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“O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, 

e obtém-se mediante uma vida justa” 

(Provérbios 16:31). 



 
 

RESUMO 

 

Queda é uma das principais causas de injúria fatal ou não fatal em idosos, representando 10% 

das consultas de emergência de pessoas com mais de 65 anos de idade. 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. Este estudo teve como objetivo 

construir e avaliar duas tecnologias educacionais para prevenção de quedas em idosos. Estudo 

de desenvolvimento de tecnologia realizado entre os anos de 2017 e 2018, na Cidade de 

Fortaleza, Ceará, Brasil. Foi dividido em duas etapas: Construção das tecnologias 

educacionais e Avaliação das tecnologias educacionais. Para subsidiar a construção utilizou-

se: diagnóstico situacional, levantamento bibliográfico, recomendações da Casa Segura e do 

Guide of a Creating and Evaluating Patient Materials,  A etapa de avaliação foi realizada por 

37 juízes (21 avaliaram a tecnologia educacional impressa- álbum seriado e 16 avaliaram a 

tecnologia tridimensional do tipo maquete). Para avaliação do álbum foram utilizados um 

instrumento construído pelos pesquisadores, o Suitabillity Assesment of Materials (SAM), o 

índice de legibilidade de Flesch, o índice de Validade de Conteúdo e o Nível de 

Concordância. A maquete foi avaliada por um instrumento específico que permitiu a 

avaliação de cada cômodo, disposição dos móveis e adaptação cultural pelo nível de 

concordância. Ambas as tecnologias foram submetidas ao teste piloto a partir dos 

pressupostos do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender. Os dados foram tabulados e 

analisados no Microsoft excel 2010. Na etapa de construção, incluiu-se no álbum estratégias 

para prevenção de quedas, tais como: sapato ideal, andar em calçadas livres de obstáculos, 

cuidado ao fazer compras, ao andar no transporte público,  com a  jardinagem e ao fazer 

caminhada. Já na maquete, foram evidenciados aspectos positivos na prevenção como 

disposição de móveis e sinalizados os riscos como  tapetes e obstáculos pela casa. Na etapa de 

avaliação, os juízes, consideraram os materiais aptos para serem utilizados na prevenção de 

quedas com idosos (I-CVI 0, 89, nível de concordância entre 92% e 94% para o álbum seriado 

e entre 86% e 89% para a maquete). O Sam total foi de 88, 23%. O índice de Flesch foi de 

72%. Conclui-se que as duas tecnologias estão aptas para serem utilizadas na prevenção de 

quedas em idosos, tanto no contexto do domicílio como fora dele, todavia, novos estudos 

devem ser desenvolvidos na prática clínica pra consolidar o uso das tecnologias como capazes 

de promover ações preventivas voltadas para as quedas.  

Palavras-chave: Tecnologia educacional. Idoso. Acidente por quedas. Enfermagem. 

Promoção da Saúde. 



 
 

ABSTRACT 

 

Falling is one of the leading causes of fatal or nonfatal injury in the elderly, accounting for 

10% of emergency consultations of people over 65 years of age. It is estimated that by 2050 

approximately one in three people aged 65 and over will suffer one or more falls per year, and 

about half of these will result in injuries. This study aimed to construct and evaluate two 

educational technologies for the prevention of falls in the elderly. Technology development 

study carried out between 2017 and 2018, in the City of Fortaleza, Ceará, Brazil. It was 

divided into two stages: Construction of Educational Technologies and Evaluation of 

Educational Technologies. The evaluation stage was carried out by 37 judges (21 evaluated 

the educational technology printed-serial album and 16 evaluated three-dimensional model-

type technology). To evaluate the album we used an instrument built by the researchers, the 

Suitabillity Assesment of Materials (SAM), the Flesch readability index, the Content Validity 

Index and the Concordance Level. The model was evaluated by a specific instrument that 

allowed the evaluation of each room, furniture layout and cultural adaptation by the level of 

agreement. Both technologies were submitted to the pilot test based on the assumptions of the 

Nola Pender Health Promotion Model. The data were tabulated and analyzed in Microsoft 

Excel 2010. In the construction phase, fall prevention strategies were included in the album, 

such as: ideal shoes, walking on obstacle-free sidewalks, careful shopping, walking on public 

transport , with gardening and hiking. Already in the model, positive aspects were shown in 

the prevention as furniture arrangement and signaled the risks like carpets and obstacles by 

the house. In the evaluation stage, the judges considered the materials suitable for use in the 

prevention of falls in the elderly (I-CVI 0, 89, level of agreement between 92% and 94% for 

the serial album and between 86% and 89% for the model). The total Sam was 88, 23%. The 

Flesch index was 72%. It is concluded that the two technologies are suitable for use in the 

prevention of falls in the elderly, both in the home and abroad, however, new studies should 

be developed in clinical practice to consolidate the use of technologies as capable of 

promoting preventive actions facing the falls. 

 

Keywords: Educational technology. Aged. Accidental falls. Nursing. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento Populacional 

  

Até o século XX, a expectativa média de vida global era de 30 anos, com os 

avanços na medicina e na saúde pública, a expectativa de vida aumentou em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, nos últimos 50 anos, uma pessoa vive, em média, quase 

20 anos a mais que seus predecessores (WILLIAMS; KRAKAUER, 2012; PETERSON; 

RALSTON, 2018). 

Atualmente, 12% da população mundial têm mais de 60 anos; até 2050 esta 

proporção deverá duplicar. Na Europa, neste mesmo período, estima-se que a proporção de 

indivíduos com mais de 65 anos aumentará para 27,5%, enquanto a proporção da população 

com mais de 80 anos deve atingir 10% (LENCA et al., 2018). 

Na América do Sul e na América do Norte, os países diferem quanto ao processo 

de envelhecimento, países como Bolívia, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Paraguai são 

considerados com processo de envelhecimento principiante, visto que, a porcentagem de 

idosos está abaixo de 6% da população. Enquanto Colômbia, Costa Rica, Equador, México, 

República Dominicana e Venezuela apresentam processo de envelhecimento moderado com 

6% a 8% de idosos em suas populações.  No cenário Latino-Americano destacam-se apenas o 

Brasil e o Chile os únicos com processo de envelhecimento avançado, apresentando 

percentuais de idosos acima de 10% da população (ARANTES; WRONG; TURRA; 2013). 

O Brasil caminha no envelhecimento da sua população em velocidade poucas 

vezes vista nos contextos demográficos mundiais. A França, por exemplo, levou mais de um 

século para a população idosa aumentar de 7% para 14%, ao passo que o Brasil, levará apenas 

duas décadas, de 2011 a 2031 para apresentar os mesmos percentuais. Segundo projeções das 

Nações Unidas, 15,8% da população no Brasil, em 2020, terá 60 anos ou mais, e em 2050, 

24% (ONU, 2015). 

Em relação a idosos com mais de 80 anos, aproximadamente, um de cada dez 

idosos no Brasil pertence a este grupo. Na metade deste século, um em cada cinco idosos terá 

entre 80 anos ou mais. Em termos absolutos, estima-se que, entre 2000 e 2050, o número de 

idosos com 80 anos ou mais passará de 1,2 milhão para 10,2 milhões (SAAD, 2016).  

No tocante ao processo de envelhecimento nas regiões geográficas brasileiras, este 

não se apresenta de forma homogênea, visto que, as regiões Sudeste e Nordeste concentram 

mais de 70% da população com 60 anos ou mais (IBGE, 2010). 
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No Nordeste, os estados da Paraíba, do Pernambuco e do Ceará apresentam os 

maiores índices de envelhecimento (CLOSS, 2012). No Ceará (CE), segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a população idosa corresponde a 909.475 

habitantes, compondo 10,7% da população da população total (IPECE, 2016). O município de 

Fortaleza (CE), concentra 237.775 (26,1%) dos idosos do estado (IBGE, 2010). 

Os dados acima descritos revelam a importância do processo de envelhecimento 

no cenário mundial, nacional e local. Pressupõe-se que o aumento na expectativa de vida 

significa a melhoria na saúde de uma nação. Todavia, estudos mostram que esta relação não é 

necessariamente verdade. Expectativa de vida longa pode significar uma expansão do número 

de anos gastos em condições de saúde precárias. Qualidade de vida, ao invés de apenas a 

duração da vida, tornou-se uma questão importante para todos os países (SAN; SAITO; 

ROBINE, 2016).  

Durante o envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas que podem ser 

acompanhadas de alterações patológicas capazes de culminar na perda da independência e da 

capacidade funcional do idoso, fazendo-se necessária a ajuda de outras pessoas para a 

realização das atividades básicas e instrumentais da vida diária. Estas podem ser definidas 

como atividades fundamentais na manutenção da vida, como alimentar-se, e atividades que 

exijam planejamento e funções cognitivas preservadas, como administrar medicamentos e 

controlar finanças.  

O impacto de uma crescente massa de população idosa não somente sugere a 

necessidade de desenvolvimento de técnicas e metodologias de atendimento diferenciado, mas 

também, a utilização mais intensiva dos serviços e equipamentos de saúde por parte da 

população em idades mais avançadas. Conforme parcelas crescentes da população alcançam a 

terceira idade, aumentam o número de casos de doenças crônico-degenerativas, além da 

ocorrência de agravos importantes como, as quedas. Estas, por sua vez, podem trazer sérios 

riscos à saúde e afetar drasticamente a qualidade de vida dos idosos e de seus familiares, além 

de envolver custos pessoais, sociais e econômicos relevantes (SAAD, 2016; SOUZA et al., 

2017). 

 

1.2 Aspectos Epidemiológicos e contextuais sobre quedas em idosos 

 

Queda pode ser definida como 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). Entre o 



17 

 

público mais afetado por este evento estão os idosos, visto que, as quedas afetam 

aproximadamente 30% das pessoas com 60 anos ou mais a cada ano (SOARES et al., 2014). 

As quedas afetam por ano um em cada três idosos com idade superior a 65 anos. 

Além de ser a principal causa de morte por lesão em adultos com mais de 64 anos, é a causa 

mais comum de lesões não fatais e de admissões hospitalares nessa faixa etária  (PARK, 

2017). 

Existe uma incidência maior de quedas em mulheres até os 75 anos, após esta 

idade, as chances são similares em ambos os sexos (LEE et al., 2017). Estudo realizado no 

Rio Grande do Sul verificou que a chance de óbitos por quedas em idosos foi mais 

significativa em mulheres com idade superior a 69 anos (ROSA et. al, 2015). Suspeita-se que 

a maior fragilidade das mulheres em relação aos homens, a maior prevalência de doenças 

crônicas e a maior exposição às atividades domésticas, aumentam a possibilidade de quedas 

nesse gênero (PINHO et al., 2012). 

Estudos mostram que idosos com mais de 80 anos têm uma taxa de mortalidade 

por queda seis vezes superior aos idosos entre os 65 e 79 anos (SILVA, 2013). Isto acontece 

por estes serem mais frágeis. Os idosos que caem uma vez têm uma probabilidade duas a três 

vezes maior de cair novamente durante o ano seguinte. Estudo realizado na região central do 

Brasil verificou que a prevalência de quedas e a recorrência destas foram, 37,5% e 16,5%, 

respectivamente, 20% a 30% das pessoas que sofrem quedas, sofrem lesões que reduzem a 

mobilidade e independência e que aumentam o risco de morte prematura (SOARES et al., 

2014). 

A segurança das pessoas idosas deve ser motivo de preocupação para a sociedade 

e para o sistema de saúde, posto que as quedas podem ter repercussões como:  perda da 

autonomia, aumento da dependência e aumento de estresse para os seus familiares e/ou 

cuidadores. Implicam ainda custos financeiros e sociais elevados, principalmente quando há 

comprometimento da independência do indivíduo e necessidade de cuidados especializados 

em domicílio ou em instituições de longa permanência de idosos. Além disso, representam 

uma proporção significativa de internações em serviços de emergência. Alguns estudos 

mostram que 15% das admissões de idosos na emergência estão relacionadas à ocorrência de 

quedas (PASQUALETTI et al., 2017). 

Em 2013, nos Estados Unidos, os custos médicos diretos com quedas, ajustados 

pela inflação, foram de US$ 31 bilhões de dólares (SMITH et al., 2017). Em 2014, este custo 

aumentou US$ 32,8 milhões, e neste mesmo ano, mais de 800 mil idosos foram 

hospitalizados por quedas. No Brasil, as quedas ocupam o segundo lugar na frequência de 
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internações e gastos para a saúde pública. Em 2016, foram gastos R$ 49.884.326,00 com 

internações de idosos por fratura de fêmur, decorrente de quedas, e R$ 20 milhões de reais 

com medicamentos (OLIVEIRA et al., 2016). 

Os gastos com quedas geram custos diretos e indiretos. Os custos diretos 

correspondem aos gastos médicos e não-médicos que envolvem diagnóstico, tratamento, 

recuperação e reabilitação. Os custos indiretos se traduzem na perda de produção e de 

produtividade. A cada ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem gastos crescentes com 

tratamentos de fraturas decorrentes das quedas (BRITO et al., 2013). 

Além das consequências econômicas, há sérias complicações decorrentes das 

quedas, dentre as quais salienta-se a imobilidade, as fraturas, as lesões na cabeça, os 

ferimentos graves, a ansiedade, a depressão, o chamado “medo de cair” e a temida 

incapacidade funcional. Considera-se que o conceito de saúde do idoso está relacionado à 

capacidade funcional. Esta é definida como a habilidade de manter as atividades físicas e 

mentais necessárias ao idoso, o que significa poder executar sem auxílio de terceiros as 

atividades básicas e instrumentais da vida diária (FHON, 2012).  

No que se refere à imobilização, esta é uma das mais graves complicações para o 

idoso, que tanto pode resultar da própria lesão, como pode ser agravada pelo medo de cair 

novamente, pela perda de autoconfiança e por restrições na deambulação. Independentemente 

dos motivos que podem levar à imobilidade, as consequências são sempre graves, pois vão da 

incapacidade, perda da qualidade de vida e da independência, até a hospitalização, 

institucionalização e morte (FREITAS et al., 2011). 

Dentre as fraturas mais comuns entre os idosos, estão a fratura do colo do fêmur, 

que apresenta alto custo pessoal, familiar e socioeconômico. Considera-se que 90% dessas 

fraturas são decorrentes de acidentes por quedas, em que a maioria dos idosos é hospitalizada 

e submete-se à intervenção cirúrgica (SANZ-REIG et al., 2017). Já a fratura de quadril é o 

tipo mais severo dentre os demais tipos de lesões ósseas decorrentes de quedas ou acidentes, 

sendo caracterizada por elevada taxa de morbimortalidade (SANTOS et al., 2012). 

As quedas decorrem de alterações na manutenção do equilíbrio e da estabilidade, 

enquanto permanecem em pé, andando ou sentados. A acuidade visual, a sensibilidade ao 

contraste, a percepção da profundidade, o declínio da adaptação das sombras, as mudanças 

nos padrões de ativação muscular, a capacidade de gerar energia e velocidade muscular 

insuficientes prejudicam a capacidade de manter ou de recuperar o equilíbrio em resposta às 

possíveis perturbações (ROSA et al., 2015; SCHOENE, 2017; PRATO et al., 2017).  
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  Diversos são os fatores de risco que predispõem às quedas, estes, são 

classificados em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são 

resultantes de processos fisiológicos e patológicos do envelhecimento, correspondente à 

tendência de lentidão dos mecanismos corporais centrais, importantes para os reflexos 

posturais. Podendo estar associado às arritmias cardíacas, labirintite, osteoporose, artrite, 

neoplasias, acidentes vasculares cerebrais e algumas doenças pulmonares e neurológicas 

(ESQUENAZI et al., 2014).  

