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RESUMO 

 
Introdução: O processo de envelhecimento pode acarretar diversos transtornos à 

saúde como o surgimento de doenças crônico-degenerativas, que se vinculam às 

grandes síndromes geriátricas e, consequentemente, podem aumentar a dor no 

idoso. Sabe-se que a dor, em seus diferentes contextos, ocasiona diversas 

limitações e pode estar relacionada ao medo de cair, sobretudo em idosos 

residentes em Instituição de Longa Permanência (ILPI). Objetivo: Analisar a relação 

entre dor e medo de cair em idosos residentes em instituições de longa 

permanência. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com 108 idosos 

residentes em ILPI no Estado da Paraíba. Os instrumentos utilizados na coleta de 

dados foram o Geriatric Pain Measure (GPM), para avaliação multidimensional da 

dor, e a Falls Eficacy Scale Internacional (FES-I), para a avaliação do medo de cair. 

Para a análise dos dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 20.0. O 

teste t e o teste de correlação de Spearman foram utilizados na análise bivariada. 

Por fim, foram construídos modelos de regressão linear múltipla. Em toda a análise 

estatística, foi considerado um intervalo de confiança (IC) de 95% e um p< 0,05. 

Resultados: A amostra foi caracterizada por uma média de idade de 78,8 (±7,19) 

anos, com predomínio do sexo feminino (64,8%), sendo (42,1%) dos participantes 

solteiros. Quanto à avaliação da dor, 44,8% dos idosos relataram dor crônica, 

enquanto que 18,1% relataram dor aguda. Na avaliação da dor, por meio do Pain 

Geriatric Measure (GPM) ajustado, a média de pontuação foi de 28,8 (±30,6) pontos. 

A intensidade da dor, na grande parte dos idosos, foi do tipo leve (43,6%). Ao 

correlacionar os valores ajustados da GPM com a FES-I, obteve-se uma correlação 

positiva fraca e estatisticamente significativa (ρ= 0,31: p < 0,001). Por fim, na análise 

multivariada, observou-se que, as variáveis sexo, uso de drogas psicotrópicas e 

pontuação da GDS mantiveram-se relacionadas à pontuação da FES-I. Ainda foi 

observado que no modelo ajustado pela presença de dor, o relato de dor implicava 

em um acréscimo de 5,47 pontos na FES-I. Conclusão: O presente estudo 

identificou alta prevalência de dor assim como elevada preocupação com o medo de 

cair nos idosos institucionalizados.  

Palavras-chaves: envelhecimento; dor; acidentes por quedas; Idoso 

institucionalizado. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The aging process can cause health problems such as the emergence 

of various chronic and degenerative diseases and geriatric syndromes, significantly 

increasing the presence of pain in the elderly. Pain, in its various contexts, causes 

several limitations and can be related to the fear of falls, especially in the elderly 

residing in homes for aged. Objective: To analyze the relationship between pain and 

fear of falls among residents of homes for the aged. Methodology: A transversal 

survey was conducted involving 108 residents of homes for the aged in the state of 

Paraíba, Brazil. The instruments utilized to collect data were the Geriatric Pain 

Measure form (GPM), to evaluate pain, and the Falls Efficacy Scale-International 

(FES-I), to evaluate the concern with falls. The statistical program SPSS version 20.0 

was used to analyze the data, and the t-test and Spearman’s test were used in the 

bivariate analysis. Also, three multiple linear regression models were applied. In all 

the statistical tests, the confidence interval (CI) was 95%, or p < 0.05. Results: The 

average age of the respondents was 78.8 (±7.19) years, with predominance of 

women (64.8%), and 42.1% of the respondents were single. With respect to pain, 

chronic pain was reported by 44.8% of the respondents, while episodes of acute pain 

were reported by 18.1%. In the evaluation of pain by the adjusted Geriatric Pain 

Measure, the average score was 28.81 (±30.67) points. The pain intensity was slight 

(43,6%) in the largest portion of the sample. A weak positive and significant 

correlation was obtained between the adjusted values of the GPM and FES-I (ρ = 

0.31: p < 0.001). The multivariate analysis indicated that in the three regression 

models applied, the variables sex, use of psychotropic drugs and GDS score still had 

influence on the FES-I score. It was also observed that in the dichotomous model 

adjusted for pain, the report of pain implied 5.47 points on the FES-I. Conclusion: 

The present study identified a high prevalence of pain as well as strong concern 

about the fear of falling among residents of homes for the aged. When investigating 

the relationship between pain measures and fear of falling, a positive and significant 

correlation was observed between these variables. 

 

Keywords: aging; pain; accidental falls; Institutionalized Elderly. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Envelhecimento e dor 

 

O envelhecimento populacional vem ocorrendo de forma significativa, em todo 

o mundo, com consequente aumento do número de pessoas com idade superior a 

60 anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) estima que, em 

2050, o número de brasileiros com idade superior a 60 anos alcançará o patamar de 

66,5 milhões de idosos, totalizando 29,3% da população do país. Logo, o surgimento 

de novos desafios para os serviços públicos é um fato inevitável, uma vez que as 

próprias alterações anatômicas aumentam o comprometimento funcional dos idosos, 

fazendo com que haja a necessidade de cuidados mais especializados (SOUSA et 

al, 2014). 

O acelerado nível de envelhecimento vem alterando o perfil sociodemográfico 

da população brasileira, colocando em evidência, em alguns casos, no campo da 

saúde, as doenças crônico-degenerativas, que comprometem o nível de 

funcionalidade e autonomia do idoso, o que, por sua vez, acarreta consequências 

para todos os envolvidos nessas mudanças (COLOMÉ et al, 2011). Algumas dessas 

mudanças ocorridas nos idosos são de origens morfológicas, bioquímicas, 

fisiológicas e psicológicas. Ademais, grande parte dessas alterações sofre influência 

direta do ambiente em que os idosos vivem e da assistência oferecida nesse mesmo 

local (MARINHO, 2013).  

