, gera complicações
médicas e psicossociais (WHO, 2003), sendo reconhecido como um fator determinante na
morbimortalidade das pessoas, em sua qualidade de vida, no aumento das demandas e custos
médicos/hospitalares (LISSON et al., 2005; TELLES-CORREIA et al., 2006; MARQUES;
PETUCO; GONÇALVES, 2010; ARRUDA et al., 2015).
A baixa adesão/não adesão a tratamentos é um fenômeno multifatorial e os fatores são
relacionados ao paciente, profissionais de saúde, serviços, bem como demográficos,
socioeconômicos e culturais. São exemplos de fatores relacionados à doença e
tratamentos/terapêuticas: grau de severidade do problema de saúde, maior complexidade,
duração e eficácia do regime terapêutico (Carvalho et al., 2012; Daniel; Veiga, 2013);
relacionados ao paciente: características individuais, falta de motivação, pouco conhecimento,
baixa escolaridade, estilo de enfrentamento pobre ou inadequado (Leite; Vasconcellos, 2003;
Telles-Correia et al., 2008; Dias et al., 2011; Arruda et al., 2015); relacionados aos
profissionais de saúde: despreparo na interação com o paciente, estilo da consulta e prescrição
de medicamentos inapropriados (HAMMERSCHMIDT; LENARDT, 2010; SCHMITT
JÚNIOR; LINDNER; HELENA, 2013).
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Alguns fatores demográficos e socioeconômicos são idade (mais jovens), sexo
(masculino), discriminação social e falta de apoio da sociedade e da família, custos do
tratamento e baixa renda (Marques; Petuco; Gonçalves, 2010; Tavares et al., 2013; Daniel;
Veiga, 2013; Tavares et al., 2016; Masa; Chowa; Nyirenda, 2017; Tola et al., 2017). Outros
fatores relacionados aos serviços compreendem as dificuldades de acesso, burocracia e
insuficiência de recursos humanos e materiais, como também falta de medicamentos
(DANIEL; VEIGA, 2013; TAVARES et al., 2013; SCHMITT JÚNIOR; LINDNER; SANTA
HELENA, 2013).
Fatores culturais também desempenham papel importante na baixa adesão/não adesão
das pessoas aos tratamentos/terapêuticas (Villagran et al., 2011), por exemplo, uso de terapias
complementares e alternativas (Li et al., 2015) e as crenças (BERGLUND; LYTSY;
WESTERLING, 2013; REES et al., 2014; ALHEWITI, 2014).

1.5 Baixa adesão/não adesão dos idosos às MP de quedas
Como mencionado anteriormente, idosos apresentam dificuldades para aderir às MP
de quedas e também para mantê-las ao longo do tempo. Investigação realizada no início dos
anos 2000 examinou a adesão de idosos às recomendações de modificação domiciliar,
realizadas por terapeuta ocupacional para prevenir quedas, e constatou que, após 12 meses,
48% dos idosos não aderiram às recomendações (CUMMING et al., 2001).
Estudo mais recente que valiou a eficácia de uma intervenção multifatorial para
reduzir quedas de 328 idosos com comprometimento cognitivo e comorbidades, oferecendo
recomendações de prevenção de quedas no domicílio, constatou que apenas 54% os idosos
aderiram às recomendações (FERRER et al., 2014).
Zijlstra et al. (2012) implementaram um programa de atividade física de idosos no
domicílio; dois meses após o término do programa, identificaram que 59,1% dos idosos
praticavam exercícios físicos pelo menos duas vezes por semana; quatro meses depois, a
frequência caiu para 47%.
O grau de adesão dos idosos às MP pode variar de acordo com as modalidades dos
programas desenvolvidos (Merom et al., 2012; Nyman; Victor, 2012; Ferrer et al., 2014;
Kirchhoff; Damgaard, 2016). Investigação desenvolvida na Austrália com o objetivo de
examinar a participação de 5.681 idosos em atividades físicas para prevenção de quedas
mostrou que apenas 6% aderiram aos exercícios de treinamento de força, 21,8% ao
treinamento de equilíbrio e 3% para ambas as práticas (MEROM et al., 2012).
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Após intervenções múltiplas, a frequência de adesão dos idosos às MP de quedas é
maior que 75%, enquanto que, depois das intervenções isoladas, esse percentual tem grande
variação ─ de 28 a 95%. As taxas de adesão após intervenções com exercícios físicos
realizados individualmente são de 82% em 10 semanas, mas reduzem para 52% em 12 meses.
Já em intervenções com exercícios realizados em grupo, a adesão inicialmente é de 82,9% e
reduz para 76% em 24 meses (NYMAN; VICTOR, 2012).
Estudos evidenciam que vários fatores podem influenciar a decisão de aderir ou não às
MP de quedas. Entre estes, estão os relacionados a questões de acesso ao local das atividades,
à estrutura física do local e clima não favorável à realização das atividades (Groot;
Fagerström, 2011; Sandlund et al., 2017). Também, fatores relacionados à falta de apoio dos
profissionais ou da família (SUTTANON et al., 2012; SANDLUND et al., 2017).
Igualmente, questões pessoais podem influenciar significativamente a adesão dos
idosos às MP, dentre elas a falta de interesse e/ou motivação pela atividade oferecida, falta de
tempo, medo de cair, piores condições de saúde, falta de conhecimento acerca dos benefícios
das atividades e dos riscos de quedas (GROOT; FAGERSTRÖM, 2011; BRITO, 2012;
SUTTANON et al., 2012; SANDLUND et al., 2017).
Outro fator pessoal importante são as crenças dos idosos acerca das quedas e das MP.
Estudos mostram que há idosos que acreditam nas quedas como eventos naturais e inevitáveis
da velhice, que elas são mais frequentes durante a realização de atividades físicas e uma séria
ameaça à saúde. Estudos também comprovam que idosos com histórico de quedas exibem
crenças mais positivas de prevenção. Eles acreditam que a restrição de suas atividades pode
contribuir para prevenir quedas e que a manutenção da independência é um fator motivador
para prevenção de quedas e que a não adesão a um dispositivo prescrito pode aumentar as
chances de cair (HORNE et al., 2009; HOST; HENDRIKSEN; BORUP, 2011; MCMAHON;
TALLEY; WYMAN, 2011; VIVRETTE et al., 2011; HORNE et al., 2014).
Estudo realizado com idosos de 80 anos ou mais que vivem no norte de Taiwan, com a
finalidade de identificar os tipos de visões subjetivas sobre crenças de prevenção de quedas,
averiguou que os idosos apresentaram crenças distintas sobre as quedas e sua prevenção. As
principais diferenças entre as perspectivas encontradas estavam relacionadas à severidade das
quedas e aos benefícios e barreiras percebidos em relação a sua prevenção (CHEN et al.,
2016).
Entretanto, embora existam essas evidências em relação às crenças dos idosos sobre as
quedas e sua prevenção, seu papel na adesão às MP ainda não está bem estabelecido. Estas
parecem afetar a percepção deles sobre as quedas e seu risco de cair, influenciando seu
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comportamento de prevenção (OMS, 2010; Horne et al., 2014; Alhewiti, 2014). Além disso,
crenças inadequadas parecem se configurar como barreiras para adoção de estratégias de
prevenção de quedas (CHEN et al., 2016).
A probabilidade de modificar crenças inadequadas dos idosos precisa ser testada por
meio de estudos, na tentativa de buscar conhecer estratégias mais efetivas para se alcançar o
comportamento de adesão às MP (Dela Coleta, 1995; Chen et al., 2016). Alguns estudos têm
mostrado que intervenções educativas são adequadas para trabalhar questões como crenças e a
adesão dos idosos às MP de quedas (SCHEPENS; PANZER; GOLDBERG, 2011; ZHANG et
al., 2012; TAYLOR et al., 2017).
Estudo com 53 idosos residentes na comunidade, que objetivou determinar se a
educação de prevenção de quedas usando diferentes estratégias educacionais multimídia
aumenta o conhecimento dos idosos sobre risco de quedas e seus componentes de prevenção,
encontrou que 94,3% dos participantes do GI adotaram pelo menos um novo comportamento
de prevenção de quedas e 82,9% adotaram pelo menos dois, enquanto que no GC somente
53% dos idosos adotaram pelo menos um novo comportamento. A educação para prevenção
de quedas mostrou-se como uma intervenção efetiva para melhorar o conhecimento de
ameaças de quedas e adoção de comportamentos de prevenção (SCHEPENS; PANZER;
GOLDBERG, 2011).
Outro estudo com idosos de Shanghai, na China, com objetivo de avaliar o efeito de
uma intervenção educativa em lesões induzidas por quedas, descobriu que as crenças e os
comportamentos de prevenção de quedas modificaram significativamente após a intervenção
(ZHANG et al., 2012).
Investigação mais recente com idosos residentes na comunidade de Virgínia, Estados
Unidos, verificou que os idosos que receberam educação em saúde personalizada, de acordo
com suas necessidades, tiveram maior adesão às MP de quedas. A educação em saúde é
considerada um “estímulo para agir” para um indivíduo seguir as recomendações de
prevenção de quedas (TAYLOR et al., 2017).
Considerando que a literatura tem mostrado que os comportamentos de prevenção de
quedas são influenciados pelas crenças, que elas podem se configurar enquanto barreiras para
adoção de estratégias de prevenção de quedas e que intervenções podem ser efetivas na
melhora da adesão dos idosos às MP de quedas, esta pesquisa propõe-se a construir,
implementar e avaliar o efeito de uma intervenção educativa com foco nas crenças na adesão
dos idosos às MP de quedas. Diante do exposto, questiona-se:
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 Qual o efeito de uma intervenção educativa na adesão de idosos às medidas
preventivas de quedas e nas crenças em saúde?
 A adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas está associada às crenças em
saúde?
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2 HIPÓTESES
Hipótese Nula (H0) – A adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas não
estará associada às crenças em saúde.
Hipótese Alternativa (H1) – A adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas
estará associada às crenças em saúde.
H0 – A adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas não melhorará após a
implementação de uma intervenção educativa.
H1 – A adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas melhorará após a
implementação de uma intervenção.
H0 – As crenças em saúde dos idosos não melhorarão após a implementação de uma
intervenção educativa.
H1 – As crenças em saúde dos idosos melhorarão após a implementação de uma
intervenção educativa.
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3 OBJETIVOS

3.1 Geral
Avaliar o efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas e crenças em saúde.

3.2 Específicos
 Caracterizar os idosos quanto às variáveis sociodemográficas e condições de saúde;
 Verificar a associação entre a adesão às medidas preventivas de quedas e as crenças
em saúde dos idosos;
 Investigar a adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas e as crenças em
saúde antes e após a implementação da intervenção educativa.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO
4.1 Modelo de Crenças em Saúde

Várias teorias e modelos têm sido utilizados para explicar a influência das crenças nos
comportamentos de prevenção. Porém, escolher um referencial teórico que possibilitasse
explicar a adesão dos idosos às MP para quedas, tendo as crenças como elemento
influenciador do comportamento de saúde, foi desafiador, visto que existem várias
perspectivas teóricas capazes de explicar esse evento. Neste estudo, o comportamento
preventivo foi entendido como ações que o idoso realizava com a finalidade de prevenir
quedas.
O Modelo de Crenças em Saúde (MCS) tem como foco crenças da pessoa e considera
que as ações tomadas são provenientes dessas crenças. A escolha desse referencial se deu por
sua ampla utilização em estudos de comportamentos preventivos em saúde, bem como do
interesse em analisar a adesão dos idosos às MP para quedas e, ainda, saber em que medida as
crenças influenciam a tomada de decisão do idoso em aderir a essas medidas. Assim, o MCS
apresenta-se como referencial teórico consistente e apropriado para esse fim.
O MCS foi desenvolvido no início da década de 50 por Becker, Drachman, Kirsch e
Rosenstock, psicólogos sociais vinculados ao Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos
da América (Rosenstock, 1974). Eles pretendiam estabelecer relações entre comportamentos
individuais e algumas crenças individuais para explicar a adoção de comportamentos
preventivos. Ainda buscavam compreender por que as pessoas apresentavam resistência em
aceitar MP em saúde ou a testes para detectar precocemente doenças assintomáticas, como
tuberculose, câncer cervical, doença dentária, febre reumática, poliomielite e influenza, uma
vez que esses serviços eram oferecidos gratuitamente ou com baixo custo (BECKER et al.,
1977).
Os componentes básicos do MCS são derivados da Teoria do Campo de Forças de
Kurt Lewin, que busca explicar o que motiva o comportamento individual perante qualquer
fato novo que a pessoa tenha que confrontar. Para Lewin, as pessoas recebem estímulos para
agir que se encontram em um campo de forças, composto por valências positivas (atrações),
negativas (desagradáveis) e valências neutras (LEWIN, 1965).
No processo de vida diária, a pessoa está sob influência de forças positivas e
negativas. Por exemplo, a doença é uma região de valência negativa e quando ela acontece é
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exercida uma força para mover a pessoa para longe dessa região, a menos que, assim fazendo,
entre em uma região de valência negativa ainda maior (LEWIN, 1965).
Essa teoria considera ainda que o mundo do percebedor é que determinará sua ação, e
não o ambiente físico (Lewin, 1965). O ambiente físico tem papel importante, mas somente na
maneira pelo qual é representado na mente da pessoa (ROSENSTOCK, 1974).
As principais variáveis do MCS lidam com o mundo subjetivo do comportamento
individual, e não com o mundo objetivo dos profissionais de saúde. O modelo tem como foco
ligar os atuais estados subjetivos do indivíduo ao atual comportamento de saúde (LESCURA;
MAMEDE, 1990).
As primeiras características do MCS são aquelas crenças que interferem na tomada de
decisão da pessoa ao evitar um problema ou doença. As crenças são ideias, conceitos e
convicções íntimas da pessoa sobre si mesma e sua realidade social (Rosenstock, 1974;
Becker et al., 1977), ou seja, toda pessoa possui crenças, tomando-as como verdade, sem
questionar. Estas se constituem na maneira pela qual vemos o mundo e podem ter como base
informações ou desinformações, podendo influenciar positivamente ou negativamente a saúde
das pessoas (Rosenstock, 1974; Becker et al., 1977). As crenças em saúde referem-se à
percepção da pessoa em relação à suscetibilidade e severidade do problema de saúde, bem
como aos benefícios e barreiras sobre os comportamentos preventivos e tratamento do
problema de saúde (DELA COLETA, 1999).
Assim, para que o indivíduo possa adotar comportamentos preventivos de saúde, ele
necessariamente precisa acreditar que (ROSENSTOCK, 1974):
 É pessoalmente suscetível;
 A ocorrência da doença teria, pelo menos, moderada severidade sobre algum
componente de sua vida;
 Tomar uma atitude particular, de fato, seria benéfico em reduzir a sua
suscetibilidade e, caso a doença já tenha ocorrido, reduzir sua severidade. Isso
não implicaria superar importantes barreiras psicológicas (custo, conveniência,
dor e embaraço) capazes de impedir que o indivíduo tome determinada ação
em relação à prevenção da sua condição de saúde. É necessário que o indivíduo
acredite que poderia ter a doença mesmo na ausência de sintomas.
No caso dos idosos, para que adotem comportamentos preventivos de quedas, eles
precisam necessariamente acreditar que:
 São suscetíveis à ocorrência de quedas;
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 A queda é um problema sério e se não adotar MP poderá ter consequências
graves para a sua vida, família e saúde, como fraturas e dependência;
 A adoção de MP de quedas trará benefícios, reduzindo sua suscetibilidade e
severidade, mesmo diante de barreiras diversas, como o tempo disponível para
a realização de atividades de prevenção, custos, desconfortos, dentre outras.

Suscetibilidade percebida
Refere-se à crença no risco subjetivo de ter um problema, como uma doença. As
pessoas podem variar amplamente em sua aceitação da suscetibilidade pessoal a determinado
problema de saúde. Por exemplo, existem pessoas que negam qualquer possibilidade de ter
um problema de saúde, assim como há aquelas que podem admitir alguma probabilidade de
contrair uma doença ou, ainda, indivíduos que expressam sentimentos de estar em perigo real
de contrair determinada doença (ROSENSTOCK, 1974; JANZ; BECKER, 1984).

Severidade percebida
A crença relacionada à severidade e/ou prejuízos que podem resultar do problema de
saúde. A severidade de um problema de saúde também pode variar de pessoa para pessoa,
podendo ser avaliada pelo grau de perturbação emocional criado ao pensar no problema, bem
como pelos tipos de dificuldades que o indivíduo acredita que o problema de saúde pode
acarretar (Rosenstock, 1974; Janz; Becker, 1984; Lescura; Mamede, 1990). A depender do
grau de severidade, pode despertar sentimentos de vários tipos e intensidades, como
preocupação, terror, vergonha, culpa, aversão e outras.
A severidade percebida vai além das consequências clínicas ou médicas, podendo
abranger implicações mais complexas, como os efeitos do problema de saúde sobre o
trabalho, vida familiar e relações sociais (Rosenstock, 1974; Janz; Becker, 1984). Assim, as
pessoas podem não acreditar, por exemplo, que a queda é um problema sério, mas podem
acreditar que sua ocorrência seria grave se criasse importantes tensões econômicas e
psicológicas em sua família.
Somente a percepção da suscetibilidade e seriedade de uma condição de saúde não
define o curso da ação que será tomada pela pessoa. A combinação dos níveis de
suscetibilidade e severidade fornece a força para agir (Janz; Becker, 1984; Lescura; Mamede,
1990). Elas apresentam um forte componente cognitivo, pois são parcialmente dependentes do
conhecimento sobre determinado problema de saúde (ROSENSTOCK, 1974).
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Benefícios percebidos para agir
Referem-se à crença da pessoa nos benefícios ou vantagens das alternativas sugeridas
para diminuir a ameaça do problema de saúde. Estará disponível a ela, pelo menos, uma ação
que seja subjetivamente possível. Uma alternativa pode ser vista como benéfica se relacionar
subjetivamente a redução da gravidade ou suscetibilidade de uma condição de saúde
(ROSENSTOCK, 1974; JANZ; BECKER, 1984).
Para Rosenstock (1974), nem sempre os motivos relacionados à saúde levam a
comportamentos relativos à saúde, por exemplo, um comportamento que parece estar
relacionado à saúde, como praticar atividade física, pode ser determinado por motivos não
relativos à saúde, por exemplo, questões estéticas.
O curso da ação a ser tomada será determinado pelas crenças da pessoa sobre a
disponibilidade e a efetividade da ação, e não pelos fatos objetivos. Essas crenças são
influenciadas por normas e pressões do grupo social ao qual a pessoa pertence
(ROSENSTOCK, 1974).
Outro aspecto importante que predispõe a pessoa a aceitar determinadas ações são os
estímulos. Eles fazem com que a pessoa sinta vontade de tomar a ação, podendo ser internos,
por exemplo, um sintoma de alguma doença e o medo, ou externos, como programas de
televisão, doenças de amigos ou familiares, conselhos de outras pessoas, artigos de jornais ou
revistas e atividades educativas (Rosenstock, 1974; Janz; Becker, 1984). Os estímulos na área
da saúde podem ser uma ferramenta que levará a pessoa a adotar comportamentos preventivos
de saúde.
Neste estudo, considerou-se como estímulo externo a intervenção educativa baseada
no MCS para os idosos.

Barreiras percebidas para agir
Referem-se aos aspectos negativos da ação e são avaliados pela pessoa em uma análise
de custo-benefício do novo comportamento recomendado. Uma pessoa pode acreditar que
uma determinada ação pode ser efetiva para reduzir a ameaça de um problema de saúde, no
entanto vê essa ação como inconveniente, desagradável, dolorosa, perturbadora, custo elevado
etc. Esses aspectos negativos da ação em saúde são barreiras para agir e levantam motivos
conflitivos de recusa que impedem a adoção de uma MP (ROSENSTOCK, 1974; JANZ;
BECKER, 1984; LESCURA; MAMEDE, 1990).
Diferentes resoluções para o conflito podem ser possíveis. Por exemplo, se a prontidão
para agir for alta e os aspectos negativos forem vistos pela pessoa como relativamente fracos,
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a ação provavelmente será tomada. Contrariamente, se a prontidão para agir for baixa e os
aspectos negativos forem vistos como fortes, estes funcionarão como barreiras para impedir a
ação (Rosenstock, 1974). Já quando a prontidão e as barreiras para agir forem grandes, o
conflito será mais difícil de ser resolvido. Nesse caso, a pessoa deve ser orientada sobre a
ação para reduzir o impacto do perigo à saúde e motivada a adotar as MP para evitá-lo
(ROSENSTOCK, 1974).
Quanto maiores os benefícios percebidos em relação à ação de saúde e menores as
barreiras percebidas para a adoção da mesma, maiores serão as chances de a pessoa adotar um
comportamento preventivo (ROSENSTOCK, 1974).
Outras variáveis também podem influenciar a percepção da pessoa e interferir
indiretamente na ação final, como os fatores demográficos, sociopsicológicos e sociais,
denominados fatores modificadores das crenças (ROSENSTOCK, 1974) (Figura 1).
Figura 1. O "Modelo de Crença em Saúde" como preditor do comportamento preventivo em
saúde
Fatores modificadores

Percepções individuais

Probabilidade de ação individual

- Variáveis demográficas (idade, sexo, raça, etnicidade etc.)
- Variáveis sociopsicológicas (personalidade, classe social,
pares ou pressão do grupo de referência etc.)
- Variáveis sociais (conhecimento sobre a doença), contato

- Benefícios percebidos da ação preventiva
Na ausência
- Barreiras percebidas da ação

anterior com a doença

- Suscetibilidade percebida
para doença X

AMEAÇA PERCEBIDA

- Probabilidade de tomar medidas

- Severidade percebida da

DA DOENÇA “X”

de ações preventivas em saúde

doença X

ESTÍMULOS PARA AÇÃO
- Campanhas de massa
- Conselhos de outros
- Lembretes escritos de médicos ou dentistas
- Doença de um membro da família ou amigo
- Artigos de jornal ou revista

Fonte: Rosenstock, 1974.

Estudos que utilizaram o MCS
Desde a criação do MCS, estudos têm fornecido evidências substanciais de sua
utilização ao identificar a percepção das pessoas sobre seus problemas de saúde e estabelecer
a relação entre as variáveis do modelo e seu poder em predizer os comportamentos de saúde.
Tais estudos são em diferentes áreas, como Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Medicina,

34

abrangendo pesquisas sobre diversas doenças e condutas relacionadas à saúde (JANZ;
BECKER,

1984;

IRANAGH;

RAHMAN;

MOTALEBI,

2016;

TOLA;

KARIMI;

YEKANINEJAD, 2017; KHORSANDI; FEKRIZADEH; ROOZBAHANI, 2017).
Revisão de literatura que abrangeu o período de 1974 a 1984 incluiu 46 estudos em
que os autores aplicaram questionários elaborados a partir do MCS. Destes, 24 foram sobre
comportamentos de saúde preventivos, 19 sobre comportamentos de pacientes perante
determinada doença e três abordaram comportamentos em relação à busca de atendimento
médico ou leigo. Os estudos prospectivos trouxeram melhores resultados quanto à validade
preditiva do MCS. A dimensão barreiras percebidas mostrou-se mais sensível nos estudos de
comportamentos preventivos em saúde. A severidade percebida apresentou associação forte
com comportamentos de pacientes perante as doenças (JANZ; BECKER, 1984).
Estudo de meta-análise que incluiu 18 estudos longitudinais (2.702 participantes), com
a finalidade de determinar se as crenças poderiam prever o comportamento, identificou que as
dimensões benefícios e barreiras percebidos foram os preditores mais robustos do
comportamento preventivo. A suscetibilidade e severidade apresentaram efeitos inconsistentes
e frágeis em predizer o comportamento (CARPENTER, 2010).
Estudos mais recentes que utilizaram o MCS também têm evidenciado a influência das
crenças nos comportamentos de saúde (Iranagh; Rahman; Motalebi, 2016; Tola; Karimi;
Yekaninejad, 2017; Khorsandi; Fekrizadeh; Roozbahani, 2017). Esses estudos abordam temas
diversos, incluindo comportamentos preventivos e comportamentos perante determinados
problemas de saúde, tais como a prevenção de acidentes com agulhas (Brevidelli;
Cianciarullo, 2001), a saúde do trabalhador hipertenso (Moreira; Santos; Caetano, 2009), a
dieta (Pires; Mussi, 2012) e o comportamento nutricional (Iranagh; Rahman; Motalebi, 2016),
a saúde bucal (Figueira et al. 2013), a tuberculose (Tola; Karimi; Yekaninejad, 2017), a
hipertensão arterial (Khorsandi; Fekrizadeh; Roozbahani, 2017), o rastreio do câncer do colo
uterino (Rafael; Moura, 2017) e a saúde cardiovascular (DELA COLETA, 2010).
É crescente o número de estudos que utilizam o MCS com foco nas quedas e sua
prevenção (Chen et al., 2016; Grote et al., 2017; Taylor et al., 2017). Investigação com idosos
da comunidade em Northern Taiwan encontrou baixo nível de percepção dos idosos sobre a
severidade das quedas, tendendo a subestimar os riscos e resultados de uma queda. Por
exemplo, eles não acreditavam que após sofrer uma queda teriam resultados negativos para
sua saúde, como incapacidade. Assim, crenças inadequadas podem predispor o idoso a cair
novamente em um futuro próximo (CHEN et al., 2016).
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Estudo realizado na Coreia do Sul para testar um modelo preditivo visando explicar e
prever os comportamentos de prevenção em 421 mulheres na pós-menopausa mostrou que os
comportamentos de prevenção de queda foram explicados pelos benefícios menos barreiras
percebidas e suscetibilidade percebida (HYUN-JUNG; SUKHEE, 2014).
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5 MATERIAL E MÉTODO

5.1 Tipo de estudo
Trata-se de estudo quase experimental, com delineamento tempo-série.
Esse tipo de estudo é adequado quando se deseja aplicar uma intervenção e examinar
seu efeito, testar hipóteses e analisar relações de causa-efeito sem que necessariamente um
experimento seja realizado (Polit; Beck; Hungler, 2011; Lacerda; Ribeiro; Costenaro, 2018).
Da mesma forma, o delineamento tempo-série é apropriado porque possibilita introduzir
determinada intervenção durante um período observado e obter dados em diferentes
momentos de observações, examinando a tendência dos dados antes e após a intervenção
(POLIT; BECK; HUNGLER, 2011; LACERDA; RIBEIRO; COSTENARO, 2018).
Essa é uma opção pertinente devido à logística do Centro de Convivência para Idosos
(CCI), onde os idosos participam das mesmas atividades. Assim, se utilizássemos a
randomização, os idosos do GC poderiam, de alguma forma, ter contato com os idosos que
participariam do GI, impossibilitando que a randomização fosse utilizada. Além disso, à
época de início do estudo, um CCI estava com a atividade de hidroginástica suspensa por
problemas no aquecedor da piscina e cerca de 98% dos idosos realizavam essa atividade.
Outro CCI fechou para reforma na semana em que foi iniciada a pesquisa, redistribuindo os
idosos para que pudessem desenvolver as atividades físicas no CCI onde a intervenção foi
realizada, e outro CCI, conforme previsto, suspendeu as atividades para ser reformado 30 dias
após início da pesquisa.