Ressalta-se que outros fatores intrínsecos importantes são o uso de drogas 

específicas, os efeitos adversos de medicações e a polifarmácia. Os principais tipos de 

fármacos que potencializam os riscos de quedas em idosos são: Aminoglicosídeos; 

Analgésicos, especialmente opioides; Antiarrítmicos; Anticolinérgicos; Anti-hipertensivos, 

especialmente vasodilatadores; Antipsicóticos; Diuréticos, principalmente quando os 

pacientes estão desidratados; Diuréticos de alça, em alta dosagem; e Drogas psicoativas, 

especialmente antidepressivos, antipsicóticos, e benzodiazepínicos (RUBENSTEIN, 2016). 

Díaz-Gutiérrez e colaboradores (2017) contribuem nesse contexto ao salientarem evidências 

de quedas em idosos associando ao uso de benzodiazepínicos, visto que, estes tendem a ser 

mais suscetíveis aos efeitos colaterais destes fármacos (GAUTÉRIO et al., 2015). 

Como fatores extrínsecos têm-se aqueles relacionados ao ambiente, tais como 

iluminação, superfície para deambulação, tapetes soltos, degraus altos ou estreitos, dentre 

outros que são mais facilmente alvo de intervenções. Há, no entanto, divergência com relação 

aos fatores de risco extrínsecos para quedas, pois se considera que eles não podem ser 

cogitados somente em termos de fatores do local onde o idoso vive, por haver interferência 

também de fatores culturais, religiosos, etários e étnicos (ALMEIDA et al., 2012; 

GAUTÉRIO et al., 2015). 

Entre os acidentes domésticos, as quedas são as mais comuns em uma proporção 

de 70% do total de acidentes registrados. Nesse ambiente, a pessoa idosa tem sua prontidão 

diminuída devido à autoconfiança para se deslocar, construída pelo conhecimento que possui 

sobre o lugar em que vive. Além disso, a atenção se reduz, uma vez que, as atividades que 

desempenha em seu lar são rotineiras. Diante disso, acidentes que poderiam facilmente ser 

evitados são causadores da redução da mobilidade e da capacidade funcional. Muitas 

situações que eram corriqueiras, em sua juventude, passam a se configurar como riscos 

potenciais (FERRETI et al., 2013). 

Estudos evidenciam que os idosos caem em torno de 70% em seu próprio lar e 

cerca de 30% na rua ou em outros ambientes (PINHO et al., 2012). Pessoas que vivem 
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sozinhas apresentam maior risco de quedas, por terem familiaridade, seu ambiente domiciliar 

pode tornar-se um ambiente de risco. Estes dois cenários, domicílio e situações fora 

domicílio, devem ser foco de intervenções por parte da família, profissionais de saúde e 

gestores públicos na prevenção de quedas em idosos.  

Diante desse contexto, torna-se necessário discutir estratégias para evitar que as 

pessoas idosas caiam, tanto pelos prejuízos à qualidade de vida do idoso, quanto por questões 

sociais, familiares e econômicas. A prevenção é imprescindível, pois diminui os custos 

hospitalares, a morbidade e a mortalidade, bem como, as consequências que a queda traz para 

a população idosa, sendo necessária a adoção de medidas individuais e coletivas, a fim de 

proporcionar ações de promoção da saúde. 

 

1.3 Estratégias promotoras de saúde para redução de quedas em idosos 

 

Considerando esse panorama epidemiológico é importante que sejam 

implementadas estratégias que promovam saúde e reduzam o risco de quedas entre idosos. 

Compreende-se promoção da Saúde como um processo de capacitação da população para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, oferecendo conhecimentos sobre a 

prevenção aos agravos e incluindo a maior participação no controle deste processo. As ações 

de PS têm como objetivo fazer com que as condições de vida da população sejam cada vez 

mais favoráveis, sendo elas: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema 

estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade (PESTANA et al., 2013). 

Desse modo, ao se pensar em estratégias promotoras de saúde que previnam 

quedas, estas devem estar em sintonia com os determinantes sociais, sendo necessário que se 

façam as devidas adaptações para o perfil do grupo a ser trabalhado. Dado o cenário 

epidemiológico das quedas em contexto mundial, acredita-se que num programa de prevenção 

de quedas de idosos estejam presentes três componentes principais que devam 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). 

Estudos demonstram que estratégias de prevenção de quedas podem ser eficazes 

na redução do número de pessoas que caem. No entanto, estas estratégias para serem eficazes 

devem conter intervenções multifatoriais que incluam: exercícios de equilíbrio dinâmico e 

treino de força e marcha; adaptação ou modificação do ambiente doméstico; revisão do 
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regime medicamentoso e educação sobre prevenção de quedas; Em virtude disso, idosos e 

cuidadores precisam estar cientes de como prevenir estes eventos (SARMIENTO; LEE, 2017; 

GASPAROTTO et al., 2014). 

Com vistas a prevenir quedas, é preciso aprimorar as condições de recepção de 

informações sensoriais do sistema vestibular, visual e somatossensorial, de modo a ativar os 

músculos antigravitacionais e estimular o equilíbrio. Para este fim o exercício físico se 

configura como importante aliado (DALY, 2017). 

 Há fortes evidências de estudos que apoiam o exercício como intervenção efetiva 

para melhorar o controle postural e prevenir quedas em pessoas idosas que vivem na 

comunidade (LEE; KIM, 2017; TIEDEMANN; SHERRINGTON, 2017). As intervenções por 

exercício podem ser compostas por diferentes tipos de atividades voltadas para força, 

equilíbrio, caminhada ou resistência (SHUBERT, 2011). O exercício pode permitir que as 

pessoas mais velhas realizem atividades diárias sem cair ou sem medo de cair 

(TOUSIGNANT et al., 2013). 

O uso diário de suplemento de Vitamina D por idosos que apresentam carência 

desta vitamina, pode prevenir a ocorrência de quedas em pessoas com mais de 65 anos de 

idade. Considerando seu baixo custo, disponibilidade adequada e poucos efeitos colaterais, a 

Vitamina D, com ou sem cálcio, deve ser um suplemento regular em pacientes com idade 

superior a 65 anos que tenha deficiência na sua produção. Esta, além de ter efeito sobre a 

resistência óssea, também afeta a força muscular e, em pacientes com deficiência desse 

nutriente, aumenta a função muscular e o equilíbrio (DUQUE et al., 2017; GINDE et al., 

2017). 

A prevenção é importante no sentido de minimizar problemas secundários 

decorrentes de quedas. A ciência tem mostrado que é possível diminuir a ocorrência de 

quedas com cuidados simples como: a) promoção da saúde e prevenção de quedas; b) revisão 

das medicações; c) modificações nos domicílios; d) promoção da segurança no domicílio; e) 

promoção da segurança fora do domicílio (CARVALHO; PALMA, 2012).  

Nos Estados Unidos, estudos apontam o uso de intervenções voltadas para ações 

dentro e fora do domicilio através de programas de prevenção de quedas de idosos, cujos 

objetivos envolvem: educação, avaliação do ambiente domiciliar e modificações necessárias 

nesses ambientes. Sendo encontrados dezoito programas nos seguintes locais: Arizona, 

Califórnia, Connecticut, Idaho, Kentucky, Maryland, New Hampshire, Nova Iorque, Ohio, 

Pensilvânia, Utah e Virginia. De forma geral, esses programas consistem em visitas, em que 

são verificados os riscos de quedas e são fornecidos panfletos educativos com informações 
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sobre segurança. Também são executados reparos nas casas, quando necessários, e revisam 

medicamentos (SCOTT et al., 2007). 

No Brasil, não há programas institucionais específicos para prevenção de quedas 

em idosos como objetivo das organizações promotoras de saúde. As intervenções são pontuais 

e incipientes, agravadas pela cultura que cair é normal entre os idosos (GOMES et al., 2014).  

Os profissionais da saúde, sobretudo o enfermeiro, podem promover práticas 

educacionais que desenvolvam as potencialidades para orientar o idoso quanto ao risco de 

quedas, bem como, preveni-las (RIBEIRO; PIRES, 2011). O enfermeiro possui competência 

de criar planos de cuidados com uso de tecnologias educacionais que envolvam medidas 

comportamentais e que direcionem a prevenção dos fatores de risco para prevenção de 

quedas, por meio do envolvimento com o idoso e seus familiares (ÁFIO et al., 2014). 

A utilização de recursos educacionais são ferramentas que podem sem utilizadas 

para fornecer informações acerca de medidas de como prevenir situações que possam trazer 

risco de quedas ao idoso e população em geral (CAMPOS et al., 2017). Salienta-se o desafio 

no que diz respeito à percepção pelos idosos destes riscos. Isto porque se estes não forem 

capazes de perceber suas limitações e os riscos presentes no ambiente em que vivem, 

provavelmente, não se engajarão em atividades preventivas (MORSCH et al., 2016). 

Nesse sentido, o enfermeiro precisa utilizar suporte teórico capaz de auxiliá-lo na 

percepção dos idosos sobre os riscos das quedas e suas consequências, nos benefícios que não 

cair traz para sua saúde, assim como, as barreiras que impedem idoso e seus familiares de 

adotarem comportamentos promotores de saúde em relação às quedas.  

 Em busca de suporte teórico na condução de ações promotoras de saúde, a 

literatura aponta o Modelo de Promoção da Saúde (MPS), que tem como objetivo auxiliar o 

indivíduo a cuidar-se estimulando a adoção de estilos de vida saudáveis e enfatiza o papel 

central do indivíduo na gestão de seus comportamentos. Este modelo é usado para orientar 

sugestões para o desenvolvimento de sensibilização para mudar comportamentos não 

saudáveis. Direciona-se para aumentar o nível de bem-estar do paciente e reconhecer a 

importância da capacidade do enfermeiro de motivar a mudança de variáveis de conhecimento 

específicas do comportamento (GALLAGHER, 2017).  

Além disso, ao utilizar este modelo e colaborar com o paciente ou cliente, os 

enfermeiros podem facilitar mudanças comportamentais para alcançar um estilo de vida 

saudável. Assim, embora os comportamentos positivos de saúde devam ser instilados e 

mantidos para melhorar a saúde, o conhecimento, as habilidades e as atitudes apropriadas do 
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enfermeiro do paciente são necessários para maximizar a mudança comportamental 

(PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2014). 

O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender é baseado na teoria de 

aprendizagem social de Bandura, que postula a importância dos processos cognitivos em 

efetuar mudança comportamental.  A teoria de ação racional de Fishbein também foi utilizada 

para subsidiar tal Modelo e afirma que o comportamento é uma função de atitudes e normas 

sociais (EREN FIDANCI, 2017).  

A literatura aponta semelhanças entre o Modelo de Pender e o Modelo de Crenças 

em Saúde, a diferença é que o Modelo de Nola Pender além de explicar o comportamento de 

prevenção de doenças, engloba comportamentos de promoção da saúde (EREN FIDANCI, 

2017). A promoção da saúde, nesse contexto, é entendida como um comportamento motivado 

pelo desejo de aumentar o bem-estar e valorizar o potencial para o estado de ótima saúde. 

Neste estudo o Modelo de Promoção da Saúde foi utilizado como suporte na utilização de 

atividades educativo-educacionais (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2014). 

Na utilização de ações/estratégias promotoras de saúde os profissionais de saúde 

podem utilizar materiais educativos/educacionais como ferramenta de trabalho da equipe 

multidisciplinar, pois, estes permitem auxiliar pacientes e familiares no processo de 

tratamento, recuperação e autocuidado. Observou-se nos últimos anos a crescente confecção 

de materiais educativos/educacionais, tais como cartilhas, folders, folhetos e álbuns seriados, 

que se configuram como importantes subsídios paras as práticas de promoção da saúde. 

Tendo em vista a utilização dos termos educativos e educacional para descrever 

tecnologias será utilizado neste estudo o termo tecnologia educacional, a qual segundo a 

definição da plataforma de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) refere-se à 

“identificação sistemática, desenvolvimento, organização ou utilização de recursos 

educacionais e o manuseio destes processos. Também é ocasionalmente usado em um senso 

mais limitado para descrever o uso das técnicas orientadas por equipamentos ou auxílio 

audiovisual no cenário educacional.” 

 

1.4 Tecnologias Educacionais na prevenção de quedas em idosos 

 

Tecnologia é o campo de conhecimento/ que faz referência ao desenho de 

artefatos e à planificação da sua realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à 

luz do conhecimento científico. Resumidamente, pode ser compreendida como o estudo 

científico do artificial (PINOCHET; LOPES; SILVA et al., 2012). 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Crescimento%20e%20Desenvolvimento
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=T%E9cnicas
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Deste modo, a tecnologia pode ser desdobrada em produtos ou “coisas” materiais 

(como produtos para satisfação de necessidades) e em “coisas” não materiais (processos de 

trabalho, certos saberes constituídos para a geração de produtos e inclusive para organizar as 

ações humanas nos processos produtivos incluindo tecnologias de relações de trabalho). A 

expressão “tecnologia” compreende tecnologias materiais e não-materiais (LORENZETTI, 

2012). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), Tecnologia em Saúde é 

a “aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, 

medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema 

de saúde e melhorar a qualidade de vida”. O termo “Tecnologia em Saúde” abrange, então, 

um conjunto de aparatos com o objetivo de promover a saúde, prevenir e tratar as doenças e 

reabilitar as pessoas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Na atenção à saúde é indispensável qualificar o cuidado por meio de inovações, 

diversificação das tecnologias de saúde e da articulação das práticas de diferentes 

profissionais e esferas da assistência (BEZERRA et al., 2014). Nesse sentido, as tecnologias 

educacionais têm sido consideradas ferramentas facilitadoras do diálogo, do fortalecimento da 

relação cliente-profissional, bem como, da formação de uma consciência crítica/orientada 

para uma vida saudável (ALBUQUERQUE et al., 2016). 

Desta forma, o uso de tecnologias educacionais 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 e utilização por diferentes profissionais de saúde. Nesse sentido, 

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 (LIMA et al., 2018).       

Outro fator importante a ser considerado durante a exposição de 

informações/conhecimentos no tocante a tecnologias educacionais é a qualidade do recurso 

visual utilizado, de modo a garantir que o conteúdo a ser apresentado verbalmente tenha uma 

sequência lógica ajudando o expositor a se manter no contexto. Os recursos visuais estimulam 

a utilização de mais de um sentido (audição e visão) e permitem ao apresentador jogar com a 

transição entre eles (SARAIVA; MEDEIROS; ARAÚJO, 2018).  

Nesta perspectiva, salienta-se o álbum seriado. Este consiste em uma coleção de 

folhas (cartazes) organizadas que podem conter mapas, gráficos, desenhos, textos e outros. As 

ilustrações devem ser simples, atraentes e reproduzir a realidade. Já os textos devem empregar 
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letras grandes nos títulos e conter palavras e orações simples, acessíveis ao público-alvo, e 

somente pontos-chave do assunto a ser tratado (BARBOSA et al., 2016). 

O uso desta tecnologia educacional é extenso na área da educação em saúde e, 

dentre as suas vantagens, destacam-se: direcionar a sequência da exposição, possibilitar a 

imediata retomada de qualquer folha já apresentada, possibilitar a utilização de materiais 

diversos na sua confecção, como fotografias/figuras e desenhos, e assinalar os pontos 

essenciais de cada tópico apresentado. Para usá-lo da melhor maneira possível, recomenda-se 

não se ater somente ao que está representado, mas ir além, para fixar os pontos importantes 

(JAVORSKI et al., 2018). 

Levantamento realizado a acerca de material educacional impresso em periódicos 

nacionais trazem o uso de álbum seriados para diferentes temas relacionados à saúde, entre 

eles: álbum seriado para promoção do aleitamento materno (DODT; XIMENES; ORIÁ, 

2014); álbum seriado para a promoção do controle de peso corporal infantil (SARAIVA; 

MEDEIROS, ARAÚJO, 2018); álbum seriado sobre posicionamento do paciente para 

raquianestesia (LEITE et al., 2018); álbum seriado para cuidados no pós-parto (TEIXEIRA et 

al., 2016). Na área da saúde do idoso, foram encontrados: cartilha para prevenção de HIV em 

idosos (CORDEIRO et al., 2017; cartilha para prevenção de úlceras por pressão 

(BENEVIDES, 2016). No que se refere a temática quedas, não foi encontrado material 

educativo publicado em periódicos. 

