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RESUMO 

 

 

As mudanças na reserva funcional somada aos anos de exposição a inúmeros 

fatores de risco, torna os idosos mais propensos às quedas. Em face da 

importância das quedas do idoso como problema de saúde pública, medidas 

devem ser tomadas, como cuidados básicos de segurança e prevenção. 

Objetivou-se neste estudo desenvolver e validar uma cartilha educativa para 

prevenção de quedas em idosos. Trata-se de um estudo metodológico realizado 

de março de 2015 a setembro de 2016. Para realização da pesquisa, foram 

seguidas as seguintes etapas: diagnóstico situacional realizado com cerca de 15 

idosas do grupo V.I.D.A., levantamento bibliográfico, elaboração da cartilha, 

validação do material por 30 juízes, avaliação da adequação do material através 

do Suitability Assessment of Materials (SAM), cálculo do índice de legibilidade 

de Flesch e teste piloto com 40 idosos da comunidade. Utilizou-se o Modelo de 

Crenças em Saúde como base para construção da cartilha. No diagnóstico 

situacional através de oficinas com idosas para extraiu-se informações acerca 

do conhecimento sobre quedas a partir do Modelo de Crenças em Saúde 

surgiram os termos: equilíbrio, medo de cair, levantar à noite, déficit visual, 

escadas, tapetes, piso escorregadio/molhado, animais transitando pela casa, 

cama e rede na altura correta, infraestrutura da casa inadequada, condição 

financeira insuficiente, polifarmácia, banheiro não adaptado para a realidade do 

idoso. Após esta etapa foi feito o levantamento bibliográfico a partir de 

publicações que contemplem as variáveis do Modelo de Crenças em Saúde, 

assim foram selecionadas 19 publicações que contemplaram as variáveis do 

Modelo de Crenças em Saúde, que são suscetibilidade, severidade, benefícios 

e barreiras percebidas. Após isso, foi realizada a elaboração da cartilha a partir 

das informações levantadas anteriormente e consultado um designer para 

confecção das figuras. Para validação de aparência e conteúdo foram 

selecionados 30 juízes, conforme critérios pré-estabelecidos, que avaliaram a 

cartilha como válida em conteúdo e aparência com Índice de Validade de 

Conteúdo geral de 96% de concordância entre as respostas, contatou-se como 

excelente nível de concordância entre as respostas dos juízes. O SAM para 

avaliação da adequação do material avaliou a cartilha como excelente ou 



  

superior com o índice geral de 90,9 %, classificando o material como superior, 

sendo recomendada sua utilização pelo público a qual se destina. Os cálculos 

dos Índices de legibilidade de Flesch para testar o nível de leitura dos textos, 

ficaram em torno de 71 a 82,5 %, com o total de 80% classificando o material 

como razoavelmente fácil, fácil ou muito fácil, sendo aceitável para a 

escolaridade dos idosos. E por fim, no teste piloto 100% dos 40 idosos que foram 

entrevistados classificaram a cartilha como boa, ótima ou excelente.  

 

Palavras-Chave: Tecnologia Educacional. Promoção da Saúde. Acidentes por 

Quedas. Saúde do Idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

Elderly are more prone to fall due to changes in functional reserve and due to 

exposure to several risk factors for many years. In view of the importance of this 

problem of public health, basic safety and prevention care measures should be 

taken. The aim of this work is to develop and to validate an educational guidebook 

for the prevention of elderly fall. This methodological study was carried out from 

March 2015 to September 2016. The following steps were applied: situational 

diagnosis with 15 elderly woman of VIDA group, literature review, guidebook 

elaboration, material validation by 30 judges, evaluation of the suitability of the 

material through SAM (Suitability Assessment of Materials), calculation of Flesch 

readability index and pilot experiment with 40 community elderly. The Health 

Belief Model was used as basis to elaborate the guidebook. Workshops with 

elderly were carried out to collect information about falls. The following topics 

were noted: balance, fear of falling, stand up at night, visual deficit, stairs, carpets, 

slippery/wet floor, walking animals through the house, bed and hammock height, 

inadequate house infrastructure, insufficient financial condition, polypharmacy 

and not adapted bathroom. In the bibliographical review, publications that 

consider the variables of the Health Beliefs Model (susceptibility, severity, 

benefits and perceived barriers) were included. Nineteen publications were 

selected. The guidebook was elaborated based on the workshops and a designer 

was consulted to make the figures. Thirty judges were selected to evaluate the 

content and the guidebook appearance according to pre-established criteria. An 

excellent agreement between the replies was observed and the guidebook was 

validated with an overall Content Validity Index of 96% agreement between 

responses. The SAM evaluated the guidebook as excellent or superior with 

general index of 90.9%, classifying the material as superior and recommending 

its use by the intended audience. Flesch readability indexes ranged from 71 to 

82.5%, classifying the material as reasonably easy, easy or very easy and as 

acceptable for the schooling of the elderly. Lastly, the pilot experiment showed 

that 100% of the 40 respondents rated the developed guidebook as good, great 

or excellent.   



  

 

Keywords: Educational Technology. Health Promotion. Accidental Falls. Health 

of the Elderly 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Aspectos Epidemiológicos e Demográficos do Envelhecimento 

 

Está sendo vivenciado um fenômeno de transição demográfica de ordem 

global, pois nas últimas décadas, observou-se um nítido envelhecimento 

populacional em todo o mundo, refletindo uma melhoria das condições de vida 

em vários aspectos, através do avanço da ciência no campo da saúde.  

A exemplo do Brasil o envelhecimento populacional deve-se, 

primeiramente ao movimento da Reforma Sanitária brasileira, que ampliou o 

conceito de saúde. Nesse sentido, a saúde passou a ser entendida não somente 

como ausência de doença, mas, sobretudo, como um processo resultante das 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a terra e aos serviços de 

saúde. Dentre estas condições se tem especialmente a redução da mortalidade 

infantil pelo êxito dos programas governamentais dirigidos a criança e a mãe, o 

controle das doenças crônico-degenerativas, como também a redução da 

natalidade, através da ascensão da mulher no mercado de trabalho, são fatores 

que implicaram diretamente no envelhecimento da população (CRUZ; 

CAETANO; LEITE, 2010; GOTTLIEB et al, 2011).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o idoso é o 

indivíduo que apresenta idade igual ou acima de 60 anos, quando vivem em 

países em desenvolvimento, no caso do Brasil, e 65 anos ou mais em países 

desenvolvidos. Esta delimitação cronológica deve-se, especialmente, para 

demarcar a participação dos indivíduos nas políticas de Estado com relação à 

população em envelhecimento (BRASIL, 2003; OMS, 2005). 

Visto o panorama acerca do envelhecimento, de acordo com relatório da 

Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente a população mundial de 

pessoas com idade acima dos 60 anos é de 500 milhões (cerca de 8 por cento 

do total) e em 2050, prevê-se que a proporção de idosos entre a população total 

duplicará para 15,5 por cento (PNUD, 2014). Ainda no âmbito mundial, segundo 

o Population Reference Bureau (2011), os países com maior representatividade 

de indivíduos idosos (pessoas com 65 anos ou mais) em sua população são: 
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Japão 23,2%, Alemanha 20,7% e Itália 20,2% (POPULATION REFERENCE 

BUREAU, 2011). 

 Os estudos sobre o envelhecimento no Brasil constatam que este é um 

país que envelhece a passos largos. Desde os anos de 1940, na população idosa 

tem se observado as taxas mais altas de crescimento populacional. Na década 

de 1950, a taxa de crescimento da população idosa atingiu valores superiores a 

3% ao ano, chegando a 3,4%, entre 1991 e 2000. Ao compararmos, num 

intervalo de 25 anos (1980 a 2005), o crescimento da população idosa com o 

crescimento da população total, observa-se que o crescimento da população 

idosa foi de 126,3%, ao passo que o crescimento da população total foi de 

apenas 55,3% (KÜCHEMANN, 2012).  

O envelhecimento populacional brasileiro é consequência da diminuição 

da taxa de fecundidade paralelamente ao aumento da longevidade. Segundo o 

último censo estima-se que a população idosa brasileira represente 10,8% da 

população total, sendo o Rio Grande do Sul o estado que se destacou com o 

maior índice de envelhecimento populacional1 do País. Isso se deve aos baixos 

níveis de mortalidade e fecundidade, e por ser um dos estados com a maior 

expectativa de vida ao nascer e uma das mais baixas taxas de fecundidade, 

conduzindo a um perfil etário extremamente envelhecido (MYRRHA et al, 2014; 

IBGE, 2011a). 

Dentre as regiões brasileiras, percebe-se que há um grande contingente 

de idosos na região sudeste, pois comporta quase a metade do número de 

idosos do Brasil com 46,2%, sendo São Paulo o maior responsável por essa 

porcentagem com 23,2% dos idosos do País (BRASIL, 2012a). 

No Nordeste, vemos que o Ceará, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), em 1998 ocupava a 6º posição no ranking 

brasileiro da proporção de idosos e tinha menos de 10% da sua população 

formada por eles, já em 2008 caiu para a 10ª posição, porém passou a entrar 

para o grupo de estados com mais de 10% da população composta por pessoas 

idosas. Isso confirma o envelhecimento da população e, consequentemente, o 

estreitamento da pirâmide etária cearense (IPECE, 2010). 

                                                 
1 Índice de envelhecimento populacional: É o resultado da razão entre a população de 65 anos ou mais e a população 
de 0 a 14 anos de idade vezes 100. Mede-se o número de pessoas idosas em uma população, em cada grupo de 100 
pessoas jovens (IBGE, 2011a). 
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Segundo dados mais recentes, da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (2014), que não especifica dados de regiões ou estados, mas dá uma 

porcentagem geral sobre a população brasileira, indica que já se chegou a 13,7% 

de representatividade de idosos no país. . 

O notório processo de envelhecimento que vem sofrendo a população 

brasileira reflete-se também no aumento da participação relativa à população em 

idades mais avançadas. O grupo populacional de 70 anos ou mais de idade que 

antes representava 2,3% da população total, em 1980. Em 2010, passou para 

4,8% do total, um salto de 2.741.507 habitantes para 9.240.670 habitantes. 

Sendo que, para 2010, dos 9.240.670 habitantes com mais de 70 anos de idade, 

3.891.013 eram homens e 5.349.657, mulheres (IBGE, 2011a). O segmento da 

população acima de 80 anos foi a mais cresceu, em um ritmo relativamente maior 

do que a população idosa total, apresentando um crescimento de 246,0%. Hoje, 

a faixa etária de 80 anos a mais é composta por 2.975.964 pessoas (BRASIL, 

2012a), representando 14,24% da população idosa brasileira (KÜCHEMANN, 

2012). 

Sob a ótica de gênero, constata-se um processo de feminização da 

velhice, ou seja, nas faixas etárias mais avançadas, predominam as mulheres. 

Hoje, as mulheres representam 55,5% da população idosa brasileira e 61% do 

contingente de idosos acima de 80 anos (IBGE, 2011b). Este fator é importante, 

pois nesta faixa etária os idosos estão mais vulneráveis à fragilidade2 e às 

limitações funcionais. Segundo os estudiosos do tema, nesta fase da vida, é 

pouco provável que o idoso consiga gerenciar sua própria vida, sem depender 

de outras pessoas, o que para nossa realidade, quase sempre é desempenhado 

por um membro da família (SILVA; MARIN; RODRIGUES, 2015). 

Essa sobrerrepresentação feminina resulta da maior expectativa de vida 

das mulheres que, em média, vivem oito anos a mais que os homens. Hoje, as 

mulheres representam 55,5% da população idosa brasileira e 61% do 

contingente de idosos acima de 80 anos (IBGE, 2011b). Dentre os fatores que 

concorrem para esse fenômeno, especialistas destacam as mortes violentas 

                                                 
2 A fragilidade é considerada uma síndrome clínica geriátrica de condição multissistêmica, sendo 
caracterizada pelo aumento da vulnerabilidade a estressores, diminuição das reservas fisiológicas e 
desequilíbrios de múltiplos sistemas. Tendo como principais componentes, a sarcopenia, alterações 
imunológicas e alterações neuroendócrinas (SANTOS et al, 2016). 
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(assassinatos e acidentes), cujas vítimas, quando jovens e adultas, são homens 

em mais de 90% dos casos e o acompanhamento médico contínuo maior entre 

as mulheres do que entre os homens ao longo de suas vidas (BANDEIRA; 

MELO; PINHEIRO, 2010). 

O envelhecimento da população constitui uma das maiores conquistas 

do presente século, pois cada vez mais, o envelhecimento é entendido como um 

processo influenciado por diversos fatores, como gênero, classe social, cultura, 

padrões de saúde individuais e coletivos da sociedade, entre outros. Além do 

mais, o envelhecer pode ser compreendido como um processo complexo e 

composto pelas diferentes idades: cronológica, biológica, psicológica e social, 

fazendo com que seja um processo complexo e inerente a cada indivíduo 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

 Com isso, vê-se a necessidade de se estudar a pessoa idosa em sua 

totalidade, de forma que atenda a necessidade individual de cada idoso, pois se 

vive em uma sociedade em que as necessidades dos idosos se mostram 

heterogêneas, desde a cultura até os cuidados em saúde.  

Analisando esta situação no âmbito da saúde, essa mudança na 

pirâmide etária está diretamente relacionada à transição epidemiológica, 

caracterizada pela alteração do perfil de morbimortalidade, antes marcado pela 

alta prevalência de doenças transmissíveis, para o predomínio das doenças 

crônico-degenerativas e causadas por fatores externos, e suas complicações. 

Desta forma, destaca-se que o envelhecimento é um processo 

biopsicosociocultural que demanda individualidade no cuidado e gera demandas 

complexas. Não significa afirmar que o curso do envelhecimento denota doença, 

mas uma fase da vida com características e particularidades, em que ocorrem 

modificações no indivíduo, tanto na estrutura orgânica, como no metabolismo, 

no equilíbrio bioquímico, na imunidade, na nutrição, nos mecanismos funcionais, 

nas condições emocionais, intelectuais, e ainda, na própria comunicação 

(SCHIMIDT; SILVA, 2012). Com isso, torna-se um desafio a produção de 

conhecimento direcionado a este grupo, com tantas nuances particulares de 

cada indivíduo a serem consideradas. 

Este panorama de diferenças nos mostra que apesar de existirem 

sujeitos com mais de 60 anos fragilizados e dependentes que realmente 

precisam de mais atenção, podem-se observar muitos indivíduos, também 
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idosos, que preservam suas habilidades, permanecendo ativos e produtivos. 

Estes escapam dos estereótipos traçados pela mídia e sociedade, que noticia o 

idoso como inativo desprovido de beleza e sem identidade (LOLLI et al., 2014). 

O envelhecimento gera demandas complexas e que exige cuidado 

diferenciado, pois esse processo resulta, dentre outros fatores, de alterações 

fisiológicas que ocorrem nos diversos sistemas do corpo humano. Um deles, o 

sistema musculoesquelético, sofre várias alterações, entre outras, a diminuição 

das fibras musculares, da massa e da força muscular, limitando o desempenho 

físico e motor dos indivíduos com o seu meio (FECHINE; TROMPIERI, 2012; 

KATZER; ANTES; CORAZZA, 2012).  

No decorrer do processo de envelhecimento, ocorre modificação na 

composição corporal, com o aumento da massa gorda e diminuição da massa 

magra. Esse aumento da gordura corporal compromete a capacidade funcional 

e a massa magra é uma das variáveis mais utilizadas para indicar a fragilidade 

em idosos. A sua diminuição está associada ao maior risco de quedas, aumento 

das hospitalizações e mortalidade. Outro componente importante é a densidade 

mineral óssea utilizada para o diagnóstico de osteoporose e na discriminação do 

risco de fraturas. As alterações ocorridas na composição corporal estão 

diretamente relacionadas com a redução da capacidade funcional3 de indivíduos 

mais velhos (SANTOS et. al, 2013). 

Essa diminuição da reserva funcional somada aos anos de exposição a 

inúmeros fatores de risco, torna os idosos mais vulneráveis às doenças. Eles são 

geralmente portadores de múltiplas condições crônicas e incapacitantes e, por 

isso, são importantes consumidores dos recursos orçamentários destinados à 

saúde como: medicamentos, consultas médicas e internações hospitalares de 

longa duração, resultando, consequentemente, em maiores gastos do serviço 

público de saúde causando um grande impacto financeiro (RAMOS et al, 2011; 

ANTES et al., 2013).  

Em contrapartida o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde (OMS, 

2015), afirma que a população idosa sofre com estereótipo de discriminação 

etária generalizado, pois é vista como dependente ou um fardo. Isso pode levar 

a uma suposição durante o desenvolvimento das políticas de que os gastos com 

                                                 
3 Capacidade funcional pode ser definida como o potencial que os idosos apresentam para decidir e atuar 
em suas vidas de forma independente, no seu cotidiano (BARBOSA et al, 2014).  
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idosos são simplesmente um dreno na economia e a uma ênfase na contenção 

de custos. Na verdade, não importa a faixa etária, o período de vida associado 

com os maiores gastos de saúde está relacionado ao último ou dois últimos anos 

de vida. Embora mais evidências sejam necessárias, prever custos futuros de 

saúde com base na estrutura etária da população é, portanto, um valor 

questionável. Isso é reforçado por análises históricas que sugerem que o 

envelhecimento tem muito menos influência sobre os gastos com saúde do que 

diversos outros fatores. 

As questões relativas à capacidade funcional , incluindo a autonomia do 

idoso são pontos importantes a serem discutidos, pois se relacionam 

diretamente à qualidade de vida. A diminuição das capacidades visual, auditiva, 

cognitiva e física do idoso muitas vezes compromete sua autonomia e 

independência, refletindo significativamente em sua qualidade de vida. Isso pode 

ser comprovado pelo artigo de Nunes et al. (2010), que encontrou a perda da 

autonomia como fator mais relatado pelos idosos como causador de 

insatisfação, o que indica a valorização da capacidade de autocuidado e do bom 

desempenho na realização das atividades de vida diária.  

Avaliando a capacidade de realização das atividades cotidianas de 

idosos, vemos que cerca de 30 a 50% dos indivíduos muito idosos (85 anos 

acima) são incapazes para pelo menos cinco das atividades da vida diária 

(banhar-se, vestir-se, alimentar-se, transferir-se da cama para a cadeira, usar o 

sanitário e manter a continência urinária e/ou fecal) e requerem cuidados 

pessoais em tempo integral. Estes apresentam fragilidades, sinais de maus-

tratos e risco elevado para quedas, além de demência, hospitalizações 

frequentes, e, como consequência, quando a família não tem condições 

objetivas ou subjetivas de permanecer com o idoso sob seus cuidados, são 

colocados em instituições de longa permanência (COSTA; MONEGO, 2003; 

MAFRA, 2011). 

Estas condições podem ser atribuídas a relações intergeracionais, 

recursos financeiros, apoio de redes sociais e instituicionais, porém, 

frequentemente, vemos este fluxo ocorrer fazendo com que idosos com as 

condições citadas, sejam encaminhados para Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs). 
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1.2 Quedas em idosos 

Dentre as fragilidades citadas durante o processo de envelhecimento, 

surgem fatores que predispõem a queda. A queda pode ser definida como “o 

deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior a posição inicial 

com incapacidade de correção em tempo hábil determinado por circunstâncias 

multifatoriais comprometendo a estabilidade” (ANTES et. al, 2013).  

As quedas são a principal causa de injúria fatal ou não fatal em idosos, 

representando 10% das consultas de emergência de pessoas com mais de 65 

anos de idade (OLIVEIRA et al., 2012). Dentre os agravos à saúde 

característicos desse perfil podem ser citadas as sequelas provocadas por 

quedas. Estima-se que em 2050, aproximadamente uma em cada três pessoas, 

com 65 anos ou mais, sofrerá uma ou mais quedas por ano, e cerca da metade 

destas resultará em lesões. Tanto as quedas como o medo de cair são síndromes 

comuns com resultados potencialmente graves em idosos (FRIEDMAN et al., 

2002). 

As quedas representam a principal causa externa que leva a 

hospitalização no Brasil, atingindo cerca de 370 mil pessoas. Apresentam a 

maior proporção de internações de indivíduos do sexo feminino (42,39%) e 

idosos (57,85%). Em 2012, mais de 50% das causas externas que causaram 

internação em idosos, foram por advento de quedas (BRASIL, 2009; BRASIL, 

2012a). 

A incidência de quedas tende a aumentar, uma vez que experimentamos 

um processo de crescimento da população idosa devido ao aumento da 

expectativa de vida. Ademais, as quedas passam a ser preocupantes 

principalmente nos idosos acima de 80 anos devido às possíveis lesões 

decorrentes que causam um maior risco de complicação nessa faixa etária, por 

se tratar de idosos mais frágeis (COSTA et al., 2013). 

Quando este evento ocorre na velhice é vista como uma parte inevitável 

do envelhecimento ou “acidentes inevitáveis”. Esses episódios de queda, por 

vezes tidos como normais, contribui para que a prevenção não seja considerada 

uma questão prioritária nas agendas governamentais, levando a um declínio na 

distribuição de recursos necessários para o desenvolvimento de sistemas de 

vigilância, intervenções apropriadas e técnicas de diagnóstico, bem como 

regimes de tratamento de comorbidades e lesões relacionadas a elas. Este 
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assunto é desconsiderado, podendo ser observado no descuido dos espaços 

públicos e privados tais como pisos lisos e degraus ou escadas sem os corrimões 

apropriados à segurança do idoso (OMS, 2010). 

Contudo, quedas e as lesões consequentes constituem um problema de 

saúde pública e de grande impacto social enfrentado hoje por todos os países 

em que ocorre expressivo envelhecimento populacional. As quedas ocorrem 

devido à perda de equilíbrio postural e tanto podem ser decorrentes de 

problemas primários do sistema osteoarticular e/ou neurológico quanto de uma 

condição clínica inesperada e aguda que afete secundariamente os mecanismos 

do equilíbrio e estabilidade. Por isso, a queda pode ser um evento sentinela4, 

sinalizador do início do declínio da capacidade funcional, ou sintoma de uma 

nova doença (BUKSMAN et al, 2008). 

O fato de ser idoso pode facilitar a existência de uma série de fatores 

que, por sua vez, podem aumentar o risco de quedas, tais como: osteoporose, 

alterações sensoriomotoras como instabilidade postural, diminuição de 

flexibilidade e de mobilidade, fraqueza muscular, alteração da marcha e 

equilíbrio, dificuldades visuais, auditivas, declínio cognitivo, depressão e 

polifarmácia. Além disso, doenças com potencial incapacitante como o AVE 

(Acidente Vascular Encefálico) também são mais comuns na população idosa e 

agravam os problemas fisiológicos que contribuem para um risco aumentado de 

quedas (BRASIL, 2006a). 

Existem diversos fatores de risco que predispõem às quedas, ou seja, a 

queda é um evento multifatorial e envolve condições extrínsecas, relacionadas 

ao ambiente em que esses idosos estão inseridos, e intrínsecos, relativos ao 

processo natural do envelhecimento (COSTA et al., 2013).  

Os fatores intrínsecos do indivíduo são o resultado de processos 

fisiológicos e patológicos do envelhecimento, correspondentes à tendência de 

lentidão de os mecanismos corporais centrais, importantes para os reflexos 

posturais. Pode estar associada às arritmias cardíacas, labirintite, osteoporose, 

artrite, neoplasias, acidentes vasculares cerebrais e algumas doenças: 

pulmonar, neurológica, Parkinson, Alzheimer, geniturinário. O uso de certo tipo 

                                                 
4 Evento sentinela: ocorrência inesperada que implique em morte ou perda grave e permanente de função. 
(Joint Commission International, 2010) 
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de drogas, efeitos adversos de medicações ou polifarmácia são também 

considerados risco intrínseco (GAUTÉRIO et al., 2015). 

Entre os fatores extrínsecos estão as condições inadequadas do 

ambiente em que transita a pessoa idosa, tais como: a casa, locais públicos, 

transporte público, iluminação inadequada, superfícies escorregadias, tapetes 

soltos, obstáculos, calçados inadequados e vestir-se, terrenos desnivelados 

(GAUTÉRIO et al, 2015). 

A maioria das quedas ocorre dentro de casa ou em suas adjacências, 

geralmente durante o desempenho de atividades diárias, como caminhar, mudar 

de posição ou ir ao banheiro, especialmente no período noturno, sendo que a 

maior parte dos agravos dentro do domicílio é secundária às causas intrínsecas 

(OLIVEIRA et al, 2012). 

Cada sistema possui componentes que, com o processo de 

envelhecimento, podem sofrer perdas funcionais que dificultam o funcionamento 

e a execução da resposta motora responsável pela manutenção do controle da 

postura e do equilíbrio corporal, o que, por sua vez, pode gerar prejuízos 

funcionais para o idoso em decorrência de quedas e aumentar os níveis de 

morbidade e mortalidade nessa população, como consequência de uma fratura 

(ALMEIDA et al, 2012). 

Visto isso, dados do Ministério da Saúde do Brasil revelam que, entre os 

idosos, acima de 60 anos, as quedas ocupam o terceiro lugar na mortalidade por 

causas externas e em relação à morbidade, são responsáveis pelo primeiro lugar 

das internações (BRASIL, 2011). Entretanto, independentemente da gravidade 

da lesão, o impacto psicológico negativo causado por uma queda tem sequelas 

devastadoras para a vida do idoso (RICCI et al., 2010). 

O evento da queda pode ser entendido como um ciclo que se inicia com 

a queda propriamente dita, e tem como consequência primária o medo de cair. 

O medo da queda resulta na perda da confiança na realização das atividades 

diárias, restrição nas atividades sociais e aumento da dependência que, por sua 

vez, levam a falta de condicionamento, restrição da mobilidade e isolamento 

social. O ciclo se conclui, finalmente, com a perda da capacidade funcional e, 

por conseguinte, em maior suscetibilidade do idoso a sofrer novas quedas 

(RICCI et al., 2010). 
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O grande número de idosos existentes atinge diretamente as famílias, a 

sociedade e o Estado, que estas instâncias, de acordo com o Estatuto do idoso, 

precisam assegurar condições mínimas de sobrevivência a esta população. 

Logo, o envelhecimento é visto como um componente político e social que afeta 

a estrutura econômica, pois acarreta novos gastos, principalmente na saúde 

(PREFEITURA DE MARINGÁ, 2015). Com isso, a cada ano, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) tem gastos crescentes com tratamentos de fraturas decorrentes 

das quedas. Em 2006 foram gastos R$ 49.884.326 com internações de idosos 

por fratura de fêmur e R$ 20 milhões com medicamentos. O evento queda fica 

em segundo lugar na frequência de internações e gastos para a saúde pública 

(MAIA et al., 2011; ARAÚJO et al, 2014).  

Todavia, para evitar o evento da queda é necessário, principalmente, o 

equilíbrio que é o resultado da interação harmônica de diversos sistemas do 

corpo humano: vestibular, visual, somatossensorial e musculoesquelético. Cada 

sistema possui componentes que, com o processo de envelhecimento, podem 

sofrer perdas funcionais que dificultam o funcionamento e a execução da 

resposta motora responsável pela manutenção do controle da postura e do 

equilíbrio corporal, o que, por sua vez, pode gerar prejuízos funcionais para o 

idoso em decorrência de quedas e aumentar os níveis de morbidade e 

mortalidade nessa população, como consequência de uma fratura (ALMEIDA, 

2012). 

Em face da importância das quedas do idoso como problema de saúde 

pública, medidas devem ser tomadas, como cuidados básicos de segurança e 

prevenção, em especial nas situações em que elas estão ligadas a fatores 

ambientais. O idoso deve ser avaliado criteriosamente para que sejam 

identificados os principais fatores de risco para ocorrência de potenciais eventos 

no caso de idosos sem histórico de quedas e novos eventos para os que já 

sofreram algum episódio, com o objetivo de minimizar, por meio da prevenção, 

as chances de cair (CAVALCANTE; AGUIAR; GURGEL, 2012). 

Ao se analisar o perfil do idoso cearense, que mora na periferia da 

capital, onde reside a maioria dos idosos, vê-se que aquele que sofre quedas 

está na faixa etária entre 80 e 89 anos, também se sabe que as causas mais 

frequentes são as relacionadas aos fatores ambientais, tanto no ambiente 

domiciliar quanto em espaços públicos, onde principalmente, na periferia os 
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espaços de transitar são precários com calçadas desniveladas. Como 

consequência mais comum das quedas têm-se a fratura que leva à internação 

hospitalar, para arrematar, têm-se a maioria dos idosos que caem são 

sedentários. Desta forma, ao se analisar a realidade do idoso cearense, acha-se 

necessárias ações preventivas na atenção primária à saúde, sobretudo em 

relação à oferta de atividades físicas que certamente contribuiriam com a 

redução do risco de quedas. A efetivação de parcerias com a Estratégia Saúde 

da Família, com o Corpo de Bombeiros, com instituições governamentais e não 

governamentais podem propiciar uma maior oferta de atividades que sirvam 

como atrativo para a maior participação da população idosa em grupos de apoio 

ou aos serviços de saúde (COLARES et al, 2011; SILVA et al, 2011; 

CAVALCANTE; AGUIAR; GURGEL, 2012). 

Deve-se reforçar a importância do autocuidado e alertar as famílias e 

cuidadores para que participem da prevenção de queda com os idosos. Outro 

aspecto relevante é adaptar a infraestrutura dos domicílios, objetivando reduzir 

a ocorrência de quedas. Nessa perspectiva, considera-se que é necessária uma 

investigação com relação às questões ligadas à realidade dos idosos na 

comunidade para entender melhor a problemática vivenciada por essa 

população, o que possibilitará a elaboração e o planejamento de ações de saúde 

direcionadas às necessidades específicas desse grupo. Porém, segundo os 

dados apresentados em alguns estudos realizados no Ceará os idosos estão 

vivenciando riscos de quedas já documentados na literatura. Acredita-se que 

com a formulação de materiais educativos que sejam utilizados durante 

consultas e ações educativas poderia haver uma sensibilização maior do idoso 

cearense e brasileiro como um todo, com relação às quedas (COLARES et al, 

2011; SILVA et al, 2011; CAVALCANTE; AGUIAR; GURGEL, 2012). 

Desta forma, recomenda-se que em um programa de prevenção de 

quedas de idosos estejam presentes três componentes principais que devem se 

articular: políticas, pesquisa e prática. O papel das políticas é prover a 

infraestrutura e o suporte para a integração da prevenção à prática. A pesquisa 

é necessária para embasar a aplicação das intervenções. E a prática é onde a 

evidência é aplicada de acordo com padrões e protocolos estabelecidos pelas 

políticas (ALVES JÚNIOR; PAULA, 2008).  
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Ademais, temos no Brasil, projetos que visam oferecer aos idosos uma 

moradia adequada, como o da arquiteta Cybele Barros, o “Casa Segura”. Este 

projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde e passou a fazer parte integrante 

do Programa Nacional de Atenção Integral ao Idoso tendo como objetivo 

promover uma ambientação adequada, segura e confortável que dê mais 

independência ao idoso com uma vida doméstica de qualidade e dignidade 

(BARROS, 2000). 