5.2 Local do estudo
A pesquisa foi realizada em um CCI no município de Cuiabá - Mato Grosso (MT). O
município possui quatro CCI: Padre Firmo, Aidee Pereira do Nascimento, Maria Ignês França
Auad e João Guerreiro. Esses centros oferecem aos idosos atividades físicas (hidroginástica,
hidroterapia, ginástica de salão e musculação), manuais (artesanato, corte e costura),
educacionais (Educação de Jovens e Adultos - EJA) e culturais (teatro, baile, passeios),
realizadas de segunda a sexta-feira.
O CCI escolhido para o estudo foi o “Maria Ignês França Auad”, localizado no bairro
CPA três. A escolha se deu pelo fato de ser campo de atividades de ensino do curso de
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), desenvolvido
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por professores vinculados ao Grupo de Estudos do Envelhecimento e da Pessoa Idosa
(GEEPI).

5.3 População e amostra
A população do estudo consistiu de pessoas que frequentavam o CCI “Maria Ignês
França Auad”. Nesse serviço, estavam matriculadas 418 pessoas com idade entre 60 e 88
anos, sendo 79 homens e 339 mulheres.
Considerando a impossibilidade de realizar a intervenção educativa com todos os
idosos que participavam das atividades físicas do CCI, optou-se por um tamanho de amostra a
partir de critérios estatísticos visando ter maior representatividade da população.
O tamanho mínimo da amostra foi estabelecido considerando 95% de confiança, ou
seja, erro tipo I=5%, erro tipo II= 20% (poder de 80%), proporção de adesão às MP de
quedas= 64,36% (aferida no teste piloto), diferença mínima de 4% antes e após a intervenção
educativa, o que resultou em uma amostra de 66 idosos. Para minimizar possíveis perdas,
acrescentaram-se 30% à amostra estimada. Utilizando esses parâmetros, obteve-se uma
amostra final de 97 idosos.

5.3.1 Critérios de inclusão
1. Ter 60 anos e mais;
2. Realizar pelo menos uma das atividades físicas (hidroginástica, hidroterapia,
ginástica de salão e musculação) ofertadas pelo CCI.

5.3.2 Critério de exclusão
1. Apresentar dificuldade cognitiva e mental aferida por meio da aplicação do Mini
Exame do Estado Mental (MEEM) (BRASIL, 2007; Bertolucci et al., 1994)
(Anexo A). Neste estudo, os pontos de corte utilizados foram 13 para
analfabetos, 18 para idosos com até oito anos de escolaridade e 26 para aqueles
com mais de oito anos de escolaridade (BERTOLUCCI et al., 1994).

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, recrutaram-se 109 idosos (baseline),
dos quais 68 concluíram o protocolo de intervenção. O percentual de perdas foi de 29,90% e
os principais motivos foram por mudança de endereço (1), morte familiar (1), cuidar de
filha/netos (4), depressão (1), queda por fratura (1), não responder a mensagens e ligações da
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pesquisadora após três tentativas (28), viagem (1), hospitalização (1) e frequência menor que
75% nos encontros educativos (3), totalizando 41 perdas (Figura 2).

Figura 2. Fluxograma de entrada dos idosos participantes da intervenção educativa. Cuiabá,
Mato Grosso, Brasil, 2019
Idosos Pré-intervenção
“baseline” (n – 109)

Intervenção educativa
Perdas – 41 idosos
Motivos: mudança de endereço, morte de familiar, cuidar de
filha/netos, depressão, queda com fratura, não responder a
mensagens e ligações, viagem, hospitalização e não ter
frequência de 75% nos encontros.

Analisados
Pós-intervenção
(n – 68)
Fonte: Própria autora, 2019.

5.4 Variáveis do estudo

5.4.1 Variável dependente
Neste estudo, a variável resposta foi a adesão dos idosos às MP de quedas, verificada
por meio de entrevista na qual eles responderam a um questionário com perguntas sobre a
prevenção de quedas. A medida de adesão, portanto, foi o autorrelato. O autorrelato é
considerado a percepção da pessoa em relação ao seu próprio comportamento em situações
específicas e ocorre a partir da auto-observação. Está ligado a estímulos e comportamentos
que apenas o falante tem acesso, constituindo-se como base para entrevistas, questionários,
escalas etc. Trata-se de uma forma de acessar a realidade do outro, sendo indicado diante da
impossibilidade de observação direta do comportamento em questão (KOHLSDORFA;
COSTA JUNIOR, 2009).
A adesão dos idosos às MP de quedas foi verificada a partir da soma dos pontos
obtidos em cada resposta do idoso (variando de 1 a 22). Quando o idoso respondia que
realizava corretamente a MP, considerava-se adesão total. Quando o idoso respondia que às
vezes realizava corretamente a MP, considerava-se adesão parcial. Assim sendo, obtiveram-se
duas variáveis a partir da soma das respostas de todos os idosos: adesão total e adesão parcial.
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Para as análises, optou-se por criar uma terceira variável, denominada adesão total + adesão
parcial.

5.4.2 Variáveis independentes
As variáveis independentes foram as crenças em saúde: percepção de suscetibilidade
às quedas (dimensão 1); percepção de severidade às quedas (dimensão 2); percepção de
benefícios em aderir às MP de quedas (dimensão 3); percepção de barreiras para aderir às MP
de quedas (dimensão 4); e o escore total de crenças em saúde.
Características sociodemográficas: sexo (masculino/feminino); data de nascimento;
estado civil (casado(a) ou união estável/solteiro(a)/divorciado(a) ou separado(a)/viúvo(a));
anos de estudo (analfabeto/1 a 4/ 5 a 8/9 a 10/>11); com quem reside (sozinho/acompanhado);
e renda familiar (valor em reais).
Condições de saúde: autoavaliação de saúde (ótima/boa/regular/ruim/péssima);
problemas de saúde autorreferidos (sim/não); problemas de saúde crônicos (osteoarticulares e
reumáticos/cardiovasculares/endócrinos,

metabólicos

e

nutricionais/neurológicos/

psiquiátricos (depressão, insônia e ansiedade)/outros problemas (gastrintestinais, respiratórios,
cisto no rim, infecção urinária, aumento da próstata, hanseníase e doença de chagas); número
de problemas de saúde; problemas de visão (sim/não); principais problemas de visão
(miopia/catarata/presbiopia (vista cansada)/glaucoma/hipermetropia/outros (queimou retina
(solda no trabalho), deslocamento de retina por conta da diabetes); problema auditivo
(sim/não); problemas auditivos (perda auditiva/zumbido); dificuldade motora (sim/não); uso
de

dispositivo

auxiliar

(sim/não);

dispositivos

utilizados

(bengala/aparelho

auditivo/andador/muleta); uso regular de medicamento (sim/não); medicamentos utilizados
(classificação por grupo anatômico (ATC 1) - (A- Aparelho digestivo e metabolismo (A02Medicamentos para desordens gástricas/A03- Medicamentos para distúrbios gastrointestinais
funcionais/A10- Medicamentos usados na diabetes/A11- Vitaminas/ A12- Suplementos
minerais), B- Sangue e órgãos hematopoiéticos (B01- Medicamentos antitrombóticos/B03Preparados antianêmicos), C- Sistema cardiovascular (C01- Terapêutica cardíaca/C02- Antihipertensores/C03- Diuréticos/ C10- Agentes redutores de lipídeo sérico (hipolipemiantes)),
G- Sistema genito-urinário e hormônios sexuais (G04- Medicamentos urológicos), HHormônios de uso sistêmicos, excluindo os hormônios sexuais (H03- Terapia tireoidiana), MSistema musculoesquelético (M01- Anti-inflamatório e produtos antirreumáticos/M03Relaxantes musculares/M05- Fármacos para tratamentos das doenças ósseas (alendronato de
sódio)), N- Sistema nervoso (N02- Analgésicos/N03- Antiepiléticos/N03- Antiepiléticos/N05-
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Psicolépticos (ansiolíticos)/ N06- Psicoanalépticos (antidepressivos)/ N07- Preparações
antivertigem), R- Sistema respiratório (R03- Medicamentos para doenças obstrutivas das vias
aéreas superiores), S- Órgãos sensitivos (S01- Oftalmológicos), V- Vários (V06- Nutrientes
gerais (Suplementos proteicos (colágeno)), sem ATC- (Comprimidos manipulados de canela
de velho, moringa, folha de manga e mamão); histórico de quedas (quedas nos 12 meses
anteriores à pesquisa (sim/não); número de quedas nos últimos 12 meses; local de ocorrência
da(s) queda(s) (dentro de casa/fora de casa/rua/outro (especificar cada queda); período do dia
em que ocorreu (manhã/tarde/noite); causa da queda (piso molhado, tropeçou em algum
objeto, calçado escorregadio, outro (perda de equilíbrio, pisou em falso e tontura ao
levantar)); consequências da(s) queda(s) (escoriações/hematomas/fraturas (quadril, tornozelo,
fêmur)/torções, traumatismo craniano/lesão neurológica/hospitalização/outra (lesão, edema,
luxação, quebrou os dentes); recebeu orientação sobre quedas (sim/não); quem orientou sobre
quedas

(profissional

de

saúde/estudante/amigo,

família

e/ou

vizinho,

médico/enfermeiro(a)/agente de saúde/amigo ou família/outro (televisão)).

5.4.3 Variáveis de ajuste
Sociodemográficas: sexo (feminino/ masculino); idade (anos); anos de estudo (0
(analfabeto)/ 1 a 4/ 5 a 8/ ≥9). Condições de saúde: uso de medicamentos (sim/ não); número
de problemas de saúde; queda nos últimos 12 meses (sim/não); e orientação sobre quedas
(sim/não).

5.5 Instrumentos de coleta de dados

5.5.1 Instrumento de triagem para atender ao critério de exclusão
Visando atender ao critério de exclusão, aplicou-se o MEEM para identificar
dificuldade cognitiva e mental dos idosos. Esse teste de rastreio cognitivo é o mais usado no
mundo, podendo ser aplicado a adultos e idosos. O instrumento é composto de questões que
avaliam as funções cognitivas específicas de orientação temporal (5 pontos), orientação
espacial (5 pontos), memória imediata (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), memória de
evocação (3 pontos), linguagem (8 pontos) e construção visual (1 ponto). Os escores variam
de 0 a 30 pontos e são influenciados pelo nível de escolaridade e idade (BRUCKI et al.,
2003).
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5.5.2 Instrumento de coleta de dados sociodemográficos e condições de saúde
As informações sobre características sociodemográficas e condições de saúde
(autoavaliação do estado de saúde atual, problemas de saúde autorreferidos, uso regular de
medicamentos, problemas de visão e audição, dificuldade motora, uso de dispositivo e
histórico de quedas) foram coletadas por meio de um instrumento contendo 31 questões
fechadas e abertas (Apêndice A).

5.5.3 Instrumentos de coleta de dados pré e pós-intervenção
Os dados foram coletados por meio de questionário fechado construído pela
pesquisadora com informações sobre crenças em saúde (crenças de suscetibilidade percebida
às quedas, crenças de severidade percebida às quedas, crenças de benefícios percebidos em
adotar MP de quedas e crenças de barreiras percebidas para adotar MP de quedas) (Apêndice
B) e adesão às MP de quedas (Apêndice C). Para que os instrumentos sobre crenças em saúde
e adesão às MP de quedas, de fato, fossem capazes de mensurar os eventos estudados e
traduzir essas variáveis, realizou-se a validação de conteúdo dos mesmos.

5.5.4 Construção e validação dos instrumentos de coleta de dados
Os instrumentos foram construídos com base em ampla revisão da literatura sobre
quedas e sua prevenção, no MCS, documentos e manuais disponíveis sobre a temática.
A escala sobre crenças em saúde é composta por quatro dimensões, totalizando 38
afirmativas. Dimensão 1→ crenças de suscetibilidade percebida às quedas (afirmativas 1 a 6 –
pontuação de 6 a 30); dimensão 2→ crenças de severidade percebida às quedas (afirmativas 7
a 13 - pontuação de 7 a 35); dimensão 3→ crenças de benefícios percebidos para adotar MP
de quedas (afirmativas 14 a 28 – pontuação 15 a 75); dimensão 4→ crenças de barreiras
percebidas para adotar MP de quedas (afirmativas 29 a 38 – pontuação 10 a 50). A escala é
apresentada no formato tipo Likert, com cinco níveis de resposta para cada afirmativa,
variando de discordo totalmente (1 ponto), discordo (2 pontos), indeciso (3 pontos), concordo
parcialmente (4 pontos) a concordo totalmente (5 pontos), com pontuação de 1 a 5 pontos. A
soma total varia de 38 a 190 pontos. Para as afirmativas da dimensão 4 (Crenças de barreiras
percebidas para adotar MP de quedas), as quais se esperava que o idoso respondesse discordo
totalmente ou parcialmente, considerou-se maior pontuação para essas alternativas visando
facilitar a soma do escore: discordo totalmente (5 pontos), discordo (4 pontos), indeciso (3
pontos), concordo parcialmente (2 pontos) e concordo totalmente (1 ponto).
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A interpretação do escore é realizada da seguinte forma: quanto maior a pontuação,
maior a percepção de suscetibilidade, de severidade às quedas, dos benefícios em adotar MP
de quedas e menor a percepção das barreiras em adotar as MP de quedas. Quanto menor a
pontuação, menor a percepção de suscetibilidade e severidade às quedas, dos benefícios em
adotar MP de quedas e maior a percepção das barreiras em adotar as MP de quedas.
O instrumento sobre adesão dos idosos às MP de quedas contém 22 perguntas sobre as
MP de quedas, as questões 1 a 14 abrangem medidas comportamentais de quedas e as
questões 15 a 22 são referentes às medidas ambientais de quedas. As opções de resposta para
cada pergunta são sim, não e às vezes.
Para avaliar as questões desses instrumentos de coleta de dados, criaram-se dois
instrumentos com algumas questões a partir da literatura disponível sobre o tema, que foram
direcionados aos juízes. O instrumento de avaliação de crenças em saúde (Apêndice D) e o de
adesão às MP de quedas (Apêndice E) foram divididos em cinco partes:
1. Dados de identificação dos avaliadores: nome, formação e desenvolvimento de
pesquisa/ produção científica na área deste estudo;
2. Instruções para o preenchimento do instrumento;
3. Avaliação de cada item dos instrumentos:
 Escala de crenças em saúde → Avaliação de cada afirmativa (se atende aos
objetivos do estudo e conteúdo da afirmativa). Utilizou-se um questionário
estruturado com três opções de resposta (sim/não e parcialmente);
 Instrumento de adesão às MP de quedas → Se atende aos objetivos do estudo e
conteúdo da pergunta. Para isso, utilizou-se questionário estruturado com três
opções de resposta (sim/não e parcialmente).
4. Avaliação global dos instrumentos: precisão e quantidade de afirmativas (Escala de
crenças em saúde) e perguntas (instrumento de adesão às MP de quedas);
5. Sugestões.

A validade do instrumento é o grau em que o instrumento mede o que se pretende
medir, ou seja, avalia a capacidade do instrumento medir com precisão o evento pesquisado
(Polit; Beck; Hungler, 2011; Alexandre; Coluci, 2011). Existem diferentes tipos de validação
dos instrumentos de medida: validação relacionada ao critério, validação de constructo e
validação do conteúdo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).
Neste estudo, realizou-se a validação de conteúdo dos instrumentos sobre crenças em
saúde e adesão às MP de quedas, criados pela pesquisadora. A validade de conteúdo consistiu
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em duas etapas: a primeira abrangeu a construção do instrumento e a segunda sua avaliação
por juízes (LYNN, 1986; POLIT; BECK, 2006; ALEXANDRE; COLUCI, 2011).

5.5.5 Avaliação dos instrumentos por juízes
Recomenda-se que o processo de avaliação do instrumento seja realizado por
especialistas na área temática (Alexandre; Coluci, 2011). Desse modo, a segunda etapa, de
avaliação dos instrumentos de coleta de dados por juízes, aconteceu da seguinte forma: a lista
de juízes foi construída com base na revisão de literatura sobre a temática, usando os termos
idoso, quedas, modelo de crenças em saúde e adesão às MP. Por ser a queda um evento
multifatorial, foi necessário convidar profissionais de áreas distintas, como enfermeiros,
médicos, fisioterapeutas, educador físico e terapeuta ocupacional.
Considerando o prazo estabelecido para o processo de validação de conteúdo dos
instrumentos, selecionaram-se somente avaliadores (juízes) que desenvolviam pesquisas no
Brasil.
A seleção dos avaliadores (juízes) foi realizada por meio de consultas ao Currículo
Lattes disponível na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), e necessariamente eles deveriam possuir titulação de doutor ou
mestre. Com isso, consideraram-se sua experiência e qualificação (Alexandre; Coluci, 2011) a
partir dos seguintes critérios (Quadro 1):

Quadro 1. Critérios de seleção dos juízes. Cuiabá, 2019
Critérios
Possuir titulação (doutor ou mestre)

Pontos
3-2
(respectivamente)
Pesquisar sobre quedas em idosos
3
Pesquisar sobre adesão
3
Pesquisar sobre MCS
3
Pesquisar sobre envelhecimento/pessoa idosa
2
Desenvolver ou já ter desenvolvido estudos de intervenção
2
Ter produção científica sobre quedas ou adesão ou MP de quedas (ter
1
publicado pelo menos um artigo científico)
Fonte: Própria autora, 2019.

A partir dos critérios estabelecidos fizeram parte do comitê de juízes aqueles que
alcançaram seis ou mais pontos. Recomenda-se que o comitê de juízes seja composto por seis
ou mais avaliadores (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).
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O contato com os juízes foi realizado via e-mail com os seguintes documentos anexos:
carta convite (Apêndice F), com informações sobre a pesquisa; o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice G); instrumento de avaliação; e o questionário a ser
avaliado. Eles tiveram um prazo de 15 dias para devolver a avaliação do instrumento. A cada
cinco dias, aqueles juízes que não responderam ao convite receberam um lembrete reiterando
o convite para participar da avaliação do instrumento. Aos que aceitaram participar, assinaram
digitalmente o TCLE. Encaminharam-se 45 convites para avaliar o instrumento de crenças em
saúde e 60 para avaliar o questionário de adesão às MP de quedas.
No e-mail encaminhado, solicitou-se aos juízes que indicassem outro(s) especialista(s)
para participar do processo de avaliação dos instrumentos (amostragem bola de neve ou em
cadeia) (Polit; Beck, 2011). Indicaram-se oito avaliadores, apenas um não atendia aos
critérios de inclusão. Aqueles que atenderam aos critérios de inclusão foram incluídos na
amostra. Esse tipo de amostragem é o mais adequado por ser um processo que exige
características muito específicas dos juízes (Polit; Beck, 2011). Ao final, fizeram parte do
comitê de juízes que avaliou o questionário de crenças em saúde oito juízes, sendo a maioria
mulher (8), enfermeira (7), doutora (8), que atuava no ensino, pesquisa e assistência (8),
estudava adesão (5), utilizava o MCS em suas pesquisas (8) e realizava estudos de intervenção
(6). Os juízes que avaliaram o questionário de adesão às MP de quedas foram 10 juízes, sendo
a maioria mulher (10), que atuava no ensino e pesquisa (10), realizava pesquisa com idosos
(10), sobre quedas e adesão (7), e metade mestre (5) e enfermeira (5).
Existem vários métodos para medir o grau de concordância entre os juízes ao
avaliarem a validade de conteúdo de um instrumento (Alexandre; Coluci, 2011). A validade
de conteúdo dos instrumentos neste estudo foi realizada por meio do Índice de Validade de
Conteúdo (IVC), que mensura a proporção ou porcentagem dos avaliadores (juízes) que estão
em concordância em relação aos aspectos do instrumento e seus itens, permitindo avaliar cada
item separadamente e o instrumento como um todo. O escore do índice é calculado por meio
da soma do número de respostas em concordância dos juízes divididas pelo número total de
respostas (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).
Com um comitê de seis ou mais juízes é recomendada uma taxa de concordância
mínima de 0,78 (Lynn, 1986; Polit; Beck, 2011). Nesta pesquisa, adotou-se um valor mínimo
de IVC de 0,90 (Alexandre; Coluci, 2011). O IVC foi avaliado por meio de uma escala do
tipo Likert com pontuação de 1 a 3, da objetividade e clareza do instrumento,
representatividade das questões e adequação, com opções de respostas Sim=1, Não=2 e
Parcialmente=3. Para o cálculo do IVC, consideraram-se as respostas sim e parcialmente por
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acreditar que respostas parcialmente foram passíveis de adequações. Todas as recomendações
dos juízes foram analisadas e, quando apropriadas, incorporadas às versões finais dos
instrumentos.
O IVC geral obtido para a Escala de crenças em saúde foi 0,96 e para o questionário
de MP de quedas 0,99.
A análise dos dados foi realizada por meio do programa Microsoft Office Excel. O
processo de validação ocorreu nos meses de março e abril de 2019. Aqueles juízes que não
responderam nesse período foram excluídos. Ao término do processo de avaliação,
encaminhou-se a cada juiz uma declaração de participação na pesquisa, na modalidade de
avaliador do instrumento de coleta de dados.

5.6 Intervenção

5.6.1 Protocolo de Intervenção
Neste estudo, a intervenção proposta para alcançar os objetivos é a educativa,
construída a partir das quatro dimensões do MCS proposto por Rosenstock (1974):
suscetibilidade percebida; severidade percebida; benefícios percebidos; e barreiras percebidas,
considerando-se as características pessoais, socioeconômicas e culturais dos participantes.
Os métodos e técnicas empregados em uma intervenção devem proporcionar aos
participantes sensibilização para trabalhar os temas, tomada de decisões, conhecimento sobre
riscos e consequências e questionamento de crenças que reforçam a manutenção de
comportamentos inadequados (SILVA, 2002; RABELO; NERI, 2013).
A intervenção foi realizada no período de junho a outubro de 2019, em seis tempos (T0
a T5), os quais ocorreram semanalmente com os subgrupos, exceto o último tempo que
aconteceu 30 dias após o término das atividades educativas, conforme cronograma (Apêndice
H). Os encontros foram realizados pela pesquisadora e equipe previamente treinada (membros
do grupo de pesquisa GEEPI -discentes do mestrado, doutorado e iniciação científica), com
duração média de 1 hora e 30 minutos, exceto o recrutamento, a pré-intervenção e a pósintervenção que tiveram duração superior. Seguiu-se roteiro (plano de ação) para todos os
encontros descritos na Figura 3. O uso de um roteiro facilita a organização, planejamento e
avaliação do encontro (Rabelo; Neri, 2013).
Para facilitar a identificação e planejamento dos encontros das atividades educativas,
os oito grupos formados foram nomeados como grupo 1 (G1), grupo 2 (G2), grupo 3 (G3),
grupo 4 (G4), grupo 5 (G5), grupo 6 (G6), grupo 7 (G7) e grupo 8 (G8). Cada idoso
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participou de um encontro de recrutamento, um encontro pré-intervenção, quatro encontros de
atividades educativas e um encontro pós-intervenção.
Os idosos que faltaram ao encontro semanal das atividades educativas, foram
convidados pela pesquisadora a participar de outro grupo durante a semana para discutir a
mesma temática, oportunizando a reposição do mesmo.

Figura 3. Tempos da intervenção conforme dias de seguimento
T – Recrutamento

MEEM, caracterização
sociodemográfica e de condições de
saúde dos idosos. Medidas: crenças em
saúde e adesão às MP de quedas

0

e pré-intervenção
T1 – Após término
T0

Primeiro encontro de
atividades educativas

T2– Sete dias após
T1

Segundo encontro de
atividades educativas

T3 – Quatorze dias
após T1

Terceiro encontro de
atividades educativas

T4 – Vinte e um dias
após T1

Quarto encontro de
atividades educativas

T5 – Trinta dias após
T4 (Pós-intervenção)

SUSCETIBILIDADE
Tema: queda e fatores de risco
SEVERIDADE
Tema: consequências das quedas
BENEFÍCIOS
Tema: MP e benefícios para a saúde
BARREIRAS
Temas: barreiras para adotar as MP
de quedas
Medidas: crenças em saúde e adesão às
MP de quedas

Fonte: Própria autora, 2019.

Primeiro tempo – T0 (Recrutamento e pré-intervenção)
No primeiro tempo, realizou-se o recrutamento dos participantes do estudo e préintervenção, seguindo plano de ação elaborado (Apêndice I). O primeiro momento de
recrutamento e pré-intervenção foi no período de 03/06/2019 a 05/07/2019, das 8 às 11 horas.
Posteriormente, houve necessidade de realizar um segundo momento para recrutamento e préintervenção, em 12/08/2019, para uma turma de hidroginástica iniciada no período vespertino
(G8). Os idosos foram contatados pela pesquisadora no CCI durante a realização de suas
atividades para apresentação dos objetivos da pesquisa, finalidade, duração da intervenção,
procedimentos gerais e resultados esperados. Após essa apresentação, os idosos foram
convidados para participarem da pesquisa e para aqueles que aceitaram procedeu-se à leitura
do TCLE (Apêndice J) e coleta de sua assinatura. Em seguida, aplicou-se o instrumento de
triagem (MEEM), três idosos não alcançaram pontuação de corte estabelecida. Para estes, a
pesquisadora esclareceu que não participariam da intervenção, mas que ao término do estudo
seria realizada uma palestra sobre prevenção de quedas, da qual poderiam participar.
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Aos idosos que alcançaram pontuação de corte estabelecida, ou seja, que não
apresentavam problemas de cognição, disponibilizaram-se oito possibilidades de dias e
horários para que escolhessem de acordo com sua disponibilidade e dias que realizavam
atividades no CCI. Assim, os idosos que participavam das atividades nas segundas e quartasfeiras puderam escolher participar dos encontros educativos em um desses dois dias, enquanto
os idosos que realizavam atividades nas terças e quintas também tiveram a possibilidade de
optar por um desses dias visando não alterar os dias de realização das atividades físicas deles.
Posteriormente, realizou-se entrevista para aplicação do instrumento de características
sociodemográficas e condições de saúde, avaliação das crenças em saúde e adesão dos idosos
às MP de quedas. Essas entrevistas tiveram duração média de 45 minutos.
Na última semana de recrutamento e pré-intervenção, a pesquisadora e equipe
entregaram a cada idoso um convite personalizado impresso, que continha informações gerais
sobre as datas e horários dos encontros e a importância da sua participação. Ao final da fase
de recrutamento e pré-intervenção, obtiveram-se oito grupos para realização dos encontros
educativos. No dia anterior aos encontros, eram enviados aos idosos lembretes da reunião via
whatsapp, Short Message Service (SMS) e ligações telefônicas. A cada encontro eram
reforçados o dia e o horário do próximo.
Segundo tempo – T1
No segundo tempo, iniciaram-se as atividades educativas da intervenção, de acordo
com plano de ação elaborado (Apêndice K), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019 e no dia
16/08/2019 (G8 recrutado posteriormente). Todos os encontros ocorreram em salas do CCI e
obedeceram à seguinte sequência:
1. Recepção e acomodação: os participantes foram acolhidos, direcionados à sala e
acomodados em cadeiras dispostas em círculo. O acolhimento tende a facilitar a
relação entre pesquisadora-idoso, promover a integração do grupo e favorecer a
participação dos idosos nas atividades de grupo e sua adesão às atividades
(CARVALHO, 2012);
2. Identificação: visando facilitar a leitura e memorização dos nomes dos
participantes, cada idoso recebeu um crachá com letras grandes que continha seu nome
ou codinome. O crachá apresentava 10 cm de largura e 15 cm de comprimento
(CARVALHO, 2012);
3. Atividade inicial: apresentou-se o plano de ação da atividade;
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4. Atividade principal: desenvolveu-se a atividade educativa planejada a partir das
variáveis do MCS (suscetibilidade percebida, severidade percebida, benefícios
percebidos e barreiras percebidas) com temas específicos;
5. Resumo: esclareceram-se as dúvidas dos participantes e realizados a síntese dos
pontos principais trabalhados e o resumo das discussões;
6. Avaliação do encontro: solicitou-se aos idosos que relatassem suas percepções
sobre o encontro. Também foi realizada avaliação pela pesquisadora por meio de ficha
avaliativa, conforme recomendado por Neri; Rabelo (2013), abordando os seguintes
aspectos: avaliação do grupo – número de participantes, facilidades e dificuldades
encontradas, desempenho na sessão e avaliação dos participantes no encontro;
avaliação da atividade – planejamento/organização, uso do tempo, comunicação entre
pesquisadora e participantes, motivação/participação do grupo, aspectos positivos e
pontos a melhorar da atividade proposta e facilidades e dificuldades vivenciadas
durante o processo (Apêndice L). A avaliação das atividades é fundamental para
refletir sobre os resultados e para que o pesquisador possa ser capaz de melhorar a
intervenção e avaliar o crescimento do grupo, tendo em vista os objetivos propostos
(RABELO; NERI, 2013).
Igualmente, nos encontros, utilizaram-se dinâmicas baseadas no livro “Dinâmicas para
idosos: 125 jogos e brincadeiras adaptados” (Carvalho, 2012). As dinâmicas de grupo são
técnicas que podem ser utilizadas com diversos objetivos, como estimular a expressão verbal
e não verbal, fomentar a integração entre os membros do grupo e incentivar a resolução de
conflitos. São consideradas atividades dinamizadoras que estimulam as funções cognitivas e a
criatividade, ampliando o imaginário. Dentre as possibilidades de estimulação, a ludicidade é
uma das principais, pois está relacionada com o prazer em realizar algo. Para as profissionais
de saúde que lidam com idosos no cotidiano, elas podem facilitar o direcionamento dos
encontros, a sensibilização e reflexão de temas variados. Além disso, por não requerer nível
de escolaridade, as dinâmicas se tornam adequadas para trabalhar com os idosos
(CARVALHO, 2012).