Ainda no tocante ao uso de tecnologias educacionais, outro recurso visual 

importante para educação a fim de representar especificamente a relação tridimensional do 

espaço é a maquete, posto que é possível visualizar elementos que representam determinados 

aspectos da realidade, pois permite visualizar o que, em outras ferramentas, não é possível: a 

terceira dimensão (PITANO; ROQUÉ, 2015). Na prática dos profissionais de saúde o uso de 

maquete como tecnologia educacional ainda é pouco explorado, todavia, apresenta um grande 

potencial como ferramenta educacional inovadora.  

As maquetes se configuram como um recurso de ensino, ao permitirem em sua 

visualização o desenvolvimento da noção de proporcionalidade, bem como, noções de altura, 

profundidade, direita, esquerda, frente, atrás, além do aprimoramento de habilidades 

psicomotoras. É uma forma de registrar a superfície terrestre de forma reduzida. Ao observar 

uma maquete, o público-alvo é estimulado a reconhecer especificidades comuns ao 

conhecimento delas e desenvolvem sua alfabetização no conhecimento que deseja ser 

transmitido (CASSEMIRO; MELO, 2016). 



26 

 

Diante disso, verifica-se que tanto o álbum seriado quanto a maquete podem ser 

importantes tecnologias a serem utilizadas na prevenção de quedas em idosos, pois podem 

ilustrar e informar a pessoa idosa quanto aos riscos aos quais ela está exposta, de modo a 

contribuir com a diminuição deste evento. 

Assim, estudos que buscam o desenvolvimento de tecnologia de autocuidado, a 

qual constitui uma prioridade no conjunto de Avaliação de Políticas, Programas, Serviços e 

Tecnologias na seção de saúde do idoso mostram-se relevantes, pois fazem parte da Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (BRASIL, 2011).          

Acredita-se que a utilização de duas tecnologias educacionais que se 

complementam, a saber:  um álbum seriado para prevenção de quedas em situações fora do 

domicilio  e uma maquete para prevenção de quedas em idosos dentro do domicilio, possam 

ser ferramentas eficazes na prática clínica do enfermeiro, ou de outros profissionais da saúde, 

desse modo, constituindo incremento e inovação no cuidado em saúde, com vistas a evitar o 

evento queda. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Construir um álbum seriado e uma tecnologia tridimensional do tipo maquete para 

prevenção de quedas em idosos; 

 Avaliar um álbum seriado e uma tecnologia tridimensional do tipo maquete para prevenção 

de quedas em idosos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento de tecnologia. Este exige do 

pesquisador uma delimitação precisa de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientaram 

tanto a coleta quanto a interpretação dos dados, conferindo assim, validade científica à 

pesquisa.  Por ser um estudo descritivo é útil para mostrar com precisão os ângulos ou 

dimensões de um fenômeno, contexto ou situação (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2015).  

Neste estudo foram realizados técnicas e métodos para a construção e avaliação de 

duas tecnologias educacionais para prevenção de quedas em idosos: um álbum seriado para 

prevenção de quedas em idosos em situações fora do domicilio e uma maquete para 

prevenção de quedas em idosos no domicilio. Sendo ainda utilizado o Modelo de Promoção 

da Saúde (MPS) de Nola Pender para subsidiar a utilização das tecnologias desenvolvidas no 

contexto da pratica clínica.  

 

3.2 Período e Local do Estudo 

            

O estudo se desenvolveu de junho de 2017 a outubro de 2018 na cidade de 

Fortaleza no Estado do Ceará, Brasil.  Esta Cidade possui aproximadamente 2 643 247 

habitantes, dos quais 237.775 são idosos, destes aproximadamente, 105.833 são cadastrados 

em Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS) (SMS, 2017). Tal Capital encontra-se 

organizada por bairros em seis Secretarias Regionais (SRs), a SR I (compreende quinze 

bairros), SRII (vinte bairros), SR III (dezessete bairros), SR IV (dezenove bairros), SR V 

(dezoito bairros) e a SR VI (vinte e nove bairros) e a SR do Centro. Este estudo teve como 

cenário duas UAPS da Regional III, das quais participaram idosos em uma das etapas deste 

estudo, a qual será descrita posteriormente. 

Fortaleza possui 313,140 km² de área e apresenta a maior densidade demográfica 

entre as capitais do país, com 8 390,76 hab/km². É a maior cidade do Ceará em população e a 

quinta do Brasil. A Região Metropolitana de Fortaleza é a sexta mais populosa do Brasil e a 

primeira do Norte e Nordeste, com 4 051 744 habitantes em 2017. É a cidade nordestina com 

a maior área de influência regional e possui a terceira maior rede urbana do Brasil em 

população, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro (IBGE, 2017). 
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3.3 Etapas do Estudo 

 

 As etapas de construção das tecnologias educacionais estão apresentadas na 

Figura 1 e serão descritas nos tópicos subsequentes.  

 

Figura 1- Etapas da construção e avaliação das tecnologias educacionais para 

prevenção de quedas em idosos, álbum seriado e Maquete 

                                   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

3.3.1 Construção das Tecnologias Educacionais 

 

Diagnóstico Situacional  

 

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 

Recomendações do projeto 

Casa Segura  

Álbum Seriado  

Diagnóstico Situacional  

 

Maquete 

Elaboração com base nas 

recomendações do 

Guide to Creating and Evaluating 

Patient Materials em relação ao 

layout, linguagem, ilustrações e 

adaptação cultural; 

Confecção por Designer gráfico 

Realização da Planta Baixa 

Confecção da maquete com base 

nas recomendações da casa segura. 

Levantamento Bibliográfico 
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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). 

Utilizou-se, para este fim, o estudo desenvolvido por Silva (2017), no qual foram 

avaliados 303 idosos da comunidade. O estudo objetivou conhecer como o idoso avalia o 

evento queda segundo as variáveis psicológicas, suscetibilidade percebida, severidade do 

dano, benefícios de adoções de comportamentos preventivos e quais barreiras podem 

prejudicar estes comportamentos.  

 

Levantamento Bibliográfico 

 

Esta etapa foi realizada para a construção tanto do álbum seriado quanto da 

maquete. Realizou-se busca na literatura acerca das quedas em idosos dentro e fora do 

domicílio. No intuito de guiar a buscar elegeu-se a seguinte questão norteadora: Quais os 

principais fatores de risco para quedas em idosos dentro e fora do domicílio? 

Realizou-se, a partir disso, pesquisa nas seguintes bases: 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 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”. Diante disso, 

foram incluídos artigos que apresentassem os principais locais e/ou situações de risco para 

quedas, sem restrição de idioma e tempo. Excluiu-se artigos duplicados, editoriais, artigos 

reflexivos, cartas ao editor, e anais de eventos científicos. 

Foi realizado ainda aprofundamento a partir da leitura minuciosa e 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 agrupados por 

fatores de risco, sendo expressa a quantidade de vezes que cada fator aparecia entre os artigos 

selecionados. 

 

 

 

 



31 

 

Confecção do Álbum Seriado para prevenção de quedas em idosos fora do domicílio 

 

A confecção do álbum seriado foi fundamentada nos preceitos do Guide to 

Creating and Evaluating Patient Materials (2010). Este guia permite a construção de 

materiais educativos baseadas na preocupação de atingir, adequadamente, o público alvo. 

Sendo assim, os seguintes aspectos foram considerados no momento da elaboração: 

linguagem, ilustração, layout e design e adaptação cultural, conforme elencados no Quadro 1.      

 

Quadro 1 – Aspectos da linguagem, ilustrações, layout, design e adaptação cultural para 

elaboração de materiais educativos impressos 

L
in

g
u

a
g

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; 

 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; 

 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. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 L

a
y

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.  
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A
d

eq
u

a
çã

o
 

C
u

lt
u

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. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Após as orientações e recomendações acima descritas quanto à elaboração da 

tecnologia educativa ocorreram encontros com a designer gráfica para captar a mensagem do 

texto em forma de ilustração, por meio de software específico.  

O profissional escolhido tem experiencias na confecção de material educacional 

tendo realizado designer para cartilhas, álbuns seriados e livros.  A cada desenho elaborado a 

designer enviava via e-mail para aprovação e/ou sugestões da pesquisadora e orientadora. 

O Álbum também foi composto por fichas Fichas-texto atrás de cada página a fim 

de auxiliar o profissional que o utilizar. A elaboração dessas fichas foi embasada na literatura 

e no levantamento bibliográfico feito nesse estudo. 

 

Confecção da Tecnologia Educacional para prevenção de quedas em idosos no domicilio - 

Maquete 

 

Para a construção da maquete além do levantamento bibliográfico, utilizou-se as 

recomendações do projeto “Casa segura”, este constitui parte do Programa de Atenção à 

Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, sendo referência quanto a projetos arquitetônicos para 

idosos. Por sua vez, tem como principal objetivo a promoção de uma ambientação adequada, 

segura e confortável, que dê mais independência ao idoso com uma vida doméstica de 

qualidade e de dignidade (BARROS, 2000).  

Inicialmente, foi realizado o desenho da planta baixa por uma arquiteta, a qual 

representou uma casa com os seguintes cômodos: sala de estar, sala de jantar, cozinha, quarto 

e banheiro. A planta foi entregue a um profissional especializado na construção de material do 

tipo Medium Density Fiberboard (MDF). Este material consiste na mistura de fibras 

de madeira prensadas com resina, sendo um material estável, resistente, leve e de fácil 

manuseio.  

Após a construção foi realizada a confecção do mobiliário e dos acessórios, cujas 

medidas foram preconizadas pelo projeto Casa Segura. Aplicou-se na construção dos móveis 

a escala 1:10 cm, em que cada centímetro da mobília corresponde a 10 cm do real.  
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A mobília confeccionada foi composta por dois sofás, uma estante, uma mesa de 

jantar com quatro cadeiras, uma geladeira, um fogão, uma pia para lavar louças, um conjunto 

com mesa e mais duas cadeiras, dois armários, uma cama, um abajur, uma penteadeira, uma 

poltrona, uma rede, um sanitário, um chuveiro e barras de proteção. Para compor a maquete 

foram escolhidos dois personagens idosos e um cachorro, ambos de material plástico. A 

mobília produzida se constitui em mobiliário básico presentes em um grande número de 

domicílios.  

 

3.4 Avaliação das tecnologias educacionais  

  

A figura a seguir elenca as etapas avaliativas de cada tecnologia.  

 

Figura 2 - Etapas da avaliação das tecnologias educacionais para prevenção de quedas em 

idosos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Álbum Seriado Maquete 

Avaliação por 16 por juízes  

Sobre organização dos 

cômodos, móveis e adaptação 

cultural 

Avaliação por 21 juízes por 

meio do Índice de Validade de 

Conteúdo e Avaliação da 

aparência  

Avaliação pelo Suitabillity 

Assestament of Materials; 

 Índice de Legibilidade de 

Flesch 

Teste piloto com a utilização do Modelo de promoção da 

Saúde para subsidiar a aplicação.  



34 

 

As duas tecnologias passaram pelo processo de avaliação por profissionais 

especialistas na área temática na qual foram feitas, assim como realizado em estudos de 

diversos autores (FEITOZA, 2015; GALDINO, 2014; LIMA, 2014; MEDEIROS, 2012; 

TELES, 2011). A avaliação de tecnologias educacionais por especialistas e público-alvo 

proporciona opiniões ou sugestões, adequação quanto a cultura, estilo, linguagem e 

apresentação, ajudando para as possíveis modificações (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 

2003).  

Os especialistas foram selecionados por meio da amostragem 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, 2018). 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. Estes parâmetros 

foram baseados em JASPER (1994) e MOTA (2014), pois 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 o álbum seriado de acordo com o conteúdo e com a aparência. 

 

Quadro 2 – Critérios de seleção dos Juízes 

Requisitos Características 

Possuir habilidade/ 

conhecimento adquirido(s) 

pela experiência 

 

- 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; 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

Convidou-se especialistas mediante contato formal por meio de carta-convite via 

correio eletrônico (Apêndice B) e ao aceitar, o participante recebeu o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) (TCLE). Confirmado o aceite da 

participação foi enviado os instrumentos e a tecnologia digitalizada em PDF, no caso do 

álbum seriado. Já para maquete, para garantir a visualização, fez-se um vídeo contendo fotos 

de todos os cômodos, suas áreas e perímetros. Todos os móveis foram fotografados para 

compor o vídeo. 

Quanto ao número amostral de especialistas, Pasquali (1998) ressalta que meia 

dúzia é o recomendável para processos de validação. Enquanto que outros autores como Lynn 

(1986) refere que é necessário um mínimo de três especialistas e Fehring (1986) recomenda 

uma amostra de 25 a 50 especialistas de acordo com um sistema de pontuação. No presente 

estudo convidou-se para julgar as tecnologias 150 especialistas, os quais receberam convite 

via e-mail, destes 37 responderam, sendo 21 para o álbum seriado e 16 para a maquete.  

Para cada tecnologia houve um instrumento para avaliação distinto, estes foram 

adaptados do estudo de Alves (2017). Os instrumentos tinham uma seção para captar dados 

sociodemográficos dos juízes, assim como sua formação e experiência profissional. Em 

seguida, vinha a seção destinada a avaliação da tecnologia. Para o álbum as perguntas foram 

referentes à Exatidão Científica, Conteúdo, Apresentação Literária, Ilustrações, Material 

Suficientemente Específico e Compreensivo, Legibilidade e Qualidade da Informação. Já o 

instrumento para avaliar a maquete continha questões referentes às dimensões, disposições 

dos móveis, aplicabilidade da tecnologia e adaptação cultural. Ambos os instrumentos 

dispuseram de espaço em que o juiz poderia fazer contribuições e sugestões caso julgasse 

necessário 

- Possuir curso na área de acessibilidade ou construção de materiais educativos; 

- Ter participação em grupos de pesquisa relacionados à Saúde do idoso,  

Gerontologia/ Geriatria; 

- 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. 
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Os dois instrumentos foram construídos em escala de Likert de cinco pontos, os 

quais foram:  1= Discordo totalmente; 2= Discordo; 3= Nem concordo nem discordo; 4= 

Concordo; 5= Concordo totalmente. 

 

Avaliação da adequação do material por meio do Suitability Assessment of Materials 

(SAM) para o álbum seriado 

  

Para avaliação da adequação do material educativo foi utilizado 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 que evidenciaram que o instrumento é 

adequado para a validação de aparência de materiais educativos (OLIVEIRA; LOPES; 

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

FERNANDES; SAWADA, 2008). 

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

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

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 85% entre os juízes, 

de modo que tenham avaliado o instrumento como excelente ou adequado. Os dados foram 

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

das sugestões e opiniões dos juízes foram considerados para a revisão das tecnologias. 
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Índice de Legibilidade de Flesch (ILF) para o álbum seriado 

 

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 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). 

Levar em conta a adequação do referido índice na elaboração e seleção do 

material impresso certamente determina resultados mais positivos para o paciente, traduzidos 

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

vida. 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 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 o álbum, o que permite 

classificar a leitura como razoavelmente fácil/fácil/muito fácil. Em caso de índice inferior, o 

texto seria reelaborado (FLESCH, 2001). 
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Tabela 1 - Interpretação dos valores do índice de Legibilidade de Flesch 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

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. 