Diante dessas mudanças, o processo de institucionalização dos idosos surge 

como uma alternativa para as famílias que não apresentam condições físicas, 

financeiras e psicológicas para prestar cuidados, em tempo integral, ao idoso. O 

surgimento de síndromes demenciais, viuvez e problemas familiares também 

favorecem o processo de institucionalização, fazendo com que o indivíduo busque, 

por conta própria, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) (DANTAS et 

al, 2013). A decisão pela busca das ILPI pode acarretar complicações para essa 

população, pois os idosos passam a viver sob fiscalização dos funcionários do local, 

cumprindo horários específicos para suas atividades de vida diária, o que restringe 

ainda mais sua autonomia (capacidade de decisão) e independência (SALCHER et 

al, 2015). 
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Com a autonomia restrita, surgem situações que podem desencadear a perda 

da identidade, a diminuição da autoestima e o isolamento social. Logo, pode 

promover a diminuição da mobilidade e da capacidade funcional, o aumento do 

medo de cair e também o aumento dos processos álgicos, referentes às doenças 

crônico-degenerativas (FALEIROS et al, 2009). 

Desta forma, a prevalência de problemas de saúde e incapacidades 

funcionais remete, em muitas situações, à presença de dor que, na maioria dos 

casos, torna-se crônica. 

De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP, 2010), 

a dor é entendida como uma experiência desagradável, sensitiva e emocional, 

podendo ou não estar associada ao dano real ou potencial de lesões dos tecidos. 

Ela apresenta componentes discriminativos, sensoriais, cognitivos, afetivos e 

emocionais, relativos a uma experiência subjetiva. A dor pode ser moldada pelo 

contexto e pela percepção de cada pessoa (THÉ et al, 2016).  

Estima-se que 80% a 85% dos indivíduos com mais de 65 anos apresentem, 

pelo menos, um problema significativo de saúde que predisponha a dor. Dentre os 

relatos de dor pelos idosos, a dor ocasional representa 10% a 25%, a aguda 6% a 

7% e a dor crônica se destaca, perfazendo 45% a 55% das queixas (CABRERA et 

al, 2008). Em idosos residentes em ILPI, por exemplo, a presença de dor chega a ter 

um percentual alarmante, podendo alcançar 80% (SANTOS et al, 2011).  

Kazanowski e Lacetti (2005) fazem uma distinção entre as principais divisões 

da dor, que, segundo os autores, estão relacionadas ao tempo de duração e a sua 

fisiopatologia. No que diz respeito à duração, a dor pode ser aguda ou crônica. A dor 

aguda tem sua origem de forma abrupta e repentina, trazendo um fator identificável 

que se refere ao período de vivência dessa dor. Esse tipo de dor é também uma 

resposta a estímulos térmicos e mecânicos, apresentando duração curta de, no 

máximo, algumas semanas. Andrade e Teixeira (2010) afirmam que a dor aguda é 

um sinal de alarme fundamental à sobrevivência humana, que por um lado 

tranquiliza, mas, por outro lado, traz inquietações, sendo, ainda, referida como o 

resultado de uma lesão tecidual. 

A dor crônica, por sua vez, caracteriza-se por ocorrências intermitentes de 

períodos de dor intercalados com intervalos incertos, podendo ser constante, 

persistir e piorar progressivamente, apesar do tratamento (BACHION et al, 2005). 
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Neste sentido, a Associação Internacional para Estudo da Dor (IASP, 2010) sugere a 

duração de três meses para a caracterização de uma dor como dor crônica para fins 

clínicos e seis meses para fins de pesquisa. Segundo Celich e Galon (2009), a dor 

crônica merece maior atenção por parte dos profissionais da saúde, levando em 

consideração que ela é um dos fatores que mais limita o idoso no seu cotidiano, 

trazendo um impacto negativo na realização das AVD, qualidade de vida e 

convivência social, podendo levar ao isolamento, solidão, ansiedade, alterações 

cognitivas, depressão e, em casos extremos, até mesmo ao suicídio. 

De uma forma geral, os idosos institucionalizados apresentam dores que não 

são reconhecidas e devidamente tratadas. Estudos comprovam que mais de 50% 

dos portadores de dor crônica não recebem tratamento adequado e 25% desses vão 

a óbito. Tal episódio ocorre pelo fato dos idosos acreditarem que a dor faz parte do 

envelhecimento, considerando-a dentro da normalidade (ERSEK; JABLONSKI, 

2014).  

A prevalência de dor aumenta com a idade e sua avaliação deve ser rápida e 

efetiva, haja vista que o controle inadequado da dor em idosos causa diminuição da 

mobilidade e da realização das atividades de vida diária (AVD), distúrbios do sono, 

depressão e alterações cognitivas. Esses problemas podem estar associados a 

outras patologias, tais como a trombose venosa profunda e embolia pulmonar 

(RASTOGI et al, 2013).  

 A dor no idoso está, intimamente, ligada às doenças osteoarticulares, fraturas, 

doença vascular periférica, neuropatia diabética e outras neuropatias periféricas, 

neuralgia pós-herpética, síndrome dolorosa pós-acidente vascular encefálico (AVE), 

dor do membro fantasma, polimialgia reumática, lombalgias, doenças neoplásicas, 

demências, desordens musculoesqueléticas e quaisquer condições que remetam a 

prejuízo de mobilidade (SANTOS et al, 2011); (KOOTEN et al, 2015).  