Primeiro encontro das atividades educativas
O primeiro encontro teve por objetivo discutir com os idosos as crenças de
suscetibilidade que eles tinham em relação às quedas conforme plano de ação. O tema
abordado nesse encontro foi fatores de risco para quedas.
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Inicialmente, para que os idosos pudessem se conhecer, aplicou-se a dinâmica
“Autoqualificação” (Apêndice M). Na sequência, apresentou-se uma proposta de acordo de
convivência grupal (Apêndice N) para os idosos e definidas normas internas de
funcionamento do grupo e responsabilidades dos participantes (Carvalho, 2012). A proposta
foi lida, discutida, modificada de acordo com as necessidades dos idosos, votada pelo grupo e
fixada uma cópia na parede da sala, o que possibilitou retomá-la nos encontros.
Na primeira estratégia, para trabalhar com os idosos os fatores de risco para quedas,
realizou-se a dinâmica intitulada “Quebra-cabeça” (Apêndice O) com a finalidade de discutir
e conscientizar os idosos sobre os fatores de risco para quedas. Os idosos foram divididos em
subgrupos de três ou quatro pessoas, na posição sentada e em círculo. A cada subgrupo foram
entregues duas vinhetas1 (Anexo B) impressas e picotadas; em seguida, solicitou-se aos
idosos que montassem o quebra-cabeça e, ao término, respondessem às seguintes questões:
(1) Nessa imagem existe algum elemento que seja de risco para idosos caírem? (2) Vocês
consideram que podem cair em uma situação como esta? Justifique sua resposta. Na
sequência, os subgrupos foram reunidos em um único grupo, solicitando que compartilhassem
a percepção de suscetibilidade às quedas suscitada por meio das vinhetas, questionamentos e
discussões. Ao final de cada apresentação, a pesquisadora questionou os idosos sobre a
presença de fatores de risco para quedas nas imagens apresentadas, destacou os equívocos na
percepção dos mesmos e forneceu informações científicas sobre a suscetibilidade que os
idosos possuem aos fatores de risco intrínsecos, extrínsecos e comportamentais.
Outra atividade realizada foi a “concordo e discordo”, que objetivou discutir crenças
equivocadas sobre a ocorrência de quedas. Para tal, foram distribuídas aos idosos duas placas,
uma vermelha, para que levantassem quando discordassem, e outra verde, para quando
concordassem com as afirmativas projetadas. As afirmativas eram as crenças de
suscetibilidade contidas no instrumento de coleta de dados: “Eu não tenho risco de cair, afinal
ainda me sinto muito jovem apesar de minha idade”; “Cair é normal para quem é idoso”; “A
minha casa não oferece risco para cair”; “Não tenho como prevenir quedas, se tiver que
acontecer, vai acontecer”. As afirmativas foram projetadas com recurso audiovisual e lidas
pela pesquisadora, sendo confirmada a compreensão dos idosos. Ao final, idosos com crenças

1

Vinheta é uma técnica que utiliza descrição curta de situações, reais ou fictícias para coletar dados e tem por
finalidade transmitir mensagem, despertar atenção e revelar informações dos mesmos sobre suas percepções.
Essas vinhetas foram produzidas e validadas no estudo (Blaz et al., 2020).
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equivocadas receberam informações com base científica de maneira clara, compreensível e
adequada às características dos mesmos.
Terceiro tempo – T2
No T2 aconteceu o segundo encontro das atividades educativas seguindo plano prévio
de ação (Apêndice P), no período de 22/07/2019 a 02/08/2019 e no dia 23/08/2019 (G8
recrutado posteriormente). Este foi realizado sete dias após T1 com objetivo de discutir com
os idosos as crenças de severidade das quedas, tendo como tema consequências e
complicações das quedas para a vida e saúde do idoso. Inicialmente, aplicou-se a dinâmica
adaptada “Isto me recorda...” (Carvalho, 2012) (Apêndice Q) no intuito de estimular os idosos
a refletir sobre a ocorrência das quedas, consequências e complicações. Primeiramente, os
idosos formaram uma roda na posição sentada; em seguida, solicitou-se que cada idoso
completasse a frase “se cair eu posso”... e, ao final, a pesquisadora sintetizou as respostas do
grupo e chamou atenção para a necessidade de ampliar sua percepção, uma vez que os idosos
mencionaram somente consequências físicas.
Em outra atividade, foram dispostas sobre uma mesa no centro da sala imagens de
idosos com consequências e complicações pós-queda (lesões (fraturas em membro superior e
inferior, hematomas em face), dor, dependência para realizar atividades básicas de vida diária,
institucionalização e hospitalização) para que observassem e refletissem se elas tinham
relação com as quedas. Logo após, realizou-se uma discussão para que os idosos
compartilhassem suas percepções sobre a severidade das quedas e experiências vivenciadas
sobre a temática. Além disso, a pesquisadora trouxe informações epidemiológicas a respeito
das principais consequências das quedas para o idoso, família e serviços de saúde.
Outro momento realizado foi a simulação de dependência funcional após a ocorrência
de uma queda. Solicitou-se aos idosos que se dividissem em duplas para que pudessem
revezar na função de cuidador e idoso dependente. A simulação abrangeu auxiliar no
transporte e deslocamento com cadeira de rodas, manuseio de copo com líquido, tendo o
membro dominante imobilizado, e deambular utilizando andador. Ao final, essas experiências
foram compartilhadas e discutidas no grupo.
Quarto tempo – T3
No T3, 14 dias após o T1, ocorreu o terceiro encontro das atividades educativas
conforme plano de ação estabelecido (Apêndice R), no período de 29/07/2019 a 09/08/2019 e
no dia 30/08/2019 (G8 recrutado posteriormente). Esse encontro objetivou discutir as crenças
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dos idosos sobre os benefícios para a saúde ao adotar MP de quedas. O tema foi MP de
quedas e os benefícios em adotá-las. Esse encontro teve início com uma discussão circular
referente à seguinte questão norteadora: por que é preciso prevenir quedas? As respostas dos
idosos foram registradas em um papel e retomadas durante o encontro. Após a discussão, a
pesquisadora fez síntese das MP apontadas pelos idosos e ressaltou que para prevenir quedas
e suas consequências é preciso estar disposto a adotar medidas para minimizar ou eliminar os
fatores de risco.
Em seguida, para que os idosos pudessem identificar objetos e imagens que
consideravam prevenir quedas e compartilhar sua percepção sobre estes, vários objetos e
imagens impressas foram dispostos sobre a mesa no centro da sala. Eram objetos e imagens
impressas que representavam, de alguma forma, MP de quedas (sapato masculino com solado
antiderrapante, sandália feminina com solado antiderrapante, saia midi, tapete antiderrapante,
óculos de grau, lanterna, abajur, lâmpada, interruptor, sabonete na meia-calça, urinol/papagaio
ou penico, cadeira com braço, estetoscópio e esfigmomanômetro, passadeira de cozinha com
antiderrapante, aparelho celular, halter, piso antiderrapante, medicamentos para controle de
hipertensão arterial e diabetes e imagens (armários fixados na parede ao alcance do idoso,
idoso sentado em cadeira para calçar sapato, alimentos saudáveis, cachorro preso na corrente,
bengala, andador, idosos praticando atividades físicas (musculação e equilíbrio)) misturados a
objetos que representavam risco para quedas (chinelo de dedo, sapato sem solado
antiderrapante, fio de extensão, sapato de salto, sapato com salto Anabela, meias, cadeira sem
braço, brinquedos de crianças, banqueta, tapetes de tecido e de barbante, lata de bebida
alcóolica vazia e vestido longo). Solicitou-se que os idosos se dividissem em grupos e
elegessem um representante. Cada grupo observava os materiais e imagens e discutia quais
julgavam prevenir quedas. Logo após, o representante de cada grupo selecionava dois objetos
ou imagens até que todos os grupos dissessem não ter mais objetos ou imagens com esse fim.
Posteriormente, os representantes apresentavam a todos o que o grupo havia selecionado e
justificavam as escolhas. Após cada apresentação, a pesquisadora valorizava as escolhas
adequadas, trazia informações sobre as MP mais efetivas para a prevenção de quedas e
reforçava os benefícios de aderir a essas medidas no cotidiano. Ao término do encontro,
pediu-se aos idosos que observassem, durante a semana, seus domicílios e comportamentos
para identificar as adequações/mudanças possíveis de serem realizadas para prevenir quedas e
trouxessem para o próximo encontro.
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Quinto tempo – T4
Vinte e um dias após o T1 foi realizado o quarto e último encontro previsto para
realização das atividades educativas, no período de 05/08/2019 a 16/08/2019 e no dia
06/09/2019 (G8 recrutado posteriormente). Esse encontro visou discutir as crenças dos idosos
acerca das barreiras encontradas por eles no cotidiano para adotar MP de quedas, tendo como
tema barreiras para adesão às MP de quedas, seguindo plano de ação (Apêndice S).
Inicialmente, realizou-se discussão retomando as possibilidades de adequações/mudanças na
residência e comportamento para evitar quedas. Cada idoso teve oportunidade de apresentar o
que refletiu durante a semana. A pesquisadora registrou as informações trazidas por eles e
chamou atenção para a necessidade de implementação imediata das MP de quedas, evitando,
desse modo, deixar para depois e cair no esquecimento pelos idosos. Com a finalidade de
identificar os principais motivos que dificultavam ou impediam os idosos de prevenir quedas
em seu cotidiano, direcionou-se a eles o seguinte questionamento: o que dificulta ou impede
você de prevenir quedas no dia a dia? A pesquisadora registrou os motivos citados por eles,
em papel pardo, para que pudessem ser retomados durante o encontro. Ao final, a
pesquisadora retomou cada barreira mencionada e questionou o grupo a respeito das barreiras,
sendo pensadas várias possibilidades de superá-las. No entanto, a pesquisadora ressaltou que,
para isso, é preciso estar disposto a perceber tais barreiras para depois identificar formas de
lidar com elas.
Para despedir-se do grupo de forma afetiva e agradecer a participação dos idosos nos
encontros educativos, fez-se uma roda final e solicitou-se que os idosos ficassem de mãos
dadas, girando para direita enquanto era tocada a música Trem das onze.
Sexto tempo – T5 (Pós-intervenção)
Após 30 dias do término dos encontros educativos, realizou-se entrevista para avaliar
as crenças em saúde e adesão dos idosos às MP de quedas, no período de 05/09/2019 a
20/09/2019 e nos dias 07 e 11/10/2019 (G8 recrutado posteriormente), aplicando-se os
mesmos instrumentos utilizados no T0 e obedecendo ao plano de ação instituído (Apêndice
T). As entrevistas tiveram duração média de 28 minutos.

5.6.2 Critério de descontinuidade
Considerou-se critério de descontinuidade faltar ao terceiro ou quarto encontro da
intervenção educativa, nos quais foram trabalhadas as dimensões 3 (Benefícios percebidos) e
4 (Barreiras percebidas). De acordo com as premissas do MCS, os benefícios percebidos e as
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barreiras percebidas para agir são as dimensões mais robustas em predizer a adoção de
comportamentos preventivos (ROSENSTOCK, 1974; JANZ; BECKER, 1984; LESCURA;
MAMEDE, 1990; CARPENTER, 2010).

5.7 Teste piloto
Com a finalidade de aprimorar os instrumentos e planejar a operacionalização da
coleta de dados, a pesquisadora fez um teste piloto com dez idosos, com características
semelhantes aos investigados, que participavam das atividades do CCI Padre Firmo, no
período de oito a 12 de abril de 2019. Os idosos que participaram do teste piloto não
participaram deste estudo. A partir dos dados obtidos no teste piloto, realizaram-se
adequações nos instrumentos de coleta de dados visando deixar suas questões e afirmativas
mais compreensíveis para os idosos. Além disso, repensou-se a operacionalização da coleta de
dados e calculou-se a proporção de adesão dos idosos às MP de quedas para subsidiar o
cálculo amostral do estudo, uma vez que não foi encontrada na literatura essa proporção para
utilizar como parâmetro no cálculo.
5.8 Processamento e análise dos dados
Os dados obtidos foram organizados no Microsoft Excel 2010® e posteriormente
importados para o STATA, versão 12.0 (Stata Corp., College Station, EUA), para as análises
estatísticas. Os resultados foram dispostos em tabelas e gráficos (Apêndice U). Para a análise
descritiva das variáveis, utilizaram-se medidas de tendência central (média e mediana) e de
variabilidade/dispersão (desvio-padrão). A normalidade dos dados foi testada por meio do
Teste Shapiro-Wilk e a partir da distribuição dos dados encontrada foi eleito teste estatístico
apropriado. Assim, na análise inferencial, teste não paramétrico e paramétrico foram
utilizados. As variáveis crenças em saúde e adesão dos idosos apresentavam diferentes
medidas de escala, portanto foi realizada a transformação dos seus valores em uma escala de 0
a 100 para que fosse possível compará-las. A fim de verificar a associação da adesão dos
idosos às MP de quedas e suas crenças em saúde, utilizou-se análise de regressão linear
simples (não ajustada) e múltipla (ajustada por variáveis sociodemográficas (sexo, idade e
anos de estudo) e condições de saúde (uso de medicamentos, número de problemas de saúde,
queda nos últimos 12 meses e receber orientação sobre quedas). Dada a distribuição simétrica
da variável crenças em saúde, a análise de diferenças entre as medidas pré e pós-intervenção
educativa foi obtida por meio do teste t pareado e, para a adesão dos idosos às MP de quedas
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que apresentou distribuição assimétrica dos dados, empregou-se teste Wilcoxon para amostras
pareadas. Para todos os cálculos inferenciais, adotou-se nível de significância de 0,05.
A discussão dos resultados foi realizada a partir do MCS e da literatura sobre a
temática.

5.9 Aspectos éticos
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFMT, sob
número de parecer 3.213.416 e CAAE: 07943719.6.0000.8124 (Anexo C), cumprindo as
recomendações estabelecidas na Resolução 466/2012 para pesquisas com seres humanos, do
Conselho Nacional de Saúde (CNS). Após apresentar os procedimentos da pesquisa para os
idosos, aqueles que aceitaram participar assinaram o TCLE em duas vias, uma para o
participante e outra para o pesquisador (BRASIL, 2013). Quando o idoso era analfabeto e/ou
não conseguia fazer a leitura desse documento, este foi lido pelo pesquisador. Esta pesquisa
obteve o número RBR-8gd5g8 do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC) (Anexo
D).
Este trabalho faz parte de um estudo multicêntrico intitulado “Envelhecimento ativo:
promoção da saúde e prevenção de incapacidade funcional e cognitiva”, Programa Nacional
de Cooperação Acadêmica (PROCAD), Edital número 071/2013, financiado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para atender aos objetivos desta pesquisa, os resultados e a discussão serão
apresentados a seguir, na forma de dois manuscritos.

Manuscrito 1:
Associação entre adesão de idosos às medidas preventivas de quedas e crenças em saúde

Manuscrito 2:
Intervenção educativa nas crenças em saúde e na adesão de idosos às medidas
preventivas

de

quedas:

ensaio

clínico

não

randomizado
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6.1 Manuscrito 1

ASSOCIAÇÃO ENTRE ADESÃO DE IDOSOS ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS DE
QUEDAS E CRENÇAS EM SAÚDE
Joana Darc Chaves Cardoso1
Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo2
RESUMO
Objetivo: analisar a associação entre a adesão às medidas preventivas de quedas de idosos e
crenças em saúde. Método: estudo transversal, com dados dos participantes da baseline de
um estudo matricial, realizado em Centro de Convivência para Idosos. Para o cálculo
amostral, consideraram-se erro tipo I=5%, erro tipo II=20%, proporção de adesão às medidas
preventivas de quedas = 64,36% e, para possíveis perdas, acresceram-se ao cálculo 30%,
resultando em amostra final de 97 idosos. Incluíram-se pessoas com 60 anos ou mais que
realizavam pelo menos uma atividade física e excluídas aquelas que apresentavam dificuldade
cognitiva e mental. Os dados foram coletados de junho a agosto de 2019, por meio de
entrevistas, com instrumentos de crenças em saúde baseados nas dimensões do Modelo de
Crenças em Saúde e de adesão com medidas comportamentais e ambientais de quedas, ambos
validados. Análises de regressão linear simples (não ajustada) e múltipla ajustada foram
aplicadas. Resultados: a maioria dos idosos era mulher (86,24%), viúva (37,61%), possuía de
1 a 4 anos de estudo e média de idade de 69,73 anos. Na regressão linear simples, as
dimensões 3 (Percepção dos benefícios em aderir às MP de quedas), 4 (Percepção das
barreiras para aderir às MP de quedas) e o escore total das crenças em saúde se associaram
positivamente e significativamente com a adesão dos idosos às MP de quedas (p valor= 0,002,
p valor= < 0,001, p valor= < 0,001, respectivamente). Na regressão linear múltipla, as
dimensões 3, 4 e o escore total de crenças em saúde permaneceram associados positivamente
com a adesão dos idosos. Conclusão: constatou-se associação positiva da adesão dos idosos
às medidas preventivas de quedas com as crenças em saúde. Recomenda-se que os
enfermeiros considerem as crenças em saúde dos idosos sobre quedas e sua prevenção na
assistência à saúde dessas pessoas.
Palavras chave: Saúde do Idoso; Acidentes por Quedas; Prevenção & Controle; Crenças em
Saúde; Adesão.
Keywords: Health of the Elderly; Accidental Falls; Prevention & Control; Health Beliefs;
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INTRODUÇÃO
A melhor forma de reduzir a ocorrência das quedas de idosos e suas consequências é a
adoção de medidas preventivas (MP) (OMS, 2010; Gillespie et al., 2012), mas para que sejam
efetivas elas precisam ser implementadas por instituições, profissionais de saúde e idosos
(Gillespie et al., 2012). A esses últimos cabe adotar as MP em seu cotidiano (Jong et al.,
2019). No entanto, estudos têm evidenciado que um problema frequentemente encontrado é a
dificuldade que eles têm em aderir às MP de quedas (Gillespie et al., 2012; Kirchhoff;
Damgaard, 2016; Sandlund et al., 2017; Hager et al., 2019). Taxas de adesão dos idosos às
MP de quedas podem variar de acordo com a modalidade de intervenção aplicada (Nyman;
Victor, 2012; Ferrer et al., 2014; Kirchhoff; Damgaard, 2016). Por exemplo, 82,9% de adesão
quando são exercícios em grupo, 70% quando são intervenções para aumentar o
conhecimento e 59% para modificações no domicílio (NYMAN; VICTOR, 2012).
A decisão do idoso em aderir ou não às MP de quedas pode ser influenciada por
múltiplos fatores que favorecem ou dificultam sua adesão. Dentre os que favorecem estão
melhor saúde física e idade mais jovem (Spink et al., 2011). Por outro lado, a falta de apoio
dos profissionais ou da família (Sandlund et al., 2017) e condição de saúde comprometida
(Hauser et al., 2014) são alguns fatores que dificultam ou impedem a adesão.
Igualmente, as crenças dos idosos sobre quedas e sua prevenção têm se mostrado um
importante fator influenciador do comportamento de adesão. No entanto, essa relação ainda
não está bem estabelecida na literatura, pois há escassez de estudos que tiveram como foco a
associação entre a adesão dos idosos às MP e suas crenças em saúde (Cumming et al., 2001;
Blalock et al., 2010; Taylor et al., 2017; Hancox et al., 2019). Do que se sabe, a adesão dos
idosos às MP de quedas está associada a crenças mais positivas sobre os benefícios que as MP
proporcionam (Cumming et al., 2001; Blalock et al., 2010) e à preocupação em cair (Gibson
et al., 2010). De outro modo, investigações encontraram que idosos não aderiam às MP por
acreditar que estariam admitindo sua suscetibilidade às quedas, expondo-se às consequências
de estar em risco (Gopaul; Connelly, 2012), e por não identificar benefícios na adoção às MP
de quedas (Hancox et al., 2019). Ainda, outro estudo identificou que a crença dos idosos nos
benefícios das MP de quedas não influenciou sua adesão (Durvasula; Sambrook; Cameron,
2012). Relação significativa entre a percepção de suscetibilidade a quedas e a adesão às
recomendações de prevenção não foi encontrada em outra investigação (TAYLOR et al.,
2017).
O objetivo deste estudo foi analisar a associação entre a adesão às medidas preventivas
de quedas de idosos e crenças em saúde.
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MÉTODO
Tipo de estudo
Estudo transversal, com dados dos participantes da baseline do estudo matricial:
“Intervenção educativa na adesão dos idosos às MP de quedas e crenças em saúde: estudo
quase experimental”. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de uma intervenção
educativa na adesão dos idosos às MP de quedas e nas crenças em saúde.
O Modelo de Crenças em Saúde (MCS) foi proposto no início da década de 1950
pelos psicólogos sociais Becker, Drachman, Kirsch e Rosenstock, vinculados ao Serviço de
Saúde Pública dos Estados Unidos. Esse modelo parte do princípio que as crenças da pessoa
se constituem na maneira pela qual ela percebe o mundo, podendo influenciar a adoção de
comportamentos preventivos de saúde (Rosenstock, 1974; Becker; Haefner; Kasl, 1977). O
modelo é composto basicamente por quatro dimensões: 1) Suscetibilidade percebida: crença
no risco subjetivo de se ter um problema ou doença; 2) Severidade percebida: crença sobre as
consequências que o problema ou doença pode acarretar; 3) Benefícios percebidos para agir:
crença nos benefícios ou vantagens das recomendações para diminuir a ameaça do problema
ou doença; 4) Barreiras percebidas para agir: crença nos aspectos negativos da ação
recomendada para minimizar o problema, podendo impedir que a pessoa adira ao
comportamento preventivo (ROSENSTOCK, 1974).

Local do estudo
Centro de Convivência para Idosos (CCI) de Cuiabá, Mato Grosso.

População, amostra, critérios de inclusão e exclusão
A população do estudo foi composta por 418 idosos que participavam das atividades
do CCI. As atividades desenvolvidas pelo CCI abrangem atividades físicas (hidroginástica,
hidroterapia e ginástica), manuais (artesanato, corte e costura), culturais (teatro, passeios e
baile) e educacionais (Educação de Jovens e Adultos (EJA)).
O tamanho amostral foi determinado considerando erro tipo I=5%, ou seja, 95% de
intervalo de confiança, erro tipo II=20%, isto é, poder 80% e proporção de adesão às MP de
quedas = 64,36%, obtida a partir do teste piloto. Considerando as possíveis perdas,
acresceram-se ao cálculo amostral 30%, resultando em uma amostra final de 97 idosos.
Incluíram-se pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e que realizavam pelo
menos uma das atividades físicas. Excluíram-se os idosos que apresentaram dificuldade
cognitiva e mental aferida a partir do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Nesse teste,
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consideraram-se os seguintes pontos de corte: analfabeto (13 pontos); até oito anos de
escolaridade (18 pontos) e mais de oito anos de escolaridade (26 pontos) (Bertolucci et al.,
1994). Ao final, excluíram-se três idosos depois da aplicação do MEEM e a baseline contou
com 109 idosos.

Coleta de dados
Os dados da linha de base foram coletados por meio de entrevistas no CCI, no período
de junho a agosto de 2019, por entrevistadores previamente treinados. As informações sobre
as características sociodemográficas e condições de saúde foram coletadas utilizando
instrumento semiestruturado que continha 31 questões. Para avaliar as crenças em saúde dos
idosos foi construído questionário pela pesquisadora e validado por especialistas em geriatria
e gerontologia. Este continha 38 afirmativas, abrangendo as quatro dimensões do Modelo de
Crenças em Saúde (percepção da suscetibilidade às quedas, percepção de severidade às
quedas, percepção dos benefícios em aderir às MP de quedas e percepção de barreiras para
aderir às MP de quedas), com categorias de resposta do tipo Likert. As opções de respostas
variavam de discordo totalmente (1 ponto) a concordo plenamente (5 pontos).
A adesão dos idosos foi verificada a partir de questionário validado por juízes, com 22
questões, divididas em medidas comportamentais de quedas (questões um a 14) e medidas
ambientais (questões 15 a 22), com opções de respostas sim, não e às vezes. Todas as medidas
preventivas foram baseadas na literatura científica produzida até o momento.