 

Referencial Metodológico para o Teste Piloto 

             

Para subsidiar a aplicação das tecnologias educacionais ao público-alvo utilizou-

se alguns componentes do Modelo Teórico de Promoção da Saúde (MPS), desenvolvido na 

década de 80 por Nola J. Pender, professora emérita da Escola de Enfermagem da 

Universidade de Michigan - Estados Unidos. O MPS alicerça-se na concepção de promoção 

da saúde, definida como atividades voltadas para o desenvolvimento de recursos que 

mantenham ou intensifiquem o bem-estar da pessoa. O modelo surge como uma proposta para 

integrar a enfermagem à ciência do comportamento, identificando os fatores que influenciam 

comportamentos saudáveis, além de ser um guia para explorar o complexo processo 

biopsicossocial que motiva indivíduos para se engajarem em comportamentos produtores de 

saúde (GAMA, 2017). 

O modelo concerne em uma estrutura simples, que interrelaciona os principais 

conceitos da teoria, permitindo o planejamento, intervenção e avaliação das ações de 

promoção da saúde. Pode ser usado para implementar e avaliar ações de promoção da saúde, 

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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permitindo avaliar o comportamento que leva à promoção da saúde, pelo estudo da inter-

relação de três pontos principais, conforme expresso na Figura 3:  

1. Características e experiências individuais; 

2. Sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer alcançar; e 

3. Comportamento de promoção da saúde desejável (PENDER; MAURGAUTH; 

PERSOSNS, 2014). 

 

Figura 3 - Diagrama do Modelo de Promoção da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pender; Maurgauth e Persosns, 2014. 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

O componente “Características e Experiências Individuais” compreende um 

comportamento anterior que deve ser mudado e seus fatores pessoais envolvidos. O 

componente “Comportamento Específico” se refere à percepção de benefícios para ação, 

como representações mentais positivas que reforçam a adoção de um comportamento, e 

percepção de barreiras para a ação, que consiste na existência real ou imaginária de 

dificuldades, de inconveniência, de gasto de tempo e de obstáculos, da percepção da 

autoeficácia e das influências interpessoais. O componente “Resultado do Comportamento” 
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refere-se ao comportamento de promoção da saúde que se deseja alcançar (PENDER; 

MARDAUGH; PARSONS, 2014). 

Os componentes do modelo utilizado para a utilização das tecnologias 

educacionais foram:  Características pessoais e Comportamento Específico, no que se refere 

as características pessoais era solicitado aos participantes suas experiencias com o evento 

queda como: O Senhor (a) já caiu no último ano? Onde foi a queda? Como ocorreu a queda? 

Foi dentro ou fora de casa? Recebeu orientações sobre quedas? Quem orientou?  No 

Comportamento Específico foi solicitado aos participantes que identificassem em cada 

cômodo o que poderia facilitar a ocorrência de quedas (percepção de barreiras) e o que 

poderia evitar que isto ocorresse (percepção de benefícios). Tais questionamentos foram 

inseridos nos instrumentos de avaliação (APÊNDICE I). 

A utilização dos conceitos de percepção de benefícios e percepção de barreiras 

possibilitou direcionar as perguntas, assim como, a organização do mobiliário e adornos na 

maquete. Situações que envolvem fatores de risco extrínsecos foram representadas na 

maquete como a presença de tapetes, fios de eletrodomésticos aparentes no piso, presença de 

animais soltos dentro de casa.  

  Solicitava-se ainda que o participante utilizasse a maquete para demonstrar a 

disposição da mobília em seu ambiente domiciliar, em caso da ocorrência de quedas, explicar 

em qual cômodo e como aconteceu o evento da queda e quais os possíveis fatores poderiam 

ter influenciado neste desfecho e como este poderia ter sido evitado. 

Nos casos em que não houve ocorrência de quedas era solicitado que os idosos 

identificassem na maquete fatores que poderiam levar a quedas e fatores capazes de prevenir 

quedas.  

Participaram deste processo 54 idosos, os quais foram captados em duas Unidades 

de Atenção Primárias à Saúde, localizadas na Regional III em Fortaleza - Ce.  Deste 

quantitativo de idosos 30 avaliaram a maquete e 24 avaliaram o álbum seriado. Os critérios de 

inclusão para esta etapa foi ter 60 anos ou mais, não apresentar demência e ser considerado 

independente. Foram excluídos os que apresentavam comprometimento auditivo severo ou 

outras condições que impossibilitem a comunicação.  

 

3.5 Organização e análise dos dados 

 

Os dados de identificação dos juízes e os sociodemográficos dos idosos foram 

compilados e analisados por meio de estatística descritiva. Foram calculadas frequências 
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absoluta e relativa para variáveis categóricas 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. 

Em relação à análise das respostas dos juízes acerca da avaliação do álbum, os 

aspectos relacionados à Exatidão Científica e Conteúdo foram analisados utilizando o índice 

de Validade de Conteúdo (IVC) calculado com base em duas equações matemáticas: o I-CVI 

(item-level content validity índex) e o S-CVI/Ave (scale level content validity index) (POLIT; 

BECK, 2006). 

 Neste estudo, o I-CVI foi definido como o índice de validade de conteúdo dos 

itens individuais, calculado a partir da divisão entre o número de respostas positivas (4 e 5, 

segundo o instrumento) a um determinado critério de validação do álbum seriado sobre o 

número total de respostas ao item, e compreende-se o S-CVI/Ave como a média dos índices 

de validação de conteúdo. 

Os demais domínios do instrumento de avaliação (Apresentação Literária, 

Ilustrações, Material Suficientemente Específico e Compreensivo Legibilidade) foram 

analisados pelo nível de concordância entre os juízes participantes.  

Quanto o instrumento da maquete, as respostas dos juízes foram analisadas 

também pelo nível de concordância com base nas médias das notas positivas (4 e 5) para cada 

domínio (ilustração, apresentação literária, qualidade e compreensão do material e adaptação 

cultural) e item do instrumento.   

Os dados coletados foram tabulados e analisados no Microsof Excel 2010. 

As opiniões dos juízes para itens avaliados com notas 1, 2 e 3 foram agrupadas 

segundo o domínio e analisadas junto a literatura quanto à pertinência.  

 

3.6 Aspectos éticos e legais do estudo 

 

Os pesquisadores precisam proteger os participantes de sua pesquisa, de modo a 

desenvolver uma relação de confiança, promover a integridade da pesquisa, proteger-se contra 

conduta inadequada e impropriedades que possam refletir as organizações ou instituições, e 

enfrentar problemas novos e desafiadores. Assim, as práticas éticas envolvem muito mais do 

que seguir um conjunto de diretrizes estáticas; os pesquisadores precisam prever e abordar 

dilemas éticos que possam surgir durante o estudo (CRESWELL, 2010). 

Para tal fim, o Ministério da Saúde instituiu em 12 de Dezembro de 2012, um 

conjunto de diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisas envolvendo seres humanos. 
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A Resolução Nº 466/12 incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os referenciais 

da bioética, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e 

visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à 

comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2012). 

Logo, a eticidade em pesquisa implica: 

• Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade sob forma de manifestação 

expressa, livre e esclarecida, de contribuir e permanecer ou não na pesquisa; 

• Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, 

individuais ou coletivos, de modo a se comprometer com o máximo de benefícios e o mínimo 

de danos e riscos; 

• Garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

• Relevância social da pesquisa, garantindo a igual consideração dos interesses 

envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio humanitária. 

 Deste modo, este estudo foi inicialmente submetido à Coordenadoria de Gestão 

do trabalho e Educação em Saúde (COGTES) para anuência dos locais de realização do teste 

piloto, obtendo parecer favorável. Diante disso, foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, seguindo as orientações da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, obtendo Parecer favorável de número 2.481.595/17 e CAAE 

80913717.3.0000.5054. 
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4 RESULTADOS  

 

No intuito de organizar esta seção, apresenta-se inicialmente a base teórica que 

subsidiou a construção das duas tecnologias, a saber: Diagnóstico situacional e Levantamento 

Bibliográfico. Em seguida, é descrita a elaboração de cada tecnologia e por fim o processo de 

avaliação, primeiro por juízes e depois pelo público alvo.  

 

4.1 Diagnóstico situacional 

 

A fim de compreender os fatores que influenciam no evento quedas entre os 

idosos, considerou-se o diagnóstico situacional realizado por (SILVA, 2016). A utilização 

deste diagnóstico visou compreender a suscetibilidade percebida para o risco de quedas e as 

barreiras que podem prejudicar a mudança de comportamento de risco, a fim de se obter o 

comportamento promotor de saúde. 

Participaram da pesquisa 303 idosos, dos quais 195 (64,4%) foram do sexo 

feminino e 108 (35,6%) do sexo masculino. Entre eles 181 (59,7%) eram aposentados e 134 

(44,2%) afirmaram ter estudado pelo menos cinco anos. 

Os idosos foram questionados sobre possíveis riscos de quedas em situações 

corriqueiras, de modo que 52,2% se consideram suscetíveis a quedas. Verificou-se que para 

fazer atividades sem atenção, ter degraus em casa, andar em calçadas desiguais, escorregar em 

piso liso foram considerados fatores de suscetibilidade para queda, pelos idosos, como 

explicitado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Percepção subjetiva do idoso quanto a suscetibilidade/risco para quedas 

Suscetibilidade/risco  Sim Não 

n % N % 

Risco de cair quando caminho ou faço atividades sem atenção 195 65,0 105 35,0 

Risco de cair quando tem tapetes na casa 149 49,7 151 50,3 

Risco de cair quando tem degraus na casa 182 60,7 118 39,3 

Risco de cair quando as calçadas são muito desiguais 244 81,1 57 19,8 

Risco de cair quando tem muitos móveis na casa 118 39,2 183 60,8 

Risco de cair quando o piso é muito liso 261 86,7 40 13,3 

Risco de cair quando tomo transportes coletivos 160 53,3 140 46,7 

Fonte: Silva (2016) 

 

Questionou-se também quanto às barreiras que podem prejudicar comportamentos 

promotores de saúde pelos idosos, estes apontaram que a falta de apoio familiar, morar em 
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casas que tenham pisos escorregadios, degraus e tapetes, falta de recursos para tornar a casa 

segura, são fatores que os impedem de terem comportamento promotor de saúde, conforme 

apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Percepção subjetiva do idoso quanto às barreiras percebidas para a prevenção de 

quedas  

Variáveis Sim Não 

n % n % 

Para mim é difícil prevenir quedas por que a minha família não 

colabora  

97 32,9 198 67,1 

Para mim é difícil prevenir quedas por que a casa em que moro é 

inadequada (pisos, tapetes, escadas, pouca iluminação)  

82 27,4 217 72,6 

Para mim é difícil prevenir quedas por que não tenho dinheiro 

para deixar minha casa segura para mim  

122 40,9 176 59,1 

Para mim é difícil prevenir quedas por que não tenho vontade de 

mudar hábitos 

83 27,9 214 72,1 

Para mim é difícil prevenir quedas por que minha família não me 

apoia no que preciso para me cuidar  

86 29,1 210 70,9 

Para mim é difícil prevenir quedas por que as calçadas e pisos do 

bairro/cidade não favorecem 

252 89,2 51 16,8 

Para mim é difícil prevenir quedas por que nunca fui orientado 

para a prevenção de quedas 

159 52,9 142 47,2 

Fonte: Silva (2016) 

 

Diante dessas informações advindas do público–alvo elencou-se os principais 

fatores de risco identificados, os quais foram: Degraus, pisos lisos, pisos desiguais, tapetes e 

transporte coletivo. 

 

4.2 Levantamento Bibliográfico 

 

Esta etapa teve objetivo de analisar na literatura quais os principais fatores de 

risco extrínsecos para quedas em idosos. A partir do cruzamento dos descritores “Acidental 

falls” AND “Aged”, observou-se número significativo de publicações sobre quedas em 

idosos. Deste modo, priorizou-se estudos de revisão e de fatores de risco sobre o tema, como 

estratégia para compilar os dados, a figura 4 mostra o percurso para seleção dos artigos.  
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Figura 4 - Percurso para inclusão dos artigos para compor a amostra 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Na base da dados SCOPUS encontrou-se nove artigos, destes apenas um foi 

incluído. Na CINAHL, apareceram 450 artigos, sendo incluídos 20 pela leitura dos resumos e 

3 incluídos na amostra final. Na base Pubmed a busca resultou em 39 artigos, sendo destes 

incluído um artigo. Na Base SCIELO apareceram 162 artigos, sendo três incluídos na 

amostra. A amostra final foi composta por oito artigos. 

Verificou-se que os fatores de risco extrínsecos para quedas se repetem nos 

estudos. Esses fatores associam-se a irregularidade do chão, ou piso molhados e lisos, 

degraus, chinelos inadequados e hipotensão postural, conforme mencionado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Síntese dos resultados do Levantamento Bibliográfico sobre fatores de risco de 

quedas em idosos  

N País/ Ano Tipo de estudo Fatores de risco para quedas 

A1 

(Santos, 2012) 

Brasil 

2012 

Estudo de revisão Ambiente com móveis e objetos/tapetes 

espalhados pelo chão; pouca iluminação e 

condições climáticas- piso escorregadio. 

A2 

(Pinho et al., 

2012) 

Brasil 

2012 

Estudo de coorte Pisos molhados e escorregadios 

A3 

(Antes et al., 

2013) 

Brasil 

2013 

Estudo transversal Pisos desnivelados e calçados irregulares 

A4 

(Nyman et al., 

2013) 

Inglaterra 

2013 

Estudo exploratório Calçadas desniveladas 

A5 

(Oliveira et al., 

2014) 

Brasil 

2014 

Estudo de revisão Superfícies irregulares, superfícies 

molhadas/escorregadias, objetos/tapetes 

soltos e desníveis no chão/problemas com 

degraus 

A6 

(Sousa et al, 

2016) 

Brasil 

2016 

Estudo de revisão Falta de corrimão e barras de segurança 

Busca nas base de 
dados 

Aplicação do filtro 
"descritores no 
título e/ou nas 

palavras-chaves" 

Leitura dos resumos 

Leitura do texto 
completo 

Inclusão do artigo 

Continua... 
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N País/ Ano Tipo de estudo Fatores de risco para quedas 

A7 

(Galvan et al, 

2017) 

Brasil 

2017 

Estudo de coorte 

transversal 

Animais de estimação; 

Tapetes e degraus; 

Banheiro com piso escorregadio; 

Ausência de barras de apoio no banheiro 

A8 

(Sharif et al, 

2018) 

Emirados 

Árabe 

2018 

Estudo Transversal Tontura ao levantar-se; 

Piso desnivelado e/ou escorregadio; 

Tapetes no chão; 

Calçados inadequados 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Em face do Diagnóstico situacional e levantamento bibliográfico, iniciou-se a 

elaboração das tuas tecnologias, as quais serão descritas a seguir. 

 

4.3 Elaboração do álbum seriado 

 

O álbum seriado intitulado “Não caia nessa!” foi escrito em forma de história e 

conversa, contendo dez páginas, sendo estas: capa, apresentação, seis situações preventivas de 

quedas, conclusão e ficha técnica.  

Na capa, aparece em destaque o título “Não caia nessa!” salientando uma 

mensagem de alerta. Os personagens do álbum aparecem andando pela rua, próximo a uma 

faixa de pedestres, junto de um instrumento de sinalização que traz a proposta do álbum 

(prevenção de quedas), conforme ilustrado pela Figura 5. 

 

Figura 5 – Capa do álbum seriado “Não Caia Nessa!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
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Na apresentação, buscou-se contextualizar o profissional de saúde quanto à 

utilização do álbum e sobre os motivos que inspiraram a proposta quedas fora do domicílio. 

Apesar deste ser o local mais frequente para o evento, não exclui a possibilidade de ocorrerem 

fora dele. Situações como jardim e arrumar-se para sair foram incluídas, por gerarem riscos, 

mas ser pouco discutido. A apresentação também traz os personagens que compuseram o 

álbum (Alfredo, Laura, Helena e Luís), conforme está ilustrado na figura 6. 