Contamos também com o Prev-quedas, que é uma metodologia que visa 

atuar tanto nas causas como nas consequências das quedas de idosos. A base 

são as intervenções em comportamentos modificáveis dos indivíduos e também 

em ambientes frequentados pelos que envelhecem. Seu foco são as atividades 

físicas que objetiva o desenvolvimento de qualidades físicas que influem na 

prevenção de quedas como, por exemplo a força, o equilíbrio, a mobilidade 

articular e o sistema proprioceptivo (ALVES JÚNIOR; PAULA, 2008). 

 

1.3  Tecnologia educativa para prevenção de quedas  
 

O profissional de enfermagem deve incentivar a comunidade à 

prevenção de quedas, por meio de um plano de cuidado com uso de tecnologias 

educativas que envolva medidas comportamentais que direcionem a prevenção 

dos fatores de risco extrínsecos e minimização dos fatores intrínsecos. 

Com isso, os materiais educativos desenvolvidos estão sendo 

empregados como uma ferramenta de trabalho da equipe multidisciplinar, para 

auxiliar pacientes e familiares no processo de tratamento, recuperação e 

autocuidado (ECHER, 2005). As cartilhas educativas podem ser compreendidas 

como um recurso dedicado a informar a população sobre direitos, deveres, riscos 

para a ocorrência do evento, dentre outros, sendo o conteúdo abordado por meio 

da divulgação de conceitos e mensagens, bem como de perguntas e respostas, 

podendo alternar narrativas em quadrinhos e textos didáticos ou informativos 

com bastante ilustração (MENDONÇA, 2004, CASTRO; LIMA JÚNIOR, 2014). 

Nesse sentido, as cartilhas educativas, através da leitura pelo paciente 

e sua família, servem como um guia de orientações, reforçando o que foi 

explicado pelo enfermeiro ou outro profissional da equipe de cuidado à pessoa 

idosa, auxiliando em casos de dúvida e na tomada de decisões. Para isso, a 
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cartilha deve ser elaborada com conteúdo de fácil compreensão, com elementos 

convidativos e mensagens coerentes com o público alvo (FREITAS; CABRAL, 

2008). 

A partir disso, a organização na prática educativa em saúde, utilizando a 

tecnologia educativa, deve ser direcionada de modo a favorecer a participação 

dos sujeitos no processo instrucional, contribuindo para a construção da 

cidadania e o aumento da autonomia dos envolvidos. Sendo assim, devem 

explorar recursos que vão ao encontro dos significados culturais reconhecidos e 

valorizados no contexto dos usuários e da comunidade (CAMACHO et al, 2012). 

Com isso, o uso de tecnologias educativas impressas, como manuais, 

folhetos, folders, livretos, álbum seriado e cartilhas, são opções viáveis para 

informação e sensibilização da população podendo facilitar o caminho para a 

promoção da saúde por meio da participação da população. Quando se faz a 

construção compartilhada de conhecimentos, além de permitir ao paciente e à 

sua família uma leitura posterior, que reforça orientações verbais, serve como 

guia em casos de dúvidas auxiliando as tomadas de decisões cotidianas 

(FREITAS, REZENDE FILHO, 2011; REBERTE; HOGA; GOMES, 2012). 

Haja vista todas as vantagens dos materiais educativos, sua utilização é 

desejável em programas de prevenção de quedas. Isso adentra o modelo de 

Prevenção das Quedas preconizado pela OMS. Este modelo descreve uma 

abordagem coesa e multisetorial da prevenção das quedas que é baseada no 

conceito de Política de Envelhecimento Ativo da OMS – uma política pública 

proativa e flexível, baseada nos princípios de promoção da saúde e prevenção 

da doença. Assim sendo, o modelo reconhece a importância da adesão às 

estratégias de envelhecimento ativo e aos programas destinados a incrementar 

a saúde, a participação e a segurança dos idosos (OMS, 2010). 

O Modelo de Prevenção de Quedas da OMS é construído sobre três 

pilares que são altamente inter-relacionados e mutuamente dependentes: 1) 

Construir a conscientização sobre a importância da prevenção e do tratamento 

das quedas; 2) Incrementar a avaliação dos fatores individuais, ambientais e 

sociais que aumentem a probabilidade da ocorrência das quedas; 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. (OMS, 2010) 
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Como forma de subsidiar as mudanças comportamentais em saúde, e 

abordar os pilares preconizados pelo Modelo de Prevenção de Quedas da OMS, 

pensa-se no Modelo de Crenças em Saúde (MCS), como base metodológica 

para a criação de um material educativo. O MCS foi publicado, em 1966, por 

Rosenstock, que buscou explicar o comportamento humano no processo saúde, 

partindo do pressuposto de que para o indivíduo emitir comportamentos 

preventivos em relação a uma dada doença, necessita acreditar que ele é 

pessoalmente suscetível àquela doença e que sua ocorrência deverá ter, pelo 

menos, moderada seriedade em algum componente de sua vida (MOREIRA; 

SANTOS; CAETANO, 2009). 

Desenvolvido nos anos 50, por psicólogos sociais do Serviço de Saúde 

Pública dos Estados Unidos, tem sido considerado “o principal modelo para 

explicar e predizer a aceitação de recomendações sobre cuidados com a saúde” 

ou o modelo “ de maior influência e o mais amplamente pesquisado”. Ele foi 

utilizado na tentativa de explicar porque as pessoas não se preveniam 

corretamente contra certas doenças para as quais já havia testes ou vacinas, 

tais como a tuberculose ou a poliomielite (DELA COLETA, 2010).  

O modelo baseia-se em quatro crenças, duas delas a respeito da 

enfermidade e as outras duas relacionadas com os comportamentos de saúde 

para prevenir ou tratar a doença. Segundo Rosenstock (1974), a Suscetibilidade 

refere-se à percepção subjetiva do risco pessoal de contrair uma doença; a 

Severidade diz respeito à gravidade ou seriedade da doença, que pode ser 

avaliada pelo grau de perturbação emocional criada ao pensar na doença e/ou 

pelos tipos de consequências causadas pela doença (dor, morte, gasto material, 

interrupção de atividades, perturbações nas relações familiares e sociais, etc.); 

os Benefícios referem-se à crença na efetividade da ação e à percepção de suas 

consequências positivas; e as Barreiras Percebidas são os aspectos negativos 

da ação, avaliados em uma análise do tipo custo-benefício, considerando 

possíveis custos de tempo, dinheiro, esforço, aborrecimentos, entre outros. 

O modelo preconiza ainda que para realizar ações preventivas ou 

modificar comportamentos, o indivíduo necessita acreditar nos benefícios de tais 

mudanças, ou seja, que elas são capazes de reduzir sua suscetibilidade àquela 

doença ou reduzir sua seriedade. Segundo esse modelo, há barreiras 
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psicológicas importantes, capazes de impedir que o indivíduo tome ações 

relacionadas à prevenção de doenças (ROSENTOCK, 1990). 

Levando em consideração às ações relacionadas às políticas, torna-se 

necessário delimitar uma faixa etária para o idoso brasileiro, principalmente na 

formulação de políticas públicas e na demarcação de grupo populacional dos 

beneficiários focalizando os recursos e concebendo direitos a esta população. 

(SANTOS, 2004). No contexto brasileiro, a legislação visa assegurar esses 

objetivos por meio de algumas estratégias, como a Política Nacional do Idoso, 

Estatuto do Idoso e Política Nacional da Saúde do Idoso, partindo do 

reconhecimento prévio da importância do envelhecimento populacional para o 

país. A exploração e a análise dessa trajetória legislativa e política possibilita a 

compreensão do atual cenário da saúde para o idoso e suas implicações dentro 

de uma abordagem crítica e reflexiva. 

Como base legislativa têm se a lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994 

(BRASIL, 1994), que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso no Brasil, a 

mesma visa assegurar os direitos sociais do idoso (indivíduos com 60 anos ou 

mais) e criar condições para promover a sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade. 

Seguindo a lógica da importância da consideração do indivíduo idoso no 

contexto atual e as demandas e consequências geradas pelo envelhecimento 

populacional, foi instituído em 2003, pela lei n. 10.741, o Estatuto do Idoso. O 

objetivo do mesmo é regulamentar os direitos assegurados à pessoa idosa, 

determinando as obrigações das entidades assistenciais e atribuindo 

penalidades nas situações de desrespeito ao idoso. Garante ainda o “acesso 

universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, 

para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 

atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos” (BRASIL, 

2003). 

Dentro da trajetória da análise dos aspectos legislativos referentes à 

saúde do idoso, cabe reportar também a Política Nacional de Saúde à Pessoa 

Idosa tem por objetivo promover um envelhecimento saudável, o que significa 

preservar a sua capacidade funcional, sua autonomia e manter o nível de 

qualidade de vida, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS que 

direcionam medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção à 
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saúde. Assim, essa política define diretrizes norteadoras de todas as ações no 

setor da saúde, com indicação de responsabilidades para o alcance da proposta, 

uma delas, a saber: realizar ações de prevenção de acidentes no domicílio e nas 

vias públicas, como quedas e atropelamentos (BRASIL, 2006b). 

Em complementaridade, dentro da Política Nacional de Promoção da 

Saúde, encontra-se a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violência – portaria nº 737 e um dos preceitos básicos que norteiam 

essa política é que a promoção da saúde deve embasar todos os planos, 

programas, projetos e atividades de redução das violências e acidentes. 

Acidentes estes, que englobam o evento das quedas (BRASIL, 2010b).  

Considerando a queda como um evento que necessita ser inserido no 

cenário de cunho acadêmico, temos um grande número de publicações referente 

a este tema relacionado a idosos, constatado através de busca na base de dados 

Scopus, nos últimos cinco anos com os descritores “accidental falls” e “aged”. 

Obteve-se o resultado de 2.537 artigos em Português, Inglês e Espanhol. Destes 

426 são publicações na área de enfermagem e somente 21 são brasileiras. 

Analisando os estudos as pesquisas voltam-se, em sua maioria, para quedas 

hospitalares e os estudos estrangeiros lideram as pesquisas sobre prevenção de 

quedas domiciliares. No Brasil, os estudos limitam-se aos fatores de risco sobre 

quedas. 

Apesar do número elevado de artigos sobre o assunto, ainda se vê a 

incipiência de estudos referentes a mecanismos que promovam a prevenção dos 

eventos de queda, que englobem principalmente materiais educativos 

construídos para a população idosa, com o objetivo de promover o autocuidado.  

Alguns materiais educativos para prevenção de quedas em idosos estão 

disponíveis online, todas originadas no estado de São Paulo, nomeados de: 

“Cartilha de prevenção de quedas de Idoso no domicílio”, “Cair de maduro é só 

pra fruta: Manual de prevenção de quedas” (IAMSPE, 2013) e o “Manual de 

prevenção de quedas da pessoa idosa” (IAMSPE, 2010). O primeiro é 

pertencente a uma agência de cuidadores é composta por 10 páginas e utiliza 

fotografias em seu corpo. O segundo possui 24 páginas, uma mescla de figuras 

e desenhos de linha simples, a linguagem é extensa e predominantemente na 

voz passiva. O último também possui 24 páginas e muitas figuras com 

características de caricaturas e supercoloridas além de utilizar linguajar técnico. 
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Dificultou a análise dos materiais em seu conteúdo por não explicitarem o público 

a qual se destinam.  

As observações do que foram descritas acima, basearam-se nas 

recomendações de A Guide to Creating and Evaluating Patient Materials (2010) 

que indica: a utilização de voz ativa, sentenças com oito a 10 palavras, não 

utilização de termos técnicos e científicos, não utilização de caricaturas, não 

supercolorir, mostrar mensagem principal e público-alvo na capa. 

Além disso, um estudo de Salomão (2011) analisa o “Manual de 

prevenção de quedas da pessoa idosa” (IAMSPE, 2010) quanto a forma e o 

conteúdo do instrumento e sua adequação ao público-alvo. O estudo avaliou 

qualitativamente a efetividade do conteúdo informativo do manual sobre o idoso 

que utiliza o serviço de geriatria ambulatorial do Hospital do Servidor Público 

Estadual, na cidade de São Paulo. A pesquisa conclui que foram ignoradas 

características marcantes do idoso, tais como a experiência e conhecimentos 

adquiridos durante um longo processo de vida. Indicou também a falta de busca 

de informações precisas sobre o receptor, o que ele pensa sobre prevenção, 

saúde e promoção de saúde e quais mídias deveriam ser utilizadas para 

transmitir as informações. 

Contudo, vivenciamos o uso crescente de materiais educativos nos 

serviços de saúde e isto possibilita o processo de ensino-aprendizagem por meio 

de interações mediadas pelo locutor, paciente e família e o material educativo 

escrito. Pensando nisso, o enfermeiro pode atuar nas intervenções educativas, 

comunicando conteúdos e avaliando recursos educativos produzidos para 

educação em saúde. Isto traz desafios e exige definições claras dos objetivos 

educacionais a serem atingidos pelo público-alvo. A abordagem participativa 

utilizada na construção do material educativo permite identificar as necessidades 

do público, as quais indicam o conteúdo da cartilha correspondendo às suas 

próprias demandas (OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014). 

Assim, este estudo se enquadra no desenvolvimento e validação de 

instrumentos de aferição de saúde e qualidade de vida dos idosos e no 

desenvolvimento de tecnologia de autocuidado, que são tópicos contidos nas 

prioridades comuns no conjunto de Avaliação de Políticas, Programas, Serviços 

e Tecnologias na seção de saúde do idoso mostrando-se como relevantes para 
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a saúde pública da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

(BRASIL, 2011). 

O Diagnóstico de Enfermagem de Risco de Quedas, segundo pesquisa, 

estava presente em mais da metade dos idosos estudados. Justifica-se assim a 

criação de materiais educativos, no caso deste estudo o tipo cartilha, que 

agreguem em ações educativas envolvendo tanto o idoso quanto familiares 

(MARIN et al, 2010).  

Acredita-se que a utilização da cartilha para prevenção de quedas na 

prática clínica do enfermeiro, ou de qualquer profissional da saúde que trabalhe 

com foco na população idosa, como ferramenta de trabalho na prática 

profissional, poderá incrementar o cuidado em saúde com vistas a evitar esses 

eventos de grande prejuízo para a saúde e independência do idoso. 

Além disso, o idoso é um indivíduo com potencial de aprendizagem, que 

necessita de compreensão quanto suas particularidades como alguém capaz 

para, sozinho ou com auxílio, realizar seu autocuidado. Há a necessidade do uso 

de tecnologias educativas favoráveis à realidade vivida por cada paciente de 

forma a fornecer-lhes informações que promovam sua saúde e os ajude na 

prevenção de possíveis agravos, frente à negligência de autocuidado por conta 

da desinfomação além das dúvidas frequentes quanto a melhoria da saúde. 

Profissionais que trabalham com o público idoso que são sensíveis às 

necessidades de aprendizagem e autocuidado que emitem seus clientes são 

motivados a construir tecnologias que favoreçam o bem estar de seus pacientes 

(BARROS; SANTOS; GOMES; ERDMANN, 2012).  

Tendo em vista os diversos aspectos do envelhecimento, hábitos de vida 

e saúde dos idosos relacionados que podem levar à queda, pensa-se na 

seguinte questão: Quais informações devem conter em uma tecnologia 

educativa para prevenção de quedas direcionada à idosos, para que a mesma 

seja validada segundo avaliação de juízes e público alvo? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Desenvolver uma cartilha educativa para prevenção de quedas em 

idosos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Desenvolver uma cartilha educativa para prevenção de quedas em 

idosos com base no modelo de crenças em saúde. 

 Validar o conteúdo e aparência da cartilha educativa para 

prevenção de quedas em idosos com juízes. 

 Validar a aparência da cartilha para prevenção de quedas com 

idosos assistidos na atenção primária em saúde. 
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3  METODOLOGIA 

 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo com delineamento metodológico, pois esse 

desenho tem como propósito elaborar, validar e avaliar os instrumentos e 

técnicas de pesquisa, tendo como meta a elaboração de um instrumento 

confiável, preciso e que possa ser utilizado posteriormente por outros 

pesquisadores (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Desse modo, o estudo foi dividido em dois blocos. O primeiro bloco 

consistiu na construção da cartilha educativa através da demanda de 

conhecimento dos idosos, orientada pela literatura seguindo o MCS e o segundo 

bloco consistiu na validação de conteúdo e aparência com juízes e teste piloto 

com validação de aparência junto ao público-alvo.    

 

3.2 Etapas do Estudo 

 

O referencial metodológico é imprescindível para garantir a qualidade, 

confiabilidade e organização na construção de materiais educativos, por esta 

razão, a elaboração da cartilha seguiu as seguintes etapas: submissão do projeto 

ao comitê de ética em pesquisa, diagnóstico situacional baseado no modelo de 

crenças em saúde, levantamento bibliográfico, elaboração da cartilha com base 

em “A Guide of a Creating and Evaluating Patient Materials” (2010), validação do 

material por juízes, avaliação da adequação do material por meio do “Suitability 

Assessment of Materials” (SAM), cálculo do índice de legibilidade de Flesch (ILF) 

e o teste piloto. 

Dessa forma, a figura 1 destaca o desenvolvimento do estudo:  
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Figura 1 - Diagrama das etapas Metodológicas para a Construção da Cartilha. Fortaleza, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Diagnóstico situacional  
 

Na fase preliminar, foram realizadas quatro oficinas, com idosos, como 

forma de fazer um diagnóstico situacional, sendo que em cada oficina foi 

abordado, individualmente, uma variável do Modelo de Crenças em Saúde. 

O diagnóstico situacional é uma ferramenta que auxilia conhecer os 

problemas e as necessidades sociais como: necessidade de saúde, educação, 

saneamento, segurança, transporte, habitação. Esta metodologia é definida 

como um meio de identificação e análise de uma realidade e suas necessidades, 

a fim de elaborar propostas de organização ou reorganização, compondo o início 

da fase do processo de um planejamento (COREN, 2010). 

Portanto, o diagnóstico situacional neste estudo foi de fundamental 

importância para o levantamento de problemas, que por sua vez fundamentou o 

planejamento estratégico situacional permitindo o desenvolvimento do material 

educativo com foco nos problemas encontrados, nas dúvidas e 

desconhecimento sobre alguns pontos da prevenção de quedas. 
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Na área da saúde, algumas teorias e modelos têm sido utilizados para 

explicar como o comportamento pode ser influenciado pelas crenças. A partir 

dessa assertiva escolheu-se o Modelo de Crenças em Saúde para integrar o 

diagnóstico situacional com a premissa básica de que esse modelo adentra o 

mundo do estudado constatando que sua motivação advém do seu 

comportamento e não o ambiente físico (STUCHI; CARVALHO, 2008; PIRES; 

MUSSI, 2012). 

O MCS é um instrumento conceitual valioso para a compreensão de uma 

variedade de comportamentos relacionados à saúde, como alterações de dieta, 

obediência a regimes médicos, decisão de parar de fumar, entre outros. 

Rosenstock, em 1966, publicou o modelo para explicar a ação preventiva, e 

aplicado posteriormente a comportamentos relacionados à manutenção da 

saúde em geral, incluindo a procura do diagnóstico e o atendimento correto às 

recomendações médicas (PIRES; MUSSI, 2012). 

A partir desta compreensão, foram realizadas oficinas como parte das 

atividades do grupo, com idosas que integram o Projeto de extensão Promoção 

da Saúde de Idosos através do grupo V.I.D.A.: Viver, Interagir, Desenvolver e 

Aprender, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

que funciona há mais de 20 anos no Centro de Desenvolvimento Familiar 

(CEDEFAM). Este Centro é campo de prática de alunos da Universidade Federal 

do Ceará e está localizado na Regional III em Fortaleza – CE. 

As oficinas ocorreram no período de outubro a de novembro de 2015, 

com a participação em média de 15 idosas. As atividades foram coordenadas 

pela própria pesquisadora, com o auxílio de acadêmicos de Enfermagem, que 

prestavam estágio curricular no referido grupo, no acompanhamento das idosas 

durante as atividades. Na ocasião, foi pedida a anuência da participação das 

idosas nas oficinas através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B). 

Cada encontro abordou uma variável do modelo de crenças em saúde, 

com o objetivo de apreender o conhecimento das idosas sobre quedas. Todas 

as oficinas ocorreram no mesmo formato, descrito da seguinte forma:  

 Acomodação/recepção das idosas: as idosas que chegavam 

ao grupo foram acolhidas e acomodadas nas cadeiras dispostas 

em semicírculo. 
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 Distribuição de crachás: os nomes das idosas e dos 

coordenadores das atividades foram escritos em crachás para 

facilitar a identificação e memorização para as atividades 

posteriores. Este momento teve como intuito a apresentação 

individual dos integrantes do grupo de extensão e as idosas, 

promovendo uma aproximação através do diálogo, além de 

assegurar a identificação dos participantes durante toda ação.  

 Atividade inicial: realização de técnicas de grupo para 

apresentação das idosas com música e atividades de 

relaxamento para que houvesse desinibição e entrosamento 

grupal.  

 Atividade principal: cada oficina contou com uma atividade 

particular com objetivo de extrair informações preliminares para o 

conteúdo da cartilha. 

 Resumo: ao final, de cada encontro foi realizado um feedback, 

através da apresentação dos resultados das atividades pelas 

participantes e perguntas direcionadas às ideias expostas.  

1ª Oficina – Suscetibilidade às quedas 

A primeira oficina teve como objetivo buscar nas idosas o conhecimento 

sobre a suscetibilidade de quedas através da técnica de Brainstorming. 

A técnica de Brainstorming ou tempestade de ideias constitui uma 

metodologia que se estimula e coletam-se as ideias dos participantes da 

atividade, um por vez, sem provocar preocupação crítica, até que se esgotem 

todas as opiniões dos participantes. É muito utilizada para promover a interação 

de um pequeno grupo de trabalho, onde o ponto chave está no incentivo à 

participação de todos em divulgar as ideias que vão surgindo. Assim, um grupo 

se reúne com a finalidade de obter o maior número possível de ideias para a 

solução de um problema específico (MINICUCCI, 2001). 

Para iniciar um Brainstorming, é necessário definir o público envolvido 

(idosas do grupo V.I.D.A.), o moderador (a própria pesquisadora) e o objetivo (a 

suscetibilidade percebida pelas idosas sobre queda), ou seja, o motivo daquela 

reunião estar acontecendo e onde se pretende chegar com aquilo. No caso desta 

pesquisa foi utilizada a forma não estruturada, pois é mais descontraída e com 
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maior fluxo de ideias, uma vez que as pessoas expressam suas ideias à medida 

que elas vão acontecendo, sem uma ordem a ser aguardada. Todas as ideias 

do grupo foram registradas, sem críticas ou julgamentos (ROLDAN et al, 2009).  

Com relação ao tempo de duração da atividade depende do grau de 

dificuldade do tema para as participantes, ou até mesmo da quantidade de 

pessoas envolvidas. Um único brainstorming pode durar tanto minutos, quanto 

horas. Nesta oficina o tempo foi de uma hora, aproximadamente a duração da 

reunião semanal do grupo. O Brainstorming valoriza o bom-senso, as boas 

alegações, a pré-disposição à colaboração, as argumentações e a ousadia de 

opiniões e ideias (ROLDAN et al, 2009). 

 

2ª Oficina – Severidade após a queda 

 

A segunda oficina buscou, através de desenhos expressos em 

cartolinas, conhecer as informações que as idosas possuíam acerca das 

complicações que podem ocorrer após o episódio de queda.  

Para o alcance dos objetivos, recorreu-se à técnica de desenho, 

utilizando cartolina. Essa atividade possibilitou o desenvolvimento de um 

ambiente em que as idosas puderam expressar suas opiniões, anseios, dúvidas 

e suas experiências acerca do assunto abordado, como também explorou o grau 

de entendimento de cada uma, além de propiciar uma exteriorização de seus 

pensamentos e uma expansão de seus saberes (MOURA et al, 2015). 

 

3ª Oficina – Benefícios da prevenção de quedas 

 

Como objetivos da terceira oficina buscou-se compreender como o 

grupo percebia a importância da adesão de ações preventivas para quedas e 

seus benefícios por meio de colagem. 

Na oficina de corte e colagem, com a utilização de revistas, as idosas 

recortaram imagens que demonstravam meios de prevenção de quedas. 

Posteriormente, os cartazes construídos, permitiram aos facilitadores um espaço 

para uma discussão sobre os empecilhos levantados pelas idosas. 

 

4ª Oficina – Barreiras percebidas contra a prevenção de quedas 
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A última oficina teve o objetivo de identificar as barreiras existentes para 

a adoção de ações preventivas para quedas por meio da técnica de colagem. 

Durante a oficina, com a utilização de revistas, as idosas recortaram imagens 

que demonstravam barreiras percebidas por elas para prevenção de quedas.  

Como a cartilha a ser construída é um instrumento educativo ressalta-se 

a necessidade de aproximação com a realidade vivenciada por seu público-alvo, 

para que seja possível alcançar resultados positivos após a sua construção. 

Cabral et al (2015) evidenciou na realização de oficinas realizadas com 

utilização da técnica de colagem em cartazes, que houve a estimulação do 

diálogo, da indagação e da reflexão. Além disso, com a realização das oficinas, 

no geral, obteve-se uma maior compreensão sobre o assunto estudado. Deste 

modo, os encontros foram problematizadores, refazendo modos de pensar e de 

agir, sendo um espaço de construção do saber e trocas efetivas.    

 

3.2.2 Levantamento na literatura 

 

Para embasar a construção da cartilha, foi realizado um levantamento 

bibliográfico para proporcionar segurança e respaldo para a utilização da 

tecnologia educativa sendo assim baseada no conhecimento científico da 

literatura existente. 

Para esta etapa foram levantados dados que contemplem as quatro 

variáveis do Modelo de Crenças em Saúde. A coleta de dados seguiu os 

seguintes passos: elaboração de pergunta norteadora, busca na literatura, coleta 

de dados, análise crítica dos estudos incluídos e discussão dos resultados.  

A pergunta norteadora para a elaboração do levantamento bibliográfico 

foi: “Quais são ações desenvolvidas para a prevenção de quedas em idosos 

dentro das variáveis do modelo de crenças?”.  

Para o levantamento dos artigos na literatura foi realizada uma busca 

nos seguintes bancos de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online / National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Scientific Electronic 

http://www.scielo.org/
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Library Online (SciELO). 

Foram utilizados na busca os descritores gerais e suas combinações nos 

idiomas português e inglês: Acidentes por Quedas / “Accidental Falls” e Idoso / 

“Aged”. Cada artigo que se encaixou nos critérios de eleição e correspondeu à 

resposta da pergunta norteadora foi categorizado dentro das variáveis do MCS. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: publicação que possuísse 

relação com a temática, estivesse disponível gratuitamente e eletronicamente na 

íntegra; estivesse em português, inglês ou espanhol; artigos publicados e 

indexados nas bases de dados nos referidos bancos de dados nos últimos 10 

anos, para abranger recomendações mais recentes. Foram excluídos estudos 

duplicados, editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos e anais de eventos 

científicos. 

Foi realizado também um aprofundamento através do fichamento dos 

artigos (APÊNDICE A). Em seguida, foi feita a análise dos dados selecionados 

de forma descritiva, possibilitando classificar os dados, com o intuito de reunir o 

conhecimento produzido sobre o tema a partir da categorização destes. 

Os dados foram distribuídos de acordo com as variáveis do Modelo de 

Crenças em Saúde. As evidências encontradas subsidiaram os conteúdos para 

construção da cartilha educativa, juntamente com o diagnóstico situacional feito 

anteriormente. 

 

3.2.3 Elaboração da cartilha  
 

A etapa seguinte foi a confecção da cartilha, intitulada “Passos para a 

prevenção de quedas em idosos” que seguiu as orientações de A Guide to 

Creating and Evaluating Patient Materials (2010). 

Com os objetivos de promover a compreensão do indivíduo e melhorar 

a capacidade de adesão a prevenção, tratamento e planos de cuidados as 

diretrizes de “A Guide to Creating and Evaluating Patient Materials”, permitem a 

construção de materiais educativos baseadas em evidências e que refletem a 

preocupação de atingir pessoas com alfabetização limitada. 

Com isso, para esta etapa de confecção da cartilha foram adaptadas as 

orientações dos autores já citados anteriormente, os quais descrevem aspectos 

http://www.scielo.org/
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relacionados a linguagem, ilustração, layout e design e adaptação cultural. O 

quadro abaixo representa as orientações desses estudos cujos autores 

recomendam os seguintes critérios: 
Quadro 1 – Aspectos da linguagem, ilustrações, Layout e Design e Adaptação Cultural para 

elaboração de materiais educativos impressos. Fortaleza, 2017 

L
in

g
u

ag
em

 

 Três a cinco ideias principais por seção; 
 Cada tema será desenvolvido completamente; 

 Ações claras esperadas pelo cliente; 
 Ações apresentadas numa ordem lógica; 

 As ideias e conceitos abstratos clarificados com exemplos; 

 Incluídas apenas as informações necessárias; 
 As ações positivas serão destacadas; 

 Informar os benefícios com a leitura do material; 
 Palavras curtas;  

 Sentenças com oito a 10 palavras; 
 Informações em forma de conversa; 
 Voz ativa; 

 Não utilizar jargões, termos técnicos e científicos assim como, 
abreviaturas, acrômios e siglas. 

Il
u

st
ra

çõ
es

 

 

 Ilustrações que ajudem a explicar ou enfatizar pontos e ideias 
importantes do texto; 

 Evitar ilustrações abstratas e que tenham apenas função decorativa 
no texto, como também desenhos e figuras estilizadas; 

 Ação ou comportamento esperado ao invés do que deve ser evitado; 
 Desenhos de linha simples; 

 Ilustrações apropriadas ao leitor; 
 Objetos pequenos apresentados em ilustrações maiores; 
 Ilustrações de boa qualidade e alta definição;  

 Não utilizar caricaturas; 
 Símbolos e imagens familiares ao público alvo; 
 Símbolos e sinais pictográficos serão usados com cautela; 

 Considerar nas ilustrações características raciais e étnicas do público-
alvo; 

 Ilustrações dispostas de modo fácil, próximas aos textos aos quais 
elas se referem; 

 Setas ou círculos para destacar informações-chave; 
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L
ay

o
u

t 
e 

D
es

ig
n

 

 

 Fonte 14, no mínimo; 
 Fontes para os títulos dois pontos maiores que as do texto; 

 Textos apenas com fontes estilizadas e maiúsculas serão evitados; 
 Negrito será empregado apenas para os títulos ou destaques; 

 Não supercolorir; 
 Impressão fosca; 
 Capa com imagens, cores e textos atrativos; 

 Mensagem principal e público-alvo mostrados na capa; 
 Sinalização adequada dos tópicos e subtópicos; 

 Palavras ou ideias-chave colocadas no início da frase ou da 
proposição; 

 Ideia completa numa página ou nos dois lados da folha; 

 Informações mais importantes colocadas no início e no fim do 
documento;  

 Ideias na sequência em que o público-alvo irá usá-las; 

 Limitada a quantidade de texto na página.  