Quanto ao mecanismo fisiopatológico, a dor pode ser subdividida em duas 

categorias: dor nociceptiva e não nociceptiva. A dor nociceptiva é o tipo de dor 

clássica, que se associa a um dano tecidual relacionado com lesões somáticas ou 

viscerais identificáveis, que ocorre diretamente por estimulação química ou física de 

terminações nervosas normais, por exemplo: quadros inflamatórios, traumáticos e 

invasivos, ou isquêmicos, provocadas por uma lesão (TEIXEIRA, 2007). A dor não 

nociceptiva pode ser neuropática ou psicogênica. A dor neuropática resulta da lesão 
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do sistema nervoso central (SNC) ou do sistema nervoso periférico (SNP) por 

trauma em nível de função nervosa, que se manifesta por sensações de 

queimadura, descargas elétricas ou formigamentos. É comum sua ocorrência após 

um acidente vascular cerebral (AVC), quando há secção de um nervo ou amputação 

e através de um esmagamento do tecido nervoso (TARRIO, 2006). A dor 

psicogênica, por sua vez, é caracterizada por ser atribuída a fatores de origem 

psicológica, que podem estar relacionados a determinados medos, lembranças e 

emoções, conduzindo, assim, o início ou aumento da dor. O termo psicogênico era 

utilizado para descrever a dor sem diagnóstico, porém, já se sabe que a dor 

psicogênica está associada a funções do sistema nervoso, cujas implicações mais 

comuns são: dor de cabeça, dores musculares, dor de estômago e dor lombar 

(COUR, 2017). 

Diante das complicações causadas pela ocorrência da dor, observa-se que 

esse sintoma é um sério problema de saúde pública, que necessita ser 

diagnosticado, mensurado, avaliado e devidamente tratado pelos profissionais de 

saúde, visando minimizar a morbidade e melhorar a qualidade de vida. A presença 

de dor está relacionada a várias condições adversas de saúde, as quais impõem 

limitações no cotidiano, prejudicando a mobilidade e podendo estar relacionada ao 

medo de cair.  

 

1.2 Medo de Cair 

 

 Um aspecto importante que deve ser levado em consideração em relação à 

população idosa, excetuando a queda, é o próprio medo de cair (SHIROOKA et al, 

2016). A queda na população idosa é considerada um episódio recorrente e 

multifatorial, logo, avaliar um indivíduo com risco de quedas apenas pelos fatores 

físicos é omitir-se frente a outros importantes indicadores das quedas, como por 

exemplo, o medo de cair (LOPES et al, 2009).  

O medo de cair pode ser definido como uma preocupação duradoura frente ao 

risco de queda, ocasionando no indivíduo uma incapacidade na realização das 

atividades de vida diária (TINETTI; POWELL, 1993); (HUANG et al, 2015). Esse 

medo, também chamado “síndrome pós queda”, tem sido considerado como uma 

resposta psicológica ao evento queda, a qual pode ser prevalente nos idosos que já 



18 
 

 
 

vivenciaram o episódio, como também naqueles que ainda não o sofreram 

(VISSCHEDIJK, 2015). 

 Atualmente, a definição mais utilizada para estudar o fenômeno medo de cair 

é baseada no conceito de autoeficácia, que consiste nas habilidades necessárias 

para a realização bem sucedida de uma determinada atividade, e, principalmente, na 

crença de que se é capaz de controlar tais habilidades. Logo, a autoeficácia é uma 

associação de habilidades, confiança e motivação que representam a capacidade de 

realização de atividades sem medo de cair (KUMAR et al, 2016). Observa-se que os 

idosos resistentes a eventos ameaçadores, criam uma barreira no desenvolvimento 

de habilidades capazes de superar essas limitações, ocasionando um aumento do 

medo de cair (LOPES et al, 2009).  

 A dimensão medo de cair é multifatorial e está relacionada à junção de vários 

fatores tais como: alterações de mobilidade e equilíbrio, diminuição da 

funcionalidade, déficit visual, fragilidade do idoso, fatores ambientais, quadros 

intensos de dor e institucionalização (ALMEIDA; NEVES, 2012). Além desses 

fatores, também podem ser considerados outros, como o sexo feminino, a idade 

avançada, as alterações cognitivas, a depressão, a auto percepção de saúde e o 

histórico de quedas pregressas (DENKINGER et al, 2015).  

 Um fator potencial que recebeu relativamente pouca atenção até o momento 

é a presença de dor. Sabe-se que a dor está associada a limitações de mobilidade e 

é altamente prevalente em idosos institucionalizados (PEREIRA et al¸ 2014). Porém 

a associação da presença de dor com o medo de cair parece ter passado 

despercebida por diversos autores.  

A não realização das atividades induzidas pelo medo de cair, quando presentes 

em um nível exacerbado, pode levar a uma série de complicações, tais como: 

alterações na força muscular e no controle postural, maior hipotrofia muscular, 

menor mobilidade, isolamento social e depressão, retroalimentando o próprio 

aumento do risco de quedas (CHOI et al, 2017). Por outro lado, sabe-se que nem 

todos os idosos com medo de cair restringem suas atividades por completo, em 

alguns casos, esse medo serve de maior cautela para a realização das atividades, o 

que pode ser um fator protetor contra quedas, já que aumentará o cuidado durante 

as tarefas (HOANG et al, 2016). 
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Estima-se que 40% dos idosos residentes em comunidade apresentem medo 

de cair, enquanto que, em idosos institucionalizados, esse número chega a 

proporção de 70% (LACH; PARSONS, 2013). Logo, o medo de cair configura-se 

como um importante elemento no âmbito da saúde pública, visto que acarreta 

repercussões negativas que geram aumento dos custos sociais, tonando-se um fator 

incapacitante, assim como as quedas (AYOUBI et al, 2015). 