 

Figura 6 - Apresentação do álbum seriado “Não caia nessa!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, por meio de conversas ou pensamentos, tentou-se ilustrar estratégias 

exequíveis ao idoso com vistas à prevenção de quedas. No verso de cada página do álbum, foi 

colocado um ficheiro contendo as informações que profissionais de saúde podem utilizar no 

momento de orientação com os idosos, conforme descrito no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Cenas e Fichas-texto do álbum seriado “Não Caia Nessa  

Cenas Representação no álbum Temas abordados 

Seu Alfredo se arrumando 

para ir ao supermercado 

escolhe um calçado fechado 

que envolva todo o pé para 

andar em segurança 

 

 

 

 

 

 

 

Sentar-se com os pés apoiados 

no chão; 

Ter o armário próximo à cama 

ou poltrona para não necessitar 

ficar levantando-se com 

frequência para se calçar; 

Ilustrar o calçado adequado 
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Cenas Representação no álbum Temas abordados 

 

 

 

Seu Alfredo caminha pela 

calçada livre de obstáculos, e 

faz reflexão que a calçada a 

sua frente é perigosa, sendo 

melhor caminhar pela 

calçada livre. 

 

Precauções para andar na rua  

No supermercado seu 

Alfredo faz compras e pede 

ajuda para pegar o sabão que 

está no alto de uma 

prateleira, por onde o 

caminho está cheio de 

obstáculos. 

 

Equilibrar o peso ao levar 

sacolas; 

Não andar por pisos molhados; 

Não andar por caminhos cheios 

de obstáculos; 

Pedir ajuda sempre que preciso 

Ao pegar transporte público, 

seu Alfredo menciona como 

os degraus são altos e a 

importância de pegar no 

corrimão. 

 

Cuidado com degraus e 

escadas; 

Cuidado com as filas ao pegar 

transporte público; 
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Cenas Representação no álbum Temas abordados 

Ao ir pagar as contas, Seu 

Alfredo encontra seu amigo 

Lúis que menciona que quase 

caiu no tapete da lotérica. 

 

Pegar no corrimão ao subir 

escadas; 

Cuidado com os tapetes de 

todos os estabelecimentos; 

Cuidado com as filas 

Cuidando do Jardim Laura e 

Helena conversam sobre a 

importância de manter os 

jarros de plantas elevados 

para não tropeçar e cair. 

Laura menciona que quase 

caiu ao tropeçar em um jarro. 

 

Importância de manter os vasos 

e equipamentos de jardinagem 

elevados; 

Mudança de postura pode levar 

a tontura e a queda; 

Mangueiras devem ser 

guardadas dobradas; 

 

Ao caminhar pelo parque 

Alfredo e Laura encontram 

Luís e Helena caminhando 

por um local cheio de 

desníveis e pedras soltas, e os 

convida para caminhar em 

segurança. 

 

Caminhar em locais livres de 

entulhos, raízes e desníveis; 

Cuidado com animais de 

estimação. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.4 Elaboração da maquete 

 

Na elaboração da maquete considerou-se os achados da busca na literatura e os 

aspectos referentes a realidade cultural do idoso. Buscou-se retratar o que é comum a maior 

parte dos domicílios brasileiros. Diante disso, essa tecnologia foi produzida tendo 10 cm de 

profundidade, numa área total de 160 cm
2
, dividida em quatro grandes cômodos: Sala de 

estar, cozinha, quarto e banheiro. A sala de estar tem perímetro de 186 cm, sendo de formato 

Conclusão 
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retangular com dimensões de 60 cm x 33 cm, assim como a cozinha, cujas dimensões são 

60cm x 27cm, e perímetro de 132 cm. O quarto tem formato da letra L, com perímetro de 

140,5cm. Já o banheiro possui espaço retangular, de perímetro de 105 cm, conforme 

apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Visão superior da maquete e respectivas medidas em centímetros (cm)  

 

 

 

Quanto ao mobiliário, na sala de estar foram dispostos dois sofás, uma estante, 

uma mesa de jantar e quatro cadeiras. Colocou-se adereços removíveis como tapete e fios 

atrás da estante com vistas a ilustrar os possíveis riscos de quedas por meio destes. 

A cozinha contém uma pia, uma geladeira, uma mesa com duas cadeiras e um 

armário. Já o quarto apresenta uma rede, uma poltrona, uma penteadeira com assento, um 

armário, uma cama e um abajur. Enquanto o banheiro possui uma pia, um sanitário, um 

chuveiro e as barras de proteção. Quanto às medidas para confecção dos móveis considerou-

se as mobílias preconizadas no projeto casa segura no que tange à altura e profundidade, 

conforme disposto na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Comparação entre as mobílias do projeto Casa Segura para idosos e da Maquete 

para prevenção de quedas dentro do domicílio 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.5 Avaliação das tecnologias educacionais 

 

A avaliação das tecnologias educacionais ocorreu pela avaliação de juízes e teste 

piloto pelo público alvo. Primeiramente será descrito todo o processo avaliativo do álbum 

seriado e posteriormente da maquete, visto que ambos tiveram avaliações feitas por juízes e 

idosos diferentes. 

 

4.5.1 Avaliação da tecnologia educacional impressa: Álbum seriado 

 

A avaliação do álbum seriado foi realizada por 21 juízes, conforme os critérios 

anteriormente citados. A Tabela 5 apresenta os dados de caracterização dos especialistas 

participantes do estudo, de acordo com os critérios de seleção pré-estabelecidos:   

Tabela 5 - Caracterização dos juízes quanto a variáveis de perfil, de experiência profissional, 

experiência acadêmica 

Variáveis N % 

Sexo 
  

Masculino 2 9,6 

Feminino 19 90,4 

Profissão 
  

Enfermeira 9 42,8 

Médico     2 9,6 

Mobília Mobília Casa Segura Mobília da maquete 

Sofá (altura do assento) 50 cm 5 cm 

Cadeiras (altura do assento) 45 cm 4,5cm 

Mesas (altura) 75 cm 7,5cm 

Fogão (altura) 75 cm 7,5 cm 

Pia (altura) 75 cm 7,5 cm 

Penteadeira (altura) 75 cm 7,5 cm 

Assento da penteadeira (altura) 45 cm 4,5 cm 

Abajur 80 cm 8cm 

Sanitário (altura do assento) 45cm 4,5cm 

Barras de proteção (comprimento) 70 a 80 cm 7 e 8 cm 
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Fisioterapeuta 7 33,3 

Arquiteto 3 14,3 

Tempo Experiência com Idosos (anos)   

1 - 4  1 4,8 

5 - 9  9 42,8 

≥ 10  11 52,4 

Experiência anterior com elaboração de material educativo 
  

Sim 17 80,9 

Não 4 19,1 

Experiência anterior com validação de material educativo/escala 
  

Sim 13 61,9 

Não 8 38,1 

Publicação nas temáticas 
  

Sim 21 100,0 

Não - - 

Participação em grupos de pesquisa 
  

Sim 19 90,4 

Não 2 9,6 

Pós-graduação   

Especialização 19 90,4 

Mestrado  16 76,1 

Doutorado  9 42,8 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após adequação dos juízes aos critérios de seleção exibidos na Tabela 5, iniciou-

se a análise da segunda parte do instrumento, a qual correspondia a avaliação da tecnologia. A 

tabela 6 mostra o nível de concordância dos especialistas no que tange à exatidão científica e 

o conteúdo do álbum, conforme o IVC (I-CVI e SCVI/Ave). 

 

Tabela 6 - Nível de concordância dos especialistas quanto à exatidão científica e ao conteúdo  

Variáveis de avaliação Nível de concordância dos especialistas 

*DT **D ***ND/NC ****C
 

*****CT
 + 

I-CVI 

Exatidão Científica       

a) os conteúdos abordados estão de 

acordo com o conhecimento atual 
- - - 9 12 1,00 

b) as orientações apresentadas são as 

necessárias e foram abordadas 

corretamente 

- - - 10 11 1,00 

c) os termos técnicos estão 

adequadamente definidos 
- - - 10 11 1,00 

°°SVI/Ave      1,00 
Conteúdo        

a) os objetivos das informações são 

evidentes 
- - 3 9 9 0,85 

b) as informações são satisfatórias 

quanto ao comportamento desejado 
- - 2 9 10 0,91 

c) não existem informações 

desnecessárias 
- 1 2 6 12 0,85 

d) existe revisão dos pontos mais 

importantes 
- - - 8 13 1,00 

e) as informações são atualizadas - - 3 14 4 0,85 
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++
SVI/Ave      0,89 

Fonte: dados da pesquisa. 

*DT: Discordo Totalmente. **D: Discordo. ***NC/ND: Não concordo, nem descordo. 
****

C: Concordo. 
*****

CT: 

Concordo Totalmente. 
+
 I-CVI: Índice de Validade de Conteúdo dos Itens Individuais. 

++
 S-CVI/ Ave: Média dos 

índices de validação de conteúdo.  

 

Os demais domínios do instrumento, cujas questões se relacionaram a aspectos de 

aparência do material, foram analisados segundo o nível de concordância baseado na média 

dos itens positivos. A síntese desta análise está representada no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Nível de concordância entre juízes em relação à apresentação literária, 

ilustrações, característica e legibilidade da impressão, compreensão do material e 

qualidade da informação

 

Os itens que não foram avaliados de forma positiva, ou seja, receberam nota 1, 2 

ou 3, foram reavaliados, e as considerações e sugestões advindas foram incorporadas ao 

álbum, segundo discussão com a literatura. Os itens avaliados, bem como suas respectivas 

avaliações e sugestões estão apresentadas nos Quadros 5, 6, 7, 8 e 9. 

 

Quadro 5 - Avaliações e sugestões dos juízes quanto a apresentação literária do álbum seriado 

“Não Caia Nessa!” 

94% 94% 94% 92% 92% 

85% 85% 85% 85% 85% 
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Apresentação
literária

ilustrações Característica e
legibilidade da

impressão

material
suficientemente

específico e
compreensível

Qualidade da
informação

Média Nível de concordância mínimo exigido

Apresentação literária CT/ C NCND/D/DT Juiz/ sugestão 

a. A linguagem é neutra 

(sem adjetivos 

comparativos, sem ser 

promocional e sem apelos 

inverídicos) 

18 3 Juiz 2:  trocar o termo calçadas 

desniveladas por calçadas desiguais, 

irregulares, algo que seja mais fácil de um 

idoso com menos escolaridade entender. 

b. A linguagem é explicativa 17 4 Juiz 5: Na página 6, para melhor 

entendimento sugiro mudar “outro dia ia 

caindo” por “outro dia quase caí” 

Fonte 
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Fonte: elaborado pela autora. 

DT: Discordo Totalmente. D: Discordo. NC/ND: Não concordo, nem descordo. C: Concordo. CT: Concordo 

Totalmente. 

 

Quadro 6- Avaliações e sugestões dos juízes quanto às ilustrações do álbum seriado “Não 

Caia Nessa!” 

c. A linguagem é 

conversacional e redigida, 

na maior parte na voz ativa 

20 1 - 

d. O material encoraja a 

adesão a prevenção 

18 3 Juiz 8: “Algumas situações muito lógicas 

que podem gerar a ideia de 

“infantilização” do idoso e, como 

consequência poderá haver desprezo pelas 

informações contidas no material.” 

e. O vocabulário empregado 

é composto, em sua 

maioria, por palavras 

comuns 

20 1 - 

f. O contexto de cada relato é 

informado antes de novos 

conhecimentos 

19 2 - 

g. A sinalização através de 

títulos e subtítulos auxilia 

na aprendizagem 

20 1 Juiz 12: “Os títulos não devem dar dicas e 

induzir o que se espera no final. Da mesma 

forma, deve ficar claro que o conteúdo está 

direcionado para a prevenção de quedas 

associada a fatores de risco extrínsecos.” 

h. O vocabulário empregado 

é composto por palavras 

simples 

21 _ - 

i. A linguagem está 

adequada ao público-alvo 

20 1 - 

j. As ideias estão expressas 

concisamente 

21 _ - 

k. O texto possibilita 

interações com orientações 

entre o profissional e 

público alvo 

19 2 Juiz 12: senti falta de um material de 

apoio/instrução para quem irá aplicar no 

idoso. 

l. O texto possibilita 

interação com o 

encadeamento lógico das 

ações para a prevenção de 

quedas 

19 2 - 

m. O planejamento e a 

sequência das informações 

são consistentes, 

facilitando ao público-alvo 

predizer o fluxo do 

seguimento das ações 

18 3 - 

n. O material é de leitura 

agradável 

18 2 - 

o. O material tem tamanho 

adequado, ou seja, não é 

extenso nem cansativo 

20 

 

1 - 
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Ilustrações CT/C NCND/D/ DT Juiz/ Sugestão 

a. As ilustrações são simples, 

apropriadas e de tracejado e 

fácil compreensão 

20 1 - 

b. São familiares para os 

leitores 

20 1 Juiz 21: “Na situação do parque, sugiro 

inserir pessoas andando pelo percurso 

com animais.” 

c. Estão relacionados com o 

texto (configuram o 

propósito desejado) 

19 2 Juiz 15: “Adicionar situações em casa 

ensinando a organizar cada cômodo 

pois existe muitos casos de idosos que 

caem dentro de casa.” 

Juiz 16: “Poderia ter colocado mais 

benefícios para prevenções de quedas 

em ambientes que são mais utilizados 

pelos idosos como banheiros, quartos.” 

d. Estão integradas ao texto 

(bem localizadas) 

20 1  

e. As figuras são 

autoexplicativas 

19 2 Juiz 9: “Na ilustração da segunda cena 

(ônibus) não fica claro o contexto para a 

questão do idoso solicitar seu acento ao 

jovem.” 

Juiz 17: “Na situação do supermercado, 

sugiro distribuir o peso das sacolas 

levadas pelo idoso, para evitar 

desequilíbrio.” 

f. Os títulos e subtítulos do 

álbum seriado são 

adequados e estão de acordo 

com as figuras 

18 3 Juiz 21: “Na situação 1, o idoso deve 

estar sentado com os pés apoiados, e 

próximo ao armário para não precisar 

levantar-se.” 
Fonte: elaborado pela autora. 

DT: Discordo Totalmente. D: Discordo. NC/ND: Não concordo, nem descordo. C: Concordo. CT: Concordo 

Totalmente. 
Quadro 7- Avaliações e sugestões dos juízes quanto à Legibilidade e características da 

impressão do álbum seriado “Não Caia Nessa!”  

1. Legibilidade e 

Características da 

Impressão 

CT/C NCND/D/DT Juiz/ sugestão 

a. O tamanho das letras é 

adequado 

15 6 Juiz 1: “Aconselho aumentar o 

tamanho das letras, para maior 

visualização pelo público-alvo” 

Juiz 7: “Achei as letras pequenas” 

b. O estilo das letras é 

adequado 

18 3 Juiz 11: “Acho que se colocasse as 

letras maiúsculas ficariam melhor.” 

c. O espaçamento das 

letras é adequado 

19 2 - 

d. O comprimento das 

linhas é adequado 

18 3 - 

e. O espaçamento entre 

linhas é adequado 

18 3 - 

f. A utilização de negrito e 

marcadores de texto 

chamam a atenção para 

18 3 - 
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pontos específicos ou 

conteúdo-chave 

g. Existe o uso adequado 

do espaço em branco 

para reduzir a aparência 

de texto abarrotado 

19 2 - 

h. Existe bom contraste 

entre impressão e papel 

16 5 - 

i. O papel utilizado facilita 

a visualização 

16 5 - 

j. Os subtítulos ou as 

entradas facilitam a 

leitura e memorização 

20 1 - 

k. O espaçamento entre os 

parágrafos é adequado 

19 2 - 

l. O formato do material é 

adequado 

18 3 - 

Fonte: elaborado pela autora. 

DT: Discordo Totalmente. D: Discordo. NC/ND: Não concordo, nem descordo. C: Concordo. CT: Concordo 

Totalmente. 

 

Quadro 8 - Avaliações e sugestões dos juízes quanto à compreensão do álbum seriado “Não 

Caia Nessa!” 