Variáveis de estudo
As variáveis analisadas neste estudo e suas respectivas categorias foram as seguintes:
Variável resposta – Adesão dos idosos às MP de quedas verificada por meio da soma
dos pontos obtidos em cada resposta do idoso (variando de 1 a 22). Quando o idoso respondia
que realizava corretamente a MP, considerava-se adesão total. Quando o idoso respondia que
às vezes realizava corretamente a MP correta, considerava-se adesão parcial. Obtiveram-se
duas variáveis a partir da soma das respostas de todos os idosos: adesão total e adesão parcial.
Para as análises, optou-se por criar uma terceira variável, denominada adesão total + adesão
parcial.
Variáveis de exposição – Crenças em saúde – A pontuação da escala de crenças em
saúde foi distribuída da seguinte forma: dimensão 1: percepção da suscetibilidade às quedas
(afirmativas 1 a 6, soma da pontuação obtida na dimensão 1, variando de 6 a 30); dimensão 2:
percepção da severidade das quedas (afirmativas 7 a 13, soma da pontuação obtida na
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dimensão 2, variando de 7 a 35); dimensão 3: percepção de benefícios em aderir às MP de
quedas (afirmativas 14 a 28, soma da pontuação obtida na dimensão 3, variando de 15 a 75);
dimensão 4: percepção das barreiras em aderir às MP de quedas (afirmativas 29 a 38, soma da
pontuação obtida na dimensão 4, variando de 10 a 50) e escore total de crenças em saúde:
soma da pontuação obtida nas quatro dimensões. A pontuação total do instrumento variava de
38 a 190 e sua interpretação se deu da seguinte forma: maior pontuação – melhor percepção
da suscetibilidade, da severidade às quedas, dos benefícios em aderir às MP de quedas e
menor percepção das barreiras em aderir às MP de quedas; menor pontuação - representa pior
percepção da suscetibilidade e severidade às quedas, dos benefícios em aderir às MP de
quedas e maior percepção das barreiras em aderir às MP de quedas.
Variáveis de ajuste – Sociodemográficas: sexo (feminino; masculino); idade (anos); e
anos de estudo (0 (analfabeto); 1 a 4; 5 a 8; ≥9). Condições de saúde: uso de medicamentos
(sim; não); número de problemas de saúde; queda nos últimos 12 meses (sim; não); e
orientação sobre quedas (sim; não).

Análise estatística
Os dados foram organizados utilizando-se o Programa Microsoft Excel 2010® e a
análise estatística foi realizada no STATA, versão 12.0 (Stata Corp., College Station, EUA).
Primeiramente, calcularam-se as frequências absolutas e relativas para as variáveis
categóricas; para variáveis contínuas, calcularam-se média e desvio-padrão. As variáveis
crenças em saúde e adesão dos idosos foram transformadas em uma escala de 0 a 100 para
facilitar a comparação e interpretação dos resultados.
Para verificar a associação entre a adesão às MP de quedas (variável resposta) e as
dimensões das crenças e o escore total (variáveis de exposição) foram realizadas análises de
regressão linear simples (não ajustada) e múltipla (ajustada por variáveis sociodemográficas sexo, idade e anos de estudo, e condições de saúde - uso de medicamentos, número de
problemas de saúde, queda nos últimos 12 meses e orientação sobre quedas). Construíram-se
modelos separados para cada dimensão das crenças em saúde e para seu escore total. Para as
análises de regressão, as variáveis qualitativas foram transformadas em variáveis dicotômicas
(0 e 1), ou seja, variáveis dummy conforme recomendado (Hair Júnior et al., 2009). Análises
de resíduos foram realizadas para verificar os pressupostos do modelo (linearidade,
homocedasticidade e normalidade dos resíduos) e identificação de valores extremos (outliers).
Quando identificados, os valores extremos foram excluídos da análise. A normalidade da
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distribuição foi testada por meio do teste Shapiro-Wilk. O nível de significância adotado em
todas as análises foi de 5%.

Aspectos éticos
Esta pesquisa seguiu todos os preceitos éticos, sendo aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) Saúde, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sob parecer nº
3.213.416 e CAAE 07943719.6.0000.8124. Após serem informados sobre os procedimentos
da pesquisa, todos os idosos que aceitaram fazer parte do estudo assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa matricial obteve o número RBR8gd5g8 do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC).

RESULTADOS
Dos 109 idosos entrevistados, a maioria é mulher (86,24%), com média de idade de
69,73 anos (DP=6,05) e faixa etária de 60 a 69 anos (51,38%). Quanto ao estado conjugal,
37,61% dos idosos eram viúvos e 34,86% casados ou em união estável. Referente à
escolaridade, 13,76% eram analfabetos e 36,70% possuíam de 1 a 4 anos de estudo. A maior
parte dos idosos possuía renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (41,28%) (Tabela 1).
Em relação às condições de saúde, mais da metade dos participantes autoavaliou sua
saúde como ótima ou boa. Mais de 90% dos idosos referiram pelo menos um problema de
saúde e fazer uso regular de medicamentos. Os problemas de saúde mais referidos foram os
osteoarticulares e reumáticos (36,19%), sendo os mais frequentes artrose/artrite/reumatismo, e
33,02% problemas cardiovasculares, principalmente a hipertensão arterial. Os medicamentos
com maior frequência de uso foram aqueles que atuam no sistema cardiovascular (42,77%),
aparelho digestivo e metabolismo (22,89%). Aproximadamente, 50% dos entrevistados
sofreram quedas nos últimos 12 meses e 58,72% não receberam orientações sobre quedas
(Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição das características sociodemográficas e condições saúde dos idosos.
Cuiabá, MT, 2019
Variável
n
%
Sexo
Feminino
94
86,24
Masculino
15
13,76
Idade (anos)
Média (DP1)
69,73(±6,05)
Mínimo; máximo
60; 88
Faixa etária
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60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos ou mais
Estado conjugal
Casado ou união estável
Viúvo
Solteiro/Divorciado/Separado
Anos de estudo (anos)
0 (Analfabeto)
1a4
5a8
≥9
Renda familiar mensal (salários mínimos)a
<1
1a2
2a3
3 ou mais
Autoavaliação de saúde
Ótima/Boa
Regular
Ruim/Péssima
Problemas de saúde autorreferidos
Sim
Não
Principais problemas de saúdeb,c
Osteoarticulares e reumáticos
Cardiovasculares
Endócrinos, metabólicos e nutricionais
Outros problemas*
Psiquiátricos (depressão, insônia e ansiedade)
Neurológicos
Uso regular de medicamentos
Sim
Não
Principais medicamentos utilizadosb,d,e
A- Aparelho digestivo e metabolismo
B- Sangue e órgãos hematopoiéticos
C- Sistema cardiovascular
G- Sistema genito-urinário e hormônios sexuais
H- Hormônios de uso sistêmicos, excluindo os
hormônios sexuais
M- Sistema musculoesquelético
N- Sistema nervoso
R- Sistema respiratório
S- Órgãos sensitivos
V- Vários
Sem ATC- Comprimidos manipulados de canela de
velho, moringa, folha de manga e mamão
Queda(s) nos últimos 12 meses
Não

56
43
10

51,38
39,45
9,17

38
41
30

34,86
37,61
27,53

15
40
24
30

13,76
36,70
22,02
27,52

6
45
35
23

5,50
41,28
32,11
21,11

56
45
8

51,38
41,28
7,34

102
7

93,58
6,42

114
104
44
40
7
6

36,19
33,02
13,97
12,70
2,22
1,90

60
8

88,24
11,76

65
9
116
1

24,53
3,40
43,77
0,39

9

3,40

26
29
3
2
3

9,81
10,94
1,13
0,75
1,13

2

0,75

58

53,21

63

Sim
Orientação sobre quedas
Não
Sim

51

46,79

64
45

58,72
41,28

Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: aSalário mínimo= R$ 998,00 (junho/2019, Brasil); bVariável de múltipla resposta; cProblemas de saúde
autorreferidos pelos idosos; dClassificação por grupo anatômico (ATC 1); ePara o cálculo, considerou-se número
total de medicamentos por grupo anatômico; *Outros problemas = gastrintestinais, respiratórios, cisto no rim,
infecção urinária, incontinência urinária, labirintite, aumento da próstata, hanseníase, canceres e doença de chagas.

Na análise de regressão linear simples (não ajustada), as dimensões 3 (Percepção dos
benefícios em aderir às MP de quedas), 4 (Percepção das barreiras para aderir às MP de
quedas) e o escore total das crenças em saúde se associaram positivamente e
significativamente com a adesão dos idosos às MP de quedas (p valor= 0,002, p valor= <
0,001, p valor= < 0,001, respectivamente). As dimensões 3, 4 e o escore total das crenças em
saúde explicaram a variabilidade da adesão às MP de quedas em 8,71%, 18,61%, 32,35%,
respectivamente (Tabela 2). Para análise da dimensão 1 (Percepção da suscetibilidade às
quedas), excluiu-se uma observação considerada valor extremo e, na dimensão 2 (Percepção
da severidade das quedas), excluíram-se três observações (Tabela 2), as mesmas não se
associaram às crenças em saúde dos idosos. Como anos de estudo e orientação sobre quedas
são variáveis de confusão potencial, foram testadas separadamente sua associação com as
crenças em saúde e adesão dos idosos às MP, não sendo encontrada associação entre essas
variáveis.

Tabela 2. Análise da regressão linear simples (não ajustada) da adesão às
preventivas de quedas (MP) com as variáveis crenças em saúde. Cuiabá, MT, 2019
Modelof Variável
B
IC95%
R2
(%)
1
Dimensão 1- Percepção da
0,16 -0,01; 0,33
3,32
suscetibilidade às quedas**
2
Dimensão 2- Percepção da
0,19 -0,08; 0,46
1,81
severidade das quedas***
3
Dimensão 3 - Percepção dos
0,52 0,20; 0,85
8,71
benefícios em aderir às MP
de quedas
4
Dimensão 4 - Percepção das
0,27 0,16; 0,37
18,61
barreiras para aderir às MP
de quedas
5
Escore total de crenças em
0,98 0,71; 1,25
32,35
saúde

medidas
p valor
0,059
0,169
0,002

<0,001

<0,001

Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: fNão ajustado; R² = Coeficiente de determinação; B = Coeficiente angular/linear; **Para análise,
excluiu-se uma observação considerada valor extremo (n= 108); ***Para análise, excluíram-se três valores
extremos (n= 106).
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Na análise de regressão linear múltipla, ajustada para as variáveis sociodemográficas
(sexo, idade e anos de estudo) e condições de saúde (uso de medicamentos, número de
problemas de saúde, queda nos últimos 12 meses e orientação sobre quedas), as dimensões 3
(Percepção dos benefícios em aderir às MP de quedas), 4 (Percepção das barreiras para aderir
às MP de quedas) e o escore total das crenças em saúde (p valor= 0,001, p valor= < 0,001, p
valor=

<0,001,

respectivamente)

se

mantiveram

associados

positivamente

e

significativamente com a adesão dos idosos às MP de quedas. As dimensões 3, 4 e o escore
total de crenças em saúde explicaram a variabilidade da adesão dos idosos em 13,95%,
21,47% e 34,59%, respectivamente (Tabela 3).

Tabela 3. Análise da regressão linear múltipla da adesão às medidas preventivas (MP) de
quedas de quedas com as variáveis crenças em saúde ajustadas por variáveis
sociodemográficas e condições de saúde. Cuiabá, MT, 2019
Modelog Variável
B
IC95%
R2
p valor
(%)
1 Dimensão 1- Percepção
0,14
-0,04; 0,33
6,29
0,123
da suscetibilidade às
quedas**
2 Dimensão 2- Percepção
0,24
-0,05; 0,53
6,29
0,102
da
severidade
das
quedas***
3 Dimensão 3 - Percepção
0,57
0,23; 0,91
13,95
0,001
dos benefícios em aderir
às MP de quedas
4 Dimensão 4 - Percepção
0,27
0,15; 0,38
21,47
<0,001
das barreiras para aderir
às MP de quedas
5 Escore total de crenças
0,99
0,70; 1,28
34,59
<0,001
em saúde
Fonte: Dados da pesquisa.
Legenda: gAjustada por variáveis sociodemográficas e condições de saúde; R² = Coeficiente de determinação; B
= Coeficiente angular/linear; *Para análise, excluiu-se uma observação considerada valor extremo (n= 108);
**Para análise, excluíram-se três valores extremos (n= 106).

DISCUSSÃO
Este é um estudo que traz conhecimento científico adicional importante para a
compreensão da adesão dos idosos às MP de quedas. O resultado principal encontrado foi o
de que houve associação positiva da adesão dos idosos às MP de quedas com suas crenças em
saúde. Estudos anteriores corroboram esse achado (Cumming et al., 2001; Blalock et al.,
2010; Hancox et al., 2019). Isso indica que quanto maior a pontuação no escore total de
crenças em saúde dos idosos estudados, maior sua adesão às MP de quedas.
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De acordo com o MCS, as crenças das pessoas podem influenciar positivamente ou
negativamente sua tomada de decisão em aderir a comportamentos preventivos (Rosenstock,
1974; Becker; Haefner; Kasl, 1977). Neste estudo, a associação positiva da adesão dos idosos
às MP de quedas com suas crenças em saúde sugere que eles acreditavam em sua
suscetibilidade às quedas e percebiam a severidade destas, bem como suas consequências para
sua vida e saúde. Além disso, acreditavam que a adoção de MP traria benefícios no sentido de
diminuir a probabilidade das quedas, mesmo na presença de barreiras, como a falta de
conhecimento, de tempo e dinheiro.
Outro importante achado deste estudo foi que as dimensões 3 e 4 foram responsáveis
pela maior explicação da variabilidade na adesão dos idosos. Essas dimensões abrangem dois
elementos considerados essenciais para adesão a comportamentos de saúde: os benefícios e as
barreiras percebidas (Rosenstock, 1974), sobretudo as MP de quedas (GIBSON et al., 2010).
A associação positiva da adesão dos idosos às MP de quedas com a dimensão 3
(Benefícios) indica que quanto maior a pontuação alcançada nessa dimensão, maior a adesão.
Crenças positivas sobre os benefícios das MP, como protetor de quadril e exercícios de
equilíbrio de força, também foram associadas positivamente com maior probabilidade de
continuar aderindo (Blalock et al., 2010; Hancox et al., 2019). De fato, segundo o MCS,
quanto mais benefícios a pessoa percebe em relação ao comportamento preventivo
recomendado, maiores as chances de adotá-lo (Rosenstock, 1974). Investigações têm
mostrado que idosos que aderem às MP de quedas exibem crenças mais positivas nos
benefícios dessas medidas (Cumming et al., 2001; Blalock et al., 2010; Hancox et al., 2019).
Isso reforça a necessidade de os enfermeiros avaliarem as crenças em saúde dos idosos e sua
adesão às MP de quedas para a elaboração e execução do plano de cuidados visando à
prevenção de quedas e melhora da adesão às MP.
Constatou-se que os participantes deste estudo percebiam benefícios em aderir às MP
de quedas por se tratarem de idosos ativos fisicamente, inseridos em atividades socioculturais,
educativas e de saúde no CCI. Cientes da sua suscetibilidade às quedas e da severidade delas,
pode ser que eles vissem a prevenção de quedas como forma de se manterem independentes
para continuarem participando ativamente das atividades.
Neste estudo, a associação positiva da adesão dos idosos às MP de quedas com a
dimensão 4 (Barreiras) sugere que quanto maior a pontuação alcançada nessa dimensão,
maior a adesão. Esse resultado está em conformidade com as premissas do MCS: quanto
menos barreiras a pessoa perceber em relação ao comportamento preventivo recomendado,
maiores serão as chances de adotá-lo (Rosenstock, 1974). Diferentemente, em outros estudos,
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a maior percepção de barreiras foi encontrada como um dos fatores que impediam os idosos
de aderir às MP de quedas (Gopaul; Connelly, 2012) e o principal motivo para não aderirem
às recomendações de prevenção (GOPAUL; CONNELLY, 2012; HANCOX et al., 2019).
Uma possível explicação para esse resultado é a de que os idosos deste estudo são
participantes de CCI. Idosos de CCI costumam realizar atividades em grupo e, portanto, têm
uma rede de apoio que os mobiliza em busca de autonomia, resiliência e diminuição de
vulnerabilidades (Schoffen; Santos, 2018). Estudos mostram que nesse espaço os idosos
compartilham experiências que podem ampliar sua consciência, auxiliando-os a encontrar
juntos estratégias para modificar a realidade e superar as dificuldades e barreiras no cuidado à
saúde (Alcântara; Camarano; Giacomin, 2016). Contudo, mais estudos são necessários para
explorar se, de fato, a participação dos idosos em CCI diminui sua percepção de barreiras em
adotar MP de quedas.
Algumas limitações podem ser apontadas nesta pesquisa. Primeira, a amostra se limita
a idosos que participam das atividades de CCI, refletindo, consequentemente, a realidade de
um grupo com características específicas. Segunda, o delineamento utilizado neste estudo
apresenta limitações particulares de estudos transversais, provenientes do recorte temporal do
objeto de estudo, que impedem inferências de causa e efeito e generalizações. A última, é que
a medida da adesão às MP de quedas foi obtida por meio do autorrelato dos idosos, o que
pode limitar a precisão das informações fornecidas. Todavia, esse tipo de medida é
considerado válido diante da impossibilidade da observação direta de comportamentos
(Kohlsdorfa; Costa Junior, 2009). Além do mais, os questionamentos sobre a adesão feitos
aos idosos foram adequados por meio de instrumento validado por especialistas na área de
geriatria e gerontologia e por outros idosos, diminuindo, assim, os efeitos dessa limitação.
Os resultados deste trabalho trazem implicações para a prática de enfermeiros que
trabalham com idosos em CCI e na atenção primária à saúde. Conhecer as crenças em saúde
que os idosos possuem sobre quedas e sua prevenção é uma ação fundamental que pode
contribuir para a integralidade da atenção à saúde do idoso.

CONCLUSÃO
Este estudo constatou a associação positiva da adesão dos idosos às MP de quedas
com as crenças em saúde. Esses resultados confirmam a relação da adesão dos idosos e suas
crenças em saúde e indicam que o MCS pode ser útil para subsidiar pesquisas sobre a
temática. Recomenda-se que os enfermeiros considerem as crenças em saúde dos idosos sobre
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quedas e sua prevenção na coleta de dados, no planejamento do cuidado e na assistência à
saúde dessas pessoas.
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6.2 Manuscrito 2

INTERVENÇÃO EDUCATIVA NAS CRENÇAS EM SAÚDE E NA ADESÃO DE
IDOSOS ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS DE QUEDAS: ENSAIO CLÍNICO NÃO
RANDOMIZADO
Joana Darc Chaves Cardoso1
Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo2
RESUMO
Objetivo: avaliar o efeito de uma intervenção educativa embasada no Modelo de Crenças em
Saúde, nas crenças em saúde e na adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas.
Método: ensaio clínico não randomizado, realizado em Centro de Convivência para Idosos. O
cálculo amostral foi determinado considerando 95% de confiança (erro tipo I – 5%), poder de
80% (erro tipo II – 20%), proporção de adesão de 64,36%, diferença mínima antes e após
intervenção de 4%. Para minimizar perdas, acresceram-se 30% à amostra, totalizando 97
idosos. Incluíram-se pessoas com 60 anos ou mais e com 75% de presença nos encontros e
excluídas as com dificuldade cognitiva e mental. Recrutaram-se 109 idosos e concluíram o
protocolo de intervenção 68. Esse protocolo foi embasado no Modelo de Crenças em Saúde,
com quatro encontros educativos a partir das dimensões desse modelo, com duração de 90
minutos cada, realizados de junho a outubro de 2019. Para as análises, utilizaram-se os testes t
pareado e Wilcoxon. Resultados: a maioria dos idosos é mulher (83,82%), com média de
idade de 70,06 anos, 1 a 4 anos de estudo (36,76%), com problemas de saúde (95,59%) e
48,53% caíram no último ano. Houve aumento estatisticamente significativo pós-intervenção
educativa nos escores médios dos construtos percepção de suscetibilidade, percepção de
severidade, percepção de benefícios, percepção de barreiras e no escore total de crenças (p
valor: <0,0001, 0,0019, <0,0001, <0,0001 e <0,0001, respectivamente). Os indicadores de
adesão total aumentaram (p valor <0,0001) e de adesão parcial diminuíram (p valor <0,0001)
significativamente. Ao somar a adesão total à parcial, houve aumento significativo da adesão
dos idosos às medidas preventivas de quedas pós- intervenção educativa (p valor <0,0001).
Conclusão: a intervenção educativa embasada no Modelo de Crenças em Saúde foi capaz de
melhorar as crenças em saúde e a adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas.
Recomendam-se intervenções baseadas nesse modelo para se trabalhar as crenças dos idosos e
favorecer comportamentos preventivos de quedas.
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INTRODUÇÃO
As quedas são uma grande ameaça à saúde e independência dos idosos. A maioria
delas acontece no domicílio devido a fatores que podem ser modificados (RodríguezMolinero; Narvaiza; Gálvez-Barróna, 2015; Abreu et al., 2018). A literatura apresenta várias
possibilidades para a prevenção desse agravo (Gillespie et al., 2012). Entretanto, a despeito
dos avanços nas pesquisas sobre medidas preventivas (MP) de quedas, estudos mostram que a
não adesão ou baixa adesão dos idosos a essas medidas ainda é um problema (GILLESPIE et
al., 2012; NYMAN; VICTOR, 2012; TAYLOR et al., 2017; HAGER et al., 2019).
Vários fatores podem influenciar a adesão dos idosos às MP de quedas, dentre eles
condições de saúde comprometida, experiências anteriores desagradáveis (Groot; Fagerström,
2011), impossibilidade de ir ao local de intervenção (Brito, 2012), falta de tempo (Suttanon et
al., 2012), de motivação pela atividade oferecida (Groot; Fagerström, 2011), de apoio dos
profissionais ou da família e de conhecimento sobre os benefícios das atividades
(SANDLUND et al., 2017).
Outro fator que pode influenciar o comportamento de adesão dos idosos às MP de
quedas são suas crenças. Estudos evidenciam que eles acreditam que as quedas são eventos
naturais e inevitáveis da velhice e por isso não há como evitá-las ou que ocorrem por vontade
divina (Horne et al., 2009; Host; Hendriksen; Borup, 2011). Outros creem que as quedas
acontecem somente com idosos mais velhos e frágeis, que são mais frequentes durante as
atividades físicas, que representam uma séria ameaça à saúde e que a restrição de suas
atividades pode contribuir para prevenir o evento (HORNE et al., 2009; HORNE et al., 2014).
Dada a magnitude do problema das quedas, existe a recomendação de que mais
intervenções sejam realizadas para melhorar o comportamento de adesão dos idosos às MP
(Jeon et al., 2014; Dolan; Taylor-Piliae, 2019; Maneeprom et al., 2019) e diminuir a
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influência dos fatores de risco, como as crenças (Taylor et al., 2017; Stevens; Sleet;
Rubenstein, 2018). Estudos têm mostrado que intervenções educativas podem ser efetivas na
modificação de crenças e comportamentos em saúde (Sharafkhani et al., 2016; Zare et al.,
2016; Zeigheimat et al., 2016; Khorsandi; Fekrizadeh; Roozbahani, 2017). Nessas
intervenções, a educação em saúde é uma técnica de baixo custo, que traz resultados positivos
para a saúde das pessoas (Iranagh; Rahman; Motalebi, 2016). Ademais, esta se constitui em
oportunidade para reeducar idosos quanto a comportamentos preventivos de quedas,
permitindo melhorar sua adesão às MP (JEON et al., 2014; CARVALHO et al., 2018).
Intervenções que utilizam base teórica são mais efetivas para pesquisas sobre os
comportamentos de prevenção (Munro et al., 2007; Glanz; Bishop, 2010), sobretudo na
adesão às MP de quedas (Dolan; Taylor-Piliae, 2019). Aquelas que utilizam teorias das
ciências comportamentais são as mais adequadas (Munro et al., 2007; Glanz; Bishop, 2010),
em especial a do Modelo de Crenças em Saúde (MCS) (DOLAN; TAYLOR-PILIAE, 2019).
Na literatura, encontraram-se somente dois estudos que investigaram as crenças em
saúde e a adesão à prevenção de quedas de idosos, avaliando o efeito de intervenções
educativas nas crenças e nos comportamentos de saúde. Ambos observaram melhora nas
crenças e adesão após a intervenção (Zhang et al., 2012; Taylor et al., 2017). Todavia, em um
deles (Taylor et al., 2017), examinou-se o efeito da educação personalizada versus educação
generalizada sobre a adesão às recomendações ambientais de prevenção de quedas utilizando
apenas o construto de suscetibilidade percebida do MCS. No outro estudo (Zhang et al.,
2012), avaliou-se o efeito de uma intervenção a partir do Modelo de Conhecimento, Atitude e
Prática (CAP) sobre as lesões induzidas por quedas, tendo por finalidade trabalhar as crenças
e atitudes para gerar comportamentos preventivos.
Neste estudo, realizou-se uma intervenção educativa embasada no MCS com o
objetivo de avaliar seu efeito nas crenças em saúde e na adesão de idosos às medidas
preventivas de quedas. A hipótese do estudo foi a de que a intervenção educativa embasada
no MCS melhoraria as crenças em saúde e a adesão dos idosos às MP de quedas.

MÉTODO
Tipo e local de estudo
Ensaio clínico não randomizado, de caráter longitudinal, realizado em um Centro de
Convivência para Idosos (CCI) de Cuiabá, Mato Grosso.
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População, amostra, critérios de inclusão e exclusão
A população do estudo foi composta por todos os idosos participantes do CCI. À
época

do

estudo,

aproximadamente

418

idosos

desenvolviam

atividades

físicas

(hidroginástica, hidroterapia e ginástica), manuais (artesanato, corte e costura), educacionais
(Educação de Jovens e Adultos - EJA) e culturais (teatro, baile, passeios).
A amostra foi estimada considerando 95% de confiança (erro tipo I=5%), erro tipo II
de 20%, ou seja, poder de 80%, proporção de adesão às MP de quedas (64,36%, aferida no
teste piloto), diferença mínima antes e após intervenção educativa de 4%, o que totalizou 66
idosos. Para reduzir as possíveis perdas, acresceram-se 30% à amostra calculada, totalizando
97 idosos.
Incluíram-se no estudo pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que realizavam
pelo menos uma das atividades físicas e que obtiveram 75% de presença nos encontros
educativos. Idosos que apresentaram dificuldade cognitiva e mental medida por meio do Mini
Exame do Estado Mental (MEEM) foram excluídos. Os pontos de corte utilizados foram
analfabeto (13 pontos), até oito anos de escolaridade (18 pontos) e mais de oito anos de
escolaridade (26 pontos) (BERTOLUCCI et al., 1994).
Ao todo, recrutaram-se 109 idosos (baseline), dos quais 68 concluíram o protocolo de
intervenção e fizeram parte da análise final. Os principais motivos para as perdas foram
mudança de endereço, morte de familiar, cuidar de filha/netos, depressão, queda com fratura,
não responder a mensagens e ligações depois de três tentativas, viagem, hospitalização e
frequência inferior a 75% nos encontros (Figura 1). Esses idosos não diferiram daqueles que
finalizaram a intervenção no que se refere às características sociodemográficas, condições de
saúde, crenças em saúde e adesão às MP de quedas.
Na fase de recrutamento e pré-intervenção, formaram-se oito grupos de intervenção
com dias e horários previamente estabelecidos, os quais foram escolhidos por cada idoso a
partir da sua disponibilidade. Cada idoso recebeu um convite personalizado, que continha
informações gerais sobre as datas e horários dos encontros e a importância de sua
participação. No dia anterior ao encontro, a pesquisadora enviava aos idosos lembretes da
reunião via whatsapp, Short Message Service (SMS) e ligações telefônicas.
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Figura 1. Fluxograma de entrada dos idosos participantes da intervenção educativa. Cuiabá,
Mato Grosso, Brasil, 2019
Idosos pré-intervenção
“baseline” (n – 109)

Intervenção educativa
Perdas – 41 idosos
Motivos: mudança de endereço, morte de familiar,
cuidar de filha/netos, depressão, queda com fratura,
não responder a mensagens e ligações, viagem,
hospitalização e não ter frequência de 75% nos
encontros.