Estudos comprovam que as alterações fisiológicas e as condições referentes 

ao envelhecimento podem aumentar o medo de cair e consequentemente o risco de 

quedas (MENEZES et al, 2012).  Assim como as quedas, o medo de cair pode 

refletir em perda de independência e autonomia, diminuição da mobilidade, 

depressão, incapacidade funcional, perda da qualidade de vida, podendo levar a 

institucionalização, gerando assim, sobrecarga para os serviços de saúde 

(FALSARELLA et al, 2014).  

Neste sentido, poucos estudos têm sido realizados para avaliar 

especificamente a relação entre a dor e o medo de cair. Devido à alta prevalência de 

dor crônica, associada à dificuldade de seu tratamento, é suposto que tal questão 

torna-se um fator que contribui para o aumento do medo de cair, visto que, 

funcionalmente, a dor pode influenciar de maneira negativa a força muscular, a 

coordenação motora, a oscilação e a estabilidade corporal, a propriocepção do 

indivíduo e até mesmo o seu nível de função cognitiva, sendo todos esses fatores 

diretamente ligados à esse sentimento (TSONGA et al, 2015); (LEVEILLE et al, 

2009).  
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1.3 Justificativa 

 

A presença de dor muitas vezes não recebe a devida importância, já que 

grande parte dos idosos acredita que a dor é uma consequência inevitável do 

envelhecimento, devendo, portanto, suportar sem queixas. No que se refere ao 

medo de cair, essa condição também merece uma atenção especial pois provocam 

inúmeras limitações que podem acompanhar o idoso até o fim de sua vida. É sabido 

que a presença de dor em idosos residentes em ILPIs é frequente e que existem 

poucos estudos relacionando a dor com o medo de cair. Identificar a possível 

relação entre essas duas variáveis é essencial para um protocolo de prevenção 

deste agravo e elaboração de um tratamento específico para suas sequelas. 

Diante do que foi exposto, é sugestivo que a queixa de dor da população 

idosa merece um maior cuidado e atenção por parte dos profissionais atuantes 

nessa área. O desconforto diário pode acompanhar não só as dificuldades em 

realizar atividades básicas de vida diária, mas, sobretudo, pode constituir-se como 

um fator para o aumento do medo de cair, trazendo consequências negativas e até 

mesmo fatais para o idoso, suscitando a um considerado aumento nos gastos 

públicos para reabilitação desse idoso. Por se tratar de um tema pouco explorado, 

faz-se necessário o aprofundamento nesse assunto para que seja possível elaborar 

protocolos de avaliação e tratamento, garantindo a tomada de medidas preventivas 

e reabilitativas nessa população, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida 

para a população institucionalizada. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar a relação entre dor e medo de cair em idosos residentes em 

instituição de longa permanência. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Delinear o perfil sóciodemográfico dos idosos residentes em ILPIs; 

• Avaliar a prevalência de cada tipo de dor e suas características na amostra; 

• Averiguar o medo de cair, baseado na FES-I, dos idosos institucionalizados; 

• Analisar a relação entre o tipo de dor, classificação e dimensão com o medo 

de cair nos idosos residentes em ILPIs. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa faz parte de um estudo longitudinal intitulado “PARTICIPAÇÃO 

DOS COMPONENTES HOMEOSTÁTICO E CIRCADIANO DO SONO NO 

DESEMPENHO FUNCIONAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS”. 

Especificamente este trabalho, trata-se de um estudo transversal, cuja coleta 

de dados foi realizada no período de setembro a dezembro do ano de 2015.  

 

3.2 Local de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Estado da Paraíba, na Primeira e Segunda 

Macrorregião Assistencial de Saúde (figura 1), polarizadas nos municípios de João 

Pessoa e Campina Grande, em virtude de que estas duas regiões compreendem a 

maior proporção de instituições, além do fato de que perfazem 47,82% e 28,30% da 

população do estado, respectivamente. Não obstante, a Paraíba é destaque entre os 

demais estados do Nordeste brasileiro, por possuir uma das maiores proporções de 

idosos, atingindo aproximadamente 13,0% da população, bem como o maior índice 

de envelhecimento (IBGE-PB, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. As quatro   macrorregiões assistenciais de saúde da Paraíba. (Adaptado de 

PARAÍBA, Plano Diretor Regionalização, 2008). 
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3.3. População 

 

A população desta pesquisa foi composta por idosos residentes em 

Instituições de longa permanência da Primeira e Segunda Macrorregião Assistencial 

de Saúde do Estado da Paraíba. Inicialmente, foi realizado um levantamento de 

dados junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, com fins de 

identificação das ILPI existentes nas respectivas macrorregiões. Foram identificadas 

vinte e cinco instituições, totalizando 981 sujeitos, dos quais 747 são da 1ª 

macrorregião. 

Posteriormente, foram contatados o Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa e o Comitê Estadual Permanente de Monitoramento e 

Fiscalização de ILPI para a obtenção das ILPI devidamente cadastradas e 

regularizadas. Os critérios de escolha das ILPI adotados para a realização desta 

pesquisa levaram em conta critérios de viabilidade, bem como indicadores sugeridos 

pelo Comitê Estadual Permanente de Monitoramento e Fiscalização de ILPI, que 

foram os seguintes: infraestrutura mínima necessária, número considerável de 

idosos residentes, distância acessível entre município referência (João Pessoa) e a 

ILPI (máximo de 140 km), resultando na inclusão de quatorze instituições. Isto 

representou a totalidade de municípios da 1ª macrorregião e apenas um na maior 

Gerência Regional de Saúde (GRS) da 2ª macrorregião.  