Fonte: elaborado pela autora. 

Material suficientemente 

específico e compreensivo 

CT/ C NCND/ D/ 

DT 

Juiz/ Sugestão 

a. O material promove a 

conscientização de 

prevenção de quedas de 

forma correta 

18 3 Juiz 14: Sugiro ampliar com situações 

relacionadas ao uso do banheiro, 

chuveiro; levantar da cama durante a 

noite e caminhar até o banheiro. 

b. Propicia o máximo 

benefício para quem 

previne quedas 

15 6 Juiz 2: “Não acho que seja o máximo” 

Juiz 9 “Possui benefícios, mas não é o 

máximo.” 

Juiz 13: “Não apresenta o máximo, 

falta fatores intrínsecos e um enfoque 

nas quedas intra domicílio, mas 

entendi que a proposta do álbum seria 

quedas fora de casa.” 

c. As instruções para a 

realização das ações para 

a prevenção de quedas 

são claras e 

compreensíveis 

20 1 - 

d. Os títulos e subtítulos são 

claros e informativos 

21 _ - 

e. O uso do sentido dúbio 

não ocorre no texto 

20 1 - 

f. O conteúdo é escrito em 

estilo que tem o público-

alvo como centro, ou 

seja, o paciente é o mais 

importante 

19 2 - 
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DT: Discordo Totalmente. D: Discordo. NC/ND: Não concordo, nem descordo. C: Concordo. CT: Concordo 

Totalmente. 

 

Quadro 9- Avaliações e sugestões dos juízes quanto à qualidade da informação do álbum 

seriado “Não Caia Nessa!” 

Qualidade da informação CT/ C NCND/ D / DT Juiz/ sugestão 

a. Está inserida na cultura 

local 

18 3 - 

b. Está incluída na cultura 

atual 

18 3 - 

c. O material habilita o 

público-alvo a realizar ações 

desejadas 

18 3 - 

d. O material ajuda a prevenir 

possíveis problemas 

18 3 - 

e. O material permite obter o 

máximo de benefício possível 

16 5 - 

Fonte: elaborado pela autora. 

DT: Discordo Totalmente. D: Discordo. NC/ND: Não concordo, nem descordo. C: Concordo. CT: Concordo 

Totalmente. 
Diante do exposto, foram incorporadas as sugestões referentes a aspectos 

posturais, ao tamanho letras e esclarecimento em situações dúbias. A primeira versão do 

álbum e a versão após a contribuição dos especialistas estão apresentadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Apresentação das duas versões do álbum seriado “Não Caia Nessa”  

Primeira versão Após avaliação dos juízes 

  



58 

 

Primeira versão Após avaliação dos juízes 
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Primeira versão Após avaliação dos juízes 

  

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

As fichas de instruções (Fichas-texto), também foram incorporadas, visando a 

utilização por qualquer profissional de saúde. Nesta parte foi sinalizado os principais pontos a 

serem destacados na situação apresentada para o público-alvo. A versão final está apresentada 

na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
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Figura 8- Fichas-texto do álbum seriado “Não Caia Nessa!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.5.2 Avaliação pelo Suitability Assessment of Materials (SAM) 

 

Os juízes também avaliaram o álbum utilizando o SAM. Na Tabela 7 estão 

apresentados os resultados da aplicação do instrumento SAM individualizado por cada juiz 

 

Tabela 7 - Distribuição do índice de adequação do 

material educativo individual e total do álbum 

seriado  

Juízes  Porcentagem (%) 

1 66 

2 100 

3 94 

4 95 

5 93 

6 65 

7 77 

8 79 

9 97 

10 91 
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11 81 

12 88 

13 88 

14 100 

15 100 

16 100 

17 98 

18 84 

19 94 

20 87 

21 76 

SAM Total 88, 23 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

4.5.3 Índice de Legibilidade de Flesch (ILF) 

 

Para finalizar a etapa de avaliação, 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. Os textos do álbum seriado tiveram Flesh 72%, sendo considerado de leitura 

razoavelmente fácil, e, portanto, aceitável para a utilização pelo público-alvo. 

 

 

4.5.4 Teste Piloto para o álbum seriado 

 

Participaram desta etapa 24 idosos, os quais participam de grupos de idosos em 

duas UAPS da Regional III, em Fortaleza-CE. Realizou-se um encontro em cada UAP para 

conseguir este total de idosos. A tabela 8 traz as características sociodemográficas dos idosos 

participantes. 

 

Tabela 8 - Caracterização dos idosos quanto as variáveis sociodemográficas 

Variáveis n % 

Sexo 
  

Feminino 20 83,3 

Masculino 4 16,7 

Faixa etária (anos) 
  

60 - 69  12 50 

70 - 79  9 37,5 

 ≥ 80  3 12,5 

Anos de estudo (anos) 
  

< 1 2 8,3 

1 - 3  9 37,5 

4 - 7  8 33,3 
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≥ 8  5 20,8 

Estado Civil 
  

Casado 16 66,7 

Divorciado 8 33,3 

Renda em salários mínimos (SM = R$ 880,00) 
  

< 1  2 8,3 

1 - 2  10 41,7 

3 - 4  8 33,3 

> 4  5 20,8 
       Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação às doenças crônicas 21 (87, 5%) relataram possuir e três (12,5%) 

mencionaram não ter ou não saber sobre seu estado em relação às doenças crônicas. Quando 

questionados sobre queda no último ano, 13 (54,2%) sinalizaram ter sido vítima do evento 

pelo menos uma vez nesse período. Sendo que destes 5 (20,8%) foram internados por 

consequência de quedas.  

Seguida esta caracterização, aplicou-se o instrumento de avaliação da tecnologia 

impressa, após ser apresentada aos participantes. Estes mencionaram a importância de 

materiais assim para orientar sobre a prevenção.  

Entre os aspectos que mais chamaram atenção dos idosos foram a apresentação do 

calçado adequado e os cuidados no transporte público. Dentre as participantes, uma 

mencionou já ter caído dentro do ônibus. Como sugestões, os idosos solicitaram que fosse 

acrescentado ao álbum filas na entrada do ônibus e no momento de pagar as contas, pois 

mencionaram que estas também são motivo de risco. Foram atendidas as sugestões e 

acrescidas a tecnologias as filas nas duas situações, como apresentado na Figura 9.  
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Figura 9 - Sugestões incorporadas ao álbum seriado 

advindas do teste piloto 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.5.5 Avaliação da tecnologia tridimensional do tipo maquete 

 

Participaram desta etapa 16 juízes. Semelhante aos que julgaram o álbum seriado, 

realizou-se a caracterização dos participantes, conforme apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Caracterização dos juízes quanto a variáveis de perfil, de experiência profissional, 

experiência acadêmica 

Variáveis N % 

Sexo 
  

Masculino 3 18,7 

Feminino 13 81,3 

Profissão 
  

Enfermeira 9 56,2 

Médico     2 12,5 

Fisioterapeuta 5 31,2 

Tempo Experiência com Idosos (em anos)   

1-4 1 6,2 

5 - 9  5 31,2 

>10 10 62,5 

Experiência anterior com elaboração de material educativo 
  

Sim 15 93,8 

Não 1 6,2 

Experiência anterior com validação de material educativo/escala 
  

Sim 15 93,8 

Não 1 6,2 

Publicação nas temáticas 
  

Continua... 
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Variáveis N % 

Sim 16 100,0 

Não - 
 

Participação em grupos de pesquisa 
  

Sim 16 100,0 

Não - - 

Pós-graduação   

Especialização 14 87,5 

Mestrado  12 75 

Doutorado  6 37,5 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em sequência, os especialistas responderam as questões referentes à avaliação da 

maquete no que concerne a tecnologia de forma geral e em seguida por cada cômodo. O nível 

de concordância dos juízes para esta etapa será apresentado no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 - Nível de concordância quanto à avaliação dos cômodos da 

maquete 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As sugestões feitas pelos juízes foram no tocante às disposições dos móveis, 

tapetes que foram colocados propositalmente a fim de mostrar possíveis riscos para o idoso, 

algumas das sugestões, estão dispostas no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Sugestões dos juízes após avaliação da maquete 

Juízes Sugestões 

3 O tapete precisa ser vigorosamente evidenciado como item de risco, caso seja 

intencional mantê-lo na apresentação inicial da maquete, para que não reste dúvida por 

parte do idoso, já que é bastante presente nas casas, mas um dos maiores causadores de 

queda em domicílio. 

4 Uso de tapetes soltos no banheiro favorece as quedas. 

7 Acrescentar o quesito iluminação para discutir a questão entre os idosos. 

10 Colocar o fogão próximo a pia ou colocar uma mesa de apoio ao lado dele. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.5.6 Teste Piloto para maquete 

 

Participaram desta etapa 30 idosos captados em uma UAPS da Regional III  

Cidade de Fortaleza-CE, a caracterização das informações sociodemográficas foram 

apresentadas na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Caracterização dos idosos quanto as variáveis sociodemográficas 

Variáveis n % 

Sexo 
  

Feminino 18 60 

Masculino 12 40 

Faixa etária (em anos) 
  

60 - 69  17 56,7 

70 – 79 13 43,3 

>80  0 - 

Anos de estudo 
  

> 1  3 10 

1 - 3  5 16,7 

4 – 8 12 40 

> 8 10 33,3 

Estado Civil 
  

Casado 24 80 

Divorciado ou viúvo 8 20 

Renda em salários mínimos (SM*) 
  

< 1  - - 

1 - 2  19 63,3 

3 - 4  5 16,7 
Fonte: dados da pesquisa. *SM=R$ 880, 00 

 

Em relação às doenças crônicas 26 (86,7%) relataram possuir e quatro (13,3%) 

mencionaram não ter ou não saber sobre seu estado em relação às doenças crônicas. Quando 

questionados sobre queda no último ano, 17 (56,7%) sinalizaram ter sido vítima do evento 

pelo menos uma vez nesse período. Sendo que destes três (10%) foram internados por 

consequência de quedas.  
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O instrumento de avaliação da maquete conteve perguntas abertas que buscaram 

instigar o idoso quanto a percepção dos riscos de quedas. Entre os principais riscos percebidos 

por eles foi: queda da rede, e escorregar no banheiro. Relataram o desejo de possuir as barras 

de proteção como estratégia preventiva, contudo mencionaram que a limitação financeira se 

configura como uma barreira para este fim.  

A maquete dispunha de outros riscos, como fios na sala, armários elevados, pia 

distante do fogão, cadeira de balanço e um cachorro de material plástico, que não foram 

percebidos pelos participantes. Diante disso, utilizou-se bonecos plásticos para ilustrar idosos 

em situação de risco. 

Os sujeitos sugeriram ainda que a maquete tivesse mais de um nível pois muitos 

moram em casas com andares superiores e com presença de escadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

5 DISCUSSÃO  

 

A proposta para construção de duas tecnologias para prevenção de quedas em 

idosos se deu pela necessidade de ilustrar, e proporcionar a oportunidade do idoso analisar seu 

contexto de vida por meio de projeções. Quando em uma seção educativa é oportunizado ao 

participante se ver em outro alguém, esse processo auxilia na aprendizagem, facilitando a 

interiorização de conhecimentos, contribuindo para mudança de atitude (ALVES, 2016). 

O número de quedas em idosos aumenta diariamente e com isso surge à 

necessidade de intervir na prevenção desses eventos.  As tecnologias educacionais se 

destacam nesse contexto por serem utilizados para mediar políticas e práticas de saúde. 

Durante uma prática educativa, se utilizadas de maneira adequada, auxiliam no repasse das 

informações, tendo em vista que, geralmente, estas costumam apoiar a comunicação vertical 

entre profissional e paciente, apenas com a exposição das informações (ÁFIO et al., 2014).  

Para a construção das tecnologias educacionais destaca-se a ampla utilização do 

diagnóstico situacional como passo inicial no desenvolvimento das mesmas. Esta etapa, 

permite compreender as necessidades da população-alvo no tocante as informações e 

aceitabilidade cultural, entre outras questões que podem aumentar a probabilidade deste 

público utilizar o material construído. Estudos apontam que envolver pacientes no 

desenvolvimento de materiais educacionais melhora a qualidade dos serviços, capacita o 

paciente a fazer perguntas e minimiza o sofrimento, possibilitando ainda administrar as 

expectativas do paciente (VAHDAT et al., 2014). 

A literatura apresenta diferentes maneiras de realizar o Diagnóstico Situacional. O 

utilizado neste estudo foi a partir de uma pesquisa prévia, semelhante à construção de uma 

cartilha educativa para idosos (CORDEIRO et al., 2017). No entanto, para construção de 

folheto para idosos com Câncer de pulmão no Canadá, os pesquisadores realizaram 

entrevistas no próprio estudo para colher informações (JEWIT et al., 2016). Já os estudos de 

Jacob et al. (2016) e Galdino Neto (2017) utilizaram do grupo focal para este fim.  

Por meio do Diagnóstico situacional, foi possível evidenciar que uma parte dos 

idosos possuía conhecimento quanto os riscos de cair, tais como: andar despercebido, tapetes, 

degraus, superfícies lisas e desniveladas, entre outros. Observou-se a ocorrência de idosos que 

mencionaram como barreiras para prevenção de quedas as ruas desniveladas do bairro e a 

pouca orientação sobre o assunto. Estudo transversal realizado em Foz do Iguaçu corrobora 

com esses achados ao trazer que calçadas desniveladas, degraus, pisos lisos e tapetes são 

fatores de risco para quedas em idosos (GALVAN et al., 2017). Um outro estudo sobre 
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percepção de idosos quanto a quedas e os fatores de risco para a mesma sinaliza que a maioria 

da população idosa apresenta pouco conhecimento sobre queda. Dentre esses, aqueles que 

adquirem algum conhecimento e assumem comportamento preventivo estão expostos a menos 

fatores de risco, possivelmente pela mudança no ambiente em que vive e por se autocuidarem 

(CHERUEN NETO et al., 2018).  

Outra forma de subsidiar a construção de tecnologias educacionais impressas 

apresentada pela literatura é a consulta a especialistas já na fase de confecção do material, 

considerando a opinião e experiências destes acerca do que compor as páginas da tecnologia. 

Esta técnica foi observada na construção de folheto para famílias aborígenes na Austrália 

(BLINKHORN et al., 2014); em folheto para cuidadores de bebês prematuros na Índia 

((KHURANA et al., 2016) e em Cartilha para alimentação de profissionais de Saúde na 

Malásia (TENG et al., 2017). 

O levantamento bibliográfico também constitui passo importante na construção 

das tecnologias educacionais, este, auxilia na análise e na síntese das informações permitindo 

resumir o corpo de conhecimento, podendo ser considerado a base para a identificação do 

conhecimento científico atualizado e assim identificar lacunas a serem exploradas 

(FERENHOF; FERNANDES, 2016). Esta estratégia é utilizada em diferentes Países para 

subsidiar a construção de tecnologias educacionais, tais como Folheto para pacientes com 

HIV na África do Sul (DOWSE et al., 2011) e na Cartilha para pacientes com radiculopatia 

lombar nos Estados Unidos (LOUW et al., 2013). 

No que tange a população idosa, as tecnologias educacionais estão em ascensão, 

como verificado em revisão integrativa realizada por Mesquita et al. (2017). Neste estudo, a 

autora apresentou diferentes tecnologias educacionais para auxiliar na saúde do idoso, tais 

como: cartilha para cuidados com idosos estomizados; cartilha para empoderamento de idosos 

com Diabetes; Cartilha sobre demência; cartilha para o controle de doenças coronarianas entre 

outros assuntos. Todavia, tecnologias relacionadas à prevenção de quedas ainda são 

incipientes.  