Analisados
pós-intervenção
(n – 68)

Fonte: Própria autora, 2019.

Intervenção
O protocolo da intervenção educativa foi construído com base no MCS e considerou
as características pessoais, socioeconômicas e culturais dos participantes.

Modelo de Crenças em Saúde
O MCS é um modelo teórico, amplamente utilizado para explicar os comportamentos
de saúde, sobretudo a adesão das pessoas a terapêuticas (Dela Coleta, 1999; Lescura;
Mamede, 1990), assim como para planejar intervenções comportamentais (MUNRO et al.,
2007).
O modelo foi desenvolvido na década de 1950 por Becker, Drachman, Kirsch e
Rosenstock, psicólogos sociais do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América.
O MCS foi criado com a finalidade de estabelecer relações entre comportamentos e crenças
individuais de maneira a explicar a adoção de comportamentos de prevenção, partindo da
premissa de que as crenças influenciam na tomada de decisão das pessoas (ROSENSTOCK,
1974; BECKER; HAEFNER; KASL, 1977).
Na estruturação do MCS, quatro são as dimensões: (1) Susceptibilidade percebida:
refere-se à percepção da suscetibilidade em ter um problema ou doença; (2) Severidade
percebida: refere-se à percepção da pessoa sobre a severidade e/ou consequências que o
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problema ou doença pode acarretar; (3) Benefícios percebidos para agir: refere-se à percepção
ou compreensão da pessoa sobre os benefícios das ações para minimizar a ameaça do
problema ou doença; e (4) Barreiras percebidas para agir: refere-se ao entendimento da
pessoa, a partir de processos de avaliação, dos aspectos negativos que dificultam ou impedem
a adoção do comportamento sugerido, incluindo seu custo-benefício (ROSENSTOCK, 1974;
JANZ; BECKER, 1984; LESCURA; MAMEDE, 1990).
Considerando essas dimensões, a intervenção foi planejada em seis tempos (T0 a T5),
com quatro encontros de atividades educativas (T1 a T4) (Figura 2).

Figura 2. Representação gráfica dos tempos da intervenção conforme dias de seguimento.
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, 2019
MEEM,
caracterização
sociodemográfica e de condições de
saúde dos idosos. Medidas: crenças em
saúde e adesão às MP de quedas

T – Recrutamento
0

e pré-intervenção

T1 – Após término
T0

Primeiro encontro

SUSCETIBILIDADE
Tema: queda e fatores de risco

T2– Sete dias após
T1

Segundo encontro

SEVERIDADE
Tema: consequências das quedas

T3 – Quatorze dias
após T1

Terceiro encontro

BENEFÍCIOS
Tema: MP e benefícios para a saúde

T4 – Vinte e um dias
após T1

Quarto encontro

BARREIRAS
Temas: barreiras para adotar as MP
de quedas

T5 – Trinta dias após
T4 (Pós-intervenção)

Medidas: crenças em saúde e adesão às
MP de quedas

Fonte: Própria autora, 2019.

Cada encontro foi conduzido pela pesquisadora e equipe previamente treinada, no
período de junho a outubro de 2019, com duração de 90 minutos e intervalo de sete dias entre
eles. Em todos os encontros, a sistemática obedecia à seguinte ordem: (1) recepção e
acomodação na sala; (2) identificação dos idosos com crachás; (3) apresentação do
planejamento; (4) atividades educativas; (5) síntese das discussões/esclarecimento das
dúvidas; e (6) avaliação. Dinâmicas em grupo para idosos (Carvalho, 2012) foram utilizadas
para possibilitar a participação ativa dos idosos, interação e integração com o grupo. Na
véspera de cada encontro educativo, telefonemas e mensagens foram realizados para cada
idoso reforçando a importância da sua participação nos encontros.
O primeiro encontro (T1) teve por objetivo discutir as crenças de suscetibilidade a
partir dos fatores de risco para quedas de idosos. Para o alcance desse objetivo, duas
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atividades foram realizadas. Uma, intitulada dinâmica quebra-cabeça, com a finalidade de
discutir e conscientizar os idosos sobre os fatores de risco para quedas. Os idosos foram
distribuídos em pequenos grupos e receberam várias vinhetas (Blaz et al., 2020) com imagens
de idosos em situações de risco. Tais vinhetas foram impressas e picotadas de maneira a
formar quebra-cabeças. Em seguida, solicitou-se que cada grupo montasse o quebra-cabeça e
discutisse as seguintes questões: (a) Nessa imagem existe alguma situação de risco para o
idoso cair? (b) Vocês consideram que podem cair nessa situação? Justifique sua resposta. Na
sequência, um grupo maior foi formado para que todos pudessem compartilhar a percepção de
suscetibilidade às quedas suscitada pelas vinhetas e reflexão/discussão com os colegas. Ao
final, a pesquisadora destacou os equívocos na percepção dos fatores de risco e forneceu
informações científicas sobre a suscetibilidade que os idosos possuem aos fatores de risco
intrínsecos, extrínsecos e comportamentais que levam à ocorrência das quedas.
A outra atividade foi a dinâmica concordo e discordo cujo intuito foi discutir crenças
equivocadas acerca da ocorrência de quedas de idosos. Inicialmente, distribuíram-se duas
placas, uma vermelha, para que levantassem quando discordassem, e outra verde, para quando
concordassem com as frases projetadas e lidas pela pesquisadora. As frases foram: “Eu não
tenho risco de cair, afinal ainda me sinto muito jovem apesar de minha idade”; “Cair é normal
para quem é idoso”; “A minha casa não oferece risco para cair”; “Não tenho como prevenir
quedas, se tiver que acontecer, vai acontecer”. Ao final, idosos com crenças equivocadas
receberam informações com base científica de maneira clara e adequada às características dos
mesmos.
O segundo encontro (T2) teve por objetivo discutir as crenças de severidade das
quedas, tendo como tema suas consequências e complicações. Para tal, desenvolveram-se as
seguintes atividades: (1) Dinâmica Isto me recorda (Carvalho, 2012), adaptada para estimular
os idosos a refletir sobre a ocorrência de quedas, suas consequências e complicações. Depois
disso, imagens de idosos com consequências e complicações pós-queda (lesões,
hospitalização, dor, dependência de cuidador e institucionalização) foram dispostas sobre uma
mesa para que observassem e identificassem se elas tinham relação com as quedas. Em
seguida, realizou-se uma discussão para compartilharem suas experiências vivenciadas em
situações semelhantes e suas percepções de severidade das quedas; (2) Simulação de
dependência funcional com a finalidade de vivenciar a dependência física após a queda. Os
idosos foram divididos em duplas que revezaram na função de cuidador e de idoso
dependente. A simulação incluiu auxiliar no transporte e deslocamento com cadeira de rodas,
manuseio de copo com líquido, tendo o membro dominante imobilizado, e deambular
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utilizando andador. Ao término, essas experiências foram compartilhadas e discutidas no
grupo.
No terceiro encontro (T3), o objetivo foi discutir o tema MP de quedas e os benefícios
em adotá-las. A discussão teve início a partir do seguinte questionamento: por que é preciso
prevenir quedas? As respostas foram registradas em um papel e retomadas durante o encontro.
A pesquisadora enfatizou que para prevenir quedas é preciso estar disposto a adotar medidas e
comportamentos que minimizem ou eliminem a exposição aos fatores de risco. Diversos
objetos e imagens impressas foram dispostos no centro da sala para mostrar aos idosos alguns
fatores de risco para quedas (chinelo de dedo, brinquedos, tapetes, idoso subindo em banco) e
MP de quedas (piso antiderrapante, cadeira com braço, barras de apoio, idosos praticando
exercícios físicos). Em seguida, solicitou-se que os idosos se dividissem em grupos e
escolhessem um representante. Cada grupo observou os objetos e imagens e discutiu sobre
quais deles previnem as quedas. Posteriormente, o representante de cada grupo selecionou
dois objetos desse material e apresentou aos demais participantes, justificando suas escolhas.
As escolhas adequadas eram valorizadas pela pesquisadora e reforçadas como benefícios da
adoção de MP de quedas. Ao final do encontro, pediu-se aos idosos que durante a semana
observassem suas casas com o objetivo de identificar as adequações necessárias e possíveis de
alterar para prevenir quedas no domicílio, bem como os comportamentos passíveis de serem
adotados ou não na prevenção de quedas.
O último encontro (T4) objetivou discutir a percepção das barreiras para adotar MP de
quedas. Os idosos inicialmente apresentaram as possibilidades de adequações/mudanças a
serem realizadas no domicílio e em seu comportamento para evitar quedas. Em seguida, eles
foram questionados pela pesquisadora sobre as barreiras encontradas no seu cotidiano. Essas
dificuldades foram registradas no papel e subsidiaram a discussão sobre as maneiras de
superá-las.

Variáveis e instrumentos
Variáveis sociodemográficas e de condições de saúde: coletadas no início do estudo
(T0) por meio de instrumento semiestruturado com 31 questões.
Variáveis crenças em saúde e adesão às MP de quedas: obtidas no início do estudo
(T0) e 30 dias após a intervenção inicial (T5), a partir de questionários estruturados
construídos pela pesquisadora e validados por especialistas com estudos utilizando MCS e na
área de geriatria e gerontologia. O questionário de crenças em saúde possuía 38 afirmativas,
distribuídas nas quatro dimensões do MCS (Percepção da suscetibilidade às quedas,
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Percepção da severidade às quedas, Percepção dos benefícios em aderir às MP de quedas e
Percepção das barreiras para aderir às MP de quedas), com respostas do tipo Likert, com
cinco opções variando de discordo totalmente (1 ponto) a concordo totalmente (5 pontos). A
pontuação foi calculada da seguinte maneira: dimensão 1 – Percepção de suscetibilidade às
quedas (afirmativas 1 a 6, pontuação 6 a 30); dimensão 2 – Percepção de severidade às quedas
(afirmativas 7 a 13, pontuação 7 a 35); dimensão 3 – Percepção de benefícios em adotar MP
de quedas (afirmativas 14 a 28, pontuação 15 a 75); dimensão 4 – Percepção de barreiras para
aderir às MP de quedas (afirmativas 29 a 38, pontuação 10 a 50); e o escore total de crenças
em saúde (soma da pontuação obtida nas dimensões). A pontuação total variou de 38 a 190 e
o escore total de crenças em saúde foi interpretado da seguinte maneira: quanto maior a
pontuação, maior a percepção de suscetibilidade, de severidade às quedas, dos benefícios em
adotar MP de quedas e menor percepção das barreiras em adotar as MP de quedas; quanto
menor a pontuação, menor a percepção de suscetibilidade e severidade às quedas, dos
benefícios em adotar MP de quedas e maior a percepção das barreiras em adotar as MP de
quedas.
A adesão dos idosos às MP de quedas foi verificada utilizando questionário com 22
perguntas, distribuídas em medidas comportamentais de quedas (questões 1 a 14) e medidas
ambientais de quedas (questões 15 a 22), com categorias de resposta sim, às vezes e não. A
variável adesão foi obtida por meio da soma dos pontos obtidos em cada resposta do idoso
(variando de 1 a 22). Assim, quando o idoso respondia que realizava corretamente a MP
questionada, considerava-se adesão total. Quando o idoso respondia que às vezes realizava
corretamente a MP, considerava-se adesão parcial. Obtiveram-se duas variáveis a partir da
soma das respostas de todos os idosos: adesão total e adesão parcial. Para as análises, criou-se
uma terceira variável, denominada adesão total + adesão parcial.

Análise estatística
Os dados coletados foram organizados no Programa Microsoft Excel 2010® e
importados para o STATA, versão 12.0 (Stata Corp., College Station, EUA), para a análise
dos dados. Para as variáveis categóricas, calcularam-se frequências absoluta e relativa; para as
contínuas, calcularam-se média, com intervalo de confiança 95%, mediana, valor mínimo e
máximo, distância interquartílica e desvio-padrão. Para permitir a comparação entre as
variáveis crenças em saúde e adesão que possuem diferentes medidas de escala, realizou-se a
transformação dos valores das variáveis em uma escala de 0 a 100.
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A normalidade da distribuição dos dados foi testada utilizando o teste Shapiro-Wilk.
Dada a normalidade da variável crenças em saúde, a análise de diferenças entre as medidas foi
obtida por meio do teste t pareado. A adesão às MP de quedas apresentou distribuição
assimétrica. Assim, para verificar o efeito da intervenção na adesão dos idosos, empregou-se
teste Wilcoxon para amostras pareadas. Em todas as análises, considerou-se nível de
significância de 5%.

Aspectos éticos
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Saúde, da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), parecer nº 3.213.416 e CAAE 07943719.6.0000.8124.
Todos os idosos, após serem informados sobre os procedimentos da pesquisa, assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esta pesquisa obteve o número RBR8gd5g8 do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC).

RESULTADOS
A Tabela 1 mostra as principais características sociodemográficas e de condições de
saúde dos idosos que concluíram a intervenção. Dos 68 idosos, 83,82% eram mulheres e
16,18% homens. A média de idade foi de 70,06 anos (DP=5,92), mínima de 66 e máxima de
88 anos. Houve predominância da faixa etária de 60 a 69 anos (48,53%). Quanto ao estado
conjugal, idosos casados ou que tinham união estável e viúvos apresentaram a mesma
frequência (36,76%). Em relação à escolaridade, 14,71% eram analfabetos e 36,76% tinham
de 1 a 4 anos de estudo. A maior parte dos idosos referiu residir com alguém (77,94%) e ter
renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (42,65%).
Quanto às condições de saúde, 95,59% referiram problema de saúde, com média de
morbidades de 3,05 (DP=1,48), mínimo de 1 e máximo de 7 morbidades. Os principais
problemas de saúde autorreferidos foram os osteoarticulares e reumáticos. Destes, os mais
frequentes foram artrite/artrose/reumatismo (46,66%) e os cardiovasculares (34%), dentre os
quais a hipertensão arterial foi relatada por 66,18% dos idosos (Tabela 1). O uso regular de
medicamentos foi apontado por 88,24% dos entrevistados, média de 2,77 (DP=1,39). A
quantidade de medicamentos utilizados variou de 1 a 6 (Tabela 1).
O evento queda nos últimos 12 meses foi referido por 48,53% dos idosos. A média de
quedas foi de 1,67 (DP=0,78), sendo o máximo de três quedas entre os idosos. A maioria das
quedas mencionadas pelos entrevistados ocorreu na rua (43,64%) ou dentro de casa (41,82%),
no período da manhã (50,91%); 34,55% foram ocasionadas por perda de equilíbrio, perda do
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controle das pernas, tontura ao levantar, subir em escada e escorregão; e 27,27% por andar em
piso molhado. Mais de 90% dos idosos que caíram apresentaram uma ou mais consequências,
dentre elas dor (39,13%) e escoriações (17,39%). Mais da metade dos idosos (54,41%) nunca
recebeu orientação sobre quedas e sua prevenção. Entre os que receberam orientação, 51,61%
a receberam de profissional de saúde (médico, enfermeiro, educador físico, fisioterapeuta e
agente comunitário de saúde) (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo variáveis sociodemográficas e condições de saúde.
Cuiabá, MT, 2019
Variável
n
%
Sexo
Feminino
57
83,82
Masculino
11
16,18
Faixa etária
60 a 69 anos
33
48,53
70 a 79 anos
29
42,65
80 anos ou mais
6
08,82
Estado conjugal
Casado ou união estável
25
36,76
Viúvo
25
36,76
Solteiro/Divorciado/Separado
18
26,47
Anos de estudo (anos)
0 (Analfabeto)
10
14,71
1a4
25
36,76
5a8
15
22,06
≥9
18
26,47
Renda mensal familiar (salários mínimos)a
<1
3
4,41
1a2
29
42,65
2a3
20
29,41
3 ou mais
16
23,53
Problemas de saúde
Sim
65
95,59
Não
3
4,41
b,c,d
Principais problemas de saúde
Problemas osteoarticulares e reumáticos
71
35,50
Problemas cardiovasculares
68
34,00
Problemas endócrinos, metabólicos e nutricionais
27
13,50
Problemas neurológicos
17
8,50
Outros problemas (gastrintestinais, respiratórios, cisto no
11
5,50
rim, infecção urinária, aumento da próstata, hanseníase e
doença de chagas)
Problemas psiquiátricos (depressão, insônia e ansiedade)
6
3,00
Uso regular de medicamentos
Sim
60
88,24
Não
8
11,76
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Queda(s) nos últimos 12 meses
Não
Sim
Consequência(s) da(s) queda(s)
Sim
Não
Consequência(s) da(s) queda(s)d
Dor
Escoriações
Hematomas
Fraturas
Outras
Hospitalização
Torções
Orientação sobre quedas
Não
Sim
Quem orientou sobre quedasd
Profissional de saúde
Amigos/vizinho/ familiares
Estudante
Outros

35
33

51,47
48,53

30
3

90,91
9,09

36
16
15
11
7
4
3

39,13
17,39
16,30
11,96
7,61
4,35
3,26

37
31

54,41
45,59

16
9
6
2

51,61
29,03
19,35
6,45

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: 1DP: desvio-padrão; aSalário mínimo= R$ 998,00 (junho/2019, Brasil); bVariável de múltipla resposta;
c
Problemas de saúde autorreferidos pelos idosos; dPara o cálculo, consideraram-se o número total de ocorrência
de todas as categorias e número total de resposta de ocorrências para cada categoria.

Na comparação do efeito da intervenção educativa nas crenças em saúde pré e pósintervenção, identificou-se aumento estatisticamente significativo nos escores médios dos
construtos percepção de suscetibilidade, percepção de severidade, percepção de benefícios e
no escore total de crenças. O escore total de crenças apresentou aumento significativo
estatisticamente após a intervenção, indicando menor percepção das barreiras em adotar MP
de quedas (Tabela 2).

Tabela 2. Comparação das crenças em saúde pré e pós-intervenção educativa.
2019
Variável
Pré-intervenção (T0)
Pós-intervenção (T5)
Média Mediana Mínimo; Média Mediana Mínimo;
%
(DI2)
Máximo
%
(DI2)
Máximo
1
1
(DP )
(DP )
Crenças em
saúde
Dimensão 1– 88,14
90,00
40,00;
95,98
98,33
83,33;
Percepção de (11,41) (13,33)
100,00
(5,04)
(6,67)
100,00
suscetibilidade
às quedas
Dimensão 2– 96,39
100,00
65,71;
99,03
100,00
85,71;

Cuiabá, MT,
p-valor

<0,00013

0,00193
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Percepção de (7,20)
severidade às
quedas
Dimensão 3– 96,61
Percepção de (4,52)
benefícios em
aderir às MP
de quedas
Dimensão 4– 60,71
Percepção de (15,44)
barreiras para
aderir às MP
de quedas
Escore total de 85,78
crenças
(5,26)

(5,71)

100,00

(2,35)

(0,00)

100,00

98,67
(5,33)

78,67;
100,00

98,98
(1,79)

100
(1,33)

90,67;
100,00

<0,00013

61,00
(17,00)

20,00;
92,00

84,65
(9,50)

84,00
(14,00)

56,00;
98,00

<0,00013

86,84
(6,32)

69,47;
97,89

94,74
(2,87)

95,00
(3,95)

88,42;
99,47

<0,00013

Fonte: Dados da pesquisa
1
DP: desvio-padrão; 2DI: distância interquartílica; 3Teste t pareado.

Houve aumento significativo nos indicadores de adesão total e diminuição da adesão
parcial (p < 0,0001). Quando somados os resultados da adesão total aos da parcial, observouse aumento significativo da adesão dos idosos às MP, após a intervenção (Tabela 3).

Tabela 3. Comparação da adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas pré e pósintervenção educativa. Cuiabá, MT, 2019
Variável
Pré-intervenção (T0)
Pós-intervenção (T5)
p-valor
Média Mediana Mínimo; Média Mediana Mínimo;
%
(DI2)
Máximo
%
(DI2)
Máximo
1
1
(DP )
(DP )
Adesão às
medidas
preventivas
de quedas
Adesão total
63,70
63,64
36,36;
76,67
77,27
59,09;
<0,00014
(11,47) (18,18)
86,36
(8,45)
(13,64)
90,91
Adesão
9,09
9,09
0,00;
3,01
4,55
0,00;
<0,00014
parcial
(6,76)
(9,09)
27,27
(3,30)
(4,55)
13,64
Adesão total 72,79
72,73
50,00;
79,68
81,82
63,64;
<0,00014
+adesão
(9,34)
(9,09)
90,91
(7,91)
(13,64)
90,91
parcial
Fonte: Dados da pesquisa
1
DP: desvio-padrão; 2DI: distância interquartílica; 4Teste Wilcoxon.

DISCUSSÃO
Dada a escassez de estudos que investigaram o efeito de intervenções educativas nas
crenças em saúde e nos comportamentos de prevenção de quedas de idosos (Zhang et al.,
2012; Taylor et al., 2017), este é um estudo relevante. Seus resultados adicionam
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conhecimento ao que já se sabe sobre intervenções educativas para prevenir problemas de
saúde na população idosa, em especial as quedas. Sua relevância também reside no fato de
que existem poucas evidências sobre a efetividade da intervenção educativa como intervenção
única para auxiliar idosos a aderir às MP de quedas.
Dois resultados importantes foram encontrados nesta investigação. Primeiro, a
intervenção educativa apoiada no MCS foi efetiva em melhorar as crenças em saúde dos
idosos sobre quedas e sua prevenção. Isso sugere que uma intervenção educativa pode ter
efeito positivo nas crenças em saúde. O aumento significativo nos escores médios dos
construtos das crenças em saúde dos idosos foi um resultado semelhante ao de outros estudos
que utilizaram o MCS, embora com temáticas diferentes (BAYAT et al., 2013;
ZEIGHEIMAT et al., 2016; KHORSANDI; FEKRIZADEH; ROOZBAHANI, 2017;
PEIKANI; SHAHGHOLIAN; KAZEMI, 2018).
Tais resultados podem ter algumas explicações. Neste estudo, a intervenção
considerou a íntima relação entre crenças de pessoas e comportamentos adotados na tentativa
de se minimizar os fatores de risco ou prevenir as quedas. Dessa forma, foi sistematicamente
planejada a partir dos quatro construtos do MCS vistos como fatores influenciadores dos
comportamentos de saúde (Rosentock, 1974; Iranagh; Rahman; Motalebi, 2016; Zeigheimat
et al., 2016; Khorsandi; Fekrizadeh; Roozbahani, 2017). O uso de referencial teórico na
intervenção permite ao pesquisador compreender o comportamento de saúde investigado,
direcionar o planejamento das ações, identificar técnicas efetivas de mudança de
comportamento em saúde e desenvolver práticas baseadas em evidências (Munro et al., 2007;
Glanz; Bishop, 2010; Dolan; Taylor-Piliae, 2019). Ao ser guiado por uma teoria, o
pesquisador tem as premissas para estruturar a intervenção de acordo com as variáveis que
podem influenciar o fenômeno estudado (Dolan; Taylor-Piliae, 2019) que, no caso do MCS,
são a suscetibilidade, severidade, barreiras e benefícios percebidos, sustentando as decisões
metodológicas (RABELO; NERI, 2013).
Outra explicação pode ser atribuída ao planejamento e execução da intervenção de
acordo com as características pessoais, socioeconômicas e culturais dos participantes. Houve
a preocupação de, anteriormente à intervenção, obter conhecimento sobre o perfil
sociodemográfico e de saúde dos idosos, suas crenças em saúde e seus comportamentos de
prevenção de quedas. Conhecer as peculiaridades dos participantes permite ao pesquisador
conceber as ações e estratégias mais adequadas a eles, garantindo maior efetividade da
atividade educativa (Rabelo; Neri, 2013). Isso possibilitou que as ações da intervenção fossem
adequadas às especificidades dos idosos, especialmente no que se refere ao nível de
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escolaridade, suas condições de moradia, renda, crenças e comportamentos em saúde,
equivocados ou não.
Por fim, outra possível explicação diz respeito às técnicas e recursos aplicados nas
etapas da intervenção, como dinâmicas em grupo, vinhetas, imagens, objetos e simulação.
Para um grupo maior de participantes, a dinâmica grupal é eficaz para atividades educativas
realizadas em pouco tempo (Liu; Shen; Xiao, 2012). É considerada uma estratégia que
favorece a aprendizagem, compartilhamento de preocupações, esclarecimentos de dúvidas e a
busca por soluções para lidar com as barreiras encontradas na adoção de comportamentos
saudáveis (Mendizábal; Cabornero, 2004). Ademais, esta possibilita refletir sobre as crenças
que as pessoas têm, constituindo-se como facilitadora para a consciência de elementos
presentes no cotidiano (SILVA, 2002; RABELO; NERI, 2013).
Recursos didáticos potencializam as atividades do educador, favorecendo a
aprendizagem do participante sobre a temática trabalhada, sua motivação, assim como sua
participação ativa nos encontros (Rabelo; Neri, 2013; Nicola; Paniz, 2016). Na intervenção,
vários recursos foram utilizados para os idosos pensarem sobre a severidade das quedas, como
imagens de idosos com suas consequências e complicações.
A técnica de vinheta é efetiva para simular uma experiência da vida real e instigar os
participantes a expressar suas atitudes, percepções, sentimentos, crenças, comportamentos e
decisões (Polit; Beck, 2011; Gallardo; Alvarado; Aguayo, 2012; Evans et al., 2015). Além
disso, as vinhetas tendem a chamar mais atenção dos participantes e facilitam a compreensão
das situações a serem trabalhadas (Hughes; Huby, 2004; Polit; Beck, 2011). Neste estudo,
vinhetas com situações de risco para quedas vivenciadas no cotidiano dos idosos contribuíram
para que eles pudessem melhorar sua percepção de quão suscetíveis estão às quedas, bem
como identificar mais fatores de risco para sua ocorrência no domicílio, nos ambientes
frequentados e em seu comportamento. Isso é importante, pois acreditar que se é suscetível a
um problema ou doença é um dos fatores mais poderosos em prever o comportamento
preventivo (CARMEL, 1989; ZARE et al., 2016).
A técnica de simulação, por sua vez, proporciona o estabelecimento de um ambiente
real aos participantes (Mardegan et al., 2014) com a finalidade de praticar, aprender ou
entender as situações (Costa et al., 2015). Neste estudo, a simulação de dependência funcional
pós-queda permitiu aos idosos vivenciar a necessidade de um cuidador para realizar
atividades básicas e refletir sobre consequências práticas das quedas para sua vida e da sua
família.
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O segundo resultado importante deste estudo é que a intervenção educativa apoiada no
MCS foi efetiva em melhorar a adesão dos idosos às MP de quedas. Do que se sabe, outras
pesquisas com esse desenho metodológico não foram previamente documentadas, fato que
dificulta a comparação entre os resultados. Entretanto, outras investigações observaram
melhora na adesão a comportamentos de saúde após uma intervenção educativa (IRANAGH;
RAHMAN; MOTALEBI, 2016; KHORSANDI; FEKRIZADEH; ROOZBAHANI, 2017;
DIDDANA et al., 2018).
Uma provável explicação para a ocorrência da melhora da adesão dos idosos deste
estudo às MP pode ser o uso das estratégias e recursos na intervenção educativa. Além disso,
acrescenta-se que, aliado ao conhecimento sobre quedas e sua prevenção oferecido aos idosos
nos encontros educativos, as MP de quedas trabalhadas nessa intervenção foram de situações
comuns ao seu dia a dia, práticas, palpáveis e possíveis de serem incorporadas em seu
cotidiano. Uma estratégia utilizada foi solicitar que cada idoso observasse seu domicílio e
comportamento, refletindo sobre a possibilidade de modificações tanto do ambiente quanto do
comportamento para prevenção de quedas. Intervenções com enfoque em mudanças graduais,
flexíveis e simples de serem aplicadas no dia a dia tendem a possibilitar maior adesão, uma
vez que quanto menor a complexidade, maior será a adesão às recomendações (Estrela et al.,
2017). Estudo anterior mostrou que programa de prevenção de quedas desenvolvido com
atividades práticas nos encontros educativos faz mais sentido para os idosos e favorece seu
comportamento de adesão (JEON et al., 2014).
Outra provável explicação é o fato de que cada idoso recebeu, à véspera de cada
encontro educativo, telefonemas e mensagens que reforçavam a importância de sua
participação nos encontros. Isso pode ter fortalecido a tomada de decisão de aderir às MP de
quedas. Um dos aspectos que predispõe a pessoa a aceitar recomendações de prevenção são
os estímulos que ela recebe, pois fazem com que sinta vontade de tomar a ação para se evitar
um problema (ROSENSTOCK, 1974; JANZ; BECKER, 1984).
Embora este estudo não permita inferir que a melhora das crenças em saúde dos idosos
tenha relação com a melhora da sua adesão às MP, é razoável supor que as crenças em saúde
dos idosos trabalhadas na intervenção educativa tenham contribuído para melhorar sua
adesão, uma vez que a influência das crenças na adoção de comportamentos de saúde está
bem estabelecida na literatura (Horne et al., 2014; Alhewiti, 2014; Taylor et al., 2017). Em
vista disso, é provável que os idosos que relataram aderir às ações de prevenção de quedas
possam ter percebido quão suscetíveis estão às quedas e suas consequências, que há maiores
benefícios do que barreiras em aderir às MP de quedas, resultando na melhoria da adoção do
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comportamento preventivo. Quanto maiores os benefícios percebidos em relação à ação de
saúde e menores as barreiras percebidas à adoção da mesma, maiores serão as chances de a
pessoa adotar um comportamento preventivo (ROSENSTOCK, 1974).