A
de

qu
aç

ão
 C

ul
tu

ra
l  

 

 Termos preferenciais e respeitáveis para se referirem ao grupo ou 
condição, centrar-se na pessoa; 

 Facilidade para possível tradução / adaptação;  
 Entendimento do grupo de saúde / doença e o papel da assistência; 

 Uso da medicina complementar ou outras práticas; 
 Reflexão dos papéis esperados do indivíduo e da família. 

 

Após seleção do material foram elaborados os textos para cada tipo de 

variável do modelo de crenças em saúde: suscetibilidade, severidade, benefícios 

e barreiras percebidas.  

Em seguida, houve encontros com a designer gráfica para captar a 

mensagem do texto em forma de ilustração, utilizando o software Adobe 

InDesign CS3 específico para criar e colorir os desenhos, de forma que fiquem 

atrativos e condizentes com os textos elaborados, facilitando assim, a 

assimilação do público-alvo.  

À medida que o designer criava os desenhos eles eram enviados para a 

pesquisadora para ajustes e aprovação, após isso foi feita a diagramação e 

paginação através do software Adobe InDesign CS6. Ao final a cartilha foi 

composta por 29 páginas. 

 

3.2.4 Processo de Validação  
Após a construção da cartilha foi necessária uma etapa de validação do 
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material visando à avaliação do mesmo. É recomendado que esse processo seja 

realizado por profissionais especialistas na área temática na qual a cartilha foi 

feita, assim como realizado em estudos de diversos autores (FEITOZA, 2015; 

GALDINO, 2014; LIMA 2014; MEDEIROS, 2012; TELES, 2011). 

À medida que a validade e confiabilidade dos instrumentos são 

demonstradas, atesta-se sua qualidade, afasta-se a possibilidade de erros 

aleatórios e aumenta-se a credibilidade de sua utilização na prática (LOBIONDO-

WOOD; HABER, 2011). 

No presente estudo foi realizada inicialmente a validação de conteúdo, 

aparência e adequabilidade da cartilha, por meio da sua avaliação por juízes e 

posteriormente foi feito um teste piloto onde foi avaliada a validade da mesma 

pela população a qual se destina. 

Vale ressaltar, que a cartilha abrangeu aspectos intrínsecos e 

extrínsecos com relação ao mecanismo da queda e também por esta se tratar 

de um evento multifatorial, foram necessários profissionais em diversas áreas de 

atuação. Para participarem como juízes de validação do material, foram 

convidados: enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

profissionais de educação física, advogados, pedagogos, arquitetos e 

publicitários.  

Primeiramente, foram selecionados os juízes por meio da amostragem de 

bola de neve, na qual ao identificar um sujeito que se encaixe nos critérios de 

elegibilidade necessários para participar do estudo, é solicitado ao mesmo que 

sugira outros participantes. Foi escolhido esse tipo de amostragem devido ser 

utilizada em populações com características que possam ser difíceis de serem 

encontradas, como nesse caso que se exigem características muito específicas 

dos juízes (POLIT; BECK, 2011). Para facilitar a confirmação dos dados dos 

especialistas, foram realizadas consultas na Plataforma Lattes, do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Como parâmetros de análise para a seleção dos juízes, foram avaliados: 

habilidade / conhecimento adquiridos pela experiência; habilidade / 

conhecimento especializado que torna o profissional uma autoridade no assunto; 

habilidade especial em determinado tipo de estudo; classificação alta atribuída 

por uma autoridade; aprovação em um teste específico para identificar experts. 

Estes parâmetros foram baseados em JASPER (1994) e MOTA (2014), pois 
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contemplam aspectos mais diversificados de formação acadêmica e experiência 

profissional.  

A partir disso, fizeram parte deste comitê apenas os juízes cujo perfil 

preencheu pelo menos dois ou mais critérios, conforme descrito no quadro a 

seguir, tendo em vista que eles avaliariam a cartilha de acordo com o conteúdo 

e com a aparência. 

Quadro 2 – Critérios de seleção dos Juízes. Fortaleza, 2017  

                                                 
5 O desenvolvimento de níveis muito elevados de proficiência em atividades profissionais 
parecem exigir muitos anos ou mesmo décadas de experiência (ERICSSON, 2006).  

REQUISITO CARACTERÍSTICAS 

Possuir habilidade / conhecimento 
adquirido(s) pela experiência 

 

- Ter experiência profissional, de 
pelo menos 10 anos5; 

- Ter experiência docente na área 
de Saúde do idoso, pelo período 
mínimo de 10 anos; 

- Ter experiência na realização de 
atividades individuais e coletivas de 
promoção à saúde do idoso; 

- Ter participado ou avaliado 
projetos de acessibilidade para 
idosos; 

- Ter realizado ou avaliado projetos 
de construção e/ou adequação de 
material educativo a público 
específico.  

Possuir habilidade / conhecimento 
especializado que torna o profissional 
uma autoridade no assunto 

- Ter sido palestrante convidado em 
evento científico na área de saúde 
do idoso/Gerontologia/Geriatria; 

- Ter orientado ou participado da 
realização de trabalhos acadêmicos 
com temática relativa à área de 
Saúde do idoso/ Gerontologia/ 
Geriatria; 

- Possuir título de especialista, com 
monografia em temática relativa à 
área de Saúde do idoso/ 
Gerontologia/ Geriatria; 

- Possuir curso na área de Saúde do 
idoso/ Gerontologia/ Geriatria; 

- Possuir curso na área de 
acessibilidade ou construção de 
materiais educativos; 
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- Ter participação em grupos de 
pesquisa relacionados à sua área 
de atuação; 

- Possuir título de mestre, com 
dissertação em temática relativa à 
área de Saúde do idoso/ 
Gerontologia/ Geriatria; 

- Possuir título de doutor, com 
dissertação em temática relativa à 
área de Saúde do idoso/ 
Gerontologia/ Geriatria; 

- Participação em mesas redondas 
de eventos científicos da área de 
Saúde do idoso/ Gerontologia/ 
Geriatria. 

Possuir habilidade especial em 
determinado tipo de estudo 

 

- Ter autoria em artigos científicos 
com temáticas relativas à Saúde do 
idoso/ Gerontologia/ Geriatria 
publicados em periódicos 
classificado pela CAPES; 

- Ter experiência em construção e 
validação de materiais educativos; 

- Participação em bancas 
avaliadoras de trabalhos 
acadêmicos com temática relativa à 
área de Saúde do idoso/ 
Gerontologia/ Geriatria; 

- Ter autoria em artigos 
científicos/monografias com 
temáticas relativas à avaliação de 
material educativo. 

Possuir aprovação em um teste 
específico para identificar experts 

- Ser profissional titulado pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG). 

Possuir classificação alta atribuída por 
uma autoridade 

- Ter recebido de instituição 
científica conhecida, homenagem 
menção honrosa de 
reconhecimento como autoridade 
na área de saúde do idoso / 
Gerontologia;  
- Possuir trabalho(s) premiado(s) 
em evento(s) nacional(is) ou 
internacional(is), cujos conteúdo(s) 
seja(m) referente(s) à área temática 
de Saúde do 
idoso/Gerontologia/Geriatria. 
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Os juízes foram convidados a participar mediante contato formal através 

de carta-convite via correio eletrônico (APÊNDICE B) e ao aceitar, o participante 

preencheu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

C) através de assinatura digitalizada, por conta de preenchimento online, para a 

autorização da anuência. Os juízes receberam através do e-mail além dos 

documentos referentes ao aceite da participação, os links que continham a 

cartilha a ser avaliada juntamente com os respectivos instrumentos de avaliação, 

e o manual do SAM em português. Foi dado um prazo de 15 dias para que os 

mesmos reenviassem os instrumentos preenchidos. 

Para o cálculo do tamanho da amostra foi utilizada a seguinte fórmula: 

n= Zα2.P (1-P) 

e2 

 Z Nível de confiança baseado em escores Z da distribuição normal 

padrão 

 P  proporção esperada dos juízes, indicando a adequação de cada item 

desvio padrão  

 e  diferença proporcional aceitável em relação ao que seria de esperar; 

erro amostral absoluto 

 
n = 1,962. 0,85. 0,15 = 22 juízes 

                                                           0,152 
 

Considerou-se nível de confiança de 95%, assim, os valores 

empregados para o cálculo foram: Zα²=1,96; P=0,85; e=0,15. 

Após o cálculo amostral verificou-se que o número de 22 juízes seria o 

ideal para a avaliação, esta fase ocorreu de agosto a setembro de 2016. 

Uma das formas de validação neste estudo foi a validade de aparência, 

esta pode ser considerada uma forma subjetiva de validar um 

instrumento/estratégia, consistindo no julgamento quanto à clareza e 

compreensão (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

Outra forma de validação da cartilha que foi utilizada foi a validade de 

conteúdo que é uma avaliação definida como a verificação da relevância dos 

itens propostos pelo instrumento de estudo e sua representatividade em relação 

aos objetivos propostos (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

O processo de validação de conteúdo é feito por experts ou peritos na 
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área que determinam se o conteúdo da cartilha está correto e adequado aos 

usuários. A validade de conteúdo da cartilha educativa para prevenção de 

quedas em idosos será realizada através do índice de Validade de Conteúdo 

(IVC) preconizado por Waltz e Bausell (1981) e utilizado por inúmeros 

pesquisadores (LIMA, 2014; MEDEIROS, 2013; DODT; XIMENES; ORIÁ, 2012; 

TELES, 2011) (APÊNDICE E).  

O IVC compreende um método muito utilizado na área de saúde. Este 

mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do instrumento e de seus itens. Permite inicialmente 

analisar cada item individualmente e depois o instrumento como um todo. Este 

método emprega uma escala tipo Likert com pontuação de um a quatro, onde 

podem ser classificados como: 1 = irrelevante, 2 = pouco relevante, 3 = 

realmente relevante, 4 = muito relevante (ALEXANDRE; COLUCI, 2011; POLIT; 

BECK, 2006). 

Para efeitos deste estudo, as pontuações foram de 1 a 4 renomeadas 

para 1 = discordo totalmente, 2 = concordo parcialmente, 3 = concordo, 4 = 

concordo totalmente, pois equipara-se à classificação original e contempla as 

perguntas que serão apreciadas pelos juízes. Também foi acrescida a opção N/A 

indicativo de “não se aplica”, pois alguns itens não contemplam a competência 

profissional de alguns juízes, visto que existem perguntas direcionadas ao 

profissional da saúde, desta forma juízes da área da publicidade, arquitetura, 

direito ou pedagogia podem não ter o domínio do item. 

O escore do índice foi calculado por meio da soma de concordância dos 

itens que foram marcados por “3” ou “4” pelos especialistas. Os itens que 

receberam pontuação “1” ou “2” foram revisados ou eliminados, além disso os 

itens que levaram “N/A” também tiveram que ser justificados. 

A fórmula para avaliar cada item individualmente é demonstrada abaixo: 

IVC = número de respostas “3” ou “4” 
                                               número total de respostas 
 

Para avaliar a cartilha como um todo, foi utilizada a forma de cálculo 

preconizada por Polit e Beck (2006), na qual o somatório de todos os IVC 

calculados separadamente é dividido pelo número de itens do instrumento. 

Como a amostra foi de 30 juízes, a literatura recomenda um ponto de corte de 

0,78 (LYNN, 1986). As sugestões e opiniões dadas pelos juízes foram 
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organizadas em quadros. 

 

3.2.5 Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) 
 

Os itens da escala de Likert, dos instrumentos aplicados aos juízes, 

foram avaliados por proporções. A concordância entre os juízes no tocante a 

avaliação da cartilha educativa foi realizada pelo Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (ICC), com nível de significância de 5%. A correlação intraclasse é 

considerada a melhor medida para avaliar a correlação intra e interobservador, 

por analisar a correlação e a concordância entre os resultados, além disso, pode 

ser computado para demonstrar a forca da relação entre as classificações dos 

observadores (PEREIRA, 2006; POLIT; BECK, 2011). 

Nesse estudo foi considerado um valor mínimo de 70% de concordância 

entre os juízes. 

 

3.2.6 Suitability Assessment of Materials (SAM) 

  

Após a validação do conteúdo através do IVC, foi aplicado outro 

instrumento para avaliação da adequação do material educativo, o Suitability 

Assessment of Materials (SAM). Preconizado por Doak, Doak e Root (1996) e 

traduzido e adaptado para o Português por Sousa, Turrini e Poveda (2015) 

(ANEXO A) é um instrumento que permite avaliar o material educativo quanto à 

sua adequação para o paciente. 

Já foi utilizado por diversos autores (OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 

2014; GALDINO, 2014; MEDEIROS, 2012; SOUSA, 2011; OLIVEIRA; 

FERNANDES; SAWADA, 2008) que evidenciaram que o instrumento é 

adequado para a validação de aparência de materiais educativos. 

O instrumento foi preenchido pelos juízes. A sua necessidade de 

aplicação foi importante neste estudo, pois ele avaliou outros aspectos que não 

são contemplados pelo IVC, como por exemplo, a adequação cultural, 

abrangendo assim outros aspectos avaliados. 

O SAM é um instrumento americano e consiste em uma listagem ou 

checklist com seis categorias (conteúdo, compreensão do texto, ilustração, 



50 
 

  

apresentação, motivação e adaptação cultural) com 22 itens, uma escala de 

pontuação de zero a dois e deve ser aplicado após a leitura do texto.  

Cada fator foi classificado como superior, adequado ou não adequado 

conforme os critérios objetivos incluídos no instrumento. Com isso, foi calculada 

uma pontuação para cada grupo de fatores em geral. Para cálculo das médias 

das avaliações dos juízes foram atribuídos pontos como se segue: 

Superior - 2 pontos 

Adequado – 1 ponto 

Não adequado – 0 ponto 

Visto que, houve juízes de áreas muito distintas foi construído para a 

aplicação deste instrumento o manual explicativo do SAM (APÊNDICE F), que 

foi enviado um link através da ferramenta Google Drive junto com os outros 

instrumentos. Nele estava explicitado cada item do instrumento com sua 

respectiva explicação de forma que serviu como auxiliar na atribuição dos pontos 

em cada aspecto. 

O preenchimento deste instrumento levou em média 15 minutos, segundo 

os juízes, e o resultado da somatória dos pontos atribuídos a cada item do 

instrumento categorizou o material quanto à adequação do material educativo 

para o público alvo. A classificação utilizada segundo a literatura é a seguinte: 

QUADRO 3 - Classificação do material segundo as médias. Fortaleza, 2017 

70%-100% Material superior (excelente) 

40% - 69% Material adequado 

10% - 39% Material não aceitável 

 

O cálculo foi realizado por meio do somatório total dos escores, dividido 

pelo total de itens do questionário. Os autores do instrumento consideram que, 

para que o material seja considerado adequado, deverá apresentar valor igual 

ou superior a 40% em relação ao total de escores. 

Foi considerado neste estudo um índice de concordância de 70% entre os 

juízes, onde tenham validado o instrumento como excelente. Os dados foram 

inseridos no programa Excel e organizados em tabela e quadros, bem como as 

sugestões e opiniões dos juízes.  
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3.2.7 Índice de Legibilidade de Flesch (ILF)  

 

Além do conteúdo, da clareza das mensagens e da compreensão do 

material educativo, pode-se avaliar a facilidade de leitura do texto. Para essa 

finalidade existem as fórmulas de cálculo do índice de legibilidade (DOAK; 

DOAK; ROOT, 1996). 

O índice de legibilidade é uma indicação da facilidade de leitura do texto 

que pode ser validado com mais de 40 fórmulas diferentes. As fórmulas 

geralmente consideram variáveis como a quantidade de sílabas das palavras, o 

Como afirma o estudo de Moreira e Silva (2005) o Índice de Legibilidade de um 

texto é um fator importante para a compreensão do paciente. Levar em conta a 

adequação do referido índice na elaboração e seleção do material impresso 

certamente determinará resultados mais positivos para o paciente, traduzidos 

em melhor controle da saúde, menor incidência de complicações e melhoria da 

qualidade de vida.número de palavras do texto e o número de sentenças 

(FRANCO, 2015).  

Contudo, estudo realizado por Martins et. al (1996) sobre a aplicação de 

fórmulas de legibilidade para textos em português, mostrou que a fórmula Flesch 

pode ser aplicada em textos brasileiros. Assim, este método considera a 

quantidade de sílabas por palavras, a quantidade de palavras por sentença e o 

número de sentenças, portanto, quanto maior o tamanho das palavras e o 

tamanho das sentenças mais difícil será a leitura de um texto (FLESCH, 1948; 

MARTINS et al., 1996). 

Por esta razão, neste estudo, será calculado o Índice de Legibilidade de 

Flesch (ILF) que avalia o grau de legibilidade dos textos em uma escala 

porcentual de 0 a 100. 

Falando primeiramente do ILF, temos que o valor de zero indica uma 

baixa legibilidade, enquanto que cem indica maior a facilidade de leitura do texto 

avaliado e menor o nível de escolaridade necessário. Um texto considerado 

padrão pelo ILF é aquele com porcentuais entre 60 a 70%. 

No que se refere à escolaridade, a proporção da população de idosos 

alfabetizada é baixa. Os idosos brasileiros possuem baixa escolaridade, pois 

segundo o censo de 2010, evidenciou que um percentual de 30,7% de idosos 
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possui menos de um ano de instrução. Por isso, o material educativo a ser 

construído deve contemplar todos os níveis de escolaridade (IBGE, 2011b). 

Desta forma, neste estudo, para atender os requisitos de escolaridade 

da população, estabeleceu-se um ILF acima de 70% como aceitável para a 

cartilha, o que permite classificar a leitura como razoavelmente fácil/fácil/muito 

fácil. Em caso de índice inferior, o texto seria reelaborado (FLESCH, 2001). 

Tabela 1 - Interpretação dos valores do índice de Legibilidade de Flesch. Fortaleza, 2017. 

 

Para o cálculo das porcentagens foi utilizado o comprimento médio da 

frase e o número médio de sílabas por palavra a partir da seguinte fórmula:  

ILF = 206.835 - [(1,015 x comprimento médio das sentenças) + (0,846 x 

sílabas/100 palavras)]. 

O índice de Flesch devolve como resultado um grau de dificuldade de 

leitura de textos através da porcentagem gerada. 

Todos os textos foram selecionados e avaliados com ajuda de 

ferramenta de análise de textos do próprio Microsoft Office Word, auxiliado por 

profissional publicitário que trabalha com este tipo de análise.  

 

3.2.8 Teste Piloto 

 

Concluída a fase de adequação do material a partir da legibilidade do 

mesmo para o público em questão, foi dado o último passo para a realização 

deste estudo, que foi a realização de um teste piloto. O teste piloto permite testar 

os instrumentos, garantir que os resultados obtidos responda às perguntas de 

pesquisa; prever resultados; avaliar a viabilidade e utilidade dos métodos de 

Índice de Flesch (%) Nível de leitura Escolaridade aproximada 

90 – 100 Muito Fácil 4ª série 

80 – 90 Fácil 5ª série 

70 – 80 Razoavelmente Fácil 6ª série 

60 – 70 Padrão 7ª e 8ª série 

50 – 60 Razoavelmente Difícil Início do nível médio 

30 – 50 Difícil Nível médio e superior 

0 – 30 Muito Difícil Nível superior 
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coleta em cada fase de execução; revisar e aprimorar os pontos necessários. 

Enfim, o teste piloto mostra-se instrumento valioso, já que permite ao 

pesquisador chegar ao contexto de sua pesquisa mais experiente e com 

escolhas metodológicas mais afinadas (BAILER; TOMITCH; D’ELY, 2011).  

Para qualquer instrumento de pesquisa utilizado em um estudo há 

necessidade de um pré-teste ou teste piloto, procurando verificar se ele 

apresenta os elementos: fidedignidade – obter os mesmos resultados, 

independente de quem o aplica; validade – analisar se todos os dados recolhidos 

são necessários à pesquisa ou se nenhum dado importante tenha ficado de fora 

durante a coleta; operatividade – verificar se o vocabulário apresenta-se 

acessível e se está claro o significado de cada questão (MARCONI; LAKATOS, 

2003). 

Esta etapa da metodologia foi utilizada por diversos autores (BELLUCCI 

JÚNIOR; MATSUDA, 2012; PERES et al 2012; PANZINI et al, 2011) para 

fundamentar suas pesquisas, como também para analisar padrões de 

convergência e divergência dos seus objetos de estudo para a população a qual 

se destinam. 

Esta fase teve o objetivo de verificar se o instrumento foi compreensível 

para os diferentes estratos da população à qual o instrumento se destina através 

da aplicação de um questionário com perguntas objetivas que contemplaram a 

apreensão dos idosos e cuidadores / familiares acerca do conteúdo e aparência 

da tecnologia educativa.  

Desta forma, foi aplicado um questionário com idosos cadastrados em 

duas Unidades de Atenção Primária em Saúde do município de Fortaleza. As 

unidades escolhidas foram de regionais distintas que se caracterizam pelos 

diferentes Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). 

O IDH é um índice que serve de comparação entre os países, com 

objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida 

oferecida à população. O relatório anual de IDH é elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Este índice é calculado com 

base em dados econômicos e sociais. O IDH vai de 0 (nenhum desenvolvimento 

humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Quanto mais próximo de 1, mais 

desenvolvido é o país. Este índice também é usado para apurar o 

desenvolvimento de cidades, estados e regiões. No cálculo do IDH são 
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computados os seguintes fatores: educação (anos médios de estudos), 

longevidade (expectativa de vida da população) e Produto Interno Bruto per 

capita (MENEGUIN; VERA, 2012). 

Aos poucos, o IDH tornou-se referência mundial. É um índice-chave dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas e, no Brasil, tem 

sido utilizado pelo governo federal e por administrações regionais através do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) (PNUD, 2016). 

Desta forma, foram elegidas uma unidade de saúde pertencente a um 

IDH médio (0,3501-0,50000) e outra a IDH baixo (0,2501-0,3500), pois são os 

índices de maior representação município, segundo a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico de Fortaleza com base nos dados do IBGE 

(2011b). As unidades escolhidas têm em seus cadastros um número de idosos 

satisfatório para o quantitativo da pesquisa, ambas encontram-se nas Regionais 

III. Um dos locais escolhidos para a coleta foi a Unidade de Atenção Primária à 

Saúde (UAPS) Meton de Alencar, localizada no bairro Antônio Bezerra que 

apresenta IDH 0,3483, considerado baixo e a outra a UAPS Anastácio 

Magalhães no bairro Rodolfo Teófilo com IDH 0,4819, considerado como índice 

de nível médio. 

Para escolha dos participantes foram estabelecidos os seguintes 

critérios de inclusão: ter idade maior ou igual a 60 anos, ter os aspectos 

cognitivos preservados, não apresentar alterações em relação a comunicação. 

Foram excluídos idosos que referiram algum tipo de desconforto no momento da 

entrevista. Participaram desta etapa 40 idosos assim como estabelece o estudo 

de Beaton (2007), que indica que um número de 30 a 40 indivíduos na amostra 

garante a verificação do material e à garantia de compreensão e clareza. O 

mesmo número de indivíduos também foi utilizado como amostra em outros 

estudos de validação de materiais educativos, constatados nas pesquisas de 

LIMA (2014) e GALDINO (2014), ambas contaram com a participação de 30 

sujeitos. Porém, ainda existem outros estudos que trazem números inferiores de 

amostra para a aplicação de teste piloto, como visto no estudo de TELES (2011), 

que traz 11 sujeitos e o de FEITOZA (2015) que contou com a participação de 

12 indivíduos, mas que mesmo com amostra abaixo do que o utilizado neste 

estudo não inviabilizou o teste piloto.  

Esta etapa seguiu os seguintes passos: o idoso foi indicado pelos 
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enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das unidades, então foi 

feita uma avaliação dos critérios de inclusão, por conseguinte, foram realizados 

esclarecimentos sobre a pesquisa, seus objetivos e a garantia de sigilo das 

informações prestadas. Os sujeitos selecionados eram indagados se desejavam 

ou não participar do estudo. Todo aquele que, voluntariamente, concordou em 

participar assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE G). Em seguida, foi apresentada a cartilha e estipulado um tempo 

de 20 minutos para reconhecimento do material e retirada de dúvidas, em 

seguida foi realizado o preenchimento do questionário de avaliação do material 

educativo que tomou cerca de 10 minutos para sua realização. 

O instrumento foi aplicado pela própria pesquisadora com ajuda de 

acadêmicos de enfermagem treinados para aplicação do instrumento de 

avaliação do material educativo (APÊNDICE H), portanto contou também com 

um Procedimento Operacional Padrão (APÊNDICE I) construído para esta fase 

do estudo como forma de padronização da forma de condução da atividade.  

O questionário aplicado contou com 18 perguntas objetivas, onde os 

idosos opinaram acerca do conteúdo e aparência da cartilha. As palavras e 

desenhos que deixaram o público com dúvidas também foram anotados para 

poderem então serão refeitas para melhor apreensão do conteúdo. Os dados 

foram compilados em quadros.  

 

3.3 Análise dos Dados 

 

Os dados advindos do diagnóstico foram escritos após cada oficina e os 

dados coletados a partir dos resumos de cada atividade, foram analisados e 

interpretados para serem incorporados como necessidade na cartilha. 

Os dados de identificação dos juízes e os sociodemográficos dos idosos 

foram compilados e analisados por meio de estatística descritiva. Foram 

calculadas frequência absoluta e relativa para variáveis categóricas e média e 

desvio padrão para variáveis numéricas, sendo os dados apresentados em 

quadros e tabelas, sintetizando os principais pontos a serem discutidos de 

acordo com a literatura. 

A concordância entre os juízes no tocante à avaliação da cartilha 

utilizando a escala Likert foi realizada através do Coeficiente de Correlação 
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Intraclasse (ICC), com nível de significância de 5%. Primeiramente verificou-se 

a igualdade de variâncias e a normalidade da escala total e dos domínios pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Essas sendo iguais e as variáveis apresentando 

distribuição normal aplicou-se o teste F de Snedecor para se comparar as 

médias. 

A análise de correlação linear entre a escala total e os domínios foi 

realizada pelo coeficiente de correlação linear de Pearson. Para todas as 

análises inferenciais foram consideradas como estatisticamente significantes se 

p < 0,05. 

As análises do IVC, ICC, ILF e SAM, foram feitas através das fórmulas 

já descritas anteriormente, individualizadas para cada teste e interpretadas pelos 

parâmetros aceitos pela literatura. 

Os dados subjetivos de opiniões dos juízes e idosos foram compilados 

e apresentados em quadros. 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, recebendo o parecer favorável sob o número 

1.615.906 (ANEXO B). Desta forma foi assegurado o cumprimento às 

recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, referente 

às pesquisas com seres humanos de forma que cada participante teve que 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após ser orientado sobre 

os objetivos e relevância do estudo (BRASIL, 2012b).  

Assim, os juízes e os idosos foram informados sobre a sua participação 

de forma voluntária, sendo garantido total sigilo e anonimato, bem como a 

possibilidade de desistência na pesquisa, se assim desejassem.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Os resultados deste estudo estão apresentados em três partes, de 

acordo com seus objetivos. Na primeira, estão descritos os resultados 

relacionados ao processo de construção da cartilha educativa. A segunda parte 

relaciona-se à validação de conteúdo e aparência pelos juízes e a terceira parte 

refere-se ao teste piloto realizado com os idosos. 

 

4.1 Diagnóstico Situacional 

As oficinas tiveram as seguintes temáticas, baseadas nas variáveis do 

modelo de crenças em saúde: 

1ª Oficina – Suscetibilidade às quedas 

Esta primeira oficina teve como objetivo buscar nas idosas o 

conhecimento sobre a suscetibilidade de quedas. As idosas apontaram, através 

da técnica de Brainstorming, os seguintes fatores que poderiam fazer com que 

caíssem: teimosia, falta de atenção, equilíbrio, medo de cair, levantar à noite, 

fraqueza muscular de membros inferiores e déficit visual.  

Os dados refletem a percepção das idosas acerca dos riscos de quedas 

que elas estão expostas devido às modificações corporais ao longo do tempo de 

vida. A maioria dos fatores citados são relacionados à própria fisiologia do 

envelhecimento e à personalidade do idoso, como citado, a teimosia, que é uma 

palavra bastante utilizada no Nordeste, indicativa de obstinação em fazer algo 

que o idoso já foi alertado anteriormente ser prejudicial para ele, na percepção 

dos seus cuidadores, mas continua fazendo a mesma ação por convicções 

próprias. 

O idoso cita-se como teimoso, pois certamente deve ouvir da família esta 

expressão que já está incorporada em seu cotidiano, devido aos cuidados que a 

família tem com este idoso. Este termo advém, segundo a literatura, da 

infantilização do idoso. Os cuidadores familiares geralmente o veem como 

incapaz de decidir por si mesmo, como criança e esta percepção está 

relacionada tanto à dependência física quanto ao comportamento do mesmo, de 

resistência às recomendações que lhe são dadas. Isto acontece, pois os 

familiares estabelecem uma rotina de tarefas e cuidados no dia a dia, com o 
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objetivo de facilitar suas atividades como prevenção de acidentes e de 

complicações no estado de saúde, promoção do bem-estar físico e mental do 

idoso, organização do espaço físico e atenção com a alimentação. Quando há 

uma desarmonização desta rotina por parte do idoso, ele é taxado como teimoso 

(FLORIANO et al, 2012; NERY et al, 2015). Esta teimosia pode ser pela 

incompreensão por parte do idoso ou por entender que ele pode tomar decisões 

que contrariem seus familiares. Por vezes, esta pode ser uma estratégia de 

preservação da sua autonomia como pessoa.  

Com relação aos outros fatores apontados pelas idosas como riscos 

para as quedas, tais como falta de atenção, medo de cair e distúrbios no 

equilíbrio, corroboram com o estudo de Silva, Mazzer e Trelha (2014), que pediu 

para que os idosos apontassem os riscos de quedas aos quais achavam que 

estavam expostos e assinalaram estes mesmos em seus discursos. O mesmo 

estudo traz o comprometimento do sistema musculoesquelético como risco de 

quedas e as idosas do grupo VIDA apontaram como fraqueza muscular nos 

membros inferiores, o que seria uma categoria desse comprometimento. 

Ao citarem levantar à noite como risco de queda, temos dois fatores 

envolvidos, tanto o ato de levantar-se, quanto o período destacado ser o da noite. 

O levantar-se da cama representa, segundo estudo de Baixinho e Dixe (2015), 

25,7% das quedas em idosos. O período da noite nos estudos de Reis et al 

(2012), Baixinho e Dixe (2014), é o período onde mais ocorrem quedas. Esta 

referência do período noturno pelas idosas pode estar relacionada com a baixa 

luminosidade do local de repouso, podendo ocorrer tropeços e à sonolência ao 

acordar, além de outros fatores relacionados a doenças.  