 

 

3.4 Amostra 

 

Para compor a amostra de idosos foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: 

• Possuir idade igual ou superior a 60 anos.  

• Não apresentar distúrbio cognitivo grave, de acordo com Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM), a partir do ponto de corte maior ou igual a dezessete 

pontos, baseado no projeto Rede de Estudos de Fragilidade de Idosos 

Brasileiros – Rede Fibra (PEREIRA, 2009).  

• Não apresentar histórico de câncer que pudesse remeter a dor de origem 

oncológica. 
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• Não apresentar qualquer situação clínica e funcional que impossibilitasse 

responder coerentemente aos instrumentos de coleta de dados. 

 

Para os critérios de exclusão foram estabelecidos os seguintes termos aos idosos da 

pesquisa: 

• Desistência da pesquisa durante a coleta dos dados; 

• Apresentar alguma condição clínica desfavorável à continuidade do estudo. 

 

De um total de 757 idosos, não foram incluídos 518 pelos critérios de inclusão 

(exceto o Mini Exame do Estado Mental - MEEM). Logo, de um total de 239 idosos 

avaliados através do MEEM não foram incluídos 131 por não atingirem o ponto de 

corte preconizado. Após essas etapas, a amostra final desse estudo foi composta 

por 108 idosos distribuídos em 14 instituições de longa permanência, conforme 

ilustrado no fluxograma (figura 2) a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1. Identificação dos idosos 

e ILPI existentes 

Etapa 2. Aplicação dos critérios 

de Inclusão (exceto o MEEM) 

 

Etapa 3. Avaliação do estado 

cognitivo (MEEM) 

 

108 idosos 

14 ILPI 

757 idosos 

14 ILPI 

Excluídos: 
 

518 idosos 
 

239 idosos 

14 ILPI 

Excluídos: 
 

131 idosos 
 

Figura 2. Fluxograma do processo de formação da amostra. 
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3.5  Variáveis do Estudo 

 

3.5.1 Covariáveis 

 

Quadro 1: Lista das Covariáveis do estudo. 

Nome Descrição 
Tipo 

Idade Idade do idoso em anos 
Quantitativa 

contínua 

Sexo Masculino ou Feminino 
Categórica 

nominal 

Estado civil Casado, Solteiro, Divorciado ou Viúvo 
Categórica 

nominal 

Escolaridade 

Anos de estudo do idoso 

Analfabetos= 0 anos de estudo 

Baixa escolaridade= 1 a 8 anos de estudo 

Alta escolaridade= acima de 8 anos de estudo 

(Velásquez, Meléndez, 2004) 

Categórica 

nominal 

Tempo de 

institucionalização 

Em anos 

Diferença entre a data da entrevista e a data de 

institucionalização registrada no prontuário 

 

Quantitativa 

discreta 

Estado Nutricional 

Desnutrição (<22 Kg/m2), Eutrofia (22-27 Kg/m2) 

ou Obesidade (27 Kg/m2)  

 (Lipschitz, 1994) 

Categórica 

nominal 

Índice de Massa 

Corporal (IMC) 

Quociente do peso pela altura elevada à segunda 

potência, em quilogramas por metro quadrado (Kg/m2) 

Quantitativa 

contínua 

Função cognitiva 
Escore da função cognitiva, avaliada através do Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM)ENTA 

Quantitativa 

discreta 

Uso de Drogas 

Psicotrópicas 

Se o idoso faz uso de Drogas Psicotrópicas 

Sim ou não 

Categórica 

nominal 

Uso de Drogas 

Hipnóticas 

Se o idoso faz uso de Drogas Hipnóticas 

Sim ou não 

Categórica 

nominal 
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Depressão 

Avaliada pela Escala de Depressão 

Geriátrica versão curta (Geriatric Depression Scale – GDS-

15), para avaliar presença ou não de sintomas depressivos 

(Souza et al, 2007): 

1= sim (escore > 5); 2 = não (escore 0-5), 

Categórica 

Nominal 

Escore GDS-15 

Valor obtido na aplicação da Escala de Depressão 

Geriátrica versão curta (Geriatric Depression Scale – GDS-

15), para avaliar presença ou não de sintomas 

depressivos. 

(0-15) 

Quantitativa 

discreta 

Saúde Percebida 
Avaliação subjetiva do idoso sobre sua saúde 

Satisfatória ou Insatisfatória 

Categórica 

nominal 

       

 

3.5.2 Variáveis Independentes 

 

Quadro 2: Listas das Variáveis Independentes do Estudo 

Dor 
Presença de dor no idoso 

Sim ou Não 

Categórica 

nominal 

Dor crônica 

Autorrelato de presença de dor com duração igual ou 

superior a seis meses 

Sim ou Não 

Categórica 

nominal 

Dor Aguda 
Presença de dor com duração inferior a seis meses 

Sim ou Não 

Categórica 

nominal 

Escore do GPM 

Valor obtido na avaliação da dor através da Geriatric 

Pain Measure (GPM) ajustado para uma escala de 

zero a cem 

(pontuação obtida x 100/42= resultado ajustado) 

 

Quantitativa 

discreta 

Classificação da Dor 

(GPM) 

Classificação da Dor de acordo com a pontuação 

obtida no GPM 

Dor leve (<30), Dor moderada (30-69) e Dor intensa 

(>70) 

Categórica 

nominal 

Desengajamento 
Subescala do GPM ajustado para uma escala de zero 

a cem 

Quantitativa 

discreta 
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Soma dos pontos dos itens 9- 12, 15, 18 e 24 