LIMITAÇÕES
Este estudo apresenta algumas limitações. O recrutamento da amostra por
conveniência pode reduzir a capacidade de os resultados serem generalizados. Houve
tentativa de garantir o engajamento de todos os idosos matriculados no CCI na pesquisa, no
entanto vários deles não compareceram às atividades no período de recrutamento
estabelecido. Todavia, o cálculo amostral e o poder da amostra estabelecido permitiram obter
amostra representativa e mostraram ser suficientes para verificar o efeito da intervenção nas
crenças e adesão dos idosos às MP de quedas. Não foi possível avaliar diferenças entre os
sexos. Isso porque a população de idosos nos CCI é composta em sua maioria por mulheres, o
que inviabilizou a estratificação da amostra (Neto et al., 2018; Lima Filho et al., 2019).
Embora as crenças em saúde dos idosos e sua adesão às MP tenham melhorado 30 dias pósintervenção, não se pode garantir que esses efeitos perdurem ao longo do tempo. Vários
fatores contribuem para que as pessoas alterem a adesão aos comportamentos preventivos de
saúde na medida em que o tempo passa. Nesse sentido, estudos longitudinais necessitam ser
realizados para avaliar esses efeitos no decorrer do tempo.

CONCLUSÃO
A hipótese de que uma intervenção educativa embasada no MCS melhoraria as
crenças em saúde dos idosos e a adesão às MP de quedas foi confirmada. Esses resultados
apoiam a educação em saúde como intervenção única capaz de melhorar as crenças em saúde
e a adoção de comportamentos preventivos de quedas. Recomenda-se que mais estudos de
intervenção baseados em referenciais como o MCS sejam realizados. Em particular, sugeremse ensaios clínicos randomizados para investigar se a modificação das crenças em saúde dos
idosos levaria à melhora da sua adesão às MP de quedas.
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7 CONCLUSÃO
Neste estudo, a adesão dos idosos às MP de quedas esteve associada às suas crenças
em saúde. Na regressão linear simples (não ajustada), as dimensões 3 (percepção dos
benefícios em aderir às MP de quedas), 4 (percepção das barreiras para aderir às MP de
quedas) e o escore total das crenças em saúde estiveram associados positivamente com a
adesão dos idosos às MP de quedas. Na regressão linear múltipla, ajustada para as variáveis
sociodemográficas e condições de saúde, as dimensões 3, 4 e o escore total das crenças em
saúde permaneceram associados positivamente à adesão dos idosos, com explicação da
variabilidade da adesão em 13,95%, 21,47% e 34,59%, respectivamente.
Na comparação do efeito da intervenção educativa nas crenças em saúde e adesão dos
idosos às MP de quedas pré e pós-intervenção, constatou-se aumento estatisticamente
significativo nos escores médios dos construtos percepção de suscetibilidade às quedas,
percepção de severidade às quedas, percepção de benefícios em aderir às MP de quedas,
percepção de barreiras para aderir às MP de quedas e no escore total de crenças em saúde.
Quanto à adesão dos idosos às MP de quedas, houve aumento significativo nos indicadores de
adesão total e diminuição da adesão parcial após intervenção educativa. Ao somar os
resultados da adesão total aos da parcial, verificou-se aumento significativo pós-intervenção.
Juntos, os achados deste estudo contribuem para compreensão da complexidade da
adesão e fornecem evidências sobre a influência das crenças em saúde na adesão dos idosos
às MP de quedas. Além disso, confirmam a educação em saúde como intervenção única capaz
de melhorar as crenças em saúde dos idosos e aumentar sua adesão às MP. Tais achados
reforçam, ainda, a importância de intervenções baseadas em referenciais teóricos, como o
MCS, para promover comportamentos preventivos de quedas.
Isso aumenta a necessidade de os profissionais de saúde que atendem a população
idosa, em especial os enfermeiros, incluírem as crenças em saúde dessas pessoas sobre quedas
e sua prevenção na coleta de dados no planejamento do cuidado e na educação em saúde dos
idosos, principalmente na atenção primária à saúde. Ademais, estimular os idosos a aderir às
MP de quedas deve ser ação constante dos profissionais envolvidos na sua assistência.
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APÊNDICES
Apêndice A – Instrumento de características sociodemográficas e condições de saúde
INSTRUMENTO DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CONDIÇÕES DE
SAÚDE
IDENTIFICAÇÃO
2.Nome
do
1.Número
do idoso:_____________________________________
questionário:_________
Endereço:__________________________________
Data da coleta:____/____/____
Bairro:_____________________________________
Entrevistador(a):______________ Telefone:___________________________________
3. Qual(is) atividades o Sr/Sra
realiza
no
Centro
de
3.1 Em qual(is) dias da semana:
Convivência para Idosos (CCI)
□ segunda-feira
Maria Ignês França Auad:
□ terça-feira
□ Hidroginástica
□ quarta-feira
□ Dança
□ quinta-feira
□ Artesanato/costura
□ sexta-feira
□ EJA
□ Outras:___________________
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
5. Data de nascimento:___/___/___
4. Sexo: □ F □ M
5.1. Idade:_________anos
7. Anos de estudo:
6. Estado civil:
□ Analfabeto
□ Casado ou união estável
□ 1-4 anos
□ Solteiro
□ 5-8anos
□ Divorciado ou separado
□ 9-10 anos
□ Viúvo
□ >11 anos
8. Com quem o Sr/Sra. reside:
9. Renda mensal familiar: __________________
□ Sozinho
*Salário mínimo atual: 998,00
□ Acompanhado
CONDIÇÕES DE SAÚDE
10. Como o Sr/Sra avalia seu estado de saúde atual:
□ Ótima □ Boa □ Regular □ Ruim □ Péssima
11. O Sr/Sra. possui algum □ Sequela de AVC
□ Incontinência urinária
problema de saúde?
□ Sim
□ Outro:__________________________
□ Não
11.1. Se sim, qual(is)?
12. O Sr/Sra. possui algum problema de visão
□ Hipertensão
(miopia, catarata, glaucoma etc)?
□ Diabetes
□ Sim
□ Artrite
□ Não
□ Artrose
12.1. Se sim, qual(is)? _______________________
□ Osteoporose
□ Reumatismo
13. O Sr/Sra. possui algum problema de audição?

104

□ Problemas de coluna
□ Cardiopatias
□ Neoplasias (Câncer)
□ Labirintite
14. O Sr/Sra. possui alguma
dificuldade motora (deambular,
levantar da cama, cadeira, subir
ou descer do ônibus)?
□ Sim
□ Não
14.1.
Se
sim,
qual(is)?
_______________________

□ Sim
□ Não
13.1. Se sim, qual(is)? _______________________

15. O Sr/Sra. utiliza algum dispositivo (ex:
bengala, andador, muleta)?
□ Sim
□ Não
15.1. Se sim, qual(is)? __________________

16.1. Se sim, qual(is)?
□ Anti-hipertensivos
□ Hipoglicemiante
□ Diuréticos
16. O Sr/Sra. faz uso regular de □ Laxativos
□ Antiácido
medicamento?
□ Sim
□ Ansiolítico
□ Não
□ Hormonais
□ Antidepressivos
□ Analgésico
□ Anti-inflamatório
□ Outros:______________
HISTÓRICO DE QUEDAS
Vou fazer algumas perguntas sobre a ocorrência de quedas. Tente lembrar com atenção de
qualquer ocasião em que o Sr/Sra. perdeu o equilíbrio, tropeçou, escorregou, ou até
mesmo caiu sentado(a). Não tenha vergonha de responder as perguntas. Qualquer tombo,
mesmo que não tenha se machucado.
17. O Sr/Sra. sofreu alguma 18. Qual o local de ocorrência (obs: especificar
todas as quedas ocorridas nos últimos 12 meses)?
queda nos últimos 12 meses?
□ Sim
□ Dentro de casa ________________________
□ Não
□ Fora de casa ________________________
17.1
Se
sim,
quantas □ Rua ______________
vezes?________________
□ Outro. Especificar: ________________________
19. Em que período do dia (obs: 20. O que causou a(s) queda(s) (obs: especificar
especificar todas as quedas todas as quedas ocorridas nos últimos 12 meses)?
ocorridas nos últimos 12 meses)? □ Piso molhado
□ Manhã
□ Tropeçou em algum objeto
□ Tarde
□ Calçado escorregadio
□ Noite
□ Outro. Especificar ___________________
21.
Qual(is)
foram
as
consequências (obs: especificar
□ Traumatismo craniano
todas as quedas ocorridas nos
□ Lesão Neurológica (tontura, confusão)
últimos 12 meses)?
□ Hospitalização
□ Escoriações
□ Dor
□ Hematomas
□ Outra. Especificar _______________________
□ Fraturas (quadril, tornozelo,
fêmur)
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□ Torções

22. O Sr/Sra. já recebeu alguma
orientação
sobre
quedas?
(Alguém já falou para o Sr/Sra.
como prevenir quedas?)
□ Sim
□ Não

22.1. Se sim, de quem recebeu orientações?
□ Médico(a)
□ Enfermeiro(a)
□ Agente de saúde
□ Amigo(a)/família
□ Outro ______________________
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Apêndice B - Questionário de crenças em saúde de acordo com Modelo de Crenças em
Saúde
QUESTIONÁRIO DE CRENÇAS EM SAÚDE DE ACORDO COM MODELO DE CRENÇAS EM
SAÚDE

Agora vou ler algumas afirmativas sobre o que o Sr/Sra acredita sobre quedas e gostaria que
me respondesse se discorda ou concorda com a afirmativa.
Obs: Após o idoso responder se discorda ou concorda, pergunte se é totalmente ou
parcialmente.
DIMENSÃO 1: CRENÇAS DE SUSCETIBILIDADE PERCEBIDA ÀS QUEDAS
AFIRMATIVAS

Discordo
Totalmente

Discordo
parcialmente

Indeciso

Concordo
parcialmente

Eu acredito que
1 tenho risco de
(1)
(2)
(3)
(4)
cair
Eu me preocupo
2 com o risco de
(1)
(2)
(3)
(4)
cair
Eu acredito que
preciso
me
3
(1)
(2)
(3)
(4)
prevenir contra
as quedas
A minha casa
4 oferece risco de
(1)
(2)
(3)
(4)
cair
Conversar com
pessoas que já
5
(1)
(2)
(3)
(4)
caíram ajuda a
prevenir quedas
Tenho medo da
possibilidade de
6 ter complicações
(1)
(2)
(3)
(4)
causadas
pelas
quedas.
DIMENSÃO 2: CRENÇAS DE SEVERIDADE PERCEBIDA ÀS QUEDAS
AFIRMATIVAS
Considero
a
queda de idosos
7
um
problema
sério
Se eu cair, posso
ter
sérios
problemas para
8
minha
saúde,
como fraturas e
ferimentos
Uma queda pode
9 me
deixar
dependente para

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

Discordo
parcialmente

Indeciso

Concordo
Parcialmente

Concordo
totalmente

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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realizar
as
atividades do dia
a dia
Uma
queda
prejudicaria
10
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
minha
vida
familiar
Eu posso ser
internado
por
11
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
causa de uma
queda
Uma queda pode
prejudicar
a
12 situação
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
financeira
de
minha família
Sei que posso
13 morrer por causa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
de uma queda
DIMENSÃO 3: CRENÇAS DE BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PARA ADOTAR
MEDIDAS PREVENTIVAS DE QUEDAS
AFIRMATIVAS
14

15

16

17

18

Acredito que as
quedas
podem
ser prevenidas
Eu
posso
diminuir o risco
de cair se eu
utilizar
formas
para prevenir
Ter
uma
alimentação
saudável
pode
me ajudar a
prevenir quedas
Manter
o
ambiente da casa
organizado, com
móveis no lugar,
fios de aparelhos
próximos
às
tomadas e sem
objetos
espalhados
(sapatos, roupas,
brinquedos) pode
me ajudar a
prevenir quedas
Praticar

Discordo
totalmente

Discordo
Indeciso
Parcialmente

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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19

20

21

22

23

24

25

exercícios físicos
pode me ajudar a
prevenir quedas
Evitar subir em
banco, cadeira ou
escada
para
alcançar
um
objeto que está
em
um
armário/prateleira
pode me ajudar
prevenir quedas
Usar
sandália
com tira larga,
amarrada
no
calcanhar
ou
sapato fechado
com
solado
antiderrapante
me
ajuda
a
prevenir quedas
Sempre devo ter
um abajur ou
lanterna junto à
minha cabeceira
da cama por que
posso cair
Deixar
os
cômodos da casa
iluminados pode
reduzir o meu
risco de cair
Se eu prevenir
quedas poderei
me
manter
independente
para realizar as
atividades do dia
a dia
Posso
obter
informações
sobre formas de
prevenir quedas
com
algumas
pessoas
Retirar tapetes de
tecidos
ou
retalhos da casa
pode me ajudar a
evitar queda

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Tenho problemas
de saúde. Se eu
os mantiver sob
controle (uso de
26
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
medicamentos,
acompanhamento
médico)
posso
prevenir quedas
As orientações
recebidas
dos
27 profissionais de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
saúde me ajudam
a prevenir quedas
Eu acredito que é
importante seguir
as
orientações
28
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
dos profissionais
de saúde para
prevenir quedas.
DIMENSÃO 4: CRENÇAS DE BARREIRAS PERCEBIDAS PARA ADOTAR
MEDIDAS PREVENTIVAS DE QUEDAS
AFIRMATIVAS

29

30

31

32

33

Gostaria
de
realizar
ações
para
prevenir
quedas, mas eu
não
conheço
quais são elas*
Como não gosto
de pedir ajuda,
subo em escadas
ou bancos para
trocar lâmpada*
Gostaria
de
colocar barras de
apoio na minha
casa, mas não
tenho condições
financeiras*
Como acho que
ainda não sou tão
velho(a),
não
coloco
tapete
antiderrapante no
banheiro*
Gostaria
de
participar
de
atividades físicas,
mas
tenho

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Indeciso

Concordo
parcialmente

Concordo
totalmente

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

110

preguiça*
Não
tiro
os
tapetes soltos da
34 minha
casa
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
porque ela fica
suja e feia*
Minhas
condições
financeiras não
35
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
permitem que eu
deixe as luzes da
casa acesas*
Como ninguém
me ajuda nas
atividades
de
36
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
casa não tenho
como
evitar
quedas*
Praticar
exercícios físicos
interfere
nas
37
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
minhas
atividades
diárias*
Não tenho força
de vontade para
38
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
fazer exercícios
físicos*
*Maior pontuação para o discordo totalmente.
PONTUAÇÃO: As respostas são pontuadas de 01 a 05 pontos. A soma total poderá ser de 38 a 190
pontos.
 DIMENSÃO 1: Crenças de suscetibilidade percebida às quedas: afirmativas 01 a 06 – pontuação de
06 a 30.
 DIMENSÃO 2: Crenças de severidade percebida às quedas: afirmativas 07 a 13 - pontuação de 07 a
35.
 DIMENSÃO 3: Crenças de benefícios percebidos para adotar medidas preventivas de quedas:
afirmativas
14 a 28 – pontuação 15 a 75.
 DIMENSÃO 4: Crenças de barreiras percebidas para adotar medidas preventivas de quedas:
afirmativas
29 a 38 - pontuação 10 a 50.
INTERPRETAÇÃO: Quanto maior a pontuação - maior a percepção de suscetibilidade,
de severidade às quedas, dos benefícios em adotar MP de quedas e menor a percepção das
barreiras em adotar as MP de quedas. Quanto menor pontuação – menor a percepção de
suscetibilidade e severidade às quedas, dos benefícios em adotar MP de quedas e maior a
percepção das barreiras em adotar as MP de quedas.
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Apêndice C - Questionário de adesão às medidas preventivas de quedas

QUESTIONÁRIO SOBRE ADESÃO ÀS MP DE QUEDAS
Nome do entrevistado:__________________________________________________
Data de avaliação ___/___/___
Entrevistador:__________________________________________________________
LEIA PARA O ENTREVISTADO: Algumas ações são usadas por pessoas da sua
idade para evitar as quedas. Algumas pessoas conseguem realizar outras não. Vou lhe
fazer algumas perguntas sobre as ações que o Sr/Sra. consegue realizar em seu dia a dia
para evitar quedas. Sinta-se à vontade para responder o que realmente o Sr/Sra. realiza.
PARTE 1: MEDIDAS COMPORTAMENTAIS PARA PREVENÇÃO DE
QUEDAS
1. O(a) Sr/Sra. pratica atividade
□ Não. Por
física que inclui exercícios que □ Sim. Por
□ Às vezes. Por
quê?
fortalecem
os
músculos quê?
quê?
____________
(musculação com ou sem ____________
_____________
____________
aparelhos,
treinamento ____________
_____________
____________
funcional, etc) e de treino de ____________
_____________
____________
equilíbrio pelo menos duas ____________
____________
___
vezes por semana?
□ Sim. Por □ Não. Por □ Às vezes. Por
quê?
quê?
quê?
2. O(a) Sr/Sra. sempre caminha ____________ ____________ _____________
com
cuidado,
não
vira ____________ ____________ _____________
rapidamente e não corre?
____________ ____________ _____________
____________ ____________ _____________
____
__________
____
□ Sim. Por □ Não. Por
□ Às vezes. Por
quê?
quê?
quê?
3. O(a) Sr/Sra. sempre utiliza ____________ ____________
_____________
chinelo de dedo, tamanco ou ____________ ____________
_____________
rasteirinha?
____________ ____________
_____________
____________ ____________
____________
___
□ Sim. Por □ Não. Por □ Às vezes. Por
quê?
quê?
quê?
4. O(a) Sr/Sra. sempre usa ____________ ____________ _____________
sapatos ajustados e com solado ____________ ____________ _____________
antiderrapante?
____________ ____________ _____________
____________ ____________ _____________
____
__________
____
□ Sim. Por □ Não. Por □ Às vezes. Por
quê?
quê?
quê?
5. O(a) Sr/Sra. sobe em bancos, ____________ ____________ _____________
cadeiras ou escadas para ____________ ____________ _____________
alcançar objetos?
____________ ____________ _____________
____________ ____________ _____________
____
__________
____
6. O(a) Sr/Sra. realiza pelo □ Sim. Por □ Não. Por □ Às vezes. Por
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menos três refeições (café da quê?
manhã, almoço e janta) e um ____________
lanche por dia?
____________
____________
____________

7. O(a) Sr/Sra. consulta com o
médico
regularmente,
pelo
menos uma vez ao ano?

8. O(a) Sr/Sra. costuma tomar
algum remédio sem prescrição
médica?

quê?
____________
____________
____________
____________
___
□ Sim. Por □ Não. Por
quê?
quê?
____________ ____________
____________ ____________
____________ ____________
____________ ____________
____
__________
□ Não. Por
□ Sim. Por
quê?
quê?
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___

□ Sim. Por
quê?
9.
O(a)
Sr/Sra.
costuma ____________
consumir bebida alcóolica?
____________
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por
quê?
10. O(a) Sr/Sra. procura sentar____________
se para vestir as calças, meias e
____________
sapatos?
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por
quê?
11. O(a) Sr/Sra. atravessa a rua ____________
na faixa de pedestre?
____________
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por □ Não. Por
quê?
quê?
12. O(a) Sr/Sra. deixa os objetos ____________ ____________
que mais usa em partes mais ____________ ____________
baixas do armário/guarda-roupa? ____________ ____________
____________ ____________
____
__________
PARTE 2: MEDIDAS AMBIENTAIS PARA PREVENÇÃO DE
QUEDAS

quê?
_____________
_____________
_____________
____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
____
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
____
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□ Sim. Por
quê?
13. O(a) Sr/Sra. anda por pisos ____________
molhados?
____________
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por
quê?
14. O(a) Sr/Sra. segura no ____________
corrimão ao subir uma escada?
____________
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________
___

□ Sim. Por
quê?
15. O(a) Sr/Sra. tem barras de ____________
apoio no banheiro?
____________
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por
quê?
16. O(a) Sr/Sra. usa tapetes de
____________
tecidos ou retalhos soltos na
____________
casa?
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por
quê?
____________
17. O(a) Sr/Sra. usa tapetes
____________
antiderrapantes no banheiro?
____________
____________
____

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________
__________

□ Sim. Por
quê?
19. O(a) Sr/Sra. deixa fios
____________
elétricos e de telefone soltos na
____________
casa?
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
____________

□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
____
□ Às vezes. Por
□ Sim. Por □ Não. Por
quê?
quê?
quê?
_____________
18. O(a) Sr/Sra. utiliza cera no ____________ ____________
_____________
chão de casa?
____________ ____________
_____________
____________ ____________
_____________
____________ ____________

20. O(a) Sr/Sra. deixa objetos □

Sim.

Por □

Não.