Ao resumo desta primeira oficina, concluiu-se que a metodologia 

utilizada permitiu a apreensão das crenças e conhecimentos sobre a 

suscetibilidade à queda, descrito pelas próprias idosas que vivem na 

comunidade. Como a queda é considerada um evento multifatorial, sentiu-se 

falta da citação de elementos estruturais da casa, que não teve nenhuma 

referência por parte das idosas durante esta oficina, sinalizando que talvez elas 

não possuam este conhecimento ou não estão sensibilizadas de que é 

importante se ter mudanças em suas casas como forma de cuidado para a 

segurança no ambiente domiciliar. 
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 2ª Oficina – Severidade após a queda 

 

Ao resumo da segunda oficina, as idosas apontaram como complicações 

da queda: fraturas, ficar acamada e dores. Como resultado ainda, as 

participantes revelaram outros fatores reconhecidos como riscos de queda, que 

foram: calçados inadequados, subir em bancos/banquetas, escadas, tapetes, 

piso escorregadio/molhado e animais transitando pela casa. Ao adicionarem os 

riscos, indo além dos objetivos da atividade, depreende-se que a partir do 

primeiro encontro podem ter refletido acerca desses riscos e trouxeram para a 

atividade seguinte. 

Quanto às consequências das quedas ditas pelo grupo de idosas 

estudadas, destacam-se a dor, fraturas e ficar acamado, assim como em alguns 

estudos que corroboram com estas mesmas ocorrências como consequência. 

As quedas sem lesões diretas muitas vezes podem delimitar as atividades 

rotineiras devido à dor, ao medo, ou pelo excesso de proteção dos familiares 

e/ou cuidadores (BRITO et al, 2013 ; CHIANCA et al, 2013). 

Os riscos elencados nesta fase referem-se ao ambiente domiciliar como 

escadas, pisos escorregadios ou molhados animais transitando pela casa e 

hábitos e preferências do indivíduo caracterizado por subir em bancos e pelo uso 

de calçados inadequados. Estes mesmos fatores de risco são contemplados nos 

vários estudos sobre risco de quedas (PINHO et al, 2012; COSTA et al, 2013; 

ROSSETIN et al, 2016).  

 

3ª Oficina – Benefícios da prevenção de quedas 
 

No MCS os Benefícios referem-se à crença na efetividade da ação e à 

percepção de suas consequências positivas. Nesta oficina procurou-se adaptar 

esta variável do modelo às ações de prevenção de quedas. 

Então, por meio da técnica de colagem, as idosas apontaram maneiras 

para prevenir quedas, citando: utilização de bengalas; utilização de calçados 

adequados; cuidado com pisos molhados, mantendo-os secos; utilização de luz 

ao lado da cama para auxílio visual se o idoso necessitar levantar-se durante a 

noite, escada com corrimão e cama e rede na altura correta como ações de 

prevenção de quedas que poderiam ser feitas por elas.  
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No estudo de Freitas et al (2011), este corrobora com todas as ações de 

prevenção citadas pelas idosas, porém não traz o elemento rede por ser um 

artigo regional e o estudo foi feito por pesquisadores do Sul do país. Muitos 

idosos que moram na região Nordeste do Brasil utilizam a rede tanto para o 

descanso diurno, quanto para o repouso noturno. É um elemento bastante 

comum e se não utilizada adequadamente, como as extremidades da mesma 

não forem corretamente adaptadas ao armador pode provocar uma queda grave, 

assim como a altura inadequada. 

 

4ª Oficina – Barreiras percebidas contra a prevenção de quedas 

 

Na última oficina as idosas apontaram através também da técnica de 

colagem as seguintes barreiras encontradas por elas na prevenção de quedas: 

condição financeira insuficiente, banheiro não adaptado para a realidade do 

idoso, infraestrutura da casa inadequada, a família não auxilia na prevenção, 

condições psicológicas do idoso/ depressão/ tristeza. 

É escasso o número de artigos que trazem como discussão as barreiras 

encontradas na prevenção de quedas na percepção o próprio idoso. O artigo de 

Prata et al (2014) discursa sobre algumas dessas barreiras, porém se limita à 

infraestrutura disponível nas cidades, que são precárias para idosos e pessoas 

com mobilidade reduzida em geral. 

Sabe-se que a condição financeira é uma das principais causas citadas 

pelas idosas como barreira para prevenção de quedas no domicílio, pois a 

maioria delas não possuem uma renda adequada para a manutenção de suas 

despesas e é necessário que haja mudanças na estrutura da casa para garantir 

a segurança. Como exemplo, no banheiro, é necessária a instalação de barras 

e elevação de assento, também se pode citar a utilização de corrimão na escada. 

Mesmo que se utilize materiais mais acessíveis em termos de custos, como 

corrimão de PVC são mudanças que demandam recursos nem sempre 

disponíveis, para que seja garantida a segurança do idoso. 

A família que não auxilia na prevenção, foi o que mais deixou as idosas 

incomodadas, pois relataram que achavam necessárias certas mudanças, mas 

a família não achava necessária ou não ajudava financeiramente para que se 

fossem realizadas, sendo que muitas vezes a maior parte da renda familiar 
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advinha das próprias idosas. O estudo de Alves Júnior e Paula (2008) destaca 

que a família também sofre as consequências da queda do idoso, já que após a 

queda muitos idosos necessitam de cuidados pela família, por essa razão esta 

deve ser a instituição mais interessada e mais importante no sucesso da 

prevenção de quedas de idosos,   

As condições psicológicas citadas foram depressão e tristeza, sendo que 

a depressão é condição clínica que vem se tornando frequente neste grupo, com 

taxas de prevalência de 1 a 16% de depressão em idosos que vivem na 

comunidade, e no grupo que apresenta doenças preexistentes os índices podem 

chegar até 45% (MATIAS; FONSECA; MATOS, 2015). Estas podem ser 

condições que já tenham sido adquiridas através de quedas anteriores, que além 

de estar citada na categoria de barreiras também podem configurar risco de 

quedas (SILVA et al, 2016).  

As oficinas realizadas foram uma forma de aproximação com a realidade 

vivenciada pelo público-alvo que a cartilha busca atingir, para que fosse possível 

o alcance de resultados satisfatórios e por ser um material educativo foi 

necessária essa intervenção para a avaliação do conhecimento prévio dos 

idosos. 

Cabral (2015), em seu estudo, evidenciou que na realização de oficinas 

com utilização da técnica de colagem em cartazes, houve a estimulação do 

diálogo, da indagação e da reflexão. Além disso, com a realização das oficinas, 

no geral, obteve-se uma maior compreensão sobre o assunto estudado. Deste 

modo, os encontros foram problematizadores, refazendo modos de pensar e de 

agir, sendo um espaço de construção do saber e trocas efetivas.    

Pode-se concluir como satisfatório o conhecimento geral das idosas com 

base nas respostas dadas como resultado nas oficinas. Infere-se que por 

participarem de um grupo gerido por profissionais e acadêmicos da área da 

saúde elas já possuíam algum tipo de sensibilização sobre o tema, já que se 

trabalham múltiplas atividades durante os encontros semanais. 

A partir das atividades realizadas percebeu-se que mais da metade das 

idosas participantes do grupo (em média, 10 idosas) passaram pela experiência 

de cair no último ano. Como o grupo recebe uma quantidade variada de idosas 

a cada encontro não se pôde fazer uma quantificação real deste número. 

Os resultados apresentados através das oficinas serviram como base 
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para orientar a busca na literatura sobre a temática, também fomentar a 

construção da cartilha trazendo o conhecimento pré-estabelecido das idosas, 

buscando preencher as lacunas, bem como retirar os mitos que existem por trás 

do evento da queda.  

 

4.2 Levantamento na Literatura 

 

Após a realização dos cruzamentos nas bases de dados com os 

descritores escolhidos, resultou no quadro abaixo: 

Quadro 4 – Cruzamento realizado nas bases de dados e o total de artigos incluídos. Fortaleza, 

2017. 

Base de 

Dados 

Descritores Total 

encontrado 

Total selecionado 

por título e 

resumo 

Total 

incluído na 

revisão 

MEDLINE Aged AND 

Accidental Falls 

1885  92 7 

LILACS Idoso AND 

Acidente por 

queda 

374 49 9 

CINAHL Aged AND 

Accidental Falls 

365 46 2 

SCIELO Aged AND 

Accidental Falls 

253 15 1 

    

Também foi incluída na busca pela literatura a NBR 9050. A escolha da 

NBR 9050 para compor as referências, justifica-se por a mesma se tratar das 

adequações para a instrumentalização necessária para que qualquer indivíduo 

possa se adaptar às condições ambientais, visto que o conforto e a 

funcionalidade devem acomodar níveis de segurança ajustáveis a diferentes 

habilidades, abrangendo a minimização de estresse seja ele pelo esforço físico, 

pelo movimento ou pela percepção sensorial. Neste caso pensa-se nas 

mudanças fisiológicas que ocorrem ao longo dos anos e o ambiente domiciliar 

deve trazer segurança ao indivíduo idoso através das adaptações estruturais.  

As buscas resultaram em 2977 referências levantadas nas quatro bases 
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de dados investigadas. Para a seleção das publicações, inicialmente foi lido cada 

título e resumo, com o objetivo de confirmar se eles contemplavam a pergunta 

norteadora desta investigação e se atendiam aos critérios de seleção 

estabelecidos. 

Destas 2977 publicações, 2775 foram excluídas por não responderem à 

questão norteadora, estarem repetidas em outras bases de dados ou não 

atenderam aos critérios de seleção. 

Assim, junto com a NBR 9050, totalizou-se 20 referências selecionadas 

e constituíram a amostra desta etapa do estudo para a construção da cartilha. 

Para se estabelecer quais informações seriam extraídas de cada publicação, 

ocorreu um processo extenso e profundo de leitura, o qual foi executado entre 

os meses fevereiro e março de 2016. Durante essa leitura, efetuou-se a triagem 

de trechos considerados pertinentes à análise do constructo, ou seja, a seleção 

dos fatores relacionados aos riscos, às consequências, aos benefícios e às 

barreiras relacionadas à prevenção de quedas.  

Assim, o Quadro 5 descreve pelo título e ano as publicações 

encontradas nas quatro bases de dados que serviram para subsidiar o conteúdo 

da cartilha. 
Quadro 5 – Publicações selecionadas que subsidiaram o conteúdo da cartilha “Passos para 

prevenção de quedas em idosos”. Fortaleza, 2017 

Número Título do Artigo Ano 
1.  Prevalência de quedas de idosos em situação de fragilidade  2013 
2.  Prevalência de quedas e de fatores associados em idosos 

segundo etnia 
2012 

3.  Associação entre dor crônica e autorrelato de quedas: estudo 
populacional – SABE  

2014 

4.  Elderly outpatient profile and predictors of falls  2013 
5.  Risk Factors for new accidental falls in elderly patients at 

Traumatology ambulatory center  
2015 

6.  A influência das quedas na qualidade de vida de idosos  2008 
7.  Repercussão de quedas em idosos: análise dos fatores de risco  2013 
8.  Reports of falls extrinsic in elderly participants of a falls 

prevention project  
2014 

9.  Análise da efetividade de um programa de hidroginástica sobre 
o equilíbrio, o risco de quedas e o IMC de mulheres idosas  

2010 

10.  Excessive daytime sleepiness and falls among older men and 
women: cross-sectional examination of a population-based 
sample  

2015 

11.  Risk Factors for Falls Among Seniors: Implications of Gender  2015 
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12.  Poor Adherence to Medications May Be Associated with Falls  2010 
13.  Association Between Hypoglycemia and Fall-Related Events in 

Type 2 Diabetes Mellitus: Analysis of a U.S. Commercial 
Database  

2015 

14.  Nutritional Status and Falls in Community-Dwelling Older People: 
A Longitudinal Study of a Population-Based Random Sample  

2014 

15.  The course of disability before and after a serious fall injury  2014 
16.  Excessive Sleep and Lack of Sleep Are Associated With Slips 

and Falls in the Adult Korean Population  
2016 

17.  Fall scenarios In causing older women’s hip fractures  2013 
18.  Reduction in falling after a falls-assessment  2008 
19.  Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos: 

proposta para ação 
2011 

 

Verificou-se que a maioria dos artigos tinha como intuito trabalhar os 

fatores de risco que predispõem as quedas, nos mais diversos cenários como 

idosos em situação de fragilidade, etnia, gênero, dor crônica, sono, pouca 

aderência às medicações, situação nutricional e hipoglicemia. Os demais versam 

sobre assuntos relacionados como a repercussão das quedas na qualidade de 

vida e os agravos no indivíduo idoso, o cuidado de enfermagem para a 

prevenção e atividades físicas. Dos 19 artigos selecionados, 12 encontram-se 

no idioma inglês. 

O quadro sobre as orientações encontradas nas publicações 

(APÊNDICE K) descreve as evidências encontradas nas publicações que foram 

incorporadas categoricamente às variáveis do MCS conforme foram designados 

os capítulos do constructo. 

A suscetibilidade às quedas é marcada pelos seus riscos intrínsecos e 

extrínsecos. Desta forma, os artigos selecionados para compor o conteúdo da 

cartilha trazem diversos aspectos relacionados aos riscos de queda.  

Destaca-se entre os artigos na que compõem o domínio da 

suscetibilidade que houve predomínio de quedas em idosos do sexo feminino, 

de 80 anos ou mais, com renda baixa, de pele branca e vivem sozinhos. Sabe-

se que o suporte social é capaz de exercer papel essencial capaz de promover 

e manter saúde física e mental. Entretanto, existem divergências em relação à 

condição socioeconômica, significando variações de classe na natureza e na 

quantidade em que o suporte social está disponível. Assim, percebe-se que a 

maioria dos idosos estão expostos a situações socioeconômicas de risco, o que 
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caracteriza um perfil de envelhecimento em que os idosos não possuem suporte 

necessário (FHON et al, 2013; SILVA et al, 2012). 

Várias são os riscos relacionados às condições intrínsecas ao ser idoso 

e o medo de queda permeia tanto entre a suscetibilidade quanto as 

consequências à ela. O medo do idoso após a queda acarreta não somente o 

medo de recorrência, mas também de machucar-se, da hospitalização, da 

imobilização, do declínio de saúde e, principalmente, de tornar se dependente 

para autocuidado ou realização de Atividades de Vida Diária, ou seja, medo das 

consequências inerentes à queda (SILVA et al., 2012). 

As alterações na composição corporal durante o envelhecimento 

possibilitam o aparecimento de várias doenças crônicas, como 

hipercolesterolemia, aterosclerose, diabetes e hipertensão. Essas alterações 

associadas ao declínio de tolerância do corpo à atividade física podem provocar 

a diminuição da quantidade e intensidade das atividades físicas, o que pode 

gerar propensão às doenças crônicas. Observa-se, então, um círculo vicioso que 

estão citados no apanhado da literatura como fatores predisponentes às quedas 

também (PAULA, 2010). 

Ainda com relação a condições de saúde como fator de risco de quedas 

de idosos, podemos citar doenças que apresentam algumas das alterações já 

mencionadas e estão associadas ao aumento do risco de quedas de idosos. 

Assim, temos: a labirintite e a doença de Parkinson, levando à instabilidade 

postural; a doença de Alzheimer, relacionada ao declínio cognitivo; diabetes, 

devido a deficiências sensoriais; doenças cardiovasculares ou infecções que 

podem provocar hipotensão postural; doenças articulares de membros inferiores, 

devido às dores e limitações, entre outras. Ressalta-se que muitas vezes o 

medicamento indicado para a doença é que se apresenta como fator de risco 

para queda, assim, também a polifarmácia e a baixa aderência aos 

medicamentos prescritos também partilham dos riscos elencados à queda 

(HANSMA, EMMELOT-VONK, VERHAAR, 2010; GOMES et al, 2013; LIMA et al 

2013; GAUTÉRIO et al, 2015). 

Os hábitos de vida do idoso também são apontados como fatores de 

risco às quedas, e são bastante difíceis de modificar, pois muitas vezes referem-

se à cultura de onde se vive, à sua rotina diária ou convívio social como o 

consumo de álcool e o tabagismo. Além da rotina de sono do idoso que pode ser 
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modificada tanto por fatores de saúde ou pela própria necessidade do idoso com 

as atividades domésticas (HAYLEY et al, 2015; CHANG; DO, 2015; KIM et al, 

2016). 

Além do próprio envelhecimento, das doenças crônicas e suas 

comorbidades, acrescentam-se os fatores extrínsecos que predispõem às 

quedas trazidas pelos artigos como fatores principalmente ambientais que 

quando combinados com os intrínsecos eventualmente resultarão em quedas, 

fala-se principalmente nas condições de infraestrutura da própria casa do idoso, 

que em sua maioria não são adaptadas para sua segurança (FREITAS et al, 

2011; GAUTÉRIO et al, 2015).  

Após o acontecimento do evento queda, os idosos podem apresentar 

condições pós-quedas imediatas e urgentes como ferimentos ou fraturas que 

poderão necessitar de cirurgia e hospitalização, por vezes tem que readaptar 

suas vidas e da família por conta das condições adquiridas pós-queda 

(GAUTÉRIO et al, 2015).  

Os custos são significativos para a família em razão da necessidade de 

mudança do ambiente físico, possível dependência do idoso para as atividades 

necessitando de cuidador familiar ou profissional. Os custos adicionais 

decorrentes da dependência, a falta de informação ou disponibilidade dos 

familiares para cuidar do idoso dependente em consequência da queda pode 

levar à institucionalização dos mesmos, pois dependendo da injúria causada 

pode levar meses, anos para se recuperar ou talvez nunca se recupere 

totalmente nem volte às suas atividades normais. (RIBEIRO et al, 2008; LIMA et 

al, 2013; GILL et al, 2013; GAUTÉRIO et al, 2015). 

Para evitar que as consequências das quedas cheguem a modificar todo 

o padrão de vida do idoso e sua família é necessário que se faça a prevenção 

deste evento. De qualquer forma, mudanças na estrutura da casa e hábitos de 

vida são imprescindíveis para que possa haver benefícios na segurança deste 

idoso. Assim, as mudanças precisam ser gradativas e conversadas para que 

sejam aceitas mais facilmente, pois os idosos geralmente possuem hábitos que 

são praticados há muitos anos, assim como a mobília da casa que nunca mudou 

de lugar. Os fatores intrínsecos são os mais difíceis no manejo da prevenção 

visto que os idosos possuem doenças crônicas e condições que não são 

modificáveis (FREITAS et al, 2011; HÄGVIDE; LARSSON; BORELL, 2013).  
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Algumas barreiras são encontradas pelos idosos para que a prevenção 

efetiva aconteça, principalmente nas grandes cidades onde temos a uma 

infraestrutura que não se adequa às suas necessidades de locomoção. (PRATA 

et al, 2014).  

Quanto aos estudos referentes às barreiras experimentadas pelos 

idosos e sua família com relação à prevenção de quedas os achados do 

levantamento na literatura são escassos.  

 

4.3 Elaboração da cartilha  
 

Para a presente etapa, realizou-se, inicialmente, a elaboração textual, 

seguida da confecção das ilustrações e finalizou-se com a diagramação. 

 

Elaboração Textual 

 

A partir da seleção do conteúdo, e sabendo-se a sequência das variáveis 

do MCS, iniciou-se a elaboração textual. Buscou-se aliar o conteúdo rico em 

informações, porém objetivo, visto que materiais muito extensos se tornam 

cansativos, então é necessário que o material seja construído com linguagem 

acessível a todas as camadas sociais e níveis de instrução (LIMA, 2014). 

A linguagem utilizada deve ser coerente com a mensagem e com o 

público-alvo. Além disso, de fácil leitura e entendimento. Vale ressaltar que as 

pessoas com escolaridade e/ou habilidade de leitura reduzida podem desfrutar 

das vantagens do material educativo impresso, desde que sejam considerados 

mecanismos de redução de barreiras de compreensão e interpretação, e, assim, 

favoreça a motivação pela leitura do material educativo impresso (MOREIRA; 

NOBREGA; SILVA, 2003). 

Os materiais educativos assumem um papel relevante na educação em 

saúde, pois além de facilitarem a mediação de conteúdos de aprendizagem, 

funcionam como recurso prontamente disponível para que o público-alvo e a 

família possam consulta-lo diante de dúvidas na realização dos cuidados 

(FREITAS; CABRAL, 2008). 

As informações foram escritas em forma de conversa, pois o estilo 

conversacional é mais natural e de fácil entendimento. Além disso, foi utilizada a 



68 
 

  

voz ativa, e palavras com definições simples (DOAK; DOAK; ROOT, 1996).  

Foram evitados jargões, acrômios e siglas, e os termos técnicos utilizados são 

de uso comum para a realidade do idoso. 

Quanto às descrições das variáveis dentro do constructo foram utilizadas 

palavras curtas e pouco extensas. Procurou-se evitar listas longas de modo a 

tornar a linguagem acessível aos idosos, chamando atenção para as ações 

simples que, muitas vezes, são pouco valorizadas, mas que contribuem para a 

prevenção de quedas no idoso, assim como sua sensibilização quantos aos 

riscos aos quais estão expostos (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003; FREITAS; 

REZENDE FILHO, 2011).  

Os textos foram escritos utilizando-se estilos de letras simples e de fácil 

leitura, a fonte utilizada para capa foi a Lao Ui Bold nos tamanhos 30 e 36 nas 

cores vermelho e amarelo, as fontes para o título dos capítulos Arial Bold 20 e 

para o texto em geral Arial 14 como recomendado pelo guia utilizado para a 

construção da cartilha (A GUIDE TO CREATING AND EVALUATING PATIENT 

MATERIALS, 2010). 

As informações descritas na cartilha foram organizadas de maneira que 

retratassem todas as variáveis do modelo de crenças em saúde dentro dos 

fatores encontrados através da literatura e do teste piloto realizados 

anteriormente, desde os riscos até as orientações sobre a prevenção dos 

mesmos. Ressalta-se que as ações foram apresentadas em uma ordem lógica. 

Inicialmente, as personagens principais apresentam-se como em sua rotina 

diária, como a maioria das idosas que moram dentro das áreas selecionadas 

através do IDH, como em situações de saúde cotidianas e ideais no fim da 

cartilha como a consulta ao profissional de saúde para instrução sobre a 

prevenção da queda. 

A cartilha foi dividida em quatro capítulos cujos conteúdos estão 

descritos a seguir: 

1. “Causa das quedas”: este capítulo abordou essencialmente riscos 

intrínsecos e extrínsecos da queda, englobando a variável suscetibilidade 

do MCS. Teve como objetivo principal apresentar alguns dos motivos de 

queda recorrente em idosos e caracterizá-la como multifatorial mostrando 

que ela não só decorre de elementos estruturais como também de causas 
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extrínsecas à saúde e hábitos do idoso. Apresenta também as 

personagens principais: Benedita e Rita. 

2. “O que pode acontecer depois da queda?”: este capítulo foi construído 

como forma de demonstrar as consequências da queda, o que pode 

acontecer quando o idoso cai, abordando a variável severidade do modelo 

que embasa a cartilha. Este bloco teve o objetivo principal de sensibilizar 

o idoso através das situações mais comuns que podem ocorrer após a 

queda desde a hospitalização até a institucionalização. Procurou-se não 

assustar o idoso quanto aos danos provocados pela queda, então foi 

utilizada uma linguagem que abrandasse de certa forma as situações 

apresentadas sem descaracterizar as mesmas e retirar a sua seriedade.  

3. “Prevenindo as quedas em casa”: as cenas dispostas neste capítulo 

discorreram acerca das mudanças estruturais do ambiente domiciliar do 

idoso, segundo a NBR 9050, mostrando medidas de organização e 

adaptação da casa para que se atinja a finalidade principal do constructo 

que é de evitar as quedas, principalmente no domicílio do idoso. Este 

capítulo conta as mudanças que foram feitas na casa de uma das 

personagens principais, para que ela e o marido não caiam, mostrando 

soluções práticas e de substituição de materiais que seriam, de certa 

forma, de custo elevado para o idoso. Englobando a variável das barreiras 

percebidas do MCS, apontada pelas idosas nas fases iniciais deste 

estudo, citando a dificuldade financeira. Como também, considerou-se a 

variável benefício de prevenção de quedas como parte essencial neste 

capítulo citando a cada mudança na casa o que poderia ser evitado.  

4. “Orientação profissional”: este capítulo abordou as orientações acerca 

das ações de prevenção que os idosos devem fazer para prevenir a 

queda, com foco no ambiente domiciliar. As personagens principais 

recorrem a uma profissional de saúde que atende em uma unidade de 

atenção primária para receber orientações de prevenção. A profissional 

indica exercícios, banho de sol, orientações sobre medicamentos e 

hábitos de vida do idoso, bem como cuidados domésticos. 

Elaboração das Ilustrações 
 

Nas ilustrações apresentadas, características raciais e étnicas dos 
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idosos foram atendidas de acordo com a realidade. Considerou-se a escolha de 

duas mulheres como personagens principais, pois a maioria do público idoso é 

feminino (IBGE, 2011b). A média de idade das idosas está entre 70 a 80 anos, 

como demonstrado em estudos ser a maioria dos idosos que caem serem, em 

sua maioria, de idade avançada (PINHO et al, 2012). Também foram levadas em 

consideração as características físicas das idosas participantes da fase de 

diagnóstico situacional. Dada a semelhança com o grupo estudado, a 

pesquisadora atribuiu as características físicas e nomes das suas avós às 

personagens principais “Benedita” e “Rita”. 

Para a atribuição das características físicas dos outros idosos que 

aparecem na cartilha, também foram obedecidas as informações contidas no 

levantamento da literatura feita para a construção do estudo, aparecem como 

exemplo, dois idosos do sexo masculino “Geraldo” e “José” também com nomes 

e características advindas dos avós da pesquisadora e a personagem “Ana” 

representando idosos negros, que segundo a literatura têm sua 

representatividade nos números de acidentes por queda (SILVA et al, 2012). 

 Assim foram evitadas caricaturas das personagens, além de ilustrações 

abstratas com apenas função decorativa no texto, como também desenhos e 

figuras estilizadas (BENEVIDES et al, 2016). 

As ilustrações foram dispostas de modo fácil, para o leitor segui-las e 

entendê-las, próximas aos textos aos quais se referem, sendo de boa qualidade 

e alta definição. Para tanto, foi contatada uma especialista em desenho para 

confecção das ilustrações. Tendo sido elaborados os textos de cada tópico da 

cartilha, a pesquisadora realizou esboços das ilustrações que melhor 

retratassem as informações contidas ao longo da cartilha, bem como fez 

pesquisas na internet que ajudassem na reprodução da cena que se desejava 

construir. Todos estes esboços foram descritos em texto com a maior riqueza de 

detalhes possíveis e enviados à designer para que reproduzisse as ilustrações. 

Vale destacar que os objetos pequenos foram destacados, quando 

necessário, em ilustrações maiores para que pudessem ser melhor visualizados, 

como, por exemplo no criado-mudo no quarto onde se queria destacar a 

luminária e a lanterna sobre ele. 

Foram utilizados símbolos e imagens familiares ao público alvo, que 

permitem às pessoas se identificarem com a mensagem. Trazendo para o âmbito 
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cultural, no primeiro capítulo da cartilha foi ilustrado as idosas “Benedita” e “Rita” 

sentadas na calçada de suas casas conversando sobre “Geraldo” que havia 

caído enquanto se levantava da rede, como também na seção dois as 

personagens estão varrendo a calçada, ao final do capítulo três tomam café com 

tapioca e na seção quatro jogam dominó. Nestes exemplos temos hábitos 

rotineiros que ilustram a vida das idosas nordestinas.   

Símbolos e sinais pictográficos foram usados com cautela. Símbolos 

universais como balões de fala e pensamento, bem como setas que destacavam 

a informação a qual se queria que o leitor observasse com mais atenção, foram 

utilizados para auxiliar na comunicação visual com o leitor. 

 

Diagramação  
 

A última etapa de construção da cartilha foi a diagramação, que 

corresponde à organização e formatação do material, sendo utilizado o programa 

Adobe InDesign CS6 para essa fase final. 

Para facilitar a utilização da cartilha educativa, buscou-se sinalizar 

adequadamente os capítulos da cartilha, usando recursos como negritos e 

caixas de texto para os subtítulos que sinalizassem o início e o término de cada 

seção (A GUIDE TO CREATING AND EVALUATING PATIENT MATERIALS, 

2010). 

Como forma de não deixar a cartilha visualmente poluída foram 

utilizadas as cores com cautela, ou seja, realizou-se a impressão preta sobre 

fundo claro, pois facilita a leitura. De tal modo, a ilustração da capa e as que 

iniciavam uma nova seção, além de contemplarem uma página inteira, foram 

completamente coloridas. Nas demais, apenas os objetos de destaque foram 

coloridos ou a ação de destaque. Quanto ao papel utilizado para impressão, foi 

escolhido o tipo fosco, pois reduz o brilho e melhora a visualização (A GUIDE TO 

CREATING AND EVALUATING PATIENT MATERIALS, 2010; MOREIRA; 

NÓBREGA; SILVA, 2003; BENEVIDES et al, 2016). 

A cartilha foi composta em sua versão pré e pós validação por 29 

páginas. Todas as páginas da cartilha foram contadas sequencialmente, porém 

a numeração em algarismos arábicos somente passou a ser registrada a partir 

do primeiro domínio textual, em sua margem inferior. O tipo de papel utilizado 
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para a cartilha foi offset no formato A4 (148x210mm) e gramatura de 120gr, para 

evitar que as imagens transpareçam de uma página para outra. 

A cartilha foi composta pelo título “Passos para a prevenção de quedas 

em idosos”, Instituição vinculada ao desenvolvimento do material Programa de 

Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 

Na contracapa foi impresso o brasão da instituição supracitada, incluindo 

a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP), que contribuiu financeiramente para o projeto. Na contracapa foram 

colocadas as seguintes informações: autoria, colaboração, créditos técnicos e 

citação. Na parte final da cartilha foram acrescentadas as referências. 

Depois de construída e realizada a diagramação, foi enviada a primeira 

versão da cartilha para validação de conteúdo e aparência com os juízes, ao final 

a designer gráfico realizou os ajustes conforme orientação da pesquisadora. A 

versão pós-validação ficou organizada conforme figura 2: 
Figura 2 – Esquema representativo das partes da cartilha na versão pós-validação dos juízes. 

Fortaleza, 2017. 

 
 
4.4 Processo de Validação  
 
 

Para a validação de conteúdo e aparência o cálculo amostral apontou 22 

juízes, porém para alcançar este número foi necessário enviar convites para 

mais pessoas que o número calculado, já prevendo possíveis perdas que 

poderiam acontecer comprometendo a validade da cartilha.  
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Desta forma, foram enviados 65 convites perfazendo a amostra final de 

30 juízes que responderam no prazo estipulado e corresponderam aos critérios 

de elegibilidade enumerados anteriormente.  