(pontuação obtida x 100/7= resultado ajustado) 

Intensidade da dor 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de zero 

a cem 

Soma dos pontos dos itens 13, 17, 19- 23 

(pontuação obtida x 100/25= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

Dor à Deambulação 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de zero 

a cem 

Soma dos pontos dos itens 4- 7 

(pontuação obtida x 100/4= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

Dor às Atividades 

Extenuantes 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de zero 

a cem 

Soma dos pontos dos itens 1- 3 

(pontuação obtida x 100/3= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

Dor às Outras 

Atividades 

Subescala do GPM ajustado para uma escala de zero 

a cem 

Soma dos pontos dos itens 8, 13-16 

(pontuação obtida x 100/5= resultado ajustado) 

Quantitativa 

discreta 

       

 

 

3.5.3 Variáveis Dependentes 

 

Quadro 3: Listas das Variáveis Dependentes do Estudo 

FES-I 
Valor obtido na escala de 1 a 4 pontos 

Quantitativa discreta 

Medo de cair através da FES-I 

     16 = Ausência de preocupação 

      64 = Preocupação extrema 

(16-19) = Baixa preocupação 

(20-27) = Moderada preocupação 

(28-64) = Alta preocupação 

(DELBAERE et al, 2010) 

Categórica nominal 
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3.6 Instrumentos Utilizados na Coleta de Dados 

 

De uma forma geral, as informações coletadas abordaram 

patologias/comorbidades existentes, número de medicamentos em uso contínuo, 

categorias dos medicamentos em uso contínuo (hipnóticos e/ou psicotrópicos, entre 

outros), ocorrência de quedas e de internações, autopercepção de saúde, função 

cognitiva, depressão, medidas antropométricas de altura, peso e IMC. 

A presença de comorbidades, o medo de quedas e a quantidade de 

internações, o número e as categorias de medicamentos e a autopercepção de 

saúde foram coletadas através de autorrelato e/ou auxílio de prontuários.  

Para obtenção de informações sociodemográficas e de saúde, tais como 

sexo, idade, estado civil, escolaridade, medicações e saúde percebida, foi elaborado 

um questionário estruturado (APÊNDICE B). Os dados foram coletados através de 

autorrelato e verificação nos prontuários. 

Para avaliação do processamento cognitivo, foi utilizado o teste Mini Exame 

do Estado Mental – MEEM. O MEEM trata-se de uma escala de avaliação cognitiva 

elaborada por Folstein et al (1975) e traduzida no Brasil por Bertolucci et al (1994). 

Essa escala foi validada para a população brasileira (BRUCKI et al, 2003). Esse 

teste é composto por uma série de questões divididas em 7 categorias, cujo objetivo 

é avaliar funções cognitivas específicas, tais como: orientação para tempo; 

orientação para local; registro de 3 palavras; atenção e cálculo; lembrança das 3 

palavras; linguagem e capacidade construtiva visual (BERTOLUCCI et al, 1994).  

A pontuação do MEEM varia de zero a trinta, sendo possível classificar um 

comprometimento cognitivo em leve ou grave a partir de seu escore. Para esta 

pesquisa, adotou-se o ponto de corte de 17, definido pela metodologia utilizada pelo 

projeto Rede de Estudos de Fragilidade de Idosos Brasileiros (REDE FIBRA, 2009). 

A Escala de Depressão Geriátrica versão curta (ANEXO C) (Geriatric 

Depression Scale – GDS-15) (YESAVAGE; SHEIKH,1986) foi utilizada para avaliar  

a sintomatologia depressiva. Esta escala é frequentemente utilizada para rastrear 

transtornos depressivos (YESAVAGE et al, 1983). Trata-se de um instrumento 

validado (FEHER et al, 1992), adaptado culturalmente e traduzido para o Brasil 
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(STOPPE JUNIOR et al, 1994) e que já vem sendo utilizado em ILPI (ALENCAR et 

al, 2012). 

Na avaliação da dor, inicialmente, foram realizados questionamentos 

(APENDICE C) como: “O senhor está sentindo alguma dor hoje?”, “O senhor sente 

ou está sentindo alguma dor que aparece todo dia?”, “O senhor sente ou está 

sentindo alguma dor que aparece toda semana?”. Adicionalmente, foram realizados 

questionamentos sobre o tempo de aparecimento da dor, a que atribuía essa dor e o 

que fazia para aliviá-la, a dor foi classificada em aguda, se presente por até seis 

meses, e crônica, se a referida duração fosse acima de seis meses, de acordo com 

critérios recomendados pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP, 

2010).  

Para avaliação de dor, foi utilizado também o questionário Geriatric Pain 

Measure (GPM), que foi desenvolvido para permitir uma avaliação da dor em seus 

diversos domínios. Este instrumento é composto por 24 itens de fácil aplicabilidade, 

podendo ser administrado pelo entrevistador ou auto-administrado (ANEXO E). 

Composto por 22 itens com respostas dicotômicas, e dois itens compostos por uma 

escala de 0 a 10, o escore total é obtido pela soma das respostas "sim" para os itens 

dicotômicos com as respostas numéricas das demais questões, resultando na 

pontuação total. Assim, a pontuação total pode variar de 0 a 42, com zero 

significando nenhuma dor e 42, a pior dor. O resultado final, também pode ser 

ajustado para uma escala de zero a 100 multiplicando a pontuação total por 2,38 

(isto é, a pontuação total x 100/42 = resultado ajustado). O escore total ajustado 

permite a classificação da dor em leve, para escores variando de 0-30, moderada 

para escores de 30-69 e intensa para aqueles maiores que 70 (MOTTA et al, 2015). 