□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
____________

Por □ Às vezes. Por
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espalhados no chão da casa quê?
(sapatos, roupas e brinquedos)?
____________
____________
____________
____________
____________

quê?
____________
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por
quê?
____________
____________
____________
__

□ Não. Por
quê?
____________
____________
____________
____________

□ Sim. Por
22. O(a) Sr/Sra. deixa espaços quê?_
livres para andar entre os móveis ____________
da casa?
____________
____________

□ Não. Por
quê?
____________
____________
_________

21. O(a) Sr/Sra. possui abajur,
interruptor ou lanterna próximo
da cama para ascender as luzes
durante a noite quando se
levanta?

quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
_____________
_____________
□ Às vezes. Por
quê?
_____________
_____________
____________
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Apêndice D - Questionário de avaliação do instrumento de crenças em saúde (Juízes)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – NÍVEL
DOUTORADO
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRENÇAS EM
SAÚDE
PARTE 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS AVALIADORES
NOME:
ÁREA DE FORMAÇÃO:
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( ) Ensino ( ) Pesquisa ( ) Assistência
TITULAÇÃO MÁXIMA: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Desenvolve pesquisa sobre envelhecimento/pessoa idosa: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve pesquisa sobre quedas em idosos: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve pesquisa sobre adesão: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve pesquisa sobre Modelo de crenças em saúde: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve estudos de intervenção: ( ) Sim ( ) Não
PARTE 2. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
O instrumento em validação está dividido em quatro dimensões: (1) Crenças de
suscetibilidade percebida às quedas (2) Crenças de severidade percebida às quedas (3)
Crenças de benefícios percebidos para adotar medidas preventivas de quedas (4)
Crenças de barreiras percebidas para adotar medidas preventivas de quedas.
Cada dimensão do instrumento será avaliada em relação ao objetivo, conteúdo, estrutura
e apresentação, isto abrange sua organização, coerência do conteúdo, clareza,
formatação e extensão do questionário.
Leia e analise cada afirmativa e as opções de respostas. Posteriormente, marque com um
X a resposta que melhor se aplica à sua opinião sobre cada item de avaliação, conforme
a valoração abaixo:
SIM / NÃO / PARCIALMENTE
Para as opções não, parcialmente, descreva o motivo pelo qual optou por esse item. Na
sequência, responda as perguntas referentes à avaliação do instrumento como um todo.
OBS.: Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua opinião.
Por favor, responda a todos os itens.
PARTE 3. ASPECTOS A SEREM AVALIADOS EM CADA ITEM DO
INSTRUMENTO
DIMENSÃO 1: CRENÇAS DE SUSCETIBILIDADE PERCEBIDA ÀS QUEDAS
QUESTÕES
SIM
NÃO PARCIALMENTE
A quantidade de afirmativas é suficiente?
As afirmativas estão claras e objetivas?
Cada uma das afirmativas possibilita medir a
dimensão que se propõe medir?
As categorias das afirmativas estão
adequadas?
É uma variável que pode influenciar a adesão
do idoso às medidas preventivas de quedas?
Esta variável permite o alcance do objetivo do
estudo?
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As afirmativas permitem identificar as crenças
de suscetibilidade às quedas dos idosos
As afirmativas estão bem estruturadas quanto
à concordância e ortografia?
As afirmativas estão apropriadas para o
público alvo?
As afirmativas e respostas estão em sequência
lógica?
* Para as opções NÃO e PARCIALMENTE, descreva o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is)
assinalou esse item:
DIMENSÃO 2: CRENÇAS DE SEVERIDADE PERCEBIDA ÀS QUEDAS
QUESTÕES
SIM NÃO* PARCIALMENTE*
A quantidade de afirmativas é suficiente?
As afirmativas estão claras e objetivas?
Cada uma das afirmativas possibilita medir a
dimensão que se propõe medir?
As categorias das afirmativas estão
adequadas?
É uma variável que pode influenciar a adesão
do idoso às medidas preventivas de quedas?
Esta variável permite o alcance do objetivo do
estudo?
As afirmativas permitem identificar as crenças
de severidade às quedas dos idosos
As afirmativas estão bem estruturadas quanto
à concordância e ortografia?
As afirmativas estão apropriadas para o
público alvo?
As afirmativas e respostas estão em sequência
lógica?
* Para as opções NÃO e PARCIALMENTE, descreva o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is)
assinalou esse item:
DIMENSÃO 3: CRENÇAS DE BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PARA ADOTAR
MEDIDAS PREVENTIVAS DE QUEDAS
QUESTÕES
SIM NÃO* PARCIALMENTE*
A quantidade de afirmativas é suficiente?
As afirmativas estão claras e objetivas?
Cada uma das afirmativas possibilita medir a
dimensão que se propõe medir?
As categorias das afirmativas estão
adequadas?
É uma variável que pode influenciar a adesão
do idoso às medidas preventivas de quedas?
Esta variável permite o alcance do objetivo do
estudo?
As afirmativas permitem identificar as crenças
de suscetibilidade às quedas dos idosos
As afirmativas estão bem estruturadas quanto
à concordância e ortografia?
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As afirmativas estão apropriadas para o
público alvo?
As afirmativas e respostas estão em sequência
lógica?
* Para as opções NÃO e PARCIALMENTE, descreva o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is)
assinalou esse item:
DIMENSÃO 4: CRENÇAS DE BARREIRAS PERCEBIDAS PARA ADOTAR
MEDIDAS PREVENTIVAS DE QUEDAS
QUESTÕES
SIM NÃO* PARCIALMENTE*
A quantidade de afirmativas é suficiente?
As afirmativas estão claras e objetivas?
Cada uma das afirmativas possibilita medir a
dimensão que se propõe medir?
As categorias das afirmativas estão
adequadas?
É uma variável que pode influenciar a adesão
do idoso às medidas preventivas de quedas?
Esta variável permite o alcance do objetivo do
estudo?
As afirmativas permitem identificar as crenças
de suscetibilidade às quedas dos idosos
As afirmativas estão bem estruturadas quanto
à concordância e ortografia?
As afirmativas estão apropriadas para o
público alvo?
As afirmativas e respostas estão em sequência
lógica?
* Para as opções NÃO e PARCIALMENTE, descreva o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is)
assinalou esse item:
PARTE 4. AVALIAÇÃO GLOBAL DO INSTRUMENTO
Você considera que:
1. O instrumento permite analisar com precisão as crenças em saúde dos idosos sobre
quedas e prevenção de quedas?
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
2. As afirmativas do instrumento são representativas dentro do universo de todas as
afirmativas que poderiam ser elaboradas para identificar as crenças em saúde dos idosos
sobre quedas e sua prevenção?
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
3. A quantidade de afirmativas é adequada para atingir os objetivos da pesquisa?
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
4. No momento da aplicação do instrumento, será cansativo para os idosos?
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
PARTE 5. SUGESTÕES
Comentários e sugestões adicionais:
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Apêndice E - Questionário de avaliação do instrumento de adesão às medidas
preventivas de quedas (Juízes)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – NÍVEL
DOUTORADO
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS DE QUEDAS
PARTE 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS AVALIADORES
NOME:
ÁREA DE FORMAÇÃO:
ÁREA DE ATUAÇÃO: ( ) Ensino ( ) Pesquisa ( ) Assistência
TITULAÇÃO MÁXIMA: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Desenvolve pesquisa sobre envelhecimento/pessoa idosa: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve pesquisa sobre quedas em idosos: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve pesquisa sobre adesão: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve pesquisa sobre Modelo de crenças em saúde: ( ) Sim ( ) Não
Desenvolve estudos de intervenção: ( ) Sim ( ) Não
PARTE 2. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
O instrumento em validação está dividido em duas partes: (1) Medidas comportamentais
para prevenção de quedas (2) Medidas ambientais para prevenção de quedas.
Cada parte do instrumento será avaliada em relação ao objetivo, conteúdo, estrutura e
apresentação, isto abrange sua organização, coerência do conteúdo, clareza, formatação
e extensão do questionário.
Leia e analise cada pergunta e as opções de respostas. Posteriormente, marque com um
X a resposta que melhor se aplica à sua opinião sobre cada item de avaliação, conforme
a valoração abaixo:
SIM / NÃO / PARCIALMENTE
Caso marcar não ou parcialmente, descreva o motivo pelo qual optou por esse item.
Na sequência, responda as perguntas referentes à avaliação do instrumento como um
todo.
OBS.: Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua opinião.
Por favor, responda a todos os itens.
PARTE 3. ASPECTOS A SEREM AVALIADOS EM CADA ITEM DO
INSTRUMENTO
MEDIDAS COMPORTAMENTAIS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS
QUESTÕES
SIM
NÃO PARCIALMENTE
A quantidade de perguntas é suficiente?
As perguntas estão claras e objetivas?
Cada uma das perguntas é variável
mensurável?
As categorias para cada variável estão
adequadas?
São perguntas que podem determinar a adesão
do idoso às medidas preventivas de quedas?
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Estas variáveis permitem o alcance do
objetivo do estudo?
As perguntas permitem identificar as medidas
de prevenção de quedas adotadas pelo idoso?
As perguntas estão bem estruturadas quanto à
concordância e ortografia?
As perguntas estão apropriadas para o público
alvo?
As perguntas e respostas estão em sequência
lógica?
* Para as opções NÃO e PARCIALMENTE, descreva os) motivo(s) pelo(s) qual(is)
assinalou esse item:
MEDIDAS AMBIENTAIS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS
QUESTÕES
SIM NÃO* PARCIALMENTE*
A quantidade de perguntas é suficiente?
As perguntas estão claras e objetivas?
Cada uma das perguntas é variável
mensurável?
As categorias para cada variável estão
adequadas?
São perguntas que podem determinar a adesão
do idoso às medidas preventivas de quedas?
Estas variáveis permitem o alcance do
objetivo do estudo?
As perguntas permitem identificar as medidas
de prevenção de quedas adotadas pelo idoso?
As perguntas estão bem estruturadas quanto à
concordância e ortografia?
As perguntas estão apropriadas para o público
alvo?
As perguntas e respostas estão em sequência
lógica?
* Para as opções NÃO e PARCIALMENTE, descreva o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is)
assinalou esse item:
PARTE 4. AVALIAÇÃO GLOBAL DO INSTRUMENTO
Você considera que:
5. O instrumento permite analisar com precisão a adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas?
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
6. As perguntas do instrumento são representativas dentro do universo de todas as
perguntas que poderiam ser elaboradas para identificar a adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas?
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
7. A quantidade de perguntas é adequada para atingir os objetivos da pesquisa?
( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
8. No momento da aplicação do instrumento, será cansativo para os idosos?
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( ) Sim ( ) Não ( ) Parcialmente
Se não ou parcialmente, por quê?
PARTE 5. SUGESTÕES
Comentários e sugestões adicionais:
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Apêndice F - Carta convite aos juízes para avalição dos instrumentos

CARTA CONVITE
Prezado (a).
Sou Joana Darc Chaves Cardoso, doutoranda do Curso de Pós-graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e estou desenvolvendo um projeto de pesquisa
que faz parte de um projeto matricial sobre quedas em idosos que residem na comunidade.
Responsável: Joana Darc Chaves Cardoso
Título: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas preventivas de
quedas e nas crenças em saúde: estudo quase experimental.
Orientadora: Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo.
Objetivo: Avaliar o efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas e nas crenças em saúde.
População: Idosos que frequentam Centro de Convivência para Idosos (CCI).
Coleta de dados: Por meio de entrevista antes e após a intervenção educativa com foco no
Modelo de Crenças em Saúde (MCS), utilizando o instrumento de coleta de dados elaborado.
Cada item do instrumento foi elaborado a partir das dimensões do MCS (1- Crenças de
suscetibilidade percebida às quedas; 2- Crenças de severidade percebida às quedas; 3Crenças de benefícios percebidos para adotar medidas preventivas de quedas e 4- Crenças de
barreiras percebidas para adotar medidas preventivas de quedas) e da literatura disponível
sobre quedas, prevenção de quedas e adesão às medidas preventivas.
Tendo em vista a importância da validade de conteúdo do instrumento de coleta de dados,
para a avaliação do instrumento, foram selecionados alguns especialistas considerando os
seguintes critérios: titulação, desenvolvimento de pesquisas e/ou produção científica nas áreas
de envelhecimento/pessoa idosa, quedas em idosos, adesão, MCS, estudos de intervenção,
prevenção de quedas, adesão e/ou medidas preventivas de quedas.
Convidamos o (a) senhor (a) para participar desta pesquisa na condição de avaliador (a),
apreciando e julgando cada item do instrumento em relação aos objetivos, à estrutura e
apresentação.
Caso aceite o convite, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) abaixo,
responda este questionário e envie-o por e-mail.
Aguardo o retorno do questionário até o dia 23 de março.
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Informamos que a cada cinco dias o (a) Sr (a) receberá um lembrete, via e-mail, reiterando o
convite de participação.
Desde já agradeço sua colaboração e coloco-me à sua disposição para quaisquer
esclarecimentos.
P.S.: Gostaria que indicasse outros profissionais que possam colaborar com o meu trabalho.
Atenciosamente,
Joana Darc Chaves Cardoso – joana-qtal@hotmail.com
Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo – rosemeirycapriataazavedo@gmail.com

123

Apêndice G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para juízes

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pesquisa: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas preventivas
de quedas e nas crenças em saúde: estudo quase experimental.
Pesquisadoras: Ms. Joana Darc Chaves Cardoso, Prof.ª Dr.ª Rosemeiry Capriata de Souza
Azevedo e Prof.ª Dr.ª Annelita Almeida Oliveira Reiners.
Objetivo principal: Avaliar o efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às
medidas preventivas de quedas e nas crenças em saúde.
Procedimento: Os dados serão coletados por meio de um questionário contendo questões
referentes à identificação do (a) avaliador (a), sobre os objetivos, estrutura, apresentação e
avaliação global do instrumento e sugestões.
Possíveis riscos e desconfortos: Nenhum.
Benefícios previstos: Não haverá benefício material para os sujeitos, no entanto os sujeitos
poderão contribuir com o estudo fornecendo respostas que beneficiarão a assistência prestada,
contribuindo na prevenção das quedas, autonomia, bem-estar e melhoria de sua qualidade de
vida.

Eu, COLOQUE O SEU NOME COMPLETO, fui informado (a) dos objetivos,
procedimentos, riscos e benefícios desta pesquisa, descritos acima.
Entendo que terei garantia de que os dados não serão divulgados e ninguém, além das
pesquisadoras, terá acesso aos nomes dos participantes desta pesquisa. Entendo também, que
tenho direito a receber informações adicionais sobre o estudo a qualquer momento, por meio
de contato com as pesquisadoras.
Fui informado (a) também, que a minha participação é voluntária, e que nenhum custo, risco
ou prejuízo ocorrerá sobre a minha pessoa. Se eu preferir não participar ou deixar de
participar deste estudo em qualquer momento, isso NÃO me acarretará qualquer tipo de
punição. Compreendo tudo o que me foi explicado sobre o estudo a que se refere este
documento e CONCORDO em participar do mesmo.

Em caso de necessidade contate as pesquisadoras pelos seguintes telefones: (65) 99273-4459
ou

99982-2015,

ou

pelos

e-mails:

rosemeirycapriataazevedo@gmail.com; annereiners.ar@gmail.com

joana-qtal@hotmail.com;
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Apêndice H- Cronograma da intervenção educativa

Cronograma de realização da intervenção educativa.
Dimensão
Modelo
Crenças
Saúde

do Tema/tempo
de intervenção
em

_

da Data/dia
semana

da Horário

Recrutamento e pré- 03/06/2019 a
intervenção (T0)
05/07/19 Segunda
a sexta-feira
12/08/2019
Segunda-feira

Suscetibilidade

Severidade

8 as 11 horas

Escolha do
grupo pelos
idosos

14 horas

G8

Fatores de risco para 15/07/19/Segunda- 8-9:30h
quedas (T1)
feira
10-11:30h

Complicações
quedas (T2)

Grupo

G1
G2

16/07/19/Terçafeira

8-9:30h

G3

10-11:30h

G4

17/07/19/Quartafeira

8-9:30h

G5

18/07/19/Quintafeira

8-9:30h

G6

19/07/19/Sextafeira

8-9:30h

G7

16/08/19/Sextafeira

15-16:30h

G8

das 22/07/19/Segunda- 8-9:30h
feira
10-11:30h

G1
G2

23/07/19/Terçafeira

8-9:30h

G3

10-11:30h

G4

24/07/19/Quartafeira

8-9:30h

G5

25/07/19/Quintafeira

8-9:30h

G6

02/08/19/Sextafeira

8-9:30h

G7
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23/08/19/Sextafeira
Benefícios

Barreiras

_

15-16:30h

G8

Medidas preventivas 29/07/19/Segunda- 8-9:30h
de quedas (T3)
feira
10-11:30h

G1

Dificuldades/
barreiras
prevenção
quedas (T4)

Pós-intervenção
(T5)

G2

30/07/19/Terçafeira

8-9:30h

G3

10-11:30h

G4

31/07/19/Quartafeira

8-9:30h

G5

01/08/19/Quintafeira

8-9:30h

G6

09/08/19/Sextafeira

8-9:30h

G7

30/08/19/Sextafeira

15-16:30h

G8

05/08/19/Segunda- 8-9:30h
para feira
10-11:30h
de
06/08/19/Terça8-9:30h
feira
10-11:30h

G1
G2
G3
G4

07/08/19/Quartafeira

8-9:30h

G5

08/08/19/Quintafeira

8-9:30h

G6

16/08/19/Sextafeira

8-9:30h

G7

06/09/19/Sextafeira

15-16:30h

G8

05/09/19/Quintafeira

7 as 11h

G1 a G7

06/09/19/Sextafeira

7 as 11h

G1 a G7

09/09/19/Segunda- 7 as 11h
feira

G1 a G7

10/09/19/Terça-

G1 a G7

7 as 11h

G1 a G7
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feira

Fonte: Própria autora, 2019.

G1 a G7

11/09/19/Quartafeira

7 as 11h

G1 a G7

12/09/19/Quintafeira

7 as 11h

G1 a G7

13/09/19/Sextafeira

7 as 11h

G1 a G7

16/09/19/Segunda- 7 as 11h
feira

G1 a G7

17/09/19/Terçafeira

7 as 11h

G1 a G7

18/09/19/Quartafeira

7 as 11h

G1 a G7

19/09/19/Quintafeira

7 as 11h

G1 a G7

20/09/19/Sextafeira

7 as 11h

G1 a G7

G1 a G7

G1 a G7

G1 a G7

07/10/19/Segunda- 14 as 16:30h
feira

G8

11/10/19/Sextafeira

G8

14 as 16:30h
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Apêndice I - Plano de ação recrutamento e pré-intervenção

Título do Projeto: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às
medidas preventivas de quedas e nas crenças em saúde: estudo quase experimental.
Local de realização: Centro de convivência para idosos “Maria Ignês França Auad”
Primeiro tempo – T0: Recrutamento dos participantes e pré-intervenção
Datas: 03/06/2019 a 05/07/19; 12/08/2019
Início: 08:00

Término: 11:00

Título do encontro: recrutamento dos participantes e pré-intervenção.
Objetivo do encontro: apresentar a pesquisa e convidar os idosos para participar do
estudo.
Procedimentos
Título da atividade: apresentação da pesquisa.
Objetivo: apresentar os objetivos da pesquisa, sua finalidade, duração da intervenção,
procedimentos gerais e resultados esperados.
Procedimento:
A pesquisadora apresentou os objetivos da pesquisa, sua finalidade, duração da
intervenção, procedimentos gerais e resultados esperados.
Tempo previsto: 20 minutos.
Título da atividade: convite para participar da pesquisa.
Objetivo: convidar os idosos para participarem do estudo.
Procedimento:
A pesquisadora convidou os idosos para participarem do estudo. Aos que aceitaram foi
solicitada a assinatura do TCLE em duas vias (uma cópia para idoso, outra para
pesquisador).
Tempo previsto: 10 minutos.
Título da atividade: aplicação MEEM.
Objetivo: aplicar MEEM para avaliar déficit cognitivo e mental.
Procedimento:
A pesquisadora aplicou o MEEM por meio de entrevista individual com os idosos.
Tempo previsto: 90 minutos.
Materiais necessários:
 TCLE;
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 MEEM;
 Caracterização sociodemográfica e condições de saúde;
 Canetas;
 Pranchetas.
Avaliação da atividade do dia:
Dificuldades encontradas e Facilidades encontradas.
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Apêndice J – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Resolução 466/2012 do CNS)
O (a) Senhor (a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Efeito de uma
intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas preventivas de quedas e
nas crenças em saúde: estudo quase experimental”.
O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de uma intervenção educativa com
foco nas crenças de prevenção de quedas na adesão dos idosos às medidas preventivas
de quedas após 30 dias.
O (a) Senhor (a) foi selecionado (a) por ter idade igual ou superior a 60 anos e
por realizar pelo menos uma atividade física no Centro de Convivência para Idosos
(CCI) “Maria Ignês França Auad”.
Informamos que sua participação é voluntária, ou seja, a qualquer momento o
(a) Senhor (a) pode desistir de participar e retirar seu consentimento. A sua recusa não
trará nenhum prejuízo na sua relação com o pesquisador ou com o CCI.
A coleta de dados será realizada por meio de entrevista, antes e após quatro
encontros de atividades educativas, utilizando questionários com perguntas referentes a
sua identificação, informações de saúde, além de perguntas sobre suas crenças em
saúde e formas de prevenção de quedas.
A cada pergunta, a pesquisadora aguardará a sua resposta. Caso o (a) Senhor (a)
não entenda a pergunta, a mesma será repetida de forma mais clara. O tempo médio
previsto para a entrevista será de 30 a 40 minutos. Os encontros para atividades
educativas serão desenvolvidos de forma participativa, com dinâmicas de interação e
reflexão, músicas, rodas de discussão sobre quedas e crenças de prevenção de quedas.
Nesses encontros será possibilitado ao (a) Senhor (a) que compartilhe conhecimentos,
experiências de vida e vivencie novas experiências. O tempo máximo previsto para
cada encontro será de 1 hora e 30 minutos.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, ou seja, em
nenhum momento será divulgado seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados
coletados poderão ter seus resultados divulgados em eventos, revistas e/ou trabalhos
científicos.
A participação do (a) Senhor (a) neste estudo não oferece nenhum risco
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imediato, porém considera-se a possibilidade de riscos mínimos, pois algumas
perguntas podem remeter a algum desconforto ou constrangimento por evocar
sentimentos ou lembranças desagradáveis ou até mesmo levar a um leve cansaço após
responder os questionários ou participar dos encontros educativos.
Para evitar tais desconfortos ou riscos, a entrevista será realizada
individualmente, em local livre de ruídos e interferências de terceiros e na posição
sentada. Ainda para evitar o seu cansaço durante os encontros educativos, serão
realizadas atividades participativas e dinâmicas, evitando que fique por período
prolongado em uma mesma posição. Caso ainda ocorram algumas dessas
possibilidades, o (a) Senhor (a) poderá optar pela suspensão imediata da entrevista ou
atividade.
O (a) Senhor (a) terá como benefício com esta pesquisa a participação e
interação em atividades educativas e lúdicas, e essa participação contribuirá para
provável prevenção das quedas, ganho de autonomia, bem-estar e melhoria de sua
qualidade de vida.
O (a) Senhor (a) receberá uma via deste termo, rubricada em todas as páginas
pelo (a) senhor (a) e pelo pesquisador, onde constam o telefone e o endereço do
pesquisador principal e poderá tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação
agora ou a qualquer momento.
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na
pesquisa e concordo em participar. O pesquisador me informou que o projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – Área Saúde, da Universidade Federal de
Mato Grosso que está localizado na Rua Fernando Correa da Costa, n°2367. Bairro
Boa

Esperança,

Cuiabá,

CEP:

78.060-900.

Telefone:

3615-8254.

E-mail:

cepsaude@ufmt.br

____________________________________________________
Assinatura do participante
____________________________________________________
Assinatura da pesquisadora
Cuiabá -MT___/___/ de 2019.
CONTATOS DAS PESQUISADORAS: Telefones: (65) 99273-4459, (65) 999822015,

(65)

99981-9686

ou

pelos

e-mails:

joana-qtal@hotmail.com

ou
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rosemeirycapriataazevedo@gmail.com, ou também pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) pelo telefone: (65) 3615 8254.
Obs.: O TCLE será impresso com fonte maior do que a deste formulário, a fim de
facilitar a leitura do (a) Senhor (a).
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Apêndice K – Plano de ação 1º encontro atividades educativas
1º encontro das atividades educativas – G1 ao G8
Título do Projeto: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às
medidas preventivas de quedas: estudo quase experimental.
Local de realização: Centro de convivência para idosos “Maria Ignês França Auad”
Segundo tempo – T1: Primeiro encontro das atividades educativas
Datas: 15/07 a 19/07/2019 e 16/08/2019.
G1, G3, G5, G6 e Início: 08:00

Término: 9:30h

G7
G2 e G4

Início:10:00

Término:11:30h

G8

Início: 15:00

Término: 16:30h

Título do encontro: crenças de suscetibilidade às quedas.
Objetivo do encontro: discutir com os idosos as crenças de suscetibilidade que eles têm
em relação às quedas.
Procedimentos
Título da atividade: recepção e acomodação, identificação e atividade inicial.
Objetivo: acolher o participante e desenvolver vínculo com os participantes.
Procedimento:
Recepção e acomodação: os participantes foram acolhidos, direcionados a sala e
acomodados em cadeiras dispostas em círculo.
Identificação: cada idoso recebeu um crachá no qual foi escrito com letras grandes seu
nome ou codinome, respeitando a forma como gosta de ser chamado.
Atividade inicial: foi apresentado o objetivo e plano de ação da atividade.
Tempo previsto: 2,5 minutos.
Título da atividade: dinâmica – “Autoqualificação”
Objetivo: apresentar-se, identificar as pessoas do grupo pelo nome e integrar-se ao
grupo.
Procedimento:
Etapa 1
1) Foi solicitado aos idosos que façam uma roda, podendo ser na posição em pé ou
sentada;
2) A pesquisadora falou brevemente sobre a importância do nome de cada um,
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explicando que o nome é a primeira palavra ouvida quando criança e que nos diferencia
uns dos outros;
3) Foi solicitado a cada idoso que pensasse em uma palavra que representasse uma de
suas qualidades, por exemplo: Fernanda: feliz;
4) Foi estabelecido o tempo de um minuto para que cada idoso identificasse sua
qualidade;
5) Quando o idoso não conseguiu identificar sua qualidade, foi sugerido que os
integrantes do grupo o auxiliem;
Etapa 2
6) Foi solicitado que cada idoso se apresentasse dizendo seu nome e a qualidade
escolhida, e todo o grupo repetia o nome e a qualidade do colega;
7) Foi solicitado ao idoso que escrevesse no crachá-gigante sua qualidade e quando o
idoso era analfabeto ou preferisse a pesquisadora escreveu para ele.
Tempo previsto: 15 minutos.
Título da atividade: acordo de convivência grupal.
Objetivo: definir normas de funcionamento do grupo.
Procedimento:
A proposta de acordo de convivência foi lida, discutida, modificada de acordo com a
necessidade, votada pelo grupo presente e fixada uma cópia na parede da sala, no início
de cada encontro.
Tempo previsto: 2,5 minutos.
Título da atividade: dinâmica “Quebra cabeça”
Objetivo: conscientizar sobre os fatores de risco para quedas dos idosos.
Procedimento:
8) Os idosos foram divididos em subgrupos de três ou quatro pessoas, na posição
sentada e em círculo.
9) A cada subgrupo foi entregue duas vinhetas impressas e picotadas em formato de
quebra-cabeça, folha papel A4 e tubo de cola;
10)

Foi solicitado aos idosos que montassem o quebra-cabeça;

11)

Após, foi solicitado que os mesmos discutissem no subgrupo as questões: (a)

Nessa imagem existe algum elemento que seja de risco para idosos caírem? (b)Vocês
consideram que podem cair em uma situação como esta? (c) se sim, por quê? Se não,
por quê?
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12)

Foi solicitado aos idosos que formassem um único grupo e que os subgrupos

apresentassem as vinhetas montadas e o resultado da discussão sobre as perguntas.
13)

Ao final de cada apresentação, a pesquisadora questionava os idosos sobre a

presença de fator de risco na vinheta apresentada, valorizava a percepção correta que
eles tiveram sobre os fatores de risco e apontava os equívocos na percepção errônea
dos fatores, trazendo informações sobre a literatura.
Tempo previsto: 40 minutos
Título da atividade: discussão circular sobre crenças de suscetibilidade às quedas.
Objetivo: discutir e refletir sobre a percepção de suscetibilidade dos idosos.
Procedimento:
Duas placas, uma placa verde e outra vermelha foram entregues a cada idoso. Depois,
foram projetadas com o recurso audiovisual algumas frases sobre crenças de
suscetibilidade às quedas. Cada afirmativa foi lida pela pesquisadora, repetida e
confirmada sua compreensão pelos idosos. A cada afirmativa projetada, foi solicitado
aos idosos que levantassem a placa verde caso concordem com ela ou levantassem a
placa vermelha, caso discordassem. Na sequência, foi solicitado que os idosos se
manifestassem o porquê concordavam ou discordavam da frase. A pesquisadora
esclareceu crenças equivocadas, apresentando dados da literatura em um formato
compreensível a todos eles.
Tempo previsto: 20 minutos
Título da atividade: resumo das atividades
Objetivo: esclarecer dúvidas e sintetizar as discussões.
Procedimento:
Foram esclarecidas as eventuais dúvidas dos participantes e realizada síntese dos
pontos principais trabalhados, das conclusões realizadas no encontro.
Tempo previsto: 5 minutos.
Título da atividade: Avaliação do encontro.
Objetivo: avaliar o encontro.
Procedimento: Foi solicitado aos participantes que relatassem o que acharam do
encontro.
Ainda foi preenchida pela pesquisadora ficha avaliativa do encontro.
Tempo previsto: 5 minutos.
Materiais necessários:
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 12 imagens (vinhetas) em formato de quebra-cabeça;
 Projetor;
 Notebook;
 Placas verdes e vermelhas;
 04 cartolinas;
 04 tubos de cola;
 30 crachás;
 25 pilotos ou canetinhas;
 Ficha avaliativa impressa.
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Apêndice L- Ficha avaliativa dos encontros das atividades educativas

Ficha avaliativa dos encontros das atividades educativas
Título do encontro:
Data do encontro:
1) Avaliação do grupo
Número de participantes:
Respostas emocionais, cognitivas e comportamentais:

Facilidades encontradas:

Dificuldades encontradas:

Avaliação do desempenho na sessão: ( ) Excelente ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo
Outras observações importantes:

Avaliação dos participantes quanto ao encontro:

2) Avaliação da atividade:
Planejamento/Organização:
Uso do tempo:
Comunicação entre pesquisador e participantes:
Motivação/participação do grupo:
Aspectos positivos da atividade proposta:

Pontos a melhorar da atividade proposta:

Facilidades e dificuldades vivenciadas durante o processo:

3) Outras observações:

137

Apêndice M- Dinâmica “Autoqualificação”
Dinâmica: “Autoqualificação” adaptada de CARVALHO, N. C. Dinâmicas para
idosos: 125
jogos e brincadeiras adaptados. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

Objetivos: apresentar-se, identificar as pessoas do grupo pelo nome e integrar-se ao
grupo.
O desenvolvimento da dinâmica se dará em duas etapas:
Etapa 1
1) Solicitado aos idosos que fizessem uma roda, na posição sentada;
2) A pesquisadora falou brevemente sobre a importância do nome de cada um,
explicando que o nome é a primeira palavra ouvida quando criança e que nos diferencia
uns dos outros;
3) Solicitado a cada idoso que pensasse em uma palavra que representasse uma de suas
qualidades, por exemplo: Fernanda: feliz;
4) Estabelecido um tempo de um minuto para que cada idoso identifique sua qualidade;
5) Quando o idoso não conseguiu identificar sua qualidade, foi sugerido que os
integrantes do grupo o auxiliem;
Etapa 2
6) Solicitado que cada idoso se apresentasse dizendo seu nome e a qualidade escolhida,
e todo o grupo repetia o nome e a qualidade do colega;
7) Solicitado ao idoso que escrevesse no crachá-gigante sua qualidade e quando o idoso
era analfabeto ou preferisse a pesquisadora escreveu para ele.
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Apêndice N – Acordo de convivência grupal

ACORDO DE CONVIVÊNCIA GRUPAL
Título curto do Projeto: Intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas preventivas
de quedas e nas crenças em saúde.
Responsável: Joana Darc Chaves Cardoso
Proposta de acordo de convivência grupal
Objetivo: Definir as normas de funcionamento do grupo, estabelecendo as
responsabilidades do facilitador e dos participantes.
1) O grupo:
 Composição: esse grupo é formado pelos idosos e por um facilitador (Joana Darc
Chaves Cardoso).
 Objetivo: reunir para trocar experiências, conversar e participar das atividades da
intervenção sobre quedas e sua prevenção.
 Data e horário dos encontros: o grupo terá quatro encontros, com encontros
semanais. Após 45 dias do término dos encontros a equipe voltará para realizar uma
entrevista com cada idoso.
 Todos os encontros serão realizados no Centro de Convivência (CCI) “Maria Ignês
França Auad”.
 Desligamento do grupo/Falta: é livre e pode ser feito a qualquer momento. Toda
falta deve ser comunicada antecipadamente a facilitadora.
2) Direito de expressão de cada um:
 Todos os participantes têm o direito de expressar suas opiniões e pensamentos.
3) Respeito à expressão dos outros participantes:
 Todas as falas são importantes para o grupo e merecem respeito, mesmo que as
pessoas discordem das ideias expostas.
 Nenhum participante precisa impor o que pensa aos demais.
4)

Saída da sala durante o encontro:


Será permitida a saída da sala durante os encontros para ir ao banheiro e/ou

atender celular sempre que se fizer necessário.
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Apêndice O- Dinâmica “Quebra-cabeça”

Dinâmica: “Quebra-cabeça” adaptada de CARVALHO, N. C. Dinâmicas para idosos:
125 jogos e brincadeiras adaptados. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
Objetivo: conscientizar sobre os fatores de risco para quedas dos idosos.
A dinâmica aconteceu da seguinte maneira:
1) Os idosos foram divididos em subgrupos de três ou quatro pessoas, na posição
sentada e em círculo;
2) A cada subgrupo foi entregue duas vinhetas impressas e picotadas em formato de
quebra-cabeça, folha papel A4 e tubo de cola;
3) Solicitado aos idosos que montassem o quebra-cabeça;
4) Solicitado que os mesmos discutissem no subgrupo as questões: (a) Nesta imagem
existe algum elemento que seja de risco para idosos caírem? (b) Vocês consideram que
podem cair em uma situação como esta? (c) se sim, por quê? Se não, por quê?
5) Solicitado aos idosos que formassem um único grupo e que os subgrupos
apresentassem as vinhetas montadas e o resultado da discussão sobre as perguntas.
6)

Ao final de cada apresentação, a pesquisadora questionava os idosos sobre a

presença de fator de risco na vinheta apresentada, valorizava a percepção correta que
eles tiveram sobre os fatores de risco e apontava os equívocos na percepção errônea dos
fatores, trazendo informações sobre a literatura.

140

Apêndice P- Plano de ação 2º encontro atividades educativas

2º encontro das atividades educativas – G1 ao G8
Título do Projeto: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas: estudo quase experimental.
Local de realização: Centro de convivência para idosos “Maria Ignês França Auad”
Terceiro tempo – T2: Segundo encontro das atividades educativas
Datas: 22/07 a 25.07.19; 02/08/19 e 23/08/2019
G1, G3, G5, G6 e G7

Início: 08:00

Término: 09:30

G2 e G4

Início: 10:00

Término: 11:30

G8

Início: 15:00

Término: 16:30

Título do encontro: crenças de severidade das quedas.
Objetivo do encontro: discutir com os idosos as crenças de severidade das quedas.
Procedimentos
Título da atividade: recepção e acomodação, identificação e atividade inicial.
Objetivo: acolher o participante e desenvolver vínculo com os participantes.
Procedimento:
Recepção e acomodação: os participantes foram acolhidos, direcionados a sala e
acomodados em cadeiras dispostas em círculo.
Identificação: cada idoso recebeu um crachá no qual estava escrito com letras grandes
seu nome ou codinome, respeitando a forma como gosta de ser chamado.
Atividade inicial: foi apresentado o objetivo e plano de ação da atividade.
Tempo previsto: 2,5 minutos.
Título da atividade: dinâmica – “Isto me recorda”
Objetivo: exercitar associação da ideia de cair com as consequências e complicações das
quedas.
Procedimento:
1) Foi solicitado aos idosos que fizessem uma roda, na posição sentada;
2) Foi solicitado ao idoso que completasse a frase “se eu cair eu posso”...
3) Foi solicitado aos idosos que falassem um por vez;
4) Ao final, a pesquisadora perguntou se algum idoso gostaria de acrescentar alguma
informação e fez síntese das respostas do grupo e trouxe informações epidemiológicas
sobre o assunto.
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Tempo previsto: 10 minutos.
Título da atividade: observação de imagens com idosos que tiveram consequências pósqueda (lesões, fraturas em membro superior e inferior, hematomas em face, dor,
dependência para realizar atividades básicas de vida diária e hospitalização).
Objetivo: observar as consequências pós-queda vivenciadas por idosos.
Procedimento:
Foi solicitado aos idosos que permanecessem sentados em círculo, foi passado algumas
imagens para que eles observassem as mesmas e pensassem que relação as imagens
tinham com a ocorrência de quedas. Durante a observação das imagens foi colocado a
música: Tocando em frente. Intérprete: Maria Bethânia. In: Minha história. Faixa 8.
3min22;
Após o término da música, as imagens foram dispostas sobre a mesa no centro.
Posteriormente foi realizada discussão circular sobre a percepção deles sobre as imagens
e a relação das mesmas com as quedas e se já vivenciaram alguma das situações
retratadas.
Tempo previsto: 35 minutos.
Título da atividade: simulação de dependência funcional após uma queda.
Objetivo: experimentar situações que causem dependência.
Procedimento:
Foi solicitado aos idosos que se dividissem em duplas para que um pudesse ser o
cuidador e outro a pessoa dependente. Foi solicitado que utilizassem os equipamentos
imaginando uma situação de dependência após uma queda (fazer o transporte de alguém
da cadeira de rodas para uma cadeira, enfaixar o membro superior dominante do idoso
para que ele tente pegar um copo com a mão não dominante, andar alguns metros
utilizando andador). Após a simulação foi realizada discussão circular sobre a
experiência de vivenciar uma situação de dependência.
Tempo previsto: 30 minutos.
Título da atividade: resumo das atividades
Objetivo: esclarecer dúvidas e sintetizar as discussões.
Procedimento:
Foram esclarecidas dúvidas dos participantes, feita síntese dos pontos principais
trabalhados e resumo das conclusões das discussões realizadas no encontro.
Tempo previsto: 5 minutos.
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Título da atividade: Avaliação do encontro.
Objetivo: avaliar o encontro.
Procedimento: Foi solicitado aos participantes que relatassem o que achou do encontro.
Ainda foi preenchida pela pesquisadora ficha avaliativa do encontro.
Tempo previsto: 2,5 minutos.
Materiais necessários:
 Cadeiras de roda;
 Andador
 Ataduras;
 Copo;
 Listas de presença de cada grupo;
 Ficha avaliativa impressa.
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Apêndice Q- Dinâmica “Isto me recorda”

Dinâmica: “Isto me recorda” adaptada de CARVALHO, N. C. Dinâmicas para idosos:
125 jogos e brincadeiras adaptados. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

Objetivo: exercitar associação da ideia de cair com as consequências e complicações
das quedas.
Foi desenvolvida da seguinte forma:
1) Solicitado aos idosos que fizessem uma roda, na posição sentada;
2) Solicitado ao idoso que completassem a frase “se eu cair eu posso”...
3) Solicitado aos idosos que falassem um por vez;
4) Ao final, a pesquisadora perguntou se algum idoso gostaria de acrescentar alguma
informação e fez uma síntese das respostas do grupo e trouxe informações
epidemiológicas sobre o assunto.
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Apêndice R- Plano de ação 3º encontro atividades educativas

3º encontro das atividades educativas – G1 ao G8
Título do Projeto: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas e nas crenças em saúde: estudo quase experimental.
Local de realização: Centro de convivência para idosos “Maria Ignês França Auad”
Quarto tempo – T3: Terceiro encontro das atividades educativas
Datas: 29/07 a 09/08/2019; 30/08/2019
G1, G3, G5, G6 e G7

Início: 08:00

Término: 09:30

G2 e G4

Início: 10:00

Término: 11:30

G8

Início: 15:00

Término: 16:30h

Título do encontro: crenças nos benefícios em adotar MP de quedas.
Objetivo do encontro: discutir as crenças que os idosos possuem sobre os benefícios para
a saúde ao adotar às MP de quedas
Procedimentos
Título da atividade: recepção e acomodação, identificação e atividade inicial.
Objetivo: acolher o participante e desenvolver vínculo com os participantes.
Procedimento:
Recepção e acomodação: os participantes foram acolhidos, direcionados a sala e
acomodados em cadeiras dispostas em círculo.
Identificação: cada idoso recebeu um crachá no qual foi escrito com letras grandes seu
nome ou codinome, respeitando a forma como gosta de ser chamado.
Atividade inicial: foi apresentado o objetivo e plano de ação da atividade.
Tempo previsto: 2,5 minutos.
Título da atividade: motivos que levam os idosos a prevenir quedas.
Objetivo: identificar os principais motivos que levam os idosos a prevenir quedas.
Procedimento:
Foi realizado o seguinte questionamento aos idosos: por que é preciso prevenir quedas?
A pesquisadora registrou os motivos citados em papel pardo para que pudesse retoma-los
durante o encontro. Posteriormente, a pesquisadora ressaltou que prevenir quedas não é
tão simples, exige a adoção de ações/medidas e comportamentos que possibilitem
diminuir a exposição aos fatores de risco. Para tal, é necessário estar disposto a realizar
mudanças e adequações no ambiente da casa, no cuidado com a saúde e a evitar
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comportamentos perigosos.
Tempo previsto: 20 minutos.
Título da atividade: reconhecimento de objetos e imagens impressas que previnem
quedas e discussão circular sobre prevenção de quedas.
Objetivo: identificar os objetos e imagens que os idosos consideram prevenir quedas e
sua percepção sobre estes.
Procedimento:
Foram expostos na sala vários objetos que possibilitam prevenir quedas (sapato
masculino com solado antiderrapante, sandália feminina com solado antiderrapante, saia
midi, tapete antiderrapante, piso antiderrapante, óculos de grau, lanterna, abajur,
lâmpada, interruptor, sabonete na meia calça, urinol/papagaio ou penico, cadeira com
braço, estetoscópio e esfigmomanômetro, passadeira de cozinha com antiderrapante,
aparelho celular, halter e imagens (armários fixados na parede ao alcance do idoso,
sentado em cadeira para calçar sapato, alimentos saudáveis, cachorro preso na corrente,
bengala, andador, idosos praticando atividades físicas (musculação e equilíbrio) e
medicamentos para controle de hipertensão arterial e diabetes)) misturados a objetos que
representam risco para quedas (chinelo de dedo, sapato sem solado antiderrapante, fio de
extensão, sapato de salto, sapato com salto Anabela, meias, cadeira sem braço,
brinquedos de crianças, banqueta, tapetes de tecido e de barbante, lata de bebida
alcóolica vazia e vestido longo). Os idosos foram separados em subgrupos, cada
subgrupo teve um minuto para observar os materiais dispostos na sala e posteriormente,
foi solicitado que o subgrupo escolhesse um integrante para pegar dois objetos ou
imagens que o mesmo considerasse prevenir quedas. Essa sequência foi repetida até que
os participantes concordassem que não existia mais nenhum objeto ou imagem que
prevenisse quedas. Após foi realizada discussão circular em que cada subgrupo
apresentou o porquê considerava que o(s) objeto(s) ou imagem(s) previnia(m) quedas.
Após cada objeto ou imagem apresentado a pesquisadora valorizava a percepção
adequada das crenças nos benefícios em adotar medidas para prevenir quedas e chamava
atenção para necessidade de se evitar comportamentos perigosos que expõem a riscos de
cair. Foi solicitado que os idosos pensassem durante a semana o que era possível adequar
em sua residência e em seu comportamento para evitar quedas. Caso julgassem
necessário, poderiam anotar o que observou e refletiu durante a semana para trazer no
próximo encontro.
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Tempo previsto: 60 minutos.
Título da atividade: resumo das atividades
Objetivo: esclarecer dúvidas e sintetizar as discussões.
Procedimento:
Foram esclarecidas as eventuais dúvidas dos participantes, realizada síntese dos pontos
principais trabalhados e resumo das conclusões realizadas no encontro.
Tempo previsto: 5 minutos.
Título da atividade: Avaliação do encontro.
Objetivo: avaliar o encontro.
Procedimento: Solicitado aos participantes que relatassem o que achou do encontro.
Ainda foi preenchida pela pesquisadora ficha avaliativa do encontro.
Tempo previsto: 2,5 minutos.
Materiais

 Mala

necessários:

 Objetos que podem prevenir quedas: sapato masculino com

 07 folhas de solado antiderrapante, sandália feminina com solado antiderrapante,
papel pardo;

saia midi, tapete antiderrapante, óculos de grau, lanterna, abajur,

 Pincel

lâmpada, interruptor, sabonete na meia calça, cadeira com braço,

atômico;

estetoscópio e esfigmomanômetro, passadeira de cozinha com

 Fita adesiva;

antiderrapante, aparelho celular, halter;
 Imagens: armários fixados na parede ao alcance do idoso, sentado
em cadeira para calçar sapato, alimentos saudáveis, cachorro preso
na corrente, bengala e andador;
 Objetos de risco para quedas: chinelo de dedo, sapato sem solado
antiderrapante, fio de extensão, sapato de salto, sapato com salto
Anabela, meias, cadeira sem braço, brinquedos de crianças,
banqueta, tapetes de tecido e de barbante, lata de bebida alcóolica
vazia, vestido longo, vários medicamentos;
 Ficha avaliativa.
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Apêndice S- Plano de ação 4º encontro atividades educativas

4º encontro das atividades educativas – G1 ao G8
Título do Projeto: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às
medidas preventivas de quedas e nas crenças em saúde: estudo quase experimental.
Local de realização: Centro de convivência para idosos “Maria Ignês França Auad”
Quinto tempo – T4: Quarto encontro das atividades educativas
Datas: 05/08 a 08/08/2019 e 16/08/2019
G1, G3, G5, G6 e G7

Início: 08:00

Término: 10:00

G2 e G4

Início: 10:00

Término: 11:30

G8

Início: 15:00

Término: 16:30h

Título do encontro: crenças acerca das barreiras existentes para adotar MP de quedas.
Objetivo do encontro: discutir as crenças dos idosos acerca das barreiras existentes para
adotar MP de quedas.
Procedimentos
Título da atividade: Recepção e acomodação, identificação e atividade inicial.
Objetivo: acolher o participante e desenvolver vínculo com os participantes.
Procedimento:
Recepção e acomodação: os participantes foram acolhidos, direcionados a sala e
acomodados em cadeiras dispostas em círculo. Identificação: cada idoso recebeu um
crachá no qual foi escrito com letras grandes seu nome ou codinome, respeitando a
forma como gosta de ser chamado.
Atividade inicial: foi apresentado o objetivo e plano de ação da atividade.
Tempo previsto: 2,5 minutos.
Título da atividade: Reflexão sobre a possibilidade de adequações/mudanças na
residência e comportamento para evitar quedas.
Objetivo: identificar as possibilidades de adequações/mudanças na residência e
comportamento para evitar quedas.
Procedimento:
Foi questionado aos idosos sobre o que pensaram em relação às possibilidades de
adequações/mudanças na residência e comportamento para evitar quedas. Cada idoso
apresentou o que refletiu durante a semana. A pesquisadora registrou a reflexão e
possibilidades trazidas por eles e chamou atenção para a necessidade de implementação

148

imediata das MP de quedas, evitando deixar para depois e cair no esquecimento pelos
idosos.
Tempo previsto: 20 minutos.
Título da atividade: Motivos que dificultam ou impedem os idosos de prevenir
quedas.
Objetivo: identificar os principais motivos que dificultam ou impedem os idosos de
prevenir quedas.
Procedimento:
Foi realizado o seguinte questionamento aos idosos: o que dificulta ou te impede de
prevenir quedas em seu dia a dia? A pesquisadora registrou os motivos citados em
papel pardo para que possam ser retomados e estimulados ao longo do encontro.
Posteriormente, a pesquisadora ressaltou que as barreiras que dificultam ou impedem
de prevenir quedas podem ser superadas. Para isso, é preciso estar disposto a percebêlas para identificar formas de lidar com elas.
Tempo previsto: 30 minutos.
Título da atividade: Resumo das atividades
Objetivo: esclarecer dúvidas e sintetizar as discussões.
Procedimento:
Foram esclarecidas as eventuais dúvidas dos participantes, síntese dos pontos
principais trabalhados e resumo das conclusões realizadas no encontro.
Tempo previsto: 5 minutos.
Título da atividade: Avaliação do encontro.
Objetivo: avaliar o encontro.
Procedimento: Foi solicitado aos participantes que relatassem o que achou do
encontro.
Ainda será preenchida pela pesquisadora ficha avaliativa do encontro.
Tempo previsto: 10 minutos.
Título da atividade: Avisos sobre a pós-intervenção.
Objetivo: lembrar aos idosos sobre a pós-intervenção.
Procedimento: Foi comunicado aos idosos que em 30 dias começaremos a retornar nos
dias em que eles fazem atividades para fazer uma entrevista usando questionários sobre
crenças em saúde e adesão ás medidas preventivas de quedas.
Tempo previsto: 12,5 minutos.
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Título da atividade: Roda final.
Objetivo: despedir do grupo de forma afetiva e encerrar os encontros das atividades
educativas.
Procedimento:
Foi solicitado que os idosos ficassem em roda de mãos dadas, girando para direita
enquanto será tocada a música Trem das onze. Intérprete: Gal Costa. In: Gal. Faixa 8.
4min58. Após a música, a pesquisadora agradeceu a todos e se colocou à disposição
para eventuais dúvidas.
Tempo previsto: 10 minutos.
Materiais necessários:
 Notebook;
 Papel pardo e pincel;
 Caixa de som;
 Música Trem das onze. Gal Costa gravada;
 Ficha de avaliação impressa.
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Apêndice T- Plano de ação pós-intervenção
Pós-intervenção – G1 ao G8
Título do Projeto: Efeito de uma intervenção educativa na adesão dos idosos às medidas
preventivas de quedas e nas crenças em saúde: estudo quase experimental.
Local de realização: Centro de convivência para idosos “Maria Ignês França Auad”
Sexto tempo – T5: Pós-intervenção
Datas: 05/09 a 20/09/2019; 07/10 e 11/10/2019
G1, G3, G5, G6 e G7

Início: 08:00

Término: 10:00

G2 e G4

Início: 08:00

Término: 10:00

G8

Início: 15:00

Término: 16:30h

Título do encontro: avaliação das crenças em saúde e adesão dos idosos às MP de quedas
(pós-intervenção).
Objetivo do encontro: avaliar as crenças em saúde e adesão dos idosos às MP de quedas
30 dias após término da intervenção.
Procedimentos
Título da atividade: avaliação das crenças em saúde e adesão dos idosos às MP de
quedas.
Objetivo: avaliar as crenças em saúde e adesão dos idosos às MP de quedas.
Procedimento:
Foi realizada entrevista individual com os idosos para avaliar as crenças em saúde e
adesão dos idosos às MP de quedas por meio dos mesmos instrumentos da préintervenção.
Tempo previsto: 120 minutos.
Materiais necessários:
 Escala de crenças em saúde impressa;
 Instrumento adesão às MP de quedas.

Avaliação das atividades do dia:
Dificuldades encontradas:

Facilidades encontradas:
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Apêndice U- Gráficos das análises estatísticas

Gráficos da análise de regressão - Manuscrito 1
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ANEXOS
Anexo A – Mini Exame do Estado Mental
Instruções: As palavras em negrito devem ser lidas alto, clara e lentamente pelo examinador.
Substituições aparecem entre parênteses. Circule o “0” se a resposta for incorreta ou o “1” se
a resposta
for correta. Comece formulando as duas questões seguintes:
1. O Sr(a) tem algum problema com a sua memória?
2. Eu posso fazer algumas perguntas a respeito de sua memória?
Nome do idoso: ________________________________________________
Data: ___/____/______
Nome do entrevistador:_____________________________________________________
Quantos anos de estudos o Sr/Sra possui?______________________________________
ORIENTAÇÃO NO TEMPO
RESPOSTA
ESCORE
Em que ano nós estamos?
0
1
Em que mês nós estamos?
0
1
Em que dia da semana nós estamos?
0
1
Em que dia do mês nós estamos?
0
1
Qual é a hora aproximada?
0
1
ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO
Onde nós estamos agora?
0
1
Em que Estado nós estamos?
0
1
Em que Cidade nós estamos?
0
1
Em que Bairro nós estamos? (parte da cidade ou rua
0
1
próxima)
O que é este prédio em que estamos? (nome, tipo ou
0
1
função)
Em
que andar nós estamos?
0
1
REGISTRO
Agora, preste atenção. Eu vou dizer três palavras e o
(a) Sr(a) vai repeti-las quando eu terminar.
Memorize-as, pois eu vou perguntar por elas,
novamente, dentro de alguns minutos. Certo? As
palavras são: CARRO [pausa], VASO [pausa],
BOLA [pausa]. Agora, repita as palavras para mim.
[Permita 5 tentativas, mas pontue apenas a primeira.]
CARRO
VASO
BOLA
ATENÇÃO E CÁLCULO [Série de 7]

0
0
0

1
1
1
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Agora eu gostaria que o(a) Sr(a) subtraísse 7 de 100
{93} ________
e do resultado subtraísse 7. Então, continue
{86} ________
subtraindo 7 de cada resposta até eu mandar parar.
{79} ________
Entendeu? [pausa] Vamos começar: quanto é 100
{72} ________
menos 7 ? Dê 1 ponto para cada acerto.
{65} ________
Se não souber fazer conta, peça: Soletre a palavra
Soma do Cálculo
MUNDO. Corrija os erros de soletração e então
peça: Agora, soletre a palavra MUNDO de trás para __ __ __ __ __
frente (O-D-N-U-M). [Dê 1 ponto para cada letra na O D N U M
posição correta].
Soma do Mundo
MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO
Peça: Quais são as 3 palavras que eu pedi que o
Sr(a) memorizasse? [Não forneça pistas.]
CARRO
VASO
BOLA
LINGUAGEM

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
______
______

0
0
0

1
1
1

0
0

1
1

0

1

0
0
0

1
1
1

Por favor, leia isto e faça o que está escrito no papel.
Mostre ao examinado a folha com o comando:
FECHE OS OLHOS

0

1

Peça: Por favor, escreva uma sentença. Se o paciente
não responder, peça: Escreva sobre o tempo.
[Coloque na frente do paciente um pedaço de papel
em branco e lápis ou caneta].

0

1

Peça: Por favor, copie este desenho. [Apresente a
folha com os pentágonos que se intersecionam].

0

1

[Aponte o lápis e o relógio e pergunte:
O que é isto? (lápis)
O que é isto? (relógio)
Agora eu vou pedir para o Sr(a) repetir o que eu vou
dizer. Certo? Então repita: “NEM AQUI, NEM ALI,
NEM LÁ”.
Agora ouça com atenção porque eu vou pedir para o
Sr(a) fazer uma tarefa. [pausa] Preste atenção, pois
eu só vou falar uma vez. [pausa Pegue este papel
com a mão direita [pausa], com as duas mãos dobreo ao meio uma vez [pausa] e em seguida jogue-o no
chão.
Pegar com a mão direita
Dobrar ao meio
Jogar no chão

________________
________________

________________
________________
________________
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TOTAL
Desenho:

Observações:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RESULTADO
Grau de escolaridade
Analfabeto
Até 8 anos de escolaridade
Mais de 8 anos de escolaridade

Nota de escolaridade
13
18

Pontuação do paciente

26
BERTOLUCCI et al., 1994.

156

Anexo B- Vinhetas – “quebra-cabeça”

Vinhetas validadas no estudo: BLAZ et al., (2020).
Imagem 1. Vinheta 1

Imagem 2. Vinheta 2

Fonte:
http://www.raccional.com.br/tapete-debarbante-em-croche-para-sala-med-1-00x1-00-mt-ref148706-199.html

Fonte: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-PT

Imagem 3. Vinheta 3

Imagem 4. Vinheta 4

Fonte: http://pq.arq.ufmg.br/ufmg/reports/view/536

Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras BLAZ et al.,
2020.

Imagem 5. Vinheta 5

Imagem 6. Vinheta 6

Fonte:
http://santiagando.blogspot.com.br/2012/06/challengeaccepted-sala.html

Fonte:
http://thumbs.dreamstime.com/t/equipelimpeza-de-uma-calha-da-chuva-em-uma-escada45101981.jpg
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Imagem 7. Vinheta 7

Imagem 8. Vinheta 8

Fonte: http://www.bengalalegal.com/blog/?cat=3

Fonte:
http://mulher.uol.com.br/gravidez-efilhos/noticias/redacao/2013/07/05/criancas-e-bebestestam-brinquedos-antes-de-seremlancados.htm#fotoNav=1

Imagem 9. Vinheta 9

Imagem 10. Vinheta 10

Fonte:
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2014/02/capa/cam
pinas_e_rmc/152626-sanasa-registra-290-denunciasno-fim-de-semana.html

Fonte:
http://mentehiperativa2.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html

Imagem 11. Vinheta 11

Imagem 12. Vinheta 12

Fonte:
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/10/01/i
nterna_gerais,693648/um-senhor-desafio.shtml

Fonte:
http://www.bebidaliberada.com.br/cervejapode-ajudar-a-manter-musculos-fortes-na-terceiraidade/
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Anexo C – Aprovação do Projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo

D-

Registro

Brasileiro

de
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