Abaixo seguem os dados de caracterização dos especialistas 

participantes do estudo, de acordo com os critérios de seleção pré-estabelecidos 

(Tabela 2):    

Tabela 2 - Caracterização dos juízes quanto a variáveis de perfil, de experiência profissional, 
experiência acadêmica. Fortaleza, 2017. 

Variáveis N % 

Sexo   

Masculino 10 33,3 
Feminino 20 66,7 
Faixa etária    

Entre 20 e 29 13 43,3 
Entre 30 e 39 11 36,7 
Entre 40 e 49 3 10,0 
Mais de 50 3 10,0 
Profissão   

Enfermeira 17 56,7 
Médico       4 13,3 
Fisioterapeuta 2 6,7 
Advogado 2 6,7 
Profissional de Ed. Física 2 6,7 
Pedagogo 1 3,3 
Publicitário 1 3,3 
Arquiteto e Urbanista 1 3,3 
Tempo Experiência com Idosos    

Menos que 1 ano 1 3,3 
Entre 1 e 4 anos 5 16,7 
Entre 5 e 9 anos 12 40,0 
10 ou mais anos 12 40,0 
Experiência anterior com elaboração de material 
educativo 

  

Sim 17 56,7 
Não 13 43,3 
Experiência anterior com validação de material 
educativo/escala 

  

Sim 12 40,0 
Não 18 60,0 
Publicação nas temáticas   

Sim 30 100,0 
Não - - 
Participação em grupos de pesquisa   

Sim 26 86,7 
Não 4 13,3 



74 
 

  

 

A maioria dos juízes eram do sexo feminino 20 (66,7%), corroborando 

com os dados de outros estudos que também realizaram a etapa de validação 

de conteúdo e aparência e encontraram em sua maioria juízes do sexo feminino 

(OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014). Vale ressaltar que dos 30 

especialistas, 17 (56,7%) eram enfermeiros. A enfermagem é considerada uma 

profissão eminentemente feminina e com grande prevalência de mulheres em 

centros acadêmicos (SOUZA et al, 2014). 

A média de idade dos juízes foi de 33,9 ± 9,7 anos, sendo que a maioria 

tinha entre 20 e 29 anos de idade 13 (43,3%). O tempo médio de formação dos 

juízes foi de 9,4 ± 8,4 anos, a maioria entre 5 anos ou menos 12 (40%). O tempo 

médio de experiência com idosos foi de 8,6 ± 5,9 anos, sendo 12 (40%) entre 5 

e 9 anos e 12 (40%) com 10 anos ou mais de experiência. 

A validação de conteúdo evidencia a relevância e cobertura das 

observações apontadas pelos especialistas, diferente de outras formas de 

validação. Este tipo de validação não é fundamentada em escores, mas no 

respaldo de especialistas em relação ao conteúdo abordado, sendo referendada 

por um painel de especialistas que tenham qualificação no conteúdo de interesse 

(MONTEIRO; HORA, 2014). Para tanto a abordagem multiprofissional é 

preconizada, considerando a ampliação do conteúdo do material educativo em 

relação ao conhecimento e experiência dos diferentes profissionais envolvidos 

no processo (ECHER, 2005; LAWRENCE et al, 2011). Para o presente estudo 

procurou-se selecionar como maioria juízes que tivessem certa experiência em 

sua área de atuação.  

Outra vantagem ao validar a cartilha educativa com uma equipe 

multiprofissional é que ajuda a uniformizar as informações em saúde, pois na 

prática há uma dificuldade em manter uma linguagem única quando se trata de 

orientação interdisciplinar (ECHER, 2005). 
Tabela 3 - Caracterização dos juízes quanto aos critérios de seleção. Fortaleza, 2017. 

Requisitos N % 

Conhecimentos adquiridos pela experiência   

Experiência profissional (mínimo 10 anos) 12 40,0 
Experiência docente na área (mínimo de 10 anos) 5 16,7 
Experiência na realização de atividades de promoção à 
saúde do idoso 

30 100 
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Participação ou já avaliou projetos de acessibilidade para 
idosos 

14 46,7 

Realizou/avaliou projetos de construção e/ou adequação 
de material educativo 

17 56,7 

Conhecimentos especializados que tornam o 
profissional uma autoridade no assunto 

  

Palestrante convidado em evento científico  16 53,3 
Orientou/participou da realização de trabalhos acadêmicos 28 93,3 
Possui título de especialista, com monografia em temática 
relativa à área 

17 56,7 

Possui curso na área de Saúde do idoso 22 73,3 
Possui curso na área de acessibilidade ou construção de 
materiais educativos 

5 16,7 

Tem participação em grupos de pesquisa relacionados à 
sua área de atuação 

25 83,3 

Possui título de mestre, com dissertação em temática 
relativa à sua área de atuação 

15 50,0 

Possui título de doutor, com tese em temática relativa à sua 
área de atuação 

7 23,3 

Participação em mesas redondas de eventos científicos da 
sua área de atuação 

16 53,3 

Habilidade especial em determinado tipo de estudo   

Autoria em artigos na área publicados em periódicos 
classificado pela CAPES 

22 73,3 

Autoria em artigos/monografias com temáticas relativas à 
avaliação de material educativo 

9 30,0 

Experiência em construção, validação ou avaliação de 
materiais educativos 

15 50,0 

Experiência com adequação de local para acessibilidade 10 33,3 
Participação em bancas avaliadoras de trabalhos 
acadêmicos com temática relativa à sua área de atuação 

19 63,3 

Aprovação em um teste específico para identificar 
experts 

  

É profissional titulado pela Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG) 11 36,7 

Classificação alta atribuída por uma autoridade   

Recebeu homenagem menção honrosa de reconhecimento 
como autoridade na sua área de atuação 

4 13,3 

Possui trabalho premiado em evento nacional ou 
internacional, com conteúdo da sua área de atuação 

9 30,0 

 
De acordo com os resultados todos os juízes possuíam experiência com 

relação às ações de promoção à saúde do idoso. Dentre eles, 17 (56,7%) 

possuíam o título de especialista, 15 (50,0%) possuíam título de mestre e 7 

(23,3%) possuíam título de doutor.  

A qualificação profissional com cursos Stricto sensu, como mestrado e 

doutorado, estão cada vez mais sendo exigidos no mercado de trabalho, pois 
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auxilia o profissional na tomada de decisões, o torna competente para incorporar 

tecnologias e na obtenção de respostas relacionados às dúvidas que geralmente 

surgem na prática clinica ou na construção de tecnologias que possam ajudar na 

assistência (ALMEIDA; SOARES, 2010). 

Com relação às habilidades especiais em determinado tipo de estudo 22 

(73,3%) possuíam autoria em artigos em periódicos classificado pela CAPES e 

19 (63,3%) tinham participação em bancas avaliadoras de trabalhos 

acadêmicos. 

Com relação à expertise dos juízes, 11 (36,7%) eram profissionais 

titulados pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e 13 (43,3%) 

receberam homenagem menção honrosa de reconhecimento como autoridade 

na sua área de atuação ou possuíam trabalho premiado em eventos, 

caracterizando o quadro de profissionais deste estudo como atuantes na 

pesquisa e estudo dos assuntos relacionados ao idoso. 

O julgamento e a apreciação do material por profissionais com 

conhecimento em produção de material educativo e por profissionais de saúde 

especializados e envolvidos com o público alvo, oferecerá informações, 

sugestões e opiniões que facilitarão tanto a abordagem do conteúdo como a 

aparência e didática do material educativo (MOREIRA; NOBREGA; SILVA, 

2003). 

Muitos autores selecionam profissionais da área da saúde com 

experiência da construção e validação de materiais educativos, por considerar 

que a opinião e os conceitos trabalhados por eles nas tecnologias impressas 

podem auxiliar na tomada de decisão do material que está sendo avaliado 

(GRIPPO; FRACOLLI, 2008; BENEVIDES et al, 2016). 

Contudo, independente do que se deseja validar, e essencial que o 

pesquisador direcione seus critérios aos objetivos do estudo, bem como observe 

as limitações da temática sob investigação, respeitando os requisitos 

necessários para considerar um profissional especialista, deixando bem descrito 

as razões que o fazem compor o painel (MELO et al., 2011). 

Em relação ao processo de validação da cartilha quanto ao conteúdo e 

aparência pelos especialistas, estes responderam aos 54 itens do instrumento 

de avaliação do material educativo distribuídos em oito aspectos avaliativos (1. 

Exatidão Científica; 2. Conteúdo; 3. Apresentação Literária; 4. Ilustrações; 5. 
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Material suficientemente específico e compreensivo; 6. Legibilidade; 7. 

Qualidade da Informação e 8. Opiniões pessoais), assinalando 1 = discordo 

totalmente; 2 = concordo com alguns aspectos do enunciado; 3 = concordo com 

a maior parte do enunciado; 4 = concordo totalmente e N/A = não se aplica, para 

os sete primeiros aspectos e ficaram livre para expressar suas opiniões no 

aspecto de número 8. A valoração N/A foi inserida, pois alguns juízes não eram 

da área da saúde e alguns itens não contemplavam sua formação ou 

conhecimento específico, desta forma pode-se utilizar esta opção. 

Os aspectos relacionados a “1. Exatidão Científica, 2. Conteúdo” foram 

utilizados para validação de conteúdo da cartilha e aspectos “3. Apresentação 

Literária, 4. Ilustrações, e 5. Material Suficientemente Específico e 

Compreensivo, 6. Legibilidade, 7. Qualidade da Informação e 8. Opiniões 

pessoais” foram utilizados para validação de aparência. Portanto, considerou-se 

uma porcentagem mínima de 78%, semelhante ao estudo de Lynn (1986) de 

concordância entre as respostas, quando for avaliado o IVC e um mínimo de 

70% de concordância entre os juízes para o ICC. 

Vale ressaltar que, quando os especialistas assinalaram nos itens do 

instrumento as opções discordo totalmente e concordo com alguns aspectos do 

enunciado foi solicitado que se descrevesse o motivo pelo qual se considerou 

essa opção para que a cartilha pudesse ser adequada conforme as descrições 

sugeridas. As mudanças e acréscimos sugeridos serão descritos mais adiante, 

no Quadro 8 que descreve as sugestões dos juízes. 

Os resultados obtidos com o instrumento foram analisados e mantidos 

na mesma sequência dos grupos, no entanto, para melhor visualização dos itens 

que representam conteúdo e aparência, optou-se por separá-los. As tabelas 4 e 

5 representam os itens relacionados ao conteúdo. As tabelas 6, 7, 8, 9 

representam os itens relacionados à aparência.  

E para a visualização do Índice de Validade de Conteúdo está descrita 

a tabela abaixo: 

Quadro 6 – Distribuição do Índice de validade de conteúdo individual e total da cartilha. 

Fortaleza, 2017 

JUIZ IVC Individual  
1 0,78 
2 1,0 
3 0,94 
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4 0,96 
5 0,92 
6 1,0 
7 1,0 
8 1,0 
9 1,0 
10 1,0 
11 1,0 
12 0,86 
13 1,0 
14 0,98 
15 1,0 
16 0,78 
17 1,0 
18 1,0 
19 0,90 
20 1,0 
21 1,0 
22 1,0 
23 1,0 
24 1,0 
25 1,0 
26 0,86 
27 1,0 
28 1,0 
29 1,0 
30 0,97 

IVC TOTAL 0,96 
 

O IVC total da cartilha analisada pelos juízes foi de 0,96, considerada 

validada de acordo com o ponto de corte determinado nesta pesquisa para este 

índice que foi de 0,78 (LYNN, 1986).  

O conteúdo avaliado revelou um alto valor do IVC, com excelente nível 

de concordância entre os juízes, sugerindo que a cartilha é representativa do 

conteúdo a ser abordado sobre prevenção para quedas em idosos. Valores de 

IVC semelhantes foram encontrados em outros estudos sobre tecnologias 

educativas (MARTINS et al, 2012; RODRIGUES et al, 2013; BENEVIDES et al, 

2016). 

Sobre a validade de conteúdo através do Coeficiente de Correlação 
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Intraclasse apresenta-se abaixo seus resultados sobre a exatidão científica.  

Tabela 4 - Distribuição das respostas sobre o bloco de Exatidão Científica. Fortaleza, 2017  

Exatidão Científica NA 1 2 3 4 

Conteúdos estão de acordo com o 
conhecimento atual 1 - 1 3 25 

Orientações apresentadas são as necessárias 
e foram abordadas corretamente 

2 - - 11 17 

Termos técnicos estão adequadamente 
definidos 

1 - 2 3 24 

Percentual do total 4,4 0,0 3,3 18,9 73,3 

ICC: 0,830; p < 0,001      
 

Uma análise por categoria na Tabela 4 demonstrou que nos itens que se 

referem a “Exatidão Científica” houveram 4 (4,4%) resposta NA, 3 (3,3%) 

concordo com alguns aspectos do enunciado, 17 (18,9%) respostas concordo 

com a maior parte do enunciado e 66 (73,3%) concordam totalmente. O 

coeficiente de correlação intraclasse resultou em 0,830 (p<0,0001), 

demonstrando um alto índice de concordância entre os juízes e estatisticamente 

significante no que diz respeito as metas que se deseja atingir com a cartilha 

educativa, representada pela “Exatidão Científica”.  

As respostas que foram marcadas em NA vieram de profissionais 

advogado e publicitária que justificaram como não sendo capazes de opinar no 

sentido de conteúdo da cartilha. Com relação a resposta discordante em “os 

conteúdos estão de acordo com o conhecimento atual” foi justificada pela 

arquiteta como um desacordo com o conhecimento atual sobre desníveis em 

calçadas e as mesmas apareciam em altura não segura para idosos. Já em 

“Termos técnicos estão adequadamente definidos” a mesma afirmou que a 

palavra “áspero” estava inadequada quando havia referência ao piso. Ainda 

neste item uma enfermeira atribuiu nota 2 pela utilização do termo doutora como 

tratamento à profissional de saúde sendo inadequado pois exclui os outros 

profissionais, visto que o termo é utilizado geralmente para profissionais 

médicos, segundo a juíza.  

Tabela 5 - Distribuição das respostas sobre o bloco de Conteúdo. Fortaleza, 2017. 

Conteúdo NA 1 2 3 4 

Objetivos das informações são evidentes - - - 4 26 
Informações são satisfatórias quanto ao 1 - 1 8 20 
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comportamento desejado 
Não existem informações desnecessárias 1 - 1 5 23 
Existe revisão dos pontos mais importantes - 1 1 7 21 
Informações são atualizadas 1 - 2 3 24 
Percentual do total 2,0 0,7 3,3 18,0 76,0 
ICC: 0,639; p = 0,002 
 

     

Conforme a Tabela 5, na categoria “Conteúdo” houveram 3 (2,0%) 

respostas Não se Aplica, 1 (0,7%) discordo totalmente, 5 (3,3%) concordo com 

alguns aspectos do enunciado, 27 (18%) concordo com a maior parte do 

enunciado, e 114 (76,0%) concordaram totalmente. Embora 94% respostas 

estão entre concordo com alguns aspectos e concordo totalmente de 

concordância entre os especialistas quanto a categoria conteúdo obteve-se um 

ICC de 0,669 (p=0,002), as justificativas dos juízes quanto as respostas discordo 

totalmente, discordo e neutro foram pela ausência ou pouca clareza quanto a 

determinados cuidados expostos na cartilha.  

Um estudo que procurou validar um material educativo para pacientes 

submetidos a cirurgia ortognática obteve um ICC de 0,476 em todos os itens 

relacionados a conteúdo e aparência, sendo posteriormente tal valor aumentado 

para 0,601 após correções sugeridas e enviadas novamente para os avaliadores 

(SANTOS; SOUSA; TURRINI, 2012). 

As respostas NA foram justificadas pelos juízes como não capazes de 

avaliar os itens. Quanto ao item “Existe revisão dos pontos mais importantes” em 

que foi atribuído “discordo totalmente” uma enfermeira sentiu necessidade de um 

check list ao final da cartilha para conferência das ações realizadas, o que não 

foi acatado por não ser o foco da cartilha. Com relação aos itens em que foram 

atribuídos o valor 2 “concordo com alguns aspectos do enunciado” as 

observações dos juízes giraram em torno de ambiguidade nas informações, 

frases com sentido negativo, informações desnecessárias e falta de ênfase com 

relação ao risco de quedas. 

Na etapa de validação com juízes é comum a correção ou acréscimo de 

informações principalmente relacionado ao tópico conteúdo. As informações, 

bem como o processo de comunicação devem ser descritos no material 

educativo de forma dialógica, sem mensagens fragmentadas, podendo ser 

passível de mudanças ao ser submetido a um painel de especialistas (SALLES; 

CASTRO, 2010). 
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Após análise das categorias do instrumento que representam o 

conteúdo, as Tabelas 6, 7, 8, 9 representam as categorias relacionadas a 

aparência da cartilha educativa. 

Tabela 6 - Distribuição das respostas sobre o bloco Material suficientemente específico e 
compreensivo. Fortaleza, 2017. 

Material suficientemente específico e 
compreensivo 

NA 1 2 3 4 

Promove a conscientização da prevenção de 
quedas da forma correta 

- - 2 5 23 

Propicia o máximo benefício para quem 
previne quedas 

- - 1 9 20 

Instruções para a realização das ações são 
claras e compreensíveis 

- - 1 10 19 

Títulos e subtítulos são claros e informativos - - - 6 24 
Uso de sentido dúbio não ocorre no texto - - 1 6 23 
Conteúdo escrito em estilo que tem o público-
alvo como centro 

- - - 3 27 

Percentual do total 0,0 0,0 3,2 22,9 73,9 
ICC: 0,750; p < 0,001      
 

Na Tabela 6, com relação a especificidade e compreensão do material 5 

respostas (3,2%) optaram pela opção concordo com alguns aspectos do 

enunciado enquanto que 96,8 % das respostas foram concordantes na maior 

parte e concordantes totalmente, resultando no ICC de 0,750 (p<0,0001) sendo 

estatisticamente significantes quanto as características que avaliam o grau de 

significação da cartilha educativa, representado pela categoria relevância. 

Estudo que procurou validar um material educativo para o autocuidado 

da mulher mastectomizada, ao avaliar a relevância do manual, também 

encontrou resultado satisfatório na referida categoria, sendo 91,42% das 

respostas representando o material educativo adequado e totalmente adequado. 

Portanto, reforça a relevância da validação de tecnologias semelhantes no intuito 

de facilitar a tomada de decisões, considerando que muitos familiares ou 

pacientes encontram dificuldades para adquirir informações básicas no cuidado 

domiciliar (OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008). 

Tabela 7 - Distribuição das respostas sobre o bloco Apresentação Literária. Fortaleza, 2017 

Apresentação Literária NA 1 2 3 4 

A linguagem é neutra - - - 4 26 
A linguagem é explicativa - - 1 5 24 
A linguagem é conversacional e redigida, na - - - 2 28 
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maior parte do material na voz ativa 
O material encoraja a adesão a prevenção - - - 6 24 
O vocabulário empregado é composto, em sua 
maioria, por palavras comuns 

1 - - 7 22 

O contexto de cada relato é informado antes de 
novos conhecimentos 

- - 1 7 22 

A sinalização através de títulos e subtítulos 
auxilia na aprendizagem 

- 1 - 7 22 

O vocabulário empregado é composto por 
palavras simples 

- - - 6 24 

A linguagem está adequada ao público-alvo - - 1 8 21 
As ideias estão expressas concisamente - - 1 6 23 
O texto possibilita interação com orientações 
entre profissional e público-alvo 

1 - 2 4 23 

Possibilita interação com o encadeamento 
lógico das ações para prevenção de quedas 

- - 1 5 24 

O planejamento e a sequência das informações 
são consistentes 

- - 2 5 
24 
23 

O material é de leitura agradável  - - 2 5 23 
O material tem tamanho adequado, ou seja, 
não é extenso nem cansativo 

- 1 1 3 25 

Percentual do total 0,4 0,4 2,7 17,7 78,7 
ICC: 0,852; p < 0,001      

 

Quanto a categoria Linguagem, 2 (0,4%) respostas foram NA, 2 (0,4%) 

respostas discordantes totalmente, 12 (2,7%) concordantes em alguns aspectos, 

80 (17,7%) respostas concordantes com a maior parte do enunciado e 354 

(78,7%) concordantes totalmente. 

O somatório das respostas com valor 3 e 4 foram 434 (96,4%) e o ICC no 

valor de 0,852 (p<0,0001). Em sua maioria os profissionais julgaram como 

adequada a linguagem utilizada na cartilha. Foi utilizada a voz ativa e os termos 

técnicos foram explicados conforme o referencial adotado no presente estudo, 

no qual reforça que o estilo em forma de conversa é mais fácil de ser entendido 

(A GUIDE TO CREATING AND EVALUATING PATIENT MATERIALS, 2010). 

As respostas discordantes versaram sobre a extensão da cartilha, um 

juiz achou que a mesma era muito longa, outro pediu que fosse trocado o termo 

osso do quadril para bacia, também foi pedido para que fossem explicados 

alguns termos para que não causasse confusão no leitor. 

Tabela 8 - Distribuição das respostas sobre o bloco Ilustrações. Fortaleza, 2017. 

Ilustrações NA 1 2 3 4 

São simples, apropriadas e de tracejado de - - 3 6 21 
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fácil compreensão 
São familiares para os leitores - - - 5 25 
Estão relacionadas com o texto - - 1 2 27 
Estão integradas ao texto - - - 7 23 
São autoexplicativas - - 1 5 24 
Os títulos/subtítulos da cartilha são 
adequados 

- - 2 3 25 

Percentual do total 0,0 0,0 3,9 15,6 80,6 
ICC: 0,795; p < 0,001      

Em Ilustrações, 7 respostas foram concordantes em alguns aspectos e 

175 (96,2%) das respostas foram concordantes com a maior parte do enunciado 

e concordo totalmente e um ICC de 0,795 (p<0,001), assim demonstrando 

aceitação das ilustrações por parte dos especialistas. As ilustrações melhoram 

a interpretação, principalmente quando retratam o cotidiano de suas mensagens 

(FREITAS et al., 2014). 

Estudo que procurou validar uma tecnologia educativa evidenciou 75% 

de concordância nas respostas dos especialistas quanto a categoria ilustração 

(SANTOS; SOUSA; TURRINI, 2012). Tal achado reforça a importância das 

ilustrações para manter o material educativo mais lúdico e de fácil entendimento. 

Tabela 9 - Distribuição das respostas sobre o bloco Legibilidade e características da impressão. 
Fortaleza, 2017. 

Legibilidade e características da 
impressão 

NA 1 2 3 4 

Tamanho das letras é adequado 1 - - 3 26 
Estilo das letras adequado - - - 1 29 
Espaçamento das letras adequado 1 - - 1 28 
Comprimento das linhas adequado 1 - - - 29 
Espaçamento entre linhas adequado 1 - - - 29 
Uso de negrito e marcadores chamam a 
atenção para conteúdos-chave 

- - - 4 26 

Uso adequado do espaço em branco para 
reduzir a aparência de texto abarrotado 

1 - 1 4 24 

Subtítulos ou as entradas facilitam a leitura e 
memorização 

- - - 4 26 

Espaçamento entre parágrafos é adequado 1 - - 3 26 
Percentual do total 2,2 0,0 0,4 7,4 90,0 
ICC: 0,853; p < 0,001      

 

Quanto à legibilidade, 263 (97,4%) das respostas foram concordantes em 

sua maior parte ou concordantes totalmente, o ICC foi de 0,853 (p<0,001) assim 

as respostas foram estatisticamente significantes. Desta forma, conclui-se a 

confirmação pelos especialistas de que o material e de fácil leitura e atraente 

para o leitor. A preparação textual deve estar adequada ao nível educacional e 
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cultural do cliente a ser beneficiado pela tecnologia educativa construída. Nesse 

sentido, a participação dos juízes e de representantes do público-alvo pode 

elevar a credibilidade e a aceitação das tecnologias educativas (BENEVIDES et 

al, 2016). 

Tabela 10 - Distribuição das respostas sobre o bloco Qualidade da informação. Fortaleza, 2017 

Qualidade da informação NA 1 2 3 4 

Está inserida na cultura local - - - 6 24 
Está incluída na cultura atual - - - 4 26 
O material habilita o público-alvo a realizar as 
ações desejadas 

- - - 5 25 

O material ajuda a prevenir possíveis 
problemas 

- - - 6 24 

O material permite obter o máximo benefício 
possível 1 - - 8 21 

Percentual do total 0,7 0,0 0,0 19,3 80,0 
ICC: 0,725; p < 0,001      

 

A categoria Qualidade da informação obteve 149 (99,3%) das respostas 

com valoração 3 ou 4, ou seja, os especialistas julgaram a cartilha educativa 

condizente com a adequação cultural e com grande possibilidade em 

proporcionar benefícios à população-alvo. Uma linguagem simples, 

culturalmente adequada, minimiza as barreiras de comunicação, por esse motivo 

muitos estudos procuram conhecer a realidade do público antes de construir um 

material educativo (MOREIRA; NOBREGA; SILVA, 2003; CARDOSO; 

OLIVEIRA; WERLANG, 2014). 

 

Tabela 11 - Distribuição da média das categorias utilizadas na validação de aparência e conteúdo 
com os juízes. Fortaleza, 2017. 

Domínio N Média 
Desvio 
Padrão 

Exatidão científica 30 93,6 9,7 
Conteúdo 30 93,3 9,5 
Apresentação literária 30 93,9 7,9 
Ilustrações 30 94,2 8,9 
Material específico e compreensivo 30 93,2 8,4 
Legibilidade e características da 
impressão 

30 98,1 3,5 

Qualidade da informação 30 95,1 7,4 
Total 30 94,7 5,4 
Teste F de Snedecor: p=0,260    
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De acordo com a Tabela 11, todas as categorias obtiveram uma média 

maior que 80%, sendo a categoria “Legibilidade e características da Impressão” 

a maior média obtida de 98,1 (± 3,5). Infere-se que a linguagem utilizada na 

cartilha educativa para prevenção de quedas em idosos obedeceu aos critérios 

pré-estabelecidos pelo manual A Guide to Creating and Evaluating Patient 

Materials (2010), que descreve que a mensagem, ao ser comunicada, deverá ter 

relação entre o autor e a fonte científica, ambos confiáveis, mas que obedeçam 

ao contexto cultural de quem vai utilizar o material educativo impresso. 

A transmissão de mensagens por meio dos materiais educativos 

impressos devem ser instrumentos que possibilitem a transmissão das 

informações e facilitem a compreensão. Portanto, a adequação da linguagem 

científica constitui uma etapa fundamental ao construir uma cartilha educativa e 

deve ser utilizada com frequência no conteúdo do material (FREITAS; CABRAL, 

2008). 
Tabela 12 - Distribuição da correlação linear entre a escala total e os blocos conforme 
o coeficiente de correlação linear de Pearson. 
Domínio da 

escala 
Exatidão 
científica 

Conteúdo 
Apresentação 

literária 
Ilustrações 

Material 
compreensivo 

Legibilidade 
da 

impressão 

Qualidade 
da 

informação 

Escala total 0,501 
(0,005) 

0,742 
(<0,001) 0,723 (<0,001) 0,791 

(<0,001) 0,841 (<0,001) 0,55  
(0,002) 

0,73 
(<0,001) 

Exatidão 
científica 

 0,613 
(<0,001) 

0,003 
(0,989) 

0,55 
(0,002) 

0,463  
(0,010) 0,254 (0,175) 0,366 

(0,047) 

Conteúdo   0,346  
(0,061) 

0,499 
(0,005) 

0,583 
(0,001) 

0,43  
(0,018) 

0,557 
(0,001) 

Apresentação 
literária 

   0,363 
(0,049) 

0,397  
(0,030) 0,192 (0,308) 0,291 

(0,119) 
Ilustrações     0,756 (<0,001) 0,426 (0,019) 0,58 (0,001) 
Material 
compreensível 

     0,47  
(0,009) 

0,771 
(<0,001) 

Legibilidade da 
impressão 

            
0,465 

(0,010) 
R de Pearson (p-value) 
 

Para os p-values inferiores a 0,05 temos correlação estatisticamente 

significante. De acordo com a Tabela 12, verificou-se uma correlação 

diretamente proporcional entre a escala total e os domínios, destacando-se uma 

correlação moderadamente positiva entre a escala total e o conteúdo (r=0,742; 

p<0,001), apresentação literária (r=0,723; p<0,001), ilustrações (r=0,791; 

p<0,001) e qualidade da informação (r=0,73; p<0,001) e correlação fortemente 

positiva em material compreensivo (r=0,841; p<0,001). Portanto, infere-se que a 

forte correlação dos itens citados e a escala total resultaram em aceitação 

satisfatória da cartilha educativa por parte dos juízes. Estes resultados no estudo 

corroboram com o de Feitoza (2015), onde a maioria dos domínios traziam uma 



86 
 

  

forte correlação com a escala total. 

 
4.5 Suitability Assessment of Materials (SAM) 

No Quadro 7 abaixo estão apresentados os resultados da aplicação do 

instrumento SAM individualizado por cada juiz. 

Quadro 7 - Distribuição do Índice de adequação do material educativo individual e total da 

cartilha. Fortaleza, 2017 

JUIZ SAM Individual (%)  
1 95,5 
2 84,1 
3 95,0 
4 93,2 
5 97,7 
6 90,9 
7 100,0 
8 90,5 
9 82,5 

10 97,5 
11 97,7 
12 75,0 
13 97,7 
14 97,7 
15 77,2 
16 57,5 
17 97,5 
18 80,0 
19 76,2 
20 100 
21 100 
22 100 
23 100 
24 100 
25 90,5 
26 68,2 
27 93,2 
28 97,7 
29 95,5 
30 100 

SAM TOTAL (%) 90,9 
 

Em relação ao uso do questionário SAM para avaliação da adequação 

do material educativo neste estudo podemos verificar que a maioria dos juízes 

classificaram a cartilha como sendo superior com porcentagens entre 75 a 100% 

enquanto que 2 avaliaram como adequada com os valores 57,5 e 68,2%. Os 

resultados da adequação neste estudo corroboram com o de GALDINO (2014) 
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onde todos os juízes consideraram a cartilha como adequada para a utilização 

pelo público a qual se destina. De acordo com o SAM total, o material 

caracteriza-se como superior. 

Finalizando a validação de conteúdo, aparência e adequabilidade da 

cartilha, caminha-se para a parte final das análises com os juízes onde serão 

descritas as alterações e adições que a mesma sofreu durante o processo de 

validação como demonstrado no quadro 8 abaixo. 

 

QUADRO 8 – Sugestões e modificações realizadas na cartilha a partir da avaliação dos juízes. 
Fortaleza, 2017. 