O GPM destaca-se por avaliar as multidimensões da dor, como a intensidade 

(itens 13, 17, 19, 20-23), “descomprometimento” (itens 9-12, 15, 18, 24), dor à 

deambulação (itens 4-7), dor às atividades vigorosas (itens 1-3) e dor em outras 

atividades (itens 8, 13-16). Este instrumento foi traduzido e adaptado para língua 

brasileira, e recentemente validado para esta população (MOTTA et al, 2015). 

No que se refere à avaliação do medo de cair, foi utilizada uma escala 

desenvolvida por Tinetti, Richman e Powell que avaliam a auto eficácia do idoso 

relacionada às quedas, denominada pelos autores de Falls Efficacy Scale (FES). 

Porém, a Rede Europeia de Prevenção às Quedas (PRoFaNE - Prevention of Falls 
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Network Europe), ampliou essa versão, acrescentando 6 itens que não estavam 

contidos no primeiro formato. Essa nova escala foi denominada Falls Efficacy Scale 

– International (FES-I) (ANEXO D). A FES-I trata-se de uma escala de avaliação do 

medo de quedas, a qual apresenta questões sobre a preocupação com a 

possibilidade de cair ao realizar 16 atividades, com respectivos escores de um a 

quatro. O escore geral pode variar de 16 (ausência de preocupação) a 64 

(preocupação extrema). Escores entre 16 a 19 pontos são indicativos de baixa 

preocupação com o medo de cair, escores entre 20 a 27 pontos indicam 

preocupação moderada e escores entre 28 e 64 pontos são sugestivos de alta 

preocupação com o medo de cair (DELBAERE et al, 2010). 

 As principais atividades verificadas são: vestir-se e despir-se, preparar um 

lanche, tomar banho, sentar/levantar da cadeira, deitar/levantar da cama, atender a 

porta ou telefone, andar dentro de casa, chegar aos armários, pequenos trabalhos 

domésticos e pequenas compras. Trata-se de uma escala de fácil compreensão e 

rápida realização. 

  

3.7  Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Foi realizada uma avaliação clínica geral, por três fisioterapeutas devidamente 

treinados, por meio de entrevista, com intuito de coletar informações relativas a 

dados sociodemográficos, antecedentes pessoais, histórico de quedas nos últimos 

12 meses, utilização de fármacos, número de hospitalizações, uso de dispositivo 

auxiliar de marcha e uso de medicamentos. 

As etapas de execução desta pesquisa iniciaram-se após emissão de parecer 

favorável e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) (ANEXO A). Primeiramente, os diretores das ILPI 

foram contatados para a permissão de sua realização e obtenção das listas dos 

idosos residentes de cada ILPI. Em seguida foi realizado um sorteio simples para 

seleção da amostra, proporcional à população de cada instituição. 

Um estudo prévio proporcionou a estimativa do tempo total gasto na aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados em cada sujeito e o teste dos instrumentos 

para demonstrar a viabilidade de sua utilização com idosos institucionalizados. Os 

participantes deste estudo piloto não foram incluídos no banco de dados final. 
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Antes de iniciar a coleta dos dados, os participantes da pesquisa foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE A), 

após ter sido assegurado que as instruções foram compreendidas. As entrevistas e 

os testes físicos foram realizados nas dependências das ILPI, em espaços coletivos 

ou no próprio quarto do idoso. 

Na primeira fase, foi aplicado o MEEM (ANEXO B). Os idosos que não 

atingiram a pontuação mínima para afastar déficit cognitivo grave não prosseguiram 

na pesquisa, assim como aqueles que apresentaram algum dos critérios de exclusão 

do estudo, não prosseguiram com as etapas seguintes da pesquisa. Seguiu-se, 

então, com a aplicação dos demais instrumentos. Essa etapa foi subdividida em: 1) 

entrevista e 2) avaliação física. 

Na primeira etapa foi padronizada a entrevista para todos os participantes. O 

desenvolvimento da entrevista obedeceu à seguinte ordem: I. Questionário de 

identificação, onde foram obtidos dados como idade, estado civil, tempo de 

institucionalização, presença de comorbidades, escolaridade, entre outros; II. 

Aplicação da GDS-15, para rastreio da sintomatologia depressiva; III. 

Questionamentos iniciais sobre dor, buscando dados como a presença de dor 

crônica/aguda e duração; IV. Aplicação da GPM, para avaliação multidimensional da 

dor; e V. Foi aplicado o questionário da FES-I com intuito de avaliar o medo de cair. 

Para preenchimento de algumas informações, a equipe de enfermagem das 

ILPI foi solicitada a complementar alguns dados não respondidos de forma segura 

pelo idoso, como por exemplo, o tempo de residência na instituição. Quanto à 

segunda etapa, a avaliação física, as medidas antropométricas foram aferidas. Após 

obtenção do peso e da altura, o IMC foi calculado, com o objetivo de avaliar o estado 

nutricional da população estudada. Este índice foi calculado dividindo-se o peso pela 

altura ao quadrado. Os dados encontrados foram classificados seguindo os pontos 

de corte de Lipschitz (1994). 
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3.8  Considerações éticas 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), obtendo-se aprovação 

e parecer favorável para a sua realização (parecer nº 834.782; data: 26/09/2014) 

(ANEXO A). 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), conforme as recomendações na 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde/MS. Foi garantido o respeito e a liberdade do indivíduo de participar, como 

também o direito de desistir em qualquer momento do estudo, sem nenhum dano 

pessoal ou profissional. Foi assegurado o anonimato dos participantes na divulgação 

dos resultados. 