A construção do álbum seriado  intitulado “Não Caia Nessa” recebeu esse nome 

na tentativa de relacionar a expressão corriqueira da língua portuguesa para indicar situações 

de cilada, e ao mesmo tempo relacionar o “cair” da expressão com as quedas em idosos. A 

ideia do conteúdo do álbum, abordando prevenção de quedas fora do domicílio, foi motivada 

pela lacuna observada na literatura quanto a estas situações. Quando tratado de quedas fora do 

domicílio, a literatura apresenta quedas em Instituições de longa permanência ou intra 

hospitalar (ARAÚJO NETO et al., 2017). Entretanto, no contexto da atenção primária 
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ocorrem casos de idosos que caem na rua, nas calçadas, ao pegar um transporte público, nos 

supermercados, e este locais são pouco mencionados quanto aos riscos para o evento queda. 

(SAMENTO et al., 2014).  

A tecnologia educacional pode ser considerada processos concretizados a partir de 

experiências cotidianas, voltados para o desenvolvimento metódico de conhecimentos e 

saberes a serem utilizados com finalidade prática específica (CARDOSO et al., 2018). No que 

concerne à construção de tecnologias educacionais impressas é importante considerar a 

disposição dos títulos e subtítulos, destacar pontos chaves, ter precisão quanto às ilustrações, a 

fim de evitar poluição visual, além do cuidado de se adequar à cultura do público que se 

pretende atingir (A GUIDE TO CREATING AND EVALUATING PATIENT MATERIALS, 

2010). 

Já em relação à tecnologia tridimensional, faz-se necessário a contribuição de 

outras categorias profissionais. Neste estudo, a planta baixa da maquete foi feita por uma 

Arquiteta, especializada neste tipo de serviço. A maquete é um recurso de ensino utilizado 

como forma de representação, que permite discutir questões sobre localização, projeção, 

proporção e simbologia, além da orientação (ALMEIDA, 2001). 

Este tipo de tecnologia vem sendo utilizada em áreas pedagógicas, principalmente 

no auxílio de professores no ensino aos seus alunos. Destaca-se o uso da maquete em ciências 

históricas e Geográficas, como mostra o estudo de Santos e Santana (2017). Munhoz e Bueno 

(2015) Relatam a experiência no ensino de física utilizando uma maquete educativa, sinalizam 

que conceitos difíceis de ser compreendidos, como cinemática e estática com base em 

referenciais, foram facilmente entendidos quando visualizado na maquete. 

 Diante disso, a utilização de tecnologia interativa do tipo maquete relacionada à 

prevenção de quedas em idosos pode favorecer uma visão mais realista sobre os fatores 

ambientais associados à ocorrência de quedas, além de se constituir como ferramenta de 

trabalho na prática profissional do enfermeiro e demais profissionais de saúde. Tendo por 

base todo o aparato teórico que a literatura traz sobre quedas dentro do domicílio, elaborou-se 

a tecnologia tridimensional do tipo maquete de um domicílio, na tentativa de fornecer ao 

idoso a visualização dos riscos claramente, visto ser dentro da própria casa o local mais 

comum para quedas (BARROS, 2017). 

Com a utilização destas duas tecnologias, espera-se contribuir com aporte 

científico para subsidiar atividades de educativas nos cenários de atenção à saúde, 

principalmente no âmbito da atenção primária, com o intuito de sensibilizar a população idosa 

e seus cuidadores quanto aos riscos de quedas, pois estas têm aumentado gradativamente.  
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No período de 1996 a 2012 ocorreram 66.876 óbitos por quedas e 941.923 

internações com diagnostico secundário associado a este agravo em pessoas com sessenta 

anos de idade e mais no Brasil. Em 2013 ocorreram 93.312 internações por quedas em 

pessoas acima de 60 anos, registradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação à 

mortalidade, dados revelam que no mesmo ano 8.775 morreram por esta causa no país. Além 

disso, a taxa de mortalidade de idosos em decorrência de quedas nas capitais brasileiras 

aumentou 200%, passando de 1,25 para 3,75/10.000 idosos com incremento de 15% ao ano, 

entre 1996 e 2012 (ABREU et al., 2018). 

A utilização da maquete poderá contribuir para a melhor visualização dos riscos 

de quedas dentro de casa, assim como ilustrar estratégias preventivas. Já o álbum tem por 

objetivo auxiliar o idoso em atividades extra domicílio, onde também se corre risco de cair. 

Estratégias preventivas e o uso de tecnologias são importante potencializadores 

para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde, uma vez que podem contribuir para 

redução de gastos com internações, cirurgias de emergência e reabilitação. Em relação a 

quedas em idosos, cerca de R$ 464.874.275,91 reais foram gastos com Autorização para 

internação Hospitalar entre o ano de 2005 e 2010 (BARROS et al., 2015). Deste modo, a 

utilização de tecnologias promotoras de cuidados e preventivas de agravos por quedas podem 

auxiliar na redução destes gastos e na melhoria da qualidade de vida de idosos e cuidadores. 

No que concerne aos aspectos avaliativos de tecnologias educacionais, destaca-se 

a contribuição de juízes tidos por especialistas na área tema da tecnologia para que possa 

emitir parecer sobre o que se deseja transmitir. Este tipo de avaliação permite aferir a 

qualidade do material produzido, todavia, não há padronização no tocante ao número, aos 

critérios de qualificação dos juízes e de como as opiniões serão analisadas. A literatura 

apresenta controvérsias quanto as recomendações do quantitativo de experts necessários. 

Alguns autores sugerem um mínimo de cinco, ou no máximo de dez pessoas (LYNN 1986), 

outros sugerem de seis a vinte sujeitos, sendo composto por um mínimo de três indivíduos em 

cada grupo de profissionais selecionados para participar e seis como número ideal de 

especialistas (PASQUALI, 2010). Ainda há aqueles que sugerem a realização de cálculo 

amostral (LOPES; CARVALHO; FERNANDES, 2010). 

Quanto aos critérios para seleção de juízes consideram-se as características da 

tecnologia, a formação, a qualificação e a disponibilidade dos profissionais necessários. Entre 

os critérios para seleção de juízes apontados pela literatura destaca-se: experiência clínica, 

publicação sobre o tema, perícia na estrutura conceitual envolvida e conhecimento 
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metodológico sobre a construção e avaliação de tecnologias (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 

2012). 

O IVC é um dos índices mais utilizados para aferir o nível de concordância  dos 

juízes/especialistas. Este índice consiste em julgar em que proporção os itens selecionados 

para medir uma construção teórica representam bem todos os aspectos importantes do 

conceito a ser medido (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Em virtude disso, este estudo 

utilizou o IVC apenas para questões do instrumento de avaliação que desejavam medir o 

conteúdo do álbum seriado. Para os demais tópicos utilizou-se nível de concordância baseados 

nas médias das respostas positivas de cada avaliador, conforme utilizado por (LIMA et al., 

2017; TELES et al., 2014).  

Todavia, o uso corriqueiro do IVC vem sofrendo críticas por psicometristas e 

estatísticos, tendo-se observado outras formas de analisar concordância na literatura.  Em 

estudo de construção e validação de um jogo educativo para gestantes, a análise de validade 

de conteúdo pelos juízes foi realizada pela aplicação do Teste de Proporções. Esse teste 

descreve a intensidade da aprovação dos juízes (D’ÁVILA et al., 2018). Um outro estudo de 

avaliação de aplicativos para mobilização em Unidades de Terapia Intensiva, realizou a 

análise com o uso de questionário em escala de Likert e mediu o nível de concordância entre 

as repostas (SOUZA et al., 2015). Esta estratégia também foi utilizada neste estudo para 

questões referentes a ilustração, legibilidade, qualidade e compreensão do material e 

adaptação cultural. 

Diante disso, este estudo utilizou o IVC apenas para verificar a concordância dos 

avaliadores no que se refere ao conteúdo do álbum seriado, em relação as situações abordadas 

e a forma como foram elencadas. Para estes itens avaliativos o IVC revelou excelente nível de 

concordância entre os juízes, sugerindo que o álbum é representativo do conteúdo a ser 

abordado sobre prevenção para quedas em idosos. Valores de IVC semelhantes foram 

encontrados em outros estudos sobre tecnologias educacionais (RODRIGUES et al., 2013; 

BENEVIDES et al., 2016).  

Quanto às sugestões dos juízes para o aperfeiçoamento do material, foram 

incorporadas aquelas que possuíssem respaldo na literatura. Houveram sugestões para se 

inserir situações de quedas dentro do domicílio no álbum seriado. Essas sugestões não foram 

incorporadas, em virtude de a proposta do álbum ser retratar situações extra domicílio. Para os 

juízes que mencionaram estas sugestões em seus instrumentos, enviou-se a explicação via e-

mail e junto a ela um convite descrevendo a proposta da maquete, convidando-os para a 

avaliação da mesma.  
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Em relação ao nível de concordância dos especialistas acerca da maquete, também 

houve resultados semelhantes a outros estudos de construção e avaliação de tecnologias 

(LIMA, et al., 2017; ALVES, 2017; TELES et al., 2014). 

No que concerne ao uso do questionário SAM, para avaliação da adequação do 

álbum seriado, neste estudo verificou-se que a tecnologia pode ser considerada de nível 

superior e, portanto, adequada para utilização. Os resultados da adequação neste estudo 

corroboram com o de Galdino (2014) e Alves (2017), em que todos os juízes consideraram as 

tecnologias como adequada para a utilização pelo público a qual se destina. O SAM é um 

instrumento apontado como relevante na construção de tecnologia educacional, visto que, 

mede a adequabilidade, isto é, quão bem o material pode ser entendido e aceito pelo leitor, 

utilizado por diferentes estudos (SARAIVA; MEDEIROS; ARAÚJO, 2018; PINTO et al., 

2018). 

No que tange ao índice de Legibilidade de Flesch, este estudo foi considerado 

razoavelmente fácil podendo ser bem compreendido por pessoas com até seis anos de estudo. 

Assim considerar a adequação do material impresso certamente determina resultados mais 

positivos para o paciente, traduzidos em melhor controle da saúde, menor incidência de 

complicações e melhoria da qualidade de vida (ALVES, 2017). 

Outro instrumento encontrado na literatura para avaliação de legibilidade  foi o 

Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine Short-Form (REALM-SF). Este afere a 

tecnologia produzida no sentido de conhecer a alfabetização do cliente para a sua utilização. 

Desse modo, existe uma associação entre alfabetização em saúde do paciente e satisfação, 

portanto, é relevante garantir que as informações de saúde possam ser compreendidas e 

usadas pela população geral (BUI et al., 2017).  

Por fim, este estudo trouxe como avaliação a participação do público-alvo por 

meio da aplicação das tecnologias em um teste piloto. Essa etapa foi subsidiada pelo Modelo 

de Promoção da Saúde de Nola Pender. Segundo este modelo os indivíduos interagem com 

seu ambiente transformando-o para atingir seus objetivos no atendimento das suas 

necessidades. (PENDER; MARDAUGH; PARSONS, 2014). Por meio da utilização deste 

Modelo, no teste piloto, pode-se confirmar os principais fatores de risco para quedas em 

idosos e como estes possuem conhecimento de alguns dos riscos, mas necessitam ainda 

fortalecer o comportamento promotor de saúde, a fim de evitar cair.  

O termo risco, quando aplicado a idosos, tem sido usado para designar um 

conjunto de comportamentos cuja natureza comum reside na exposição a uma maior 

probabilidade de sofrer danos físicos, psicológicos ou mesmo a morte. Podemos considerar o 
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Risco como uma ameaça ao próprio futuro. A expressão comportamentos de risco pode ser 

definida como a participação em atividades que possam comprometer a saúde física e mental 

do idoso. No caso de quedas o comprometimento da saúde física se da por sequelas de 

quedas, como fratura de membros do corpo, enquanto que o comprometimento mental advém 

do medo de cair novamente e da perda da capacidade funcional (GOMES; MENDES, 2009). 

O modelo de Nola Pender defende que existem fatores pessoais que influenciam 

as caraterísticas individuais e as experiências de cada um. Estes fatores pessoais dividem-se 

em 3 categorias: biológicos, psicológicos e socioculturais. Os fatores biológicos incluem 

variáveis como a idade e o sexo, os psicológicos variáveis como a autoestima, automotivação 

e o estado de saúde percebida. Os fatores socioculturais incluem variáveis como a raça, o 

nível educacional e o status socioeconómico ((PENDER; MARDAUGH; PARSONS, 2014). 

Neste estudo os fatores biológicos foram associados à idade dos participantes ser 

igual ou maior que 60 anos, o que aumenta a chance de ocorrer quedas por questões 

muscoloesqueléticas, polifarmácia, visuais e todos os demais fatores intrínsecos para a 

ocorrência de quedas. Já os fatores psicológicos foram analisados pela percepção demonstrada 

no momento do teste piloto em que os participantes mencionaram riscos de cair nas situações 

expostas pelo álbum e pela maquete. Os fatores socioculturais foram identificados pela 

identificação dos idosos dos riscos de quedas ao dormir de rede, usar tapetes, móveis 

próximos um dos outros para a maquete e de não gostar de sapatos fechados nas situações do 

álbum. 

Para Pender (2014), cada pessoa tem caraterísticas pessoais e experiências únicas 

que afetam as suas ações subsequentes. O conjunto de variáveis que afetam determinado 

comportamento especifico têm um importante significado motivacional. A promoção de saúde 

é o resultado do comportamento de saúde desejado e é o objetivo do modelo de promoção de 

saúde. Comportamentos promotores de saúde devem resultar em melhoria da saúde, 

capacidade funcional e uma melhor qualidade de vida em todos os estágios de 

desenvolvimento (COLE, 2011). 

Essa premissa reforça a importância do uso de tecnologias educativas para ações 

de promoção de saúde na prevenção de quedas. A visualização dos riscos em situações do 

cotidiano do idoso na linguagem dele, auxilia na interiorização de atitudes de prevenção e 

assim fortalece comportamentos promotores de saúde. 

Pesquisa que aplicou o modelo de promoção da saúde de Pender com famílias de 

pacientes oncológicos, conseguiu captar comportamentos de risco para neoplasias e desse 

modo contribuírem para a busca por comportamentos promotores de saúde (OLIVEIRA et al., 
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2015). Gama (2017) aplicou o Modelo na consulta de enfermagem a gestante e também 

obteve resultados satisfatórios a utilizar o componente comportamento de risco em sua 

pesquisa.   

O teste piloto do álbum seriado permitiu aos idosos identificarem e contribuírem 

com os fatores de risco que podem estar próximo a eles. Já no teste da maquete, os idosos 

puderam verificar o que é fator de risco para quedas dentro de sua própria casa e assim 

adquirir ferramentas para evitar que o evento ocorra. Desta forma, verificou-se que o teste 

piloto contribuiu para o fortalecimento do conhecimento dos idosos participantes acerca de 

orientações preventivas para quedas, evidenciando a contribuição das tecnologias para o 

público-alvo.  

Uma vez avaliada por juízes e pelo público-alvo, as tecnologias tornaram aptas 

para serem utilizadas por profissionais de saúde em seus respectivos serviços. Tendo em vista 

a complexidade do evento quedas, o enfermeiro que presta assistência à pessoa idosa é 

constantemente desafiado a elaborar e utilizar tecnologias educativas a fim de facilitar o 

processo de educação em saúde de pacientes, familiares e cuidadores. Tais recursos 

promovem o conhecimento sobre o evento e como previnir, além  de suscitar o autocuidado 

(MANIVA et al, 2018).  

Na perspectiva de contribuir com a prática assistencial da enfermagem no auxílio 

na prevenção de quedas em idosos estas duas tecnologias foram construídas e avaliadas e tem-

se o objetivo de utilizá-las tanto em estágios na disciplina de saúde do idoso, quanto em 

grupos de extensão e de pesquisas nos quais os pesquisadores estão vinculados.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A construção do álbum seriado “Não Caia nessa!” e da maquete para prevenção 

de quedas no domicílio seguiu etapas, métodos e uso de um modelo teórico para sua 

utilização. Para o álbum utilizou-se da opinião prévia do público-alvo para guiar o conteúdo 

das tecnologias, associado ao levantamento bibliográfico e as recomendações do Guide to 

creating materials para subsidiar o processo de construção para o álbum seriado. Para a 

construção da maquete, utilizou-se as recomendações da Casa segura para idosos e do auxílio 

de uma Arquiteta para a estruturação da mesma. 