Domínio da 
Cartilha / Nº da 

página 

Sugestões dos juízes 
 

Modificações Realizadas 

CAPA Reformulação do título Título modificado de “Passos para 
a prevenção!: Cartilha para 
prevenção de quedas em idosos” 
para “Passos para prevenção de 
quedas em idosos” 

Reformulação da 
ilustração de capa 

Retirados os riscos de quedas 
sinalizados na capa: desnível na 
calçada, poça de água e ladrilho 
quebrado. 

Tamanho das letras no 
cabeçalho  

Diminuído o tamanho 
espaçamento das letras do 
cabeçalho 

1. CAUSAS DA QUEDA 
6 Substituição da palavra 

“urina”  
Substituída a palavra “urina” por 
“piso molhado” 

7 Rever ortografia Adição de acento diferencial na 
expressão: “Idosos que têm 
doenças e mais de 80 anos caem 
mais”. 

Mudança no subtítulo 2 Substituída a expressão “As 
quedas acontecem, então, por 
fatores ligados à saúde do idoso e 
ao ambiente” por “As quedas 
podem acontecer, então, por 
causa do ambiente, da saúde e 
dos hábitos de vida do idoso. 

2. O QUE PODE ACONTECER DEPOIS DA QUEDA? 
8 Reformulação do título 

do capítulo 
 

Reformulação do título de “O que 
acontece depois de cair? ” para 
“O que pode acontecer depois da 
queda?” 

Adição de palavra no 
subtítulo 

Adicionada a palavra “internação" 
no subtítulo. 
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Introduzir que a 
personagem “Ana” teve 
feridas na primeira 
ilustração em que 
aparece. 

Adicionada a expressão 
“machucou o braço” na fala da 
idosa “Rita”. 

Sinalizar o desnível da 
calçada como risco 
para queda, através de 
fala 

Adicionado balão de fala da idosa 
“Benedita”: “A calçada dela é igual 
à esta daqui, tem sobe e desce” e 
a mesma aponta para o desnível. 

9 Reformulação de balão 
de fala 1 da idosa 
“Rita” 

Modificada a frase em “Ana ficou 
com umas feridas e passou 6 
meses acamada” por “Ana ficou 6 
meses na cama por causa da 
queda que levou”. 

Modificar a aparência 
da idosa “Ana” 

Acrescentados traços de 
envelhecimento na idosa como 
rugas e cabelos grisalhos. 

11 Adicionar outro 
personagem ao lado da 
mulher empurrando a 
cadeira de rodas do 
personagem “Geraldo” 

Adicionado personagem 
masculino representado o filho do 
idoso “Geraldo” ao lado da filha. 

Mudança de expressão 
fala 1 da idosa Benedita 

Reformulação “A filha vai levá-lo 
para uma casa que cuida de 
idosos” para “Os filhos não 
conseguem cuidar dele e vão 
levá-lo para um lar de idosos”. 

Mudar a expressão do 
rosto das idosas na 
parte 1 da página 

Alterada a expressão facial de 
tristeza para surpresa. 

3. PREVENINDO AS QUEDAS EM CASA 
12 Reformular a expressão 

de fala da idosa 
“Benedita” 

Modificada a expressão “Troquei 
o piso anterior por esse mais 
áspero! ” por “Olha, Rita, tirei o 
batente da calçada e coloquei 
piso antiderrapante”. 

14 
 

Indicar a altura correta 
do sofá 

Adicionada uma seta indicando a 
altura certa do sofá. 

15 Sinalizar com cor 
diferente início e fim da 
escada 

Incluída lixa amarela no início e 
fim da escada 

Reformular frase 
negativa  

Frase refeita de “não tenho 
dinheiro para isso e meus filhos 
não acham importante” por “Rita, 
você pode utilizar materiais como 
plástico PVC, são mais baratos” 

16 Não limitar que a altura 
da cama seja 50 cm. 

Retirado o número 50 cm da seta 
que indica a altura da cama. 
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Modificar a ilustração 
do abajur 

O abajur que estava em cima da 
mesa lateral da cama foi fixado na 
parede ao lado da cama. 

17 Reformular a frase do 
subtítulo 
 

Modificada de “O banheiro 
adaptado evita quedas! ” para “O 
banheiro adaptado diminui o risco 
de cair”. 

Modificar a ilustração 
das barras de 
segurança do sanitário  
 

As barras do sanitário foram 
colocadas fixadas na parede e no 
piso ao invés da anterior fixada no 
próprio aparelho sanitário. 

Rever escrita da frase 
idosa “Benedita” 

Reformulada de “Utilizo cortina e 
piso antiderrapante” para “Utilizo 
piso antiderrapante e cortina. 
Vidro no banheiro é perigoso! ” 

Reelaborar a figura da 
cadeira de banho.  
 

Acrescentou-se um encosto para 
as costas. 

Destacar a altura do 
armário 
 

Adicionou-se uma seta entre a pia 
e o armário indicando altura 
adequada. 

4. ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
20 Modificar as cadeiras 

das idosas no 
consultório 

Retirou-se as rodas da cadeira. 

Utilização do termo 
doutora para a 
profissional de saúde 

Reformulou-se o subtítulo de 
“Benedita e Rita vão ao posto de 
saúde pedir orientações à 
Doutora Rosa para prevenir as 
quedas” Por “Benedita e Rita vão 
ao posto de saúde pedir 
orientações à profissional de 
saúde para prevenir as quedas”. 

21 Recomendações sobre 
atividade física  

Adicionada à sentença “de acordo 
com suas possibilidades”. 

Colocar o horário 
adequado durante o dia 
para o banho de sol. 

Adicionada à frase o horário para 
banho de sol “ antes das 10 horas 
da manhã ou depois das 4 da 
tarde”. 

26 Recomendação quanto 
ao tempo de sono  

Reformulada a frase de “Durma 
de 7 a 8 horas por noite! ” por 
“Durma bem, sinta-se satisfeito 
com seu sono! ”. 

ANOTAÇÕES Retirar espaço para 
anotações ao final da 
cartilha 

Retirada seção de anotações. 

 

De acordo com o Quadro 8, percebe-se que as sugestões realizadas 

pelos especialistas foram acatadas, como: reformulação das ilustrações, 
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reelaboração de frases, acréscimos de imagens de forma complementar a 

antiga, mudança dos títulos da capa e dos capítulos, correção do conteúdo, 

assim como mudança do texto para melhor compreensão do público-alvo. 

As sugestões de substituição e explicação de termos considerados 

inapropriados e confusos e o acréscimo de informações relevantes faz-se 

necessária, pois as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde não 

podem ser diferentes, nem conflitantes. Além disso, demonstra o interesse 

desses profissionais, principalmente os que trabalham na área, em utilizar a 

tecnologia impressa (OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014; ZOMBINI; 

PELICIONI, 2011). 

Na capa, foram sugeridas mudanças tanto no título quanto na 

configuração do layout e ilustração. Com relação a mudança de título, que antes 

possuía título e subtítulo “Passos para a prevenção!: Cartilha para prevenção de 

quedas em idosos” um juiz sugeriu que fosse utilizado um título mais direto e 

explicativo então foi se que fez a fusão entre os antigos títulos e subtítulos e 

optou-se pelo novo título: “Passos para prevenção de quedas em idosos”. Na 

ilustração foi pedido que retirassem os obstáculos na calçada e batente pois 

poderia não ficar claro para o idoso.  
FIGURA 3 – Ilustração representativa de antes e depois da capa de cartilha educativa. 

Fortaleza, 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No capítulo 1, “Causas das quedas” houveram 3 alterações referentes a 

substituição de termo técnico, revisão de ortografia e adição de expressão. A 

palavra urina foi indicada como sendo um termo técnico pelos juízes e que 

alguns idosos poderiam não entender o contexto da fala por conta disto, além de 
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denotar uma imagem estereotipada da velhice e desmotivadora, quando se 

refere à ilustração do idoso escorregando na própria urina. Dessa forma, foi 

mantida a ilustração e mudada a frase para “Outro dia, ele escorregou no piso 

molhado” assim, deu-se um sentido mais amplo e que abrangesse também a 

incontinência urinária como risco para quedas em idosos. 

Quanto à substituição de palavras e termos técnicos para expressões 

mais comuns, como sugeriram alguns juízes, faz-se necessário principalmente 

para que pessoas com baixo nível de escolaridade e/ou habilidade de leitura 

reduzida possam desfrutar das vantagens do material escrito. Foram 

considerados mecanismos para a redução das barreiras de compreensão da 

mensagem e técnicas que favoreçam a motivação do paciente para iniciar e 

manter o interesse pelo material educativo. Uma linguagem simples pode 

minimizar as barreiras da comunicação, tornando-a mais eficiente e de maior 

alcance (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Ainda no mesmo capítulo foi sugerido e acatada a inclusão da expressão 

“hábitos de vida do idoso” ´no subtítulo da página 7, como forma de enfatizar que 

não só a saúde e o ambiente têm influência sobre os riscos de queda no idoso. 

Um dos fatores desencadeantes de quedas em domicílios são relacionados aos 

hábitos de vida do idoso, assim compreende-se que a mudança de hábitos e 

atitudes dos indivíduos é um processo que recebe interferência de vivências 

prévias e de fatores culturais (LOPES et al, 2007).  

No capítulo 2, “O que pode acontecer depois da queda? ”, foram 

necessárias alterações nos diálogos, adição de palavras e modificação de 

ilustração. O título foi modificado para dar ideia de possibilidade, pois segundo 

os juízes nem sempre os fatos citados na cartilha vão fatalmente acontecer. O 

idoso pode cair e não sofrer nenhuma consequência. Então, foi necessário 

adicionar uma expressão que indicasse possibilidade na pergunta. 

Foi acatada a sugestão dos juízes com relação a sinalização do desnível 

da calçada na página 8, pois é importante alertar sobre os elementos que podem 

acarretar a queda. Foi modificada a ilustração da idosa Benedita onde ela está 

apontando para o desnível e um balão de diálogo, onde o teor da fala indica que 

a calçada da idosa Ana que aparece no diálogo, é igual ao que as duas idosas 

estão. 
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A aparência da idosa “Ana”, foi modificada para que a mesma parecesse 

mais com o público idoso, anteriormente estava com aparência mais jovem. Em 

tecnologias educativas, a utilização de ilustrações consiste em uma importante 

ferramenta para o processo de comunicação. No entanto, a depender da forma 

como a ilustração é apresentada, esta pode contribuir positiva ou negativamente 

para o processo educativo (TELES, 2011). 

Na página 11, foi sugerido que se adicionasse também a figura do filho 

e não só uma figura feminina representando o cuidado ao idoso que caiu, pois 

dá a ideia de partilha de cuidado. Visto que, a família como indicado no subtítulo 

não é só representada pela mulher e pode indicar uma realidade cultural de que 

somente a mulher cuida devendo levar em consideração que se quer passar uma 

mensagem que abranja a família como um todo no cuidado do idoso que caiu. 

Sabemos que a mulher tradicionalmente tem o papel de cuidar, e que as 

pesquisas recentes ainda confirmam esses dados. 
FIGURA 4 – Ilustração representativa de antes e depois da página 11 da cartilha. 

Fortaleza, 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

Às mulheres, compete a implementação do cuidado em todas as fases 

do ciclo vital. Dentre os vários papéis desempenhados pelo sexo feminino, o de 

cuidadora é histórica e culturalmente o mais evidenciado e assimilado. Quando 

se trata de cuidar/acompanhar um familiar em situação de hospitalização, seja 

ele, filho, esposo, mãe/pai, é a mulher que está implicitamente associada como 

cuidadora principal da família (WEGNER; PEDRO, 2010; OLIVEIRA et al, 2013). 

Ainda na página 11, foi sugerido que fossem alteradas as expressões 

faciais das idosas passando de tristeza para surpresa, na parte 1 da página, 

onde estão dialogando sobre a ida do idoso Geraldo para um lar de idosos, 

referindo-se à institucionalização do mesmo, pois, segundo o juiz, muitas vezes, 
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esses locais funcionam como segunda casa, portanto para alguns idosos não 

seria algo ruim. 

Por algum tempo a institucionalização do idoso foi vista com 

negativismo, caracterizada pelo abandono do familiar e reservada aos 

marginalizados, desprovidos de um núcleo familiar e de laços afetivos. No 

entanto, é essencial rever este conceito e descaracterizá-lo, pois, na atualidade, 

com a mudança na rotina familiar, em que muitas vezes os membros do grupo 

familiar encaram uma rotina com diversas obrigações e com o aprimoramento 

das ILPIs, a internação nestas instituições tornou-se uma alternativa válida e 

importante para o bem-estar e a qualidade de vida do idoso (DUTRA et al, 2016).  

No capítulo 3 intitulado “Prevenindo as quedas em casa”, as sugestões 

foram acerca das ilustrações e diálogos. Na página 12, foi sugerido que fosse 

modificado a expressão piso áspero por antiderrapante, pois segundo a juíza 

que era arquiteta, o “áspero” é inadequado, pois retém muita sujeira/poeira com 

difícil manutenção e se houver uma queda, além do choque com o piso a pessoa 

sofre o ferimento, neste caso o piso antiderrapante é o mais adequado. 

Ainda neste capítulo foi sugestionado algumas modificações sobre a 

altura do sofá, onde foi acrescentada uma seta indicando a altura adequada, 

assim como a altura da cama, que foi retirado o número “50 cm” que indicava a 

altura certa da cama, porém foi sugerido que fosse substituída a frase para que 

não ficasse um tamanho padronizado e sim de acordo com a estatura do idoso. 

Na ilustração da escada foi incluída as cores diferentes no início e fim para que 

o idoso diferencie onde ela começa e termina a partir das cores das lixas 

antiderrapantes. No banheiro foram reformuladas as barras de apoio do sanitário 

e o banco de apoio na área de banho. Todas essas sugestões estão incluídas 

como preceitos da NBR 9050 e do projeto Casa Segura (BARROS,2000). 

As sugestões do capítulo 4, versou sobre reformulações de frases e 

ilustrações e adição de expressões. Na página 20, foi sugerido que fossem 

reformuladas as ilustrações das cadeiras que as idosas estavam sentadas no 

consultório, pois segunda a juíza as cadeiras com rodas poderiam proporcionar 

um risco maior para escorregar e cair. Nessa mesma página foi retirada o 

pronome de tratamento “doutora”, pois segundo os juízes denota uma predileção 

para tratamento do profissional médico excluindo os outros profissionais de 

saúde. 
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Foi sugerido que as atividades físicas fossem indicadas de acordo com 

a possibilidade do idoso e não com horário e frequência preestabelecida, visto 

que alguns idosos não possuem aporte físico e de saúde para realizar atividades 

físicas como adultos saudáveis, tendo que obter maior acompanhamento e 

assessoria durante a atividade, sendo personalizada para o condicionamento 

físico do mesmo. 

Foi adicionado o horário adequado para banho de sol, para que seja 

evitando os horários em que o sol está mais forte para que os idosos se protejam 

da desidratação e exposição solar excessiva. O tempo de sono também foi 

comentado pelos juízes como sendo de duração não estipulada, pois idosos 

tendem a dormir menos e estarem satisfeitos com seu sono, porém cada pessoa 

tem um grau de satisfação com relação ao tempo de sono então colocou-se a 

expressão “sinta-se satisfeito com seu sono”, como forma de generalizar os 

horários. 

Durante o processo de validação, alguns especialistas incluíram 

propostas de acréscimos de informações, conforme exposto no Quadro 9 a 

seguir: 

Quadro 9 - Acréscimos realizados na cartilha a partir das sugestões dos juízes. Fortaleza, 2017 

Página da Cartilha Adição sugerida Adição Realizada 
18 Adicionar cena que 

relacione quedas com os 
fios dos eletrodomésticos. 

Acrescentada cena onde 
as duas idosas observam 
os fios dos 
eletrodomésticos na 
cozinha presos à parede, 
com o subtítulo “ Fios e 
objetos espalhados pela 
casa são riscos para 
tropeços”. A idosa 
Benedita com a fala 
“ Minha filha disse que os 
fios dos aparelhos têm 
que ficar presos ou 
escondidos atrás dos 
móveis”. 

19 Adicionar alguma imagem 
que mostre o quintal da 
casa, onde haja canteiros 
de plantas/hortas mais 
altas para que o idoso 
não se abaixe e sofra 
tonturas e queda. 

Inserida ilustração das 
duas idosas observando 
o marido de “Benedita” 
regando as plantas em 
jardim vertical. Fala de 
Benedita: “ Rita, 
colocamos as plantas 
suspensas, para evitar 
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nos baixar para cuidar 
delas”. Fala de “José” 
(marido de Benedita): 
“ Desse jeito evito as 
tonturas”. 

24 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionar uma situação 
que aborde a utilização 
da rede.  
 

Adicionada cena idosa 
sentada na rede 
apoiando os pés 
corretamente no chão 
com seta indicando altura 
da rede, seta apontando 
para colocação correta 
no armador, subtítulo 
“ Você deve deitar e 
levantar sem fazer muito 
esforço, os pés têm que 
tocar o chão”.  

Enfatizar que objetos pela 
casa causam quedas  

Inserida cena de idosa 
observando o neto 
guardar os brinquedos 
em uma caixa, com o 
subtítulo “Evite objetos 
espalhados pela casa 
Isto pode causar 
tropeços”. 

25 Adicionar alerta de 
animais soltos  
 

Acrescentou-se a 
ilustração da idosa 
sentada assistindo 
televisão, uma seta 
indicando a distância dos 
seus pés do cachorro, 
com o subtítulo “ Os 
animais devem ficar 
longe dos pés! Ao 
levantar e ao caminhar 
observe onde eles estão”. 

27 Abordar o contato com a 
unidade de saúde da 
família, com o ACS, para 
a manutenção da saúde 
do idoso 

Adicionado o subtítulo 
“Qualquer dúvida agende 
uma consulta no posto de 
saúde mais próximo da 
sua casa ou procure o 
agente de saúde da sua 
área”. 

 

Diante das sugestões de acréscimos, destaca-se a inclusão de novas 

cenas enfatizando outras possibilidades de riscos de quedas, não esquecendo 

do fator cultural, no caso da rede, que não foi apontada como risco no 

levantamento da literatura, porém foi pontuada pelas idosas e pelos juízes como 
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um hábito que se não houver segurança poderá incorrer na queda.  

Figura 5 – Ilustração representativa de adição em cartilha. Fortaleza, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na página 25 foi adicionada uma cena de animais pela casa, pois na 

primeira versão da cartilha havia uma casa para cachorro no quintal o que não é 

muito usual nas casas, visto que hoje em dia os animais convivem no ambiente 

domiciliar junto com seus tutores e em algumas situações dividem o mesmo 

quarto. 

Figura 6 - Ilustração representativa de adição em páginas da cartilha. Fortaleza, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As sugestões de substituição e explicação de termos considerados 

inapropriados e confusos e o acréscimo de informações relevantes faz-se 

necessária, pois as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde não 
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podem ser diferentes, nem conflitantes. Além disso, demonstra o interesse 

desses profissionais, principalmente os que trabalham na área, em utilizar a 

tecnologia impressa (OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014; ZOMBINI; 

PELICIONI, 2011). 

Quadro 10 - Opinião dos juízes quanto a aparência e conteúdo. Fortaleza, 2017 

JUIZ OPINIÕES SOBRE A CARTILHA 

Juiz 1 “O conteúdo, a linguagem e o formato disposto das informações deixou 

toda a cartilha muito acessível. Destaco a qualidade dos desenhos que 

além de bonitos, não estão infantis nem com estilização de traço. A 

narrativa, que acontece num não-lugar de forma atemporal, que permite o 

uso do material sem ficar datado ou atrelado a uma cultura ou lugar” 

Juiz 2 “A cartilha está bem explicativa, bom conteúdo e contempla pontos 

específicos em relação à queda em idosos com bastante didática e 

acurácia. O design está bem elaborado, com figuras que retratam a 

realidade da nossa cultura, uma vez que a preocupação com os aspectos 

da casa ainda são predominantemente das mulheres.  A cor da pele traz 

uma mulher branca e uma parda conversando, que também é um aspecto 

importante, pois a diversidade deve fazer parte de todos os materiais 

educativos. O conteúdo da cartilha é pertinente e facilita a compreensão de 

estudos científicos de uma forma mais compacta; não está cansativo de ler 

e desperta o interesse do público em ver até o final. As setas contribuem 

para maior clareza das informações. As referências internacionais dão mais 

credibilidade ao estudo da cartilha. Gostei que você trouxe a realidade da 

adaptação da casa, que nem sempre as pessoas têm dinheiro para 

reformar o banheiro, o piso, os corrimãos, mas podem substituir por outros 

materiais”. 

Juiz 3 “Gostei da apresentação, tamanho da fonte e a linguagem bem coloquial, 

parabenizo a iniciativa”. 

Juiz 4 “Cartilha de fácil linguagem verbal e com imagens de fácil entendimento”. 

Juiz 5 “Mostra situações cotidianas e que são difíceis deles imaginarem 

acontecendo em suas casas”. 

Juiz 6 “A discussão do tema de forma dialogada”. 

Juiz 7 “Acho que materiais educativos como este contribuem efetivamente para a 

prevenção e conhecimento para o idoso”. 

Juiz 8 “Layout e aspectos abordados juntamente com o conteúdo, temática 

relevante para a promoção da saúde dos idosos”. 
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Juiz 9 “O estilo visual muito bom”. 

Juiz 10 “A interação objetiva entre o conteúdo e a forma de exposição. Acredito que 

o produto da pesquisa poderá de uma maneira concisa e atraente levar ao 

leitor esclarecimentos necessários a situações fáticas de prevenção à 

ocorrência de quedas”. 

Juiz 11 “Fácil compreensão e ilustrações muito didáticas”. 

Juiz 12 “O texto em forma de diálogo faz com que o leitor se insira na conversa, 

principalmente por mostrar fatos bem rotineiros e com o uso de vocábulos 

populares que permitem um bom e amplo entendimento. As ilustrações 

também chamam atenção por seu tamanho e detalhes”. 

Juiz 13 Cartilha bem ilustrativa, autoexplicativa que envolve questões com muita 

clareza, além de destacar na ilustração o que está sendo abordado na 

escrita, além de fechamento no final de cada assunto. A abordagem no final 

da cartilha, com as orientações do profissional de saúde, acerca dos fatores 

intrínsecos complementa os fatores ambientais de quedas citados 

anteriormente. 

Juiz 14 “Layout e simplicidade, com boa quantidade de informação para o que se 

propõe”. 

Juiz 15 “A qualidade do material educativo, a sequência das informações e 

ilustrações”. 

Juiz 16 “É uma iniciativa muito válida e necessária, precisamos de instrumentos de 

auxílio a melhor qualidade de vida do idoso. Essa abordagem de linguagem 

clara e fácil deve ser divulgada para a população, em postos de saúde, 

deve ter um alcance amplo, não pode ficar restrita à Academia”. 

Juiz 17 “As imagens foram bem construídas, de fácil interpretação, com cores 

adequadas e com uma leitura fluida”. 

Juiz 18 “Gostei de como apresenta as consequências biopsicossociais da queda”. 

Juiz 19 “Este assunto é de total relevância para os idosos e familiares. Gostei dos 

assuntos e ilustrações abordadas de forma simples e acessível para os 

leitores”. 

Juiz 20 “Linguagem acessível, ilustrações claras, o formato em quadrinhos é algo 

que dá um tom lúdico, descontraído e que motiva a leitura do início ao fim”. 

Juiz 21 “Parabéns pelo trabalho. De fato, a cartilha está excelente. O uso das letras 

em tamanho adequado, a distribuição das cores, a história apresentada 

pelos personagens, a coesão ao longo da cartilha, tudo contribui 
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satisfatoriamente para se alcançar o objetivo desejado e atingir o público 

alvo”. 

Juiz 22 “Está simples, em linguagem clara e objetiva e muito bem ilustrada” 

Juiz 23 “Gostei da apresentação e dinâmica dos desenhos bem ilustrados e 

autoexplicativos”. 

Juiz 24 “Linguagem acessível e agradável. Os desenhos conseguem ilustrar bem 

o conteúdo; a utilização das cores para indicar o foco principal da 

mensagem torna compreensível até para os pacientes com baixo nível de 

escolaridade”. 

Juiz 25 “A cartilha está ilustrativa, condizente com a realidade brasileira e 

nordestina, os cenários são reais. Com isso, os idosos podem se considerar 

parte dessa realidade na qual estão lendo. A linguagem simples, explicativa. 

A maioria dos tempos verbais está na voz ativa favorecendo o 

empoderamento do autor. A linguagem está direcionada ao público-alvo, 

considerando os níveis socioeconômicos e escolares inferiores a média 

brasileira”. 

Juiz 26 “Gostei das imagens”. 

Juiz 27 “Parabéns pela construção da cartilha, apresenta-se bem elaborada, com 

informações relevantes e adequadas as necessidades da temática”. 

Juiz 28 “Linguagem acessível ao público-alvo, conteúdo adequado ao tema 

proposto, ilustrações fáceis de interpretar”. 

Juiz 29 “A cartilha funcionará como uma ótima ferramenta de intervenção e 

possibilitará ações direcionadas, principalmente, para o autocuidado do 

idoso, percebendo a necessidade deste se empoderar para um problema 

vivenciado no seu cotidiano”. 

Juiz 30 “Muito boa, simples, bem redigida, ilustrações bem feitas, informações 

importantes e de fácil entendimento”. 

 

De acordo com o Quadro 10, verifica-se avaliação satisfatória dos 

especialistas quanto a cartilha educativa elaborada. A validação de conteúdo e 

aparência é necessária a fim de inferir a efetividade desse material no sentido 

de ajudar na orientação dos idosos, família, comunidade e profissionais sobre a 

prevenção de quedas. 

Conforme as falas dos especialistas, percebe-se que os objetivos 

relacionados a facilidade de leitura, ilustração autoexplicativa, linguagem 

acessível e inserção da cultura local e brasileira foram atingidos. 
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 Nesse sentido, atualmente, há a preocupação em se utilizar formas de 

abordar o cliente/paciente com metodologias de ensino inovadoras, com 

utilização de pedagogia problematizadora, que propicie a reflexão crítica, o 

diálogo, a escuta e o conhecimento compartilhado. Essas metodologias devem 

ser buscadas pelos enfermeiros para concretizarem a educação em saúde 

(FAGUNDES, 2011). 

Ressalta-se a relevância dessa etapa para a avaliação da cartilha 

educativa construída. Mesmo com avaliação satisfatória no processo de 

validação, foram feitos acréscimos e correções sugeridas pelos especialistas 

com a intenção de contribuir para o seu aprimoramento. Algumas sugestões 

foram repetidas, mas acatadas em sua integralidade, não havendo necessidade 

de reavaliação por todos os membros. 

 

4.6 Índice de Legibilidade de Flesch (ILF) 

 

Para finalizar a etapa de validação com os juízes, calculou-se o ILF, o 

qual avalia o grau de legibilidade dos textos em uma escala porcentual de zero 

a cem. Todos os textos foram selecionados e avaliados pelo programa de análise 

de textos do próprio Microsoft Office Word. Quanto maior o valor do ILF, maior a 

facilidade de leitura do texto avaliado e menor o nível de escolaridade 

necessário. Um texto considerado padrão pelo ILF é aquele com porcentuais 

entre 60 a 70%. 

Figura 7 – Ilustração representativa do ILF calculado pelo Microsoft Office Word. Fortaleza, 2017 
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Neste estudo, o índice encontrado foi de 80% sendo aceitável para a 

cartilha, o que permitiu classificar a leitura como razoavelmente fácil/fácil/muito 

fácil, de acordo com os parâmetros de interpretação do ILF propostos por Nunes 

e Oliveira Junior (2006). 

 

4.7 Teste Piloto 
 

Após todas as modificações sugeridas pelos juízes terem sido 

realizadas, passa-se para a última fase do estudo que é o Teste piloto que 

funcionou como uma validação de aparência pelo público-alvo. Alguns autores 

reforçam que todo material educativo não deve somente ser validado por juízes, 

mas também por meio de painéis compostos por pessoas leigas (RODRIGUES 

et al, 2013).  

Desta forma, para a validação de aparência, contou-se com a 

participação de 40 idosos, captados em duas Unidades Primárias de Atenção à 

Saúde, localizadas na Regional III em Fortaleza - Ce. 

A seguir, apresenta-se o perfil sociodemográfico do público-alvo 

envolvido no estudo (TABELA 12). 

Tabela 12 - Caracterização dos idosos quanto as variáveis sociodemográficas. Fortaleza, 2016 

Variáveis N % 

Sexo   

Feminino 33 82,5 
Masculino 7 17,5 
Faixa etária   

Entre 60 e 69 anos 16 40 
Entre 70 e 79 anos 20 50 
80 anos ou mais 4 10 
Anos de estudo   

Menos de 1ano 4 10 
Entre 1 a 3 anos 7 17,5 
4 a 7 anos 13 32,5 
8 ou mais 15 37,5 
Não informou 1 2,5 
Estado Civil   

Viúvo 15 37,5 
Casado 12 30 
Solteiro 6 15 
Divorciado 3 7,5 
Separado 3 7,5 
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Não informou 1 2,5 
Renda em salários mínimos (SM = R$ 
880,00) 

  

< 1 SM 6 15 
Entre 1 e 2 SM 21 52,5 
Entre 3 e 4 SM 8 20 
> 4 SM 5 12,5 

 

A maioria dos idosos entrevistados eram do sexo feminino 33 (82,5%); 

tinham entre 70 e 79 anos 20 (50%); possuía 8 ou mais anos de estudo 15 

(37,5%); o estado civil em sua maioria foi de viuvez 15 (37,5%), com renda entre 

1 e 2 salários mínimos 21 (52,5%). 

Com relação ao gênero corrobora com o estudo de Batistoni et al (2015), 

que fez um levantamento das variáveis sociodemográficas de idosos brasileiros 

que vivem em comunidade, onde traz que a maioria dos idosos estudados eram 

do sexo feminino. 

No que se refere a faixa etária este estudo verificou que a maioria dos 

idosos estava na faixa acima de 70 anos de idade, assim como no estudo de 

Tavares et al (2016) em que 43,5% estavam na faixa etária entre 70 e 80 anos. 

Em relação aos anos de estudos pode-se perceber que a maioria dos 

idosos tem um bom nível de instrução quando comparado à alguns estudos que 

avaliam o perfil sociodemográfico de idosos residentes na comunidade, onde a 

maioria das pesquisas trazem que os idosos estudados têm entre 1 e 4 anos 

estudados (PILGER; MENON; MATHIAS, 2011; LEONARDO et al, 2014; 

TAVARES et al, 2016). 

O estado civil dos idosos que representam a amostra deste estudo, em 

sua maioria eram viúvos, ao contrário do que trazem alguns estudos onde a 

maioria dos idosos são casados (LEONARDO et al 2014; TAVARES et al, 2016;  

BATISTONI et al, 2015). 

A tabela 13 traz resultados acerca das vivências sobre quedas 

experimentadas pelos idosos. 