 

3.9 Análise dos dados 

 

O processamento, armazenamento e análise dos dados foram realizados pelo 

programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

20.0. Inicialmente foi verificada a normalidade dos dados através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. A estatística descritiva foi realizada através de medidas de 

distribuição (média e desvio-padrão). Já a estatística inferencial foi realizada através 

do teste t de Student e do teste de correlação de Spearman.  

A última etapa da análise estatística consistiu na construção de três modelos 

de regressão linear múltipla com as variáveis que foram estatisticamente 

significativas e diretamente associadas ao desfecho medo de cair. . O critério de 

saída para todas as variáveis introduzidas no modelo foi de p< 0,20. Em toda análise 

estatística foi considerado um intervalo de confiança (IC) de 95% e um p < 0,05. 
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4. RESULTADOS  

 

Foram avaliados 108 idosos residentes em 14 ILPI, nos quais se observou 

que a média de idade foi de 78,8 (±7,1) com predominância do sexo feminino 

(64,8%), solteiros (42,1%), e com média de 3,54 (±2,9) anos de institucionalização. 

Em relação à avaliação da função cognitiva, através do Mini Exame do Estado 

Mental, obteve-se uma pontuação média de 20,85 (±4,6).  As demais variáveis de 

caracterização da amostra são apresentadas na tabela 1. 

A dor foi referida por 58,1% dos idosos, dos quais 44,8% assumiram sentir 

dor crônica e 18,1% dor aguda. Por meio do Geriatric Pain Measure (GPM) ajustado, 

verificou-se que a média foi de 28,81 (±30,6) pontos, numa variação de 0 a 100 

pontos. Nas subescalas do GPM, destacaram-se as características “dor às 

atividades extenuantes” e “dor à deambulação”, com médias de 45,51(±39,4) e 

42,78(±43,6), respectivamente. Todos os dados estão apresentados na tabela 2. 

No que diz respeito à escala de medo de quedas (FES-I), encontrou-se uma 

média de 34,46 (± 11,6) pontos. Ao categorizar-se a FES-I, observou-se ainda que, 

dos 108 entrevistados, 69,4% apresentaram escore superior a 28 pontos, conforme 

dados da tabela 3. 
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TABELA 1 – Caracterização da amostra, Natal-RN, 2018. 

Variáveis  Média ±dp 

Idade (anos) 78,87 7,19 

Tempo de Institucionalização (anos) 3,54 2,95 

Função Cognitiva (MEEM) 20,85 4,67 

Escore GDS-15 6,23 3,83 

IMC (kg/m2) 23,51 4,86 

 N % 

Sexo 

Masculino 

                                     Feminino 

 

38 

70 

 

35,2 

64,8 

Estado Civil 

                          Casado 

                           Solteiro 

                        Divorciado 

                            Viúvo 

 

08 

45 

22 

32 

 

7,5 

42,1 

20,6 

29,9 

Escolaridade 

                       Analfabetos 

                  Baixa Escolaridade 

                   Alta Escolaridade 

 

24 

64 

20 

 

22,23 

59,26 

18,51 

Uso de Drogas Psicotrópicas 

                              Sim 

                              Não 

 

55 

53 

 

50,9 

49,1 

Uso de Drogas Hipnóticas 

                              Sim 

                              Não 

43 

65 

39,8 

60,2 

Depressão (GDS-15) 

Sim (5) 

Não (≤5) 

 

53 

55 

 

49,1 

50,9 

Saúde Percebida 

                        Satisfatória 

                       Insatisfatória 

 

65 

43 

 

59,8 

40,2 
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TABELA 2 – Caracterização da amostra em relação à dor, Natal-RN, 2018.  

VARIÁVEIS n % 

Dor em Geral 

Sim 

Não 

 

61 

44 

 

58,1% 

41,9% 

Dor Aguda 

Sim 

Não 

 

19 

86 

 

18,1% 

81,9% 

Dor Crônica 

Sim 

Não 

 

47 

58 

 

44,8% 

55,2% 

Escore do GPM* 28,81 ±30,67 

Subescalas GPM* 

Desengajamento 

Intensidade 

Dor à deambulação 

Dor às atividades extenuantes 

Dor às outras atividades 

 

25,14 

27,34 

42,78 

45,51 

22,52 

 

±35,36 

±32,42 

±43,60 

±39,42 

±31,52 

Intensidade da dor   

            Leve 

            Moderada 

            Intensa 

58 

35 

11 

43,6 

26,3 

8,3 

*Valores ajustados (0-100), expressos por média e desvio-padrão. 
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TABELA 3 – Caracterização da amostre em relação a FES-I Natal-RN,2018. 

VARIÁVEIS ͞x (s) n (%) 

Escore total medo de Quedas FES-I* 34,46 (±1,18) 108 (100%) 

Idosos com baixa preocupação * 16,92 (±2,24) 13 (12,0%) 

Idosos com moderada preocupação* 22,65 (±1,98) 20 (18,6%) 

Idosos com alta preocupação* 40,65 (±7,93) 75 (69,4%) 

Medo de quedas – FES-I (%)**   

*Valores expressos em média e desvio padrão; **Valores expressos em frequência e porcentagem. 

 

 

A tabela 4 mostra a comparação das médias da FES-I de acordo com as 

variáveis sociodemográficas. No que tange ao sexo, pode-se observar que o sexo 

feminino apresentou uma média estatisticamente superior ao sexo masculino (p < 

0,001). Quando foram comparados os idosos que utilizam drogas psicotrópicas e 

hipnóticas com os que não fazem uso desses medicamentos, foi observado que 

apenas os idosos usuários de psicotrópicos tiveram um maior risco de quedas, de 

acordo com a FES-I (p = 0,047). Em relação