Diante disso, a etapa de construção das tecnologias  foi concluída de forma 

favorável, tornando-as aptas para serem avaliadas na etapa seguinte. Tanto o álbum seriado 

quanto a maquete foram avaliados por juízes com experiência tanto na atenção à saúde do 

idoso como na área da educação em saúde, os quais consideraram as duas tecnologias aptas 

para serem utilizadas com idosos. O álbum seriado teve IVC 0,89 e nível de concordância 

entre 92% e 94%. Já a maquete teve nível de concordância de 86% a 88%. 

As duas tecnologias também foram submetidas a avaliação pelo público-alvo em 

um teste piloto, o qual foi subsidiado pelo Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender. 

Este modelo contribuiu para condução e interpretação dos comportamentos de risco para 

quedas, assim como as formas que as  tecnologias podem auxiliar na percepção destes riscos. 

Os principais riscos apontados pelos idosos foram os banheiros e tapetes pela casa. 

Apontaram como dificuldade o uso de sapatos que envolvesse todo o pé. 

Pretende-se continuar o uso destas tecnologias nos serviços de saúde e disciplinas 

do cuidado ao idoso, auxiliando em atividades de educação em saúde tanto para discentes de 

enfermagem, quanto para idosos nos centros de saúde. Almeja-se, também incluir estas 

tecnologias para criar um programa de prevenção de quedas.  

Todavia, ocorreram dificuldades na condução da pesquisa como a baixa adesão 

dos juízes para retornar os instrumentos, o que reforça que pesquisadores com objetivos 

semelhantes devem atentar a este fato. Destaca-se ainda que o uso das tecnologias nesta 

pesquisa foi  em etapa de teste, não sendo ainda aferida a sua eficácia em diferentes cenários e 

com maior número de sujeitos, sendo um dos fatores motivadores para próximos estudos. 

Elenca-se ainda que o tamanho da maquete dificultou o transporte e a aplicação da mesma. 

Sendo um ponto a ser considerado para um novo protótipo.  

Conclui-se que as duas tecnologias construídas e avaliadas neste estudo podem 

contribuir para prevenir quedas em idosos e consequentemente reduzir os agravos trazidos por 
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elas, tanto em aspecto físico do idoso, como na redução de gastos para o Sistema de Saúde 

advindos de internações e reabilitações decorrentes de quedas. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO PARA FICHAMENTO DOS ARTIGOS 

 

TÍTULO DO ARTIGO: 

 

TÍTULO DO PERIÓDICO: 

 

AUTORES: 

 

ANO DE PUBICAÇÃO: 

 

BASE DE DADOS: 

OBJETIVO DO ESTUDO: 

 

MODALIDADE DE PESQUISA: 

 

SUJEITOS DO ESTUDO/ AMOSTRA: 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS: 

 

 

 

 

CONCLUSÕES:  
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APÊNDICE B - CARTA AOS JUÍZES 

 

Caro Senhor (a),  

 

Estou desenvolvendo uma pesquisa intitulada: “DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO 

DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARAPREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA EMSAÚDE”, na condição de mestranda da Universidade Federal do Ceará 

– UFC, Fortaleza – CE. O estudo tem como objetivos construir um álbum seriado e validar o álbum 

seriado e uma tecnologia educativa do tipo maquete, ambas para prevenção de quedas em idosos da 

comunidade. 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 álbum seriado em consonância com os instrumentos de avaliação: 

SAM (SuitabilityAssessmentofMaterials) e o Instrumento de avaliação do álbum seriado para 

prevenção de quedas em idosos da comunidade. 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.  

Rayanne Branco dos Santos Lima 

Telefones: (88) 999 45-1139 

Email:rayannebranco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rayannebranco@gmail.com
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (tcle) - 

JUÍZES 

 

Você está sendo convidado por Rayanne Branco dos Santos Lima como participante da pesquisa 

intitulada “DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE”. 

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, Rayanne Branco dos Santos Lima, mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profa. Dra. Janaína Fonseca Victor Coutinho, 

venho por meio deste convidá-lo a participar como juiz de uma pesquisa intitulada 

“DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA 

PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE”. Como os 

objetivos de construir um álbum seriado e validá-lo, junto a uma outra tecnologia educativa do tipo 

maquete, ambas voltadas 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 por indicação de 

outros juízes ou por buscar curricular, sendo o(a)  senhor(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 para profissionais de saúde na aplicação com 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 o álbum digitalizado, um vídeo contendo imagens detalhadas da maquete e os 

instrumentos de avaliação. Caso desejar, poderá também fazer críticas e sugestões para o 

aprimoramento dos constructos. 

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 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 pesquisadora, pelo endereço: 

Nome: Rayanne Branco dos Santos Lima       

Instituição: Universidade Federal do Ceará -UFC 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, Nº 1115 CEP: 60430-160     

Telefones para contato: (88) 9 9945-1139 e-mail: rayannebranco@gmail.com 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 

1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 
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O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de livre e 

espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu 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 declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

 
Nome do participante da pesquisa   Data    Assinatura 

 

 

 

 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

 

 

 

Nome do profissional     Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE D – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA AVALIAÇÃO 

DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS- JUÍZES 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 01 

NOME DA TAREFA: COLETA DE 

DADOS COM JUÍZES 

ESTABELECIDO EM: 

__________/__________ 

RESPONSÁVEL: RAYANNE BRANCO DOS SANTOS LIMA 

OBJETIVO: AVALIAR O ÁLBUM SERIADO E A MAQUETE JUNTO AOS JUÍZES 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- Carta Convite 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- Álbum seriado digitalizado; 

- Vídeo com as imagens da maquete; 

- Instrumento de Avaliação das tecnologias educacionais; 

- SuitabilityAssessmentofMaterials (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, o álbum seriado e a 

maquete. 

4. Aos juízes serão dadas as seguintes instruções: 

4.1 Por favor, leia minuciosamente o álbum e assista atentamente ao vídeo da maquete; 

4.2 Em seguida, solicito que analise o instrumento, assinalando um “X” em um dos números 

que estão na frente de cada afirmação; 

4.3Dê 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; 

4.4Para 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 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 
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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, junto ao álbum seriado e a maquete. 

7. Agradeça a disponibilidade e tempo despendido para a pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

PREPARADO POR: 

 

EXECUTADO POR: 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS - 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 o álbum seriado e a maquete de acordo com os critérios relacionados. O que 

se referir a impressão, fontes, linguagem, refere-se apenas ao álbum seriado. Adaptação cultural, 

aplicabilidade, etc, refere-se as duas tecnologias. Em seguida, classifique-a em consonância com o 

valor que se adequa a sua opinião de acordo com a seguinte valoração: 

Val

ores

: 

 

1= discordo totalmente    2= concordo parcialmente 

3= concordo                    4= concordo totalmente                N/A = não se aplica 
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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 Comentários 

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       

2. Conteúdo 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A Comentários 

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       

3. Apresentação Literária 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A Comentários 

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 
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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 

      

 

4. Ilustrações 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A Comentários 

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 do álbum seriado são adequados e estão 

de acordo com as figuras 

      

 

5. Legibilidade e características da impressão 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A Comentários 

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       
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l) o formato do material é adequado       

 

6. Material suficientemente específico e compreensivo 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A Comentários 

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 

      

 

7. qualidade e aplicação da maquete 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A Comentários 

a)a maquete apresenta dimensões apropriadas visualmente       

b) a maquete simula o ambiente real de uma casa       

c) permite ao idoso visualizar onde estão os maiores riscos de 

quedas em seu lar 

      

d) oferece subsídios ilustrativos para os profissionais de saúde       

e) facilita a ilustração de como prevenir quedas na prática       

 

8. Qualidade da informação para álbum seriado e maquete 

Fator a ser examinado 1 2 3 4 N/A Comentários 

a) está inserida na cultura local       

b) está incluída na cultura atual       

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       
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9. Opiniões pessoais: 

1. O que você gostou no álbum seriado? 

 

 

 

 

 

2. O que você não gostou no álbum seriado? 

 

 

 

 

 

6. O que deve ser adicionado? 
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INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

(MAQUETE) 

 

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 o álbum seriado de acordo com os critérios relacionados. Em seguida, 

assinale o valor que de acordo com sua opinião merece cada quesito, veja a legenda abaixoValores: 

 

ATENÇÃO: Se marcar as opções 1 e 2, descreva o motivo pela qual considerou essa opção, na linha 

destinada ao lado do item. 

1= Discordo totalmente    2= Discordo  

3= Nem concordo nem discordo                  4= Concordo           5= Concordo totalmente 



98 

 

1. ASPECTOS GERAIS  

Sobre a tecnologia 1 2 3 4 5 Comentários 

a)  A tecnologia é de fácil compreensão       

b) A tecnologia permite boa visualização       

c) permite ilustrar situações de risco para quedas       

d) permite interação com o público-alvo        

e) se adequa à realidade cultural do idoso        

 

Sobre o cômodo sala de estar  1 2 3 4 5 Comentários 

a) a disposição dos móveis está adequada       

b)  a proporção dos móveis está correta       

c) permite alertar sobre o risco de quedas       

d) possui adequação com a realidade sociocultural do idoso       

O que poderia ser acrescentado ou retirado nesse cômodo? 

 

 

 

 

Sobre o Cômodo cozinha 1 2 3 4 5 Comentários 

a) a disposição dos móveis está adequada       

b)  a proporção dos móveis está correta       

c) permite alertar sobre o risco de quedas       

d) possui adequação com a realidade sociocultural do idoso       

O que poderia ser acrescentado ou retirado nesse cômodo? 

 

 

  

 

Sobre o cômodo quarto 1 2 3 4 5 Comentários 

a) a disposição dos móveis está adequada       

b)  a proporção dos móveis está correta       

c) permite alertar sobre o risco de quedas       

d) possui adequação com a realidade sociocultural do idoso       

O que poderia ser acrescentado ou retirado nesse cômodo? 
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Sobre o cômodo banheiro 1 2 3 4 5 Comentários 

a) a disposição dos móveis está adequada       

b)  a proporção dos móveis está correta       

c) permite alertar sobre o risco de quedas       

d) possui adequação com a realidade sociocultural do idoso       

O que poderia ser acrescentado ou retirado nesse cômodo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

APÊNDICE F - 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. 

 Não adequado: o objetivo é muito desproporcional em relação ao propósito e tempo 

permitido. 

(d) O conteúdo destaca os pontos principais  
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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. 

 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 
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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. 

 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. 
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(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. 

 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  
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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. 

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 
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itens são apresentados com um subtítulo apenas. 

5 – Estimulação / Motivação do aprendizado  

(a) Utiliza a interação  

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 autoeficácia
1
 

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 – Adequação cultural  

(a) É semelhante a sua lógica, linguagem e experiência 

                                                           
1
A crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar com sucesso determinada atividade (BARROS; 

SANTOS, 2010). 
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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 G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (tcle) - 

JUÍZES 

 

Você está sendo convidado por Rayanne Branco dos Santos Lima como participante da pesquisa 

intitulada “DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE”. 
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, Rayanne Branco dos Santos Lima, mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profa. Dra. Janaína Fonseca Victor Coutinho, 

venho por meio deste convidá-lo a participar de uma pesquisa intitulada “DESENVOLVIMENTO E 

VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM 

IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE”. 
Nesse estudo pretendo construir um álbum seriado e validá-lo junto com uma maquete 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 destas tecnologias, 

acredito que as mesmas favorecerão 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 do álbum seriado juntamente com o(a) senhor(a) 

e também lhe mostrarei uma maquete que representará o seu domicílio e aplicarei, em seguida, um 

questionário para avaliação, 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 ocorrer, será garantido um local reservado para que possa ser dado apoio psicológico (a)o 

senhor(a). 

Logo, peço sua colaboração nesta pesquisa para saber se o material está adequado para ser utilizado 

como tecnologia educativa para profissionais de saúde na aplicação com 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) irá visualizar o álbum seriado junto com a maquete e irá mencionar a sua opinião sobre as 

duas tecnologias. 

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 participante da 

pesquisa. 

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente para a 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 pesquisadora, pelo endereço: 

Nome: Rayanne Branco dos Santos Lima       

Instituição: Universidade Federal do Ceará -UFC 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, Nº 1115 CEP: 60430-160     

Telefones para contato: (88) 9 9945-1139 e-mail: rayannebranco@gmail.com 
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ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 

1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

 

 
O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de livre e 

espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu 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 declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

 
Nome do participante da pesquisa   Data    Assinatura 

 

 

 

 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

 

 

 

Nome do profissional     Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE H– 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 (  )        
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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 DO ÁLBUM 

13. Quem leu o álbum? 

1. Leu sozinho (  ) 2. Precisou de ajuda (  )     2.1  Quem? ______________________________ 

14. O que você achou do álbum?  

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 este álbum 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 o álbum serve?  

1. (  ) Orientar sobre os riscos de quedas na rua 

2. (  ) Chamar atenção para a prevenção de quedas  

3. (  ) Falar sobre problemas de saúde  

4. (  ) Assustar o leitor com as consequências de quedas 

5. (  ) Outro_______________________________________________________ 
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APÊNDICE I- INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO – 

IDOSOS 

 

Parte 1 – Identificação e dados de saúde 

Nome:_________________________________________ Sexo: 1 F( ) 2 M ( ) 

Idade:____ Escolaridade (em anos de estudo):__________________________ 

Estado civil:_________________ Ocupação/Profissão:___________________ 

Renda Familiar (SM):_______________ 

Doenças presentes: 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Medicações utilizadas: 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Quedas no último ano:_____________________________________________ 

Internação por quedas:_____________________________________________ 

Sequela por quedas:_______________________________________________ 

Recebeu orientação sobre quedas? Quais? Onde? Quem? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Parte 2 – Avalição da maquete 

2. O que você não gostou na maquete? 

 

 

 

 

 

3.O que você gostou na maquete? 
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3. O que deve ser melhorado? 

 

 

 

 

 

4. O que você não entendeu? 

 

 

 

 

 

5. O que deve ser adicionado? 

 

 

 

 

 

5. Você recomendaria esta maquete à outra pessoa? Quem? Por quê? 
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APÊNDICE J – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA AVALIAÇÃO 

DO ÁLBUM SERIADO E DA MAQUETE- IDOSOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 02 

NOME DA TAREFA: COLETA DE 

DADOS COM IDOSOS 

ESTABELECIDO EM: ____________ DE 

__________ 

RESPONSÁVEL: RAYANNE BRANCO DOS SANTOS LIMA 

OBJETIVO: AVALIAR O ÁLBUM SERIADO E A MAQUETE JUNTO AOS IDOSOS 

DA COMUNIDADE 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- Álbum seriado; 

- Maquete; 

- Instrumento de Avaliação do Material Educativo 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1. No momento do encontro, deve ser realizada a leitura do TCLE e deste POP junto aos idosos 

que consentirem participar do estudo. 

2. O álbum seriado e a maquete devem ser apresentados aos 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, o álbum seriado e a maquete;. 

5. Agradeça a disponibilidade e tempo despendido para a pesquisa. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

PREPARADO POR: 

 

EXECUTADO POR: 
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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 – Leiaute
2
 e apresentação  - 

(a) Característica do leiaute   

(b) Tamanho e tipo de letra   

(c) São utilizados subtítulos   

5 – Estimulação / Motivação do aprendizado  - 

                                                           
2
A palavra encontra-se escrita assim como se lê do inglês “layout”, da forma como traz o instrumento original. 
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(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) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



   

 

ANEXO B – PARECER DE COPARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE FORTALEZA

 



   

 

 

 