Tabela 13 - Distribuição de frequência relativo a informações sobre queda dos idosos. Fortaleza, 
2017 

Variáveis N % 

Caiu último ano   

Sim 25 62,5 
Não 15 37,5 
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Quantas vezes caiu (a partir dos 60 anos)   

< 1 15 37,5 
Entre 1 e 2 19 47,5 
Entre 3 e 4 5 12,5 
> 4 1 2,5 
Já foi internado por causa de quedas   

Sim 6 15 
Não 34 85 
Tem alguma sequela por conta de quedas   

Sim 7 17,5 
Não 33 82,5 
Já recebeu alguma orientação sobre quedas   

Sim 12 30 
Não 28 70 
Quem orientou   

Agente de saúde 5 41,7 
Médico 4 33,3 
Enfermeiro 1 8,3 
Estagiário 1 8,3 
Não conseguiu identificar 1 8,3 

 

Conforme apresentado 25 (62,5%) dos idosos participantes deste estudo 

caíram no último ano, a frequência de quedas a partir de 60 anos foi 

representativa na categoria de 1 a 2 vezes onde 19 (47,5%) responderam 

afirmativamente. Após o episódio de queda a maioria dos idosos disseram não 

terem tido necessidade de internação 34 (85%), afirmaram não terem tido 

sequelas após a queda 33 (82,5%) e a maioria alegou não ter recebido 

orientações sobre quedas 28 (70%). Dos idosos que receberam orientações a 

maioria foi por meio de agentes comunitários 5 (41,7%). 

No que se refere a frequência de quedas os dados apontam que no 

Brasil, cerca de 29% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano e 13% caem 

de forma recorrente assim confirmando os dados deste presente estudo 

(FERREIRA; YOSHITOME, 2010).   

Após a queda pode haver necessidade de hospitalização e sequelas que 

acompanham os idosos pelo resto da vida, como apontado no estudo de 

Coutinho et al (2015). Neste estudo constata-se que a maioria dos idosos não 

necessitou de internação ou adquiriu sequelas após a queda, o que poderia 

indicar que muitos deles não reconheçam que as sequelas sejam somente 

físicas, mas também psicológicas como o medo de cair. Tanto as quedas como 

o medo de cair são síndromes comuns com resultados potencialmente graves 
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em idosos. (ANTES et al, 2013). 

Sabe-se que a orientação do idoso e suas famílias, cuidadores e 

comunidade, em geral, quanto aos fatores de riscos de quedas e suas 

consequências, deve fazer parte das ações adotadas pela equipe de saúde, 

principalmente na atenção básica. Porém neste estudo constatou-se que 70% 

dos idosos não receberam nenhuma orientação sobre quedas. Pode-se inferir 

que ou eles não receberam, de fato, informações, ou as receberam, mas não 

deram importância, daí não lembrarem posteriormente.  

Com relação ao profissional que passou a informação ao idoso, em sua 

maioria vemos que foi o agente comunitário de saúde. Este é o profissional ligado 

à unidade básica de saúde que mais está em contato com o paciente, porém 

sabe-se que em suas consultas, médicos, enfermeiros e outros profissionais têm 

formação para indicar com mais clareza e precisão clínica quais os riscos que o 

idoso está exposto podendo fazer um manejo clínico mais individualizado. Se 

esta informação está sendo clara para o idoso ou não é um dado a se investigar. 

Para Carvalho et al. (2010), os profissionais de saúde que lidam com a 

população idosa precisam ter uma abordagem que considere os todos os 

aspectos do envelhecimento e tenham um olhar atentivo para as dimensões 

culturais, emocionais e sociais, não se restringindo à realização de exames e ao 

controle de medicamentos. 

A tabela 14 apresenta resultados referentes a opinião dos idosos após a 

leitura da cartilha. 

Tabela 14 - Distribuição de frequência da avaliação da cartilha pelos idosos. Fortaleza, 2017 

Variáveis N % 

Quem leu a cartilha   

Leu sozinho 22 55,0 
Precisou de ajuda 18 45,0 
O que você achou da cartilha   

Boa 14 35,0 
Ótima 13 32,5 
Excelente 13 32,5 
Você acha que poderia ficar melhor   

Sim 5 12,5 
Não 35 87,5 
Se sim, quais aspectos   

Letras 3 60,0 
Figuras 3 60,0 
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Outros 3 60,0 
Não soube responder 2 40,0 
Você recomendaria esta cartilha à outra pessoa  

Sim 40 100,0 
Não - - 
Se sim, Quem   

Idosos (no geral) 19 47,5 
Amigos/família  5 12,5 
Cuidador 4 10,0 
Outro 2 5,0 
Não respondeu 1 2,5 
Por quê   

Tema importante  11 27,5 
Leitura fácil  3 7,5 
Informar ao cuidador  3 7,5 
Outro 2 5,0 
Para o sr.(a) para que a cartilha serve   

Chamar atenção para a prevenção de quedas  40 100,0 
Orientar sobre os riscos de quedas  21 52,5 
Orientar sobre a adaptação da casa  3 7,5 
Falar sobre problemas de saúde  1 2,5 
Outro 4 10,0 

 

Segundo a tabela, a maioria dos idosos leu a cartilha sem ajuda 22 

(55%). Com auxílio ou não na leitura 40 (100%) dos idosos classificaram a 

cartilha como boa, ótima ou excelente destes 35 (87,5%) afirmaram que não 

mudariam ou acrescentariam algo ao material. Os idosos que sugeriram 

alterações 3 (60%) foram nos aspectos de letras ou figuras. Todos os idosos que 

participaram da pesquisa recomendariam a cartilha, destes a maioria para outros 

idosos 19 (47,5%), pois 11 (27,5%) consideram importante o tema tratado pela 

mesma. Os voluntários consideraram que a cartilha tem a função de chamar 

atenção para prevenção de quedas e orientar sobre os riscos da queda. 

Com relação a capacidade de leitura, por mais que a maioria dos idosos 

não tenha necessitado de ajuda durante a avaliação da cartilha uma parte 

considerável deles necessitaram por queixas como problemas visuais ou por não 

terem agilidade na leitura. O que se pode inferir também pelo estudo de 

Schneider, Marcolin e Dalacorte (2008) que considera que mais de 90% dos 

idosos usam óculos, sendo que 16% da população entre 75 e 84 anos e 27% 

daqueles com mais de 85 anos estão cegos ou incapazes de ler um jornal, 

mesmo com lentes corretivas.  A porcentagem de idosos que leem sozinhos 
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também poderia ser maior, considerando os anos de estudos da maioria dos 

idosos serem razoáveis. 

No que se refere a aceitação do público-alvo à totalidade do material 

educativo, viu-se que todos os idosos classificaram a cartilha satisfatoriamente 

como boa, excelente ou ótima, devendo-se às modificações realizadas após as 

sugestões dos juízes para aprimoramento da mesma antes que chegasse de 

fato aos idosos. As modificações e adaptações que foram sugeridas por 5 idosos 

foram sobre letras, figuras e um termo não esclarecido, mostrados no quadro 12 

adiante. Lembrando que foram seguidas as recomendações de A Guide to 

Creating and Evaluation Patient Materials (2010), e em conformidade com os 

juízes foram realizadas as modificações necessárias para que chegasse de 

acordo com a compreensão do público-alvo, porém a avaliação dos idosos é 

essencial para que se chegue a uma abrangência maior.  

Os idosos recomendariam o material educativo a outros idosos no geral, 

pois acreditam ser um tema importante. De fato, a queda é considerada um tema 

importante para o ser que envelhece, como já discutido anteriormente, e o idoso 

que apreende que está exposto a este risco, visto sua condição de saúde, 

ambiente e hábitos têm maior chance a ser sensibilizado acerca da prevenção 

de quedas. 

Por fim os idosos destacaram que a cartilha serviu para chamar a 

atenção sobre quedas e orientar sobre seus riscos, desta forma, atingindo o 

objetivo principal do estudo que é o reconhecimento da finalidade da construção 

do material educativo. 

Para arrematar as modificações do material educativo, foi compilado no 

quadro abaixo as sugestões dos idosos e as modificações realizadas para 

atender às necessidades dos mesmos. 
Quadro 11 – Sugestões e modificações dos idosos após leitura da cartilha. Fortaleza, 2017 

SUGESTÕES MODIFICAÇÃO REALIZADA 

Três idosos acharam necessário 

aumentar o tamanho da fonte 

Aumentou-se o tamanho da fonte de 

14 para 15. 

Na página 15, uma idosa não 

entendeu o que significava a palavra 

“PVC” 

Inseriu-se a expressão “plástico PVC” 

Um idoso sugeriu a inclusão de um Adicionou-se um sapato masculino 
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calçado masculino, na página 22 

 

O guia utilizado para construção do material educativo prevê que a fonte 

seja no mínimo 14, o que inicialmente foi feito para que as letras não tomassem 

uma proporção grande com relação às ilustrações, porém três idosos sentiram 

necessidade de que as letras fossem um pouco maiores e então foi acatada a 

sugestão. 

A segunda sugestão foi de uma idosa que não conseguiu identificar o 

que seria a sigla PVC, como é conhecido popularmente o material Policloreto de 

Vinila, utilizado em diversos objetos na construção civil, desta forma inseriu-se a 

expressão “plástico PVC” no diálogo para que os idosos que não conheçam a 

sigla o identifiquem como um tipo de plástico. 

Na página 22, há uma recomendação sobre a inclusão de sapatos 

masculinos e acatada a sugestão prontamente, desta forma, destaca-se a 

importância da avaliação do público-alvo ao material educativo que se constrói. 

Portanto, a cartilha educativa construída e validada favorece a prática de 

educação em saúde. Pode ser utilizada nas consultas de enfermagem e de 

outros profissionais de saúde com objetivo de facilitar o entendimento dos idosos 

e família, envolvendo-as no processo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

  

5 CONCLUSÃO 

 

 

A construção e validação da cartilha educativa “Passos para a prevenção 

de quedas em idosos” passou por um processo rigoroso de desenvolvimento do 

material e de avaliação por parte de juízes e por representantes do público-alvo, 

satisfazendo a amplitude do conteúdo referente às quedas em idosos no 

ambiente domiciliar, por meio de linguagem e ilustrações claras, objetivas, 

acessíveis e atraentes aos idosos, familiares e comunidade. 

A construção da cartilha envolveu conhecimento científico através de 

uma ampla busca na literatura, realização de diagnóstico situacional com 

objetivo de reconhecer as informações que os idosos da comunidade tinham 

sobre quedas dentro do modelo de crenças em saúde e o trabalho de um 

profissional de design gráfico e diagramação. Vale ressaltar que as contribuições 

dos juízes e dos idosos foram consideradas até a versão final da cartilha 

educativa. 

A cartilha educativa em estudo mostrou-se como material validado do 

ponto de vista de aparência e conteúdo, visto que apresentou bom IVC global 

(0,96). O material mostrou-se validado quanto ao conteúdo, avaliado por 30 

profissionais em diversas áreas com índice de correlação intraclasse acima de 

0,7 para a categoria “Exatidão Científica” (0,830). Do ponto de vista da 

aparência, mostrou-se validado com índice de correlação intraclasse acima de 

0,7 para as categorias “Apresentação Literária” (0,750), “Ilustrações” (0,852), 

“Material suficientemente Específico e Compreensivo” (0,795), “Legibilidade” 

(0,853) e “Qualidade da informação” (0,725).  

Em relação ao uso do questionário SAM para avaliação da adequação 

do material educativo neste estudo podemos verificar que a maioria dos juízes 

classificaram a cartilha como sendo superior com porcentagem total de 90,9%. 

A legibilidade também e o índice encontrado foi de 80% sendo aceitável para a 

cartilha, o que permitiu classificar a leitura como razoavelmente fácil/fácil/muito 

fácil.  

Os 40 (100%) dos idosos que participaram do teste piloto como forma 

de validação aparente, consideraram a cartilha boa, ótima ou excelente 

devendo-se assim ser considerada no contexto das atividades educativas como 
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um instrumento capaz de favorecer quanto às medidas preventivas para a queda 

em idosos da comunidade. 

Diante das sugestões e contribuições oriundas do processo de 

validação, a cartilha passou por modificações, ajustes e acréscimos a fim de 

torná-la mais eficaz, mesmo tendo alcançado IVC total favorável. 

Acredita-se que o uso deste material com idosos e suas famílias, desde 

consultas tradicionais até atendimentos domiciliares, facilitará a prática dos 

profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, tendo em vista que se 

constitui em uma tecnologia ilustrada capaz de favorecer o diálogo entre 

profissionais e público-alvo, facilitar a aquisição de conhecimentos por parte 

destes, memorização dos riscos e ações de prevenção relacionados à queda, 

proporcionando o empoderamento dos idosos quanto à sua segurança, bem 

como um meio de padronizar as orientações dadas pelos profissionais. 

Como limitação deste estudo, pode-se citar o período de tempo limitado 

para implementação de todas as etapas da pesquisa como também a avaliação 

da eficácia da mesma em relação a prevenção de quedas. 

Tendo-se concluído todo o processo de construção e validação da 

cartilha, o estudo não se finda aqui. Ressalta-se que a cartilha passará por 

atualizações contínuas mediante o progresso científico e tem-se a intenção de 

levar o material validado para ser implementado em projeto de tese de doutorado 

como parte de um programa para prevenção de quedas em idosos. 

Assim avaliação da eficácia desse instrumento permitirá comprovar 

clinicamente a superioridade do seu uso no alcance da implementação das 

medidas para a redução do risco de quedas, promovendo a saúde do idoso. 

Logo, este será um dos objetos de estudo que se dará seguimento no doutorado. 

Enfatiza-se, por fim, a necessidade do apoio dos órgãos governamentais 

para a reprodução, divulgação e ampla distribuição deste material nos serviços 

de saúde, em diferentes mídias, além da versão impressa. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRO E ESCLARECIDO – 
IDOSAS DO GRUPO V.I.D.A. 

 

Prezada senhora, 

 

Estou convidando-a para que possa participar como voluntária de 

uma pesquisa que está sob minha responsabilidade. Nesse estudo 

pretendo construir e validar uma cartilha educativa para prevenção 

de quedas em idosos. Os participantes incluem idosos do município 

de Fortaleza. Espero com este estudo contribuir para a promoção da 

saúde de idosos, através do uso da cartilha educativa, acredito que 

a mesma favorecerá a adesão aos cuidados necessários com o idoso 

no domicílio, diminuindo assim a ocorrência e possíveis morbidades 

relacionadas às quedas. A senhora não deve participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta 

pesquisa sejam esclarecidos. Caso a senhora concorde participará 

de quatro oficinas que serão realizadas a cada encontro que 

comparecer. As oficinas acontecerão em quatro semanas seguidas 

e as atividades durarão o mesmo tempo que no encontro habitual do 

grupo, normalmente 1 hora. As oficinas consistirão em atividades em 

formato de roda de conversa, colagens e desenhos em cartolina. 

Asseguro que as informações fornecidas através das atividades 

serão mantidas no anonimato e utilizadas apenas para fins deste 

estudo. Não haverá nenhum tipo de pagamento por sua participação. 

Garanto-lhe que a qualquer momento, a senhora poderá recusar em 

continuar participando da pesquisa e, também poderá retirar o seu 

consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. As 

informações dadas não permitirão a identificação da sua pessoa. 
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Asseguro que os riscos ao participar desta pesquisa são mínimos, 

sendo relacionados a alterações no humor e possibilidade de 

pensamento triste ao falar em episódio de queda anterior. Se isto 

ocorrer, será garantido um local reservado para que possa ser dado 

apoio psicológico à senhora. 

Endereço da responsável pela pesquisa:  

Nome: Allana Mirella Alves Instituição: Universidade Federal do 

Ceará  

Endereço: Rua Alexandre Baraúna 1115 - Rodolfo Teófilo. Telefone 

para contato: (85) 998414924  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da UFC 

– Rua Coronel Nunes de Melo 1000 - Rodolfo Teófilo. Fone: (85) 

3366-8344  

Consentimento pós-esclarecido 

Eu _______________________________________________; RG  

___________________________ declaro que tomei conhecimento 

do estudo citado acima, compreendi os objetivos e concordo em 

participar. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada 

deste termo.            

                                                             

__________________________________        Data: _____/______/_______ 

Assinatura do voluntário  

__________________________________  

Assinatura da testemunha  

__________________________________  

Assinatura do aplicador  

__________________________________ 

Responsável pela pesquisa                                                                                             
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APÊNDICE C - CARTA AOS JUÍZES 

 

Caro Senhor (a),  

Estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada: “CONSTRUÇÃO E 
VALIDAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA PARA PREVENÇÂO DE QUEDAS 

EM IDOSOS”, na condição de mestranda da Universidade Federal do Ceará – 

UFC, Fortaleza – CE. O estudo tem como objetivos construir e validar uma 

cartilha educativa para prevenção de quedas em idosos. Por reconhecimento de 

sua experiência profissional, o (a) senhor (a) foi escolhido (a) para emitir seu 

julgamento sobre o conteúdo desse instrumento.  

Peço que avalie a pertinência da cartilha em consonância com os instrumentos 

de avaliação: SAM (Suitability Assessment of Materials) e o Instrumento de 

avaliação da cartilha educativa para prevenção de quedas em idosos. Ambos 

encontram-se em anexo, juntamente com o procedimento operacional padrão de 

aplicação dos instrumentos e o manual explicativo do SAM.  

Peço-lhe também:  

Assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido, caso deseje 

participar e a leitura inicial do projeto de pesquisa para melhor compreensão 

sobre o estudo em questão; comentários e sugestões sobre as habilidades e os 

cenários do questionário.  

Assim, o senhor (a) poderá sugerir a inclusão, exclusão ou modificação, de 

qualquer item que achar pertinente.  

Desde já agradeço sua disponibilidade em compartilhar seu tempo com nossa 

pesquisa. Sua contribuição será valiosa para o alcance dos objetivos desse 

estudo. Estarei à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários.  

Allana Mirella Alves 

Telefones: (85) 998414924  

Email: allanamirella@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:allanamirella@hotmail.com
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 
JUÍZES 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) de uma 

pesquisa. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Eu, Allana Mirella Alves, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profa. 

Dra. Maria Josefina da Silva, venho por meio deste convidá-lo a participar como 

juiz de uma pesquisa intitulada “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA 
EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS”. Como o objetivo 

do estudo é construir e validar uma cartilha educativa voltada para a promoção 

da saúde dos idosos, preciso submeter o material educativo à avaliação por parte 

de um grupo de juízes, os quais foram selecionados com base em critérios pré-

estabelecidos, sendo o(a) considerado (a) correspondente aos requisitos para 

participação deste grupo.  

Logo, peço sua colaboração nesta pesquisa para saber se o material 

está adequado para ser utilizado como tecnologia educativa por idosos. Sua 

participação acontecerá nas seguintes atividades: indicação de orientações que 

devem ser concedidas aos idosos sobre prevenção de quedas e que devem 

estar presentes no material educativo. Após aceitação, o(a) senhor(a) receberá 

a cartilha e os instrumentos de avaliação. Caso desejar, poderá também fazer 

críticas e sugestões para o aprimoramento do constructo. 

A sua participação nesse estudo é livre, sendo garantido também o 

direito e a liberdade de negar-se a participar do estudo ou retirar o seu 

consentimento quando desejar, sem ter qualquer prejuízo. Vale ressaltar também 

que o(a) senhor(a) não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa 

e que a mesma não terá riscos e desconfortos nem despesas ou ajuda financeira 

para o sujeito da pesquisa. 

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente para a 



130 
 

  

elaboração desta pesquisa. Os resultados serão organizados e apresentados em 

eventos científicos e publicados em revistas científicas pertinentes. Dou-lhe a 

segurança de que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os 

procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para resolver 

dúvidas que possam ocorrer. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a responsável: 

Nome: Allana Mirella Alves Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160 

Telefone para contato: (85) 99841-4924 E-mail: allanamirella@hotmail.com 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos 

éticos da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da UFC 

– Rua Coronel Nunes de Melo 1000 - Rodolfo Teófilo, Fone: (85) 3366-8344  

Consentimento pós-esclarecido 

Eu ____________________________________________________________  

RG: ___________________________ declaro que é de livre e espontânea 

vontade que estou participando como juiz da pesquisa. Declaro que li 

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após 

sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como 

também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas e que estou recebendo uma cópia assinada deste termo.  

 
 

_________________________________________  
Assinatura do Juiz 

  
 

_________________________________________  
Assinatura do Aplicador 

 
_________________________________________  

Responsável pela pesquisa 

 

Data: _______/_________/_________ 
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APÊNDICE E – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA 
AVALIAÇÃO DA CARTILHA EDUCATIVA - JUÍZES 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 01 

NOME DA TAREFA: COLETA DE 
DADOS COM JUÍZES 

ESTABELECIDO EM: ABRIL DE 
2016 

RESPONSÁVEL: ALLANA MIRELLA ALVES 

OBJETIVO: AVALIAR A CARTILHA EDUCATIVA JUNTO AOS JUÍZES 

MATERIAL NECESSÁRIO: 
- Carta Convite 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- Cartilha Educativa 

- Instrumento de Avaliação do Material Educativo  
- Suitability Assessment of Materials (SAM), traduzido para o Português 

- Manual explicativo do SAM 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1. Contatar juízes que preencham os critérios de inclusão, pessoalmente ou 

via e-mail, através da carta convite; 

2. Após aceitação, será entregue o TCLE, para que seja adquirida a anuência; 

3. Em seguida, serão disponibilizados o questionário de avaliação, o SAM e a 

cópia da cartilha. 

4. Aos juízes será dadas as seguintes instruções: 

4.1 Por favor, leia minuciosamente a cartilha; 

4.2 Em seguida, solicito que analise o instrumento, assinalando um “X” em um 

dos números que estão na frente de cada afirmação; 

4.3 Dê sua opinião de acordo com a afirmativa que melhor represente sua 

opinião acerca das variáveis, na qual 1=discordo totalmente; 2=concordo 

parcialmente; 3=concordo; 4=concordo totalmente; 

4.4 Para as opções 1 e 2, descreva o motivo pelo qual considerou esse item 

no espaço destinado após as variáveis; 

4.5 Caso julgue necessário, inclua comentários e/ou sugestões. Elas serão 

importantes para a construção deste material educativo que está sob sua 
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avaliação; 

5. Após esta etapa, indique o preenchimento do SAM, dê as seguintes 

orientações:  

5.1 De acordo com a afirmativa que melhor represente sua opinião acerca das 

variáveis, na qual: 2=Superior (excelente); 1=adequado; 0=não adequado; 

N/A=não se aplica; 

5.2 Para o auxílio na escolha das mesmas, observe o preenchimento de 

acordo com o manual explicativo do SAM; 

5.3 Caso julgue necessário, inclua comentários e/ou sugestões; 

6. Depois disso, serão recolhidos os instrumentos (checando se estes foram 

preenchidos por completo), contendo as contribuições dos juízes e a cartilha. 

7. Agradeça a disponibilidade e tempo despendido para a pesquisa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

PREPARADO POR: 
 

EXECUTADO POR: 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO 
- JUÍZES 

 

Parte 1 – Identificação e Questionário de qualificação dos Juízes 

 

Nome:___________________________________________  Idade:_________ 

Universidade que se graduou:_________________________  Ano:__________ 

Profissão:_______________________________________________________ 

Local de trabalho: ________________________________________________ 

Área de atuação:__________________________________________________ 

Experiência com Idosos (em anos):___________________________________ 

Experiência com Educação (em anos): ________________________________ 

Experiência anterior com elaboração de material educativo: 

(  ) SIM      (  )NÃO 

Experiência anterior com validação de material educativo/escala: 

(  ) SIM     (   )NÃO 

Publicação nas temáticas: Educação; Geriatria/Gerontologia e 

Elaboração/Validação de material educativo: 

(  ) SIM     (   )NÃO 

Participação em grupos de pesquisa: 

(  ) SIM     (   )NÃO 

 

Formação:____________________________________________  Ano: ______ 

Especialização: ________________________________________  Ano: _____ 

Mestrado em:__________________________________________  Ano: _____ 

Doutorado em:_________________________________________  Ano:______ 

Outros: _________________________________________________________ 

Ocupação atual:__________________________________________________ 

 

Parte 2 – Instruções e avaliação 

Analise minuciosamente a cartilha de acordo com os critérios relacionados. Em 

seguida, classifique-a em consonância com o valor que se adequa a sua opinião 

de acordo com a seguinte valoração: 
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Valores: 

1= discordo totalmente    2= concordo parcialmente 

3= concordo                    4= concordo totalmente                N/A = não se aplica 

 

ATENÇÃO: Se marcar as opções 1 e 2, descreva o motivo pela qual considerou 

essa opção, na linha destinada ao lado do item. 

 

1. Exatidão Científica  

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A 

a) os conteúdos abordados estão de acordo com o 

conhecimento atual 

     

b) as orientações apresentadas são as necessárias e foram 

abordadas corretamente 

     

c) os termos técnicos estão adequadamente definidos      

 

Comentários gerais e sugestões 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Conteúdo 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A 

a) os objetivos das informações são evidentes      

b) as informações são satisfatórias quanto ao 

comportamento desejado 

     

c) não existem informações desnecessárias      

d) existe revisão dos pontos mais importantes      

e) as informações são atualizadas      

 

Comentários gerais e sugestões 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



135 
 

  

 

3. Apresentação Literária 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A 

a) A linguagem é neutra (sem adjetivos comparativos, sem 

ser promocional e sem apelos inverídicos) 

     

b) a linguagem é explicativa      

c) a linguagem é conversacional e redigida, na maior parte 

do material na voz ativa 

     

d) o material encoraja a adesão a prevenção      

e) o vocabulário empregado é composto, em sua maioria, 

por palavras comuns 

     

f) o contexto de cada relato é informado antes de novos 

conhecimentos 

     

g) a sinalização através de títulos e subtítulos auxilia na 

aprendizagem 

     

h) o vocabulário empregado é composto por palavras 

simples 

     

i) a linguagem está adequada ao público-alvo      

j) as ideias estão expressas concisamente      

k) o texto possibilita interação com orientações entre 

profissional e público-alvo 

     

l) o texto possibilita interação com o encadeamento lógico 

das ações para prevenção de quedas 

     

m) o planejamento e a sequência das informações são 

consistentes, facilitando ao público-alvo predizer o fluxo do 

seguimento das ações 

     

n) o material é de leitura agradável       

o) o material tem tamanho adequado, ou seja, não é 

extenso nem cansativo 

     

 

Comentários gerais e sugestões 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________ 

 

4. Ilustrações 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A 

a) as ilustrações são simples, apropriadas e de tracejado 

de fácil compreensão 

     

b) são familiares para os leitores      

c) estão relacionadas com o texto (configuram o propósito 

desejado) 

     

d) estão integradas ao texto (bem localizadas)      

e) as figuras são autoexplicativas      

f) os títulos e subtítulos da cartilha são adequados e estão 

de acordo com as figuras 

     

 

Comentários gerais e sugestões 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Material suficientemente específico e compreensivo 

 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A 

a) o material promove a conscientização da prevenção de 

quedas da forma correta 

     

b) propicia o máximo benefício para quem previne quedas      

c) as instruções para a realização das ações para a 

prevenção de quedas são claras e compreensíveis 

     

d) os títulos e subtítulos são claros e informativos      

e) o uso de sentido dúbio não ocorre no texto      

f) o conteúdo é escrito em estilo que tem o público-alvo 

como centro, ou seja, o paciente é o mais importante 

     

 

 Comentários gerais e sugestões 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Legibilidade e características da impressão 

 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A 

a) o tamanho das letras é adequado      

b) o estilo das letras é adequado      

c) o espaçamento das letras é adequado      

d) o comprimento das linhas é adequado      

e) o espaçamento entre linhas é adequado      

f) a utilização de negrito e marcadores de texto chamam a 

atenção para pontos específicos ou conteúdos-chave 

     

g) existe uso adequado do espaço em branco para reduzir 

a aparência de texto abarrotado 

     

h) existe bom contraste entre impressão e papel      

i) o papel utilizado facilita a visualização      

j) os subtítulos ou as entradas facilitam a leitura e 

memorização 

     

k) o espaçamento entre parágrafos é adequado      

l) o formato do material é adequado      

 

Comentários gerais e sugestões 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Qualidade da informação 

 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A 

a) está inserida na cultura local      

b) está incluída na cultura atual      
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c) o material habilita o público-alvo a realizar as ações 

desejadas 

     

d) o material ajuda a prevenir possíveis problemas      

e) o material permite obter o máximo benefício possível      

 

Comentários gerais e sugestões 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Opiniões pessoais: 
 

1. O que você gostou na cartilha? 
 
 
 
 

 
2. O que você não gostou na cartilha? 
 
 
 
 

 
3. O que deve ser revisado? 
 
 
 
 

 
4. O que deve ser adicionado? 
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APÊNDICE G - MANUAL EXPLICATIVO PARA SAM 
 

1 – Conteúdo  
(a) O propósito está evidente 

Explicação: É importante que os leitores / clientes facilmente compreendam a 

finalidade da instrução para eles. Se não percebem claramente o propósito, podem 

não prestar atenção ou podem perder o ponto principal. 

 Superior: o propósito aparece explicitamente no título, ilustração da capa, ou 

na introdução. 

 Adequado: o propósito não está explícito. Está implícito, ou múltiplos 

propósitos são demonstrados. 

 Não adequado: Nenhum propósito é indicado no título, ilustração da capa, 

ou na introdução. 

(b) O conteúdo trata de comportamentos  
Explicação: Uma vez que pacientes adultos normalmente querem resolver seu 

problema de saúde imediatamente em vez de aprender ações de saúde (que podem 

implicar em uma solução). 

 Superior: o objetivo do material é a aplicação de conhecimentos / 

competências que visam comportamento desejável do leitor em vez de fatos 

não desejáveis. 

 Adequado: Pelo menos 40% dos tópicos de conteúdo se concentram em 

comportamentos ou ações desejáveis. 

 Não adequado: Quase todos os temas são focados em fatos de 

comportamentos não desejáveis. 

(c) O conteúdo está focado no propósito  
Explicação: O objetivo é limitado à finalidade. O objetivo também é limitado ao que 

o paciente pode razoavelmente aprender no tempo permitido. 

 Superior: o objetivo está limitado essencialmente às informações 

relacionadas ao propósito do material. A experiência mostra que pode ser 

aprendido no tempo permitido. 

 Adequado: o objetivo é expandido para além da finalidade; não mais do que 

40% é a informação que não sejam essenciais. Pontos - chave podem ser 

aprendidos no tempo permitido. 
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 Não adequado: o objetivo é muito desproporcional em relação ao propósito 

e tempo permitido. 

(d) O conteúdo destaca os pontos principais  
Explicação: Uma revisão oferece os leitores / espectadores a chance de ver ou ouvir 

os pontos-chave da instrução em outras palavras, exemplos, ou figuras. 

Comentários são importantes; leitores muitas vezes perdem os pontos-chave após 

a primeira exposição. 

 Superior: há resumo incluído e recorda as mensagens-chave em diferentes 

palavras e exemplos. 

 Adequada: Algumas ideias-chave são destacadas. 

 Não é adequado: Não há resumo/revisão incluída e não destaca nenhuma 

ideia-chave. 

 

2 – Exigência de alfabetização  
(a) Nível de leitura  
Explicação: A menos que a instrução apresente os tópicos completamente sem 

texto (visual, demonstrações e / ou áudio), o nível de leitura de texto pode ser um 

fator crítico na compreensão do leitor. 

 Superior: necessita de pouca ou nenhuma escolaridade para entender o 

material. 

 Adequada: necessita de mais de 6 anos de estudo para compreender o 

material. 

 Não adequado: material de difícil compreensão, necessário pelo menos 9 

anos de estudo. 

(b) Usa escrita na voz ativa 

Explicação: o estilo de conversação é conduzida em voz ativa para fácil 

compreensão do texto. Exemplo: "Tome o medicamento todos os dias”.  

A voz passiva é menos eficaz. 

Exemplo: "Os doentes devem ser aconselhados a tomarem os medicamentos todos 

os dias”. As Informações incorporadas às longas ou várias frases incluídas no 

período retardam o processo de leitura e fazem a compreensão mais difícil. 
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 Superior: apresenta os dois fatores: (1) Principalmente o estilo de 

conversação e voz ativa. (2) frases simples são extensivamente utilizadas; 

algumas frases contêm informações incorporadas. 

 Adequada: (1) Cerca de 50% do texto usa estilo de conversação em voz 

ativa. (2) Menos de metade das frases têm informações incorporadas. 

 Não adequado: (1) há voz passiva por toda parte. (2) mais da metade das 

frases têm extensa informação incorporada. 

(c) Usa vocabulário com palavras comuns no texto 

Explicação: São usadas palavras comuns (por exemplo, médico x doutor). A 

instrução usa pouca ou nenhuma palavra para expressar termos gerais, tais como 

categorias (por exemplo, legume x feijão), conceitos (por exemplo, intervalo normal 

x de 15 a 70), e juízos de valor (por exemplo, dor excessiva x dor que dura mais de 

5 minutos). Imagens de palavras são utilizadas, porque estas são palavras que as 

pessoas podem "ver" (por exemplo, pão de trigo integral x fibra dietética; coriza x 

excesso de muco). 

 Superior: Palavras comuns são usadas quase todo o tempo. Conceito, 

categoria, julgamento de valor são explicados por exemplos. As imagens de 

palavras são usadas conforme apropriado para o conteúdo. 

 Adequada: As palavras comuns são frequentemente utilizadas. Palavras 

técnicas às vezes são explicadas por exemplos. Alguns jargões ou símbolos 

matemáticos estão incluídos. 

 Não adequado: palavras incomuns são frequentemente utilizadas em vez de 

palavras comuns, Não são dados exemplos em termos técnicos, utilização 

de jargão técnico. 

(d) O contexto vem antes de novas informações 

Explicação: Nós aprendemos novos fatos / comportamentos mais rapidamente 

quando o contexto vem em primeiro lugar. Exemplo: "Para descobrir o que há de 

errado com você (contexto em primeiro lugar), o médico obterá uma amostra do seu 

sangue para testes laboratoriais" (novas informações). 

 Superior: Consistentemente fornece o contexto antes de apresentar novas 

informações. 

 Adequada: Fornece contexto antes de novas informações sobre 50% do 

tempo. 
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 Não adequado: Contexto é fornecido por último ou nenhum contexto é 

fornecido.  

(e) O aprendizado é facilitado por tópicos  
Explicação: Cabeçalhos, tópicos ou legendas devem ser usados para dizer muito 

brevemente o que está por vir. Estas sinalizações preparam o processo de 

pensamento do leitor para esperar o tema anunciado. 

 Superior: Quase todos os tópicos são precedidos por um organizador com 

antecedência. 

 Adequado: Cerca de 50% dos tópicos são precedidos por organizadores. 

 Não adequado: Poucos ou nenhuns organizadores são usados. 

3 – Ilustrações 

(a) O propósito da ilustração referente ao texto está claro  
Explicação: As pessoas julgam um livro pela capa. As imagens são muitas vezes o 

fator decisivo na atitude do paciente em relação ao interesse na instrução. 

 Superior: As figuras atraem a atenção e retratam claramente a finalidade do 

material para o público-alvo e tem conexão com o texto. 

 Adequado: Algumas figuras tem conexão com o texto. 

 Não adequado: As figuram não tem conexão com o texto. 

(b) Tipos de ilustrações  
Explicação: Desenhos de linha simples podem promover o realismo sem incluir 

detalhes que distraem. (Fotografias, muitas vezes incluem detalhes indesejados.) 

Elementos visuais são aceitos, pois retratam melhor o que é familiar e facilmente 

reconhecido. O público pode não reconhecer o significado de desenhos de livros 

médico ou de arte. 

 Superior: Simples, apropriado para adulto, desenhos são usados. As 

ilustrações são familiares para o público-alvo. 

 Adequado: um dos fatores acima está faltando. 

 Não adequado: Nenhum dos fatores está presente. 

(c) As figuras/ilustrações são relevantes  
Explicação: detalhes não essenciais, tais como fundo do quarto, bordas elaboradas, 

cores desnecessárias podem distrair o leitor. Os olhos do visualizador de podem 

ser distraídos por esses detalhes. As ilustrações devem conter visualmente os 

pontos-chave. 
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 Superior: Ilustrações presentes nas principais mensagens visuais para que 

o leitor / espectador possa apreender as ideias-chave somente com as 

ilustrações. Sem distrações. 

 Adequada: Ilustrações incluem algumas distrações. O uso insuficiente de 

ilustrações. 

 Não adequado: ilustrações confusas ou técnicas. Sem ilustrações ou uma 

sobrecarga de ilustrações. 

(d) As listas, tabelas, etc. têm explicação 

Explicação: Muitos leitores não entendem o propósito do autor nas listas, gráficos e 

tabelas. Explicações e instruções são essenciais. 

 Superior: O Passo-a-passo é fornecido com um exemplo. 

 Adequado: “Como fazer?” as instruções são muito breves para o leitor 

entender e usar o gráfico sem informação adicional. 

 Não adequado: Os gráficos são apresentados sem explicação. 

(e) As ilustrações tem legenda  
Explicação: As legendas podem rapidamente dizer ao leitor o que tudo sobre a 

ilustração, e onde se concentrar na gravura. Uma figura sem legenda é geralmente 

uma instrução inferior e representa uma oportunidade de aprendizagem 

desperdiçada.  

 Superior: legendas explicativas em todas ou em quase todas as ilustrações. 

 Adequada: Breves subtítulos utilizados para algumas ilustrações e gráficos. 

 Não adequado: não são utilizadas legendas. 

4 – Leiaute e apresentação  
(a) Característica do leiaute  

Explicação: O leiaute tem uma influência substancial sobre a adequação do 

material. 

 Superior: Pelo menos cinco dos oito fatores estão presentes: 

1. As Ilustrações estão na mesma página adjacente ao texto relacionado. 

2. O Leiaute e a sequência de informações são consistentes, tornando mais fácil 

para a pessoa para prever o fluxo de informações. 

3. Dispositivos visuais (sombreamento, caixas, setas) são usados para dirigir a 

atenção para pontos específicos ou conteúdos-chave. 

4. Espaço em branco adequado é usado para reduzir a aparência de desordem. 
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5. A utilização de suportes de cor e não se distraindo com a mensagem. Os 

espectadores não precisam aprender códigos de cores para compreender e utilizar 

a mensagem. 

6. Comprimento da linha é de 30 a 50 caracteres e espaços. 

7.  O contraste entre a letra e o papel é grande. 

8. O papel não possui brilho. 

 Adequado: Pelo menos três dos fatores acima estão presentes. 

 Não adequado: Dois (ou menos) dos fatores acima estão presentes. 

(b) Tamanho e tipo de letra  
Explicação: o tamanho e o tipo de fonte podem tornar o texto fácil ou mais difícil 

para os leitores em todos os níveis de habilidade. Por exemplo, escrever em 

CAIXA ALTA retarda a compreensão de leitura de todos. Além disso, quando 

muitas (seis ou mais) tamanhos e tipos de fontes são usadas em uma página, a 

aparência torna-se confusa e o sem foco. 

 Superior: Os quatro fatores seguintes estão presentes: 

1. Tipo de texto está com letras adequadas para leitura, sem enfeites. 

2. O Tamanho é de pelo menos 12 pontos. 

3. Tipografias (negrito, tamanho, cor) enfatiza os pontos-chave. 

4. Sem CAIXA ALTA para cabeçalhos longos ou textos explicativos. 

 Adequado: Dois dos fatores acima estão presentes. 

 Não adequado: Um ou nenhum dos fatores acima estão presentes. Ou, seis 

ou mais estilos e tamanhos de fonte são usados em uma página. 

(c) São utilizados subtítulos  
Explicação: Poucas pessoas podem se lembrar de mais de sete itens 

independentes. Para adultos com baixa habilidade de leitura o limite pode ser de 

três a cinco itens. As listas não precisam ser divididas em pequenos "pedaços", 

agrupam-se sob subtítulos. 

 Superior: Os itens são agrupados com subtítulos. 

 Adequado: Somente alguns itens são agrupados com subtítulos. 

 Não é adequado: Pouco ou nenhum item são apresentados com subtítulo ou 

muitos itens são apresentados com um subtítulo apenas. 

5 – Estimulação / Motivação do aprendizado  
(a) Utiliza a interação  
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Explicação: Quando o paciente responde à instrução, isto é, faz alguma coisa para 

responder a um problema, reações químicas ocorrem no cérebro que melhoram a 

retenção na memória de longo prazo. Leitores / espectadores devem ser solicitados 

a resolver problemas, fazer escolhas, demonstrações, etc. 

 Superior: problemas ou questões são apresentadas para os leitores 

responderem. 

 Adequado: formato de perguntas e respostas é utilizado para discutir 

problemas e soluções (interação passiva). 

 Não adequado: Sem estimulação de aprendizagem interativa. 

(b) As orientações são específicas e dão exemplos  
Explicação: As pessoas geralmente aprendem mais prontamente pela observação 

e quando fazem eles mesmos, em vez da informação lida ou sendo contada por 

outros. Eles também aprendem mais rapidamente quando casos são especificados 

são utilizados em vez do abstrato ou geral.  

 Superior: as informações são direcionadas ao objetivo específico do material 

e dão exemplos na maioria das vezes.  

 Adequado: A informação é dada através de uma mistura com a linguagem 

técnica que o leitor não pode interpretar facilmente em termos de vida diária, 

utiliza poucos exemplos.  

 Não adequado: A informação é apresentada em termos não específicos e 

não possui exemplos. 

(c) Motivação e autoeficácia6  

Explicação: As pessoas estão mais motivadas a aprender quando acreditam que as 

tarefas / comportamentos são factíveis por eles. 

 Superior: os temas são divididos em partes menores para que os leitores 

possam experimentar pequenos sucessos de compreensão ou de resolução 

de problemas, levando a autoeficácia. 

 Adequado: Alguns tópicos são subdivididas para melhorar a motivação e 

autoeficácia dos leitores. 

 Não adequado: Não há fracionamento das informações para criar 

oportunidades para pequenos sucessos. 

                                                 
6 A crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar com sucesso determinada atividade 
(BARROS; SANTOS, 2010). 
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6 – Adequação cultural  
(a) É semelhante a sua lógica, linguagem e experiência  
Explicação: Uma medida válida de adequação cultural de uma instrução é o quão 

bem a sua Lógica, Linguagem e Experiência (inerente à instrução) coincidem com 

a LLE do público-alvo. Por exemplo, uma instrução sobre nutrição é pobre 

culturalmente se for dito aos leitores para comerem espargos e alface romana, se 

estes alimentos raramente são comidos por pessoas na cultura do público em 

questão ou não são vendidos nos mercados de bairro dos leitores. 

 Superior: as ideias do material parecem ser culturalmente semelhantes ao à 

cultura dos leitores. 

 Adequada: somente a metade das ideias do material relaciona-se à cultura 

do público-alvo. 

 Não adequado: Claramente há uma incompatibilidade cultural. 

(b) Imagem cultural e exemplos  

Explicação: Para ser aceito, uma instrução deve apresentar imagens culturais e 

exemplos de formas realistas e positivas. 

 Superior: Imagens e exemplos apresentam a cultura de maneira positiva. 

 Adequado: apresentação neutra de imagens culturais ou alimentos. 

 Não adequado: Imagem negativa tais como características exageradas ou 

caricaturas culturais, ações ou exemplos. 
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APÊNDICE H - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRO E ESCLARECIDO – 
IDOSOS DA COMUNIDADE 

 

Prezado senhor(a), 

 

Estou convidando o senhor(a) para que possa participar como 

voluntário de uma pesquisa que está sob minha responsabilidade. 

Nesse estudo pretendo construir e validar uma cartilha educativa para 

prevenção de quedas em idosos. Os participantes incluem idosos do 

município de Fortaleza. Espero com este estudo contribuir para a 

promoção da saúde de idosos, através do uso da cartilha educativa, 

acredito que a mesma favorecerá a adesão aos cuidados necessários 

com o idoso no domicílio, diminuindo assim a ocorrência e possíveis 

causas relacionadas às quedas. O(a) senhor(a) não deve participar 

contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta 

pesquisa sejam esclarecidos. Caso o (a) senhor(a) concorde em 

participar do estudo, realizarei a leitura da cartilha citada juntamente 

com o(a) senhor(a) e aplicarei, em seguida, um questionário para 

avaliação da mesma, isto durará em média 30 minutos. Asseguro que 

as informações fornecidas serão mantidas no anonimato e serão 

utilizadas apenas para fins deste estudo. Não haverá nenhum tipo de 

pagamento por sua participação. Garanto-lhe que a qualquer momento 

o(a) senhor(a) poderá recusar a continuar participando da pesquisa  

sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. As informações dadas não 

permitirão a identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela 

pesquisa. Asseguro que os riscos ao participar desta pesquisa são 

mínimos, sendo relacionados a alterações no humor e possibilidade de 

pensamento triste ao falar em episódio de queda anterior. Se isto 
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ocorrer, será garantido um local reservado para que possa ser dado 

apoio psicológico (a)o senhor(a). 

 

Endereço da responsável pela pesquisa:  

Nome: Allana Mirella Alves Instituição: Universidade Federal do Ceará  

Endereço: Rua Alexandre Baraúna 1115 - Rodolfo Teófilo. Telefone 

para contato: (85) 998414924  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da UFC 

– Rua Coronel Nunes de Melo 1000 - Rodolfo Teófilo. Fone: (85) 3366-

8344  

Consentimento pós-esclarecido 

Eu _______________________________________________; RG  

___________________________ declaro que tomei conhecimento do 

estudo citado acima, compreendi os objetivos e concordo em participar. 

E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo.                                                  

_________________________________  

Assinatura do voluntário  

_________________________________  

Assinatura da testemunha  

__________________________________  

Assinatura do aplicador  

__________________________________  

Responsável pela pesquisa  
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APÊNDICE H - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRO E ESCLARECIDO – 
IDOSOS DA COMUNIDADE 

 

Prezado senhor(a), 

 

Estou convidando o senhor(a) para que possa participar como 

voluntário de uma pesquisa que está sob minha responsabilidade. 

Nesse estudo pretendo construir e validar uma cartilha educativa 

para prevenção de quedas em idosos. Os participantes incluem 

idosos do município de Fortaleza. Espero com este estudo contribuir 

para a promoção da saúde de idosos, através do uso da cartilha 

educativa, acredito que a mesma favorecerá a adesão aos cuidados 

necessários com o idoso no domicílio, diminuindo assim a ocorrência 

e possíveis causas relacionadas às quedas. O(a) senhor(a) não deve 

participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. Caso o (a) 

senhor(a) concorde em participar do estudo, realizarei a leitura da 

cartilha citada juntamente com o(a) senhor(a) e aplicarei, em 

seguida, um questionário para avaliação da mesma, isto durará em 

média 30 minutos. Asseguro que as informações fornecidas serão 

mantidas no anonimato e serão utilizadas apenas para fins deste 

estudo. Não haverá nenhum tipo de pagamento por sua participação. 

Garanto-lhe que a qualquer momento o(a) senhor(a) poderá recusar 

a continuar participando da pesquisa  sem que isso lhe traga qualquer 

prejuízo. As informações dadas não permitirão a identificação da sua 

pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa. Asseguro que os 

riscos ao participar desta pesquisa são mínimos, sendo relacionados 

a alterações no humor e possibilidade de pensamento triste ao falar 
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em episódio de queda anterior. Se isto ocorrer, será garantido um 

local reservado para que possa ser dado apoio psicológico (a)o 

senhor(a). 

 

Endereço da responsável pela pesquisa:  

Nome: Allana Mirella Alves Instituição: Universidade Federal do 

Ceará  

Endereço: Rua Alexandre Baraúna 1115 - Rodolfo Teófilo. Telefone 

para contato: (85) 998414924  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da UFC 

– Rua Coronel Nunes de Melo 1000 - Rodolfo Teófilo. Fone: (85) 

3366-8344  

Consentimento pós-esclarecido 

Eu _______________________________________________; RG  

___________________________ declaro que tomei conhecimento 

do estudo citado acima, compreendi os objetivos e concordo em 

participar. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada 

deste termo.                                                   

_________________________________  

Assinatura do voluntário  

_________________________________  

Assinatura da testemunha  

__________________________________  

Assinatura do aplicador  

__________________________________  

Responsável pela pesquisa  

 

Data:_______/________/_______ 

 



  

  

APÊNDICE I – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 
– IDOSOS 

 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO E DADOS DE SAÚDE 

Nome:___________________________________________________  

1. Sexo: 1 F(  ) 2 M (  ) 

2. Idade:_____  

3. Escolaridade (em anos de estudo/vide quadro*):_____________________ 

4. Estado civil:_____________________  

5. Ocupação/Profissão:______________________ 

6. Renda Familiar (por SM/ R$ 880):_______________ 

7. Doenças presentes (autorreferidas): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Medicações utilizadas (se possível, veja as caixas de medicamentos): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

EVENTO: QUEDAS 

9. Caiu no último ano? 

1. Sim (  ) 2. Não (  ) 

9.1. Se sim, quantas vezes?___________ 

10. Já foi internado(a) por causa de quedas? 

1. Sim (  ) 2. Não (  ) 

11. Tem alguma sequela por conta de quedas?(Ex.:O sr. ficou com algum 
problema depois que caiu?) 
1. Sim (  ) 2. Não (  ) 

12. Já recebeu alguma orientação sobre quedas? (Ex.: Alguém já falou 
para o sr. Como evitar quedas?) 
1. Sim (  ) 2. Não (  ) 

12.1. Se sim, de quem? 

1. Enfermeiro (  ) 2. Médico (  ) 3. Agente de Saúde (  ) 4. Amigo/família (  )  

5. Outro_________ 



  

  

12.2. Sobre qual(is) assuntos foi orientado(a)? (mesmo se a orientação for 
errada marque sobre o que ele foi orientado) 
1. Calçados (  )    2. Tapetes (  )    3. Piso (  )    4. Medicação (  )  5. Quintal (  )        

6. Escada (  )  7. Atividade Física (  )  8. Tabagismo (  )   9. Etilismo (  )  

10. Desnível/batentes (  ) 11. Banheiro (  ) 12. Animais (  )  13. Móveis (  )               

14. Banho de sol (  )    15.Obstáculo pela casa (  ) 16. Andar apressado(a) (  ) 

17. Alimentação/hidratação (  ) 18. Exercitar a mente (  ) 19. Sono (  ) 

20.(  )Outro __________ 

 

PARTE 2 – AVALIAÇÃO DA CARTILHA 

13. Quem leu a cartilha? 

1. Leu sozinho (  ) 2. Precisou de ajuda (  )     2.1  Quem? 

______________________________ 

14. O que você achou da cartilha?  
1. Ruim (  )  2. Regular (  ) 3. Boa (  ) 4. Ótima (  ) 5. Excelente (  ) 

15. Você acha que poderia ficar melhor? 

1. Sim (  ) 2. Não (  )  

15.1 Se sim, quais aspectos?  
1. Letras (  )        2. Figuras (  )        3. Cores (  )        4. Diálogos (  )      5. (  

)Outro__________ 

16. Você recomendaria esta cartilha à outra pessoa? 

1. Sim (  )           2. Não (  )  

16.1 Se sim, quem? 

1. Idosos (no geral) (  )      2. Amigos/família (  )    3.Cuidador (  )    4.(  ) 

Outro______________ 

16.2 Por quê? 

1. Leitura fácil (  )   2. Tema importante (  )   3. Informar ao cuidador (  )  

4.(  )Outro___________ 

 17. Para o sr.(a) para que a cartilha serve?  
1. (  ) Orientar sobre os riscos de quedas  

2. (  ) Chamar atenção para a prevenção de quedas  

3. (  ) Orientar sobre a adaptação da casa  

4. (  ) Falar sobre problemas de saúde  

5. (  ) Assustar o leitor com as consequências de quedas 



  

  

6. (  ) Outro 

_______________________________________________________________ 

 

18. Se o idoso não entender alguma página, registre o número da página e 
a observação: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

*Quadro - Classificação por anos de escolaridade. 

Anos de Escolaridade Equivalência Escolar 

0 (Sem instrução) Nunca frequentou a escola  

< 1 ano (Menos de um 

ano)  

Não concluiu a 1ª série do ensino fundamental 

1 a 3 anos Conclusão do 1º, 2º ou 3º ano do ensino fundamental 

4 a 7 anos Conclusão do 4º, 5º, 6º ou 7º ano do ensino fundamental 

8 a 10 anos Conclusão do 8º ou 9º ano do ensino fundamental ou 1ª 

série do ensino médio 

11 a 14 anos Conclusão da 2ª e 3ª séries do ensino médio ou superior 

incompleto 

15 ou mais anos Conclusão do ensino superior ou mestrado e doutorado 

Obs.: A 1ª série do ensino fundamental equivale à antiga alfabetização 

 

Data da aplicação  _______/_________/________ 

 

Aplicador(a): _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 APÊNDICE J – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA 
AVALIAÇÃO DA CARTILHA EDUCATIVA - IDOSOS 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 02 

NOME DA TAREFA: COLETA DE 
DADOS COM IDOSOS 

ESTABELECIDO EM: ABRIL DE 
2016 

RESPONSÁVEL: ALLANA MIRELLA ALVES 

OBJETIVO: AVALIAR A CARTILHA EDUCATIVA JUNTO AOS IDOSOS DA 
COMUNIDADE 

MATERIAL NECESSÁRIO: 
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- Cartilha Educativa 

- Instrumento de Avaliação do Material Educativo 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1. No momento do encontro, deve ser realizada a leitura do TCLE e deste POP 

(APÊNDICE I) junto aos idosos que consentirem participar do estudo. 

2. A cartilha educativa deve ser lida em conjunto com os idosos. 

3. Em seguida, será aplicado o instrumento de avaliação pela 

pesquisadora/colaborador(a) da seguinte forma: 

3.1 Escrever as repostas nos espaços destinados no questionário, 

pontualmente, de forma objetiva; 

3.2 Substitua as palavras que não forem claras nas perguntas por outras mais 

fáceis de entender; 

3.3 Identifique as figuras que foram consideradas difíceis de entender; 

3.4 Pedir que o idoso indique uma sugestão que substitua a figura. 

4. Depois disso, serão recolhidos os instrumentos (checando se estes foram 

preenchidos por completo), contendo as contribuições dos juízes e a cartilha. 

5. Agradeça a disponibilidade e tempo despendido para a pesquisa. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

PREPARADO POR: 
 

EXECUTADO POR: 
 



  

  

APENDICE K - DISTRIBUIÇÃO DAS ORIENTAÇÕES CONFORME AS 

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS, SEGUNDO MODELO DE CRENÇAS EM 

SAÚDE.  

VARIÁVEIS DO MCS ARTIGOS 
SUSCETIBILIDADE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19 

- Sexo feminino 
- Idade maior que 80 anos 
- Baixa escolaridade  
- Pele branca 
- Viver sozinho 
- Alteração do equilíbrio 
- Tontura 
- Medo de queda 
- Comprometimento cognitivo 
- Problemas musculoesqueléticos 
- Problemas de marcha 
- Osteoporose 
- Hipertensão 
- Hipotensão ortostática 
- Problemas cardiovasculares 
- Medicamentos anti-hipertensivos 
- Diabetes 
- Hipoglicemia 
- Incontinência urinária 
- Déficit na audição 
- Sedentarismo 
- Noctúria 
- Polifarmácia  
- Baixa aderência a medicações 
- Má nutrição 
- Consumo regular de álcool 
- Tabagismo 
- Dores agudas e crônicas 
- História pregressa de quedas 
- Sintomas depressivos 
- Múltiplas condições crônicas 
- Pressa em realizar atividades  
- Uso de dispositivos de assistência (mobilidade) 
- Pisos irregulares, escorregadios e molhados 
- Ausência de material antiderrapante no ambiente 
doméstico 
- Tapetes espalhados pelo chão da casa, não fixados 
- Calçados inadequados 
- Degraus na soleira da porta 
- Escadas sem corrimão 
- Objetos em locais altos 
- Cama ou cadeira muito alta ou muito baixa 



  

  

- Iluminação inadequada 
- Obstáculos e objetos no trajeto dentro de casa. 
- Calçados inadequados 
- Subir em bancos para alcançar objetos/lugares altos 
- Presença de animais domésticos pela casa 
SEVERIDADE 1, 5, 6, 7, 8, 15, 17 
- Medo de nova queda 
- Hospitalização 
- Cirurgia  
- Ferimento  
- Fratura  
- Entorse ou luxação  
- Deambulação prejudicada  
- Dependência para atividade diária 
- Redução na funcionalidade  
- Dor 
- Abandono das atividades 
- Modificação de hábitos 
- Imobilização 
- Dificuldade no sono 
- Tristeza 
- Aumento da frequência urinária 
- Mudanças de domicílio e de rearranjo familiar 
- Andar com auxílio de dispositivos (bengala) 
- Institucionalização  

BENEFÍCIOS (apresenta-se aqui os meios para a prevenção 
de quedas e seus potenciais benefícios) 

9, 11, 16, 17, 18, 19 

- Prática de exercício físico (conforme tolerância) 
- Exposição solar branda; 
- 7 a 8 horas de sono por noite  
- Modificação da entrada do domicílio 
- Remoção de barreiras arquitetônicas 
- Ajustar medicamentos que possam contribuir com as 
quedas 
- Recomendação de dispositivos de caminhada, quando 
necessário 
- Locomover-se com cuidado em escadas;  
- Usar calçados de sola antiderrapante e sem salto; 
- Ao levantar-se da cama, primeiro ficar sentado com as 
pernas suspensas e só depois colocar-se em pé;  
- Ter boa iluminação pela casa;  
- Adquirir cama que não ultrapasse os 50 cm de altura;  
- Adquirir móveis de fácil acesso, que não exija agachar-
se ou elevar-se, que tenham formatos arredondados e 
sem pontas;  
- Evitar tapetes, fios ou qualquer outro objeto no acesso 
a portas, corredor e ao redor da cama.  
- Ter piso antiderrapante, onde for necessário;  
- Manter barra de segurança no box do banheiro, ao lado 
do acento sanitário  



  

  

- Manter um pequeno banco no box do banheiro, caso 
decida por banhar-se sentado;  
- Elevar o vaso sanitário para cerca de 50 cm, o que 
facilita levantar e sentar;  
- Segurar-se em barras de segurança e nunca em 
prendedores ou toalhas penduradas em suportes;  
- Evitar ficar em pé em cadeiras ou bancos;  
- Ter bancada de pia e fogão em alturas 
correspondentes.  
- Manter sofás e poltronas com altura em torno de 50 
cm;  
- Manter mesas, cadeiras e outros móveis com cantos 
arredondados;  
- Evitar tapetes soltos e espalhados, principalmente em 
corredores e em acesso a escadas;  
- Evitar fios soltos ou quaisquer outros objetos 
espalhados pelo chão.  
- Ter corrimão de ambos os lados da escada 
- Colocar sinalização em cada degrau da escada e 
distinguir das cores do início e fim. 
- ingestão de cerca de 8 copos de água por dia 
- alimentação balanceada 
BARREIRAS PERCEBIDAS 8 
- Barreiras arquitetônicas  
- Falta de acessibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

APÊNDICE L – CAPA DA CARTILHA VALIDADA 

 

 

 

 



  

  

 

ANEXOS 

 

ANEXO A - “SUITABILITY ASSESSMENT OF MATERIALS” (SAM), 
TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS. 

Instruções: 
Marcar segundo os valores abaixo: 

2 pontos: Superior (excelente) 

1 ponto: Adequado  

0 ponto: Não adequado 

N/A: O fator não pode ser avaliado  

ATENÇÃO: se marcar 0 (não adequado), descrever questão e item bem como 

o motivo pela qual considerou essa opção, no espaço destinado ao final deste  

instrumento. 

Fator a ser classificado Pontuação                                                                             

1 – Conteúdo  - 

(a) O propósito está evidente  

 (b) O conteúdo trata de comportamentos   

(c) O conteúdo está focado no propósito   

(d) O conteúdo destaca os pontos principais   

2 – Exigência de alfabetização  - 

(a) Nível de leitura   

(b) Usa escrita na voz ativa  

(c) Usa vocabulário com palavras comuns no texto  

(d) O contexto vem antes de novas informações   

(e) O aprendizado é facilitado por tópicos   

3 – Ilustrações - 

(a) O propósito da ilustração referente ao texto está claro   

(b) Tipos de ilustrações   

(c) As figuras/ilustrações são relevantes   

(d) As listas, tabelas, etc. tem explicação  

(e) As ilustrações tem legenda   



  

  

4 – Leiaute7 e apresentação  - 

(a) Característica do leiaute   

(b) Tamanho e tipo de letra   

(c) São utilizados subtítulos   

5 – Estimulação / Motivação do aprendizado  - 

(a) Utiliza a interação   

(b) As orientações são específicas e dão exemplos   

(c) Motivação e autoeficácia   

6 – Adequação cultural  - 

(a) É semelhante a sua lógica, linguagem e experiência   

(b) Imagem cultural e exemplos   

 

 

Reservado ao pesquisador: 

S = Pontuação total SAM (soma de todos fatores)  

M = Pontuação máxima total = 44  

N = Número de respostas N/As acima = ___ x2 = ___  

T = Pontuação máxima total ajustada = (M-N)  

Percentual de pontuação = S / T  

Interpretação da pontuação adequada (Superior, Adequado, Não-aceitável) 

 

 

 

Comentários: (Indique a página e caracterize o aspecto a modificar) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                                                 
7 A palavra encontra-se escrita assim como se lê do inglês “layout”, da forma como traz o instrumento original. 



  

  

 
 
ANEXO B 
 

                                                 



  

  

                                                                                                                                               



  

  

                                                                                                                                               



  

  

                                                                                                                                               

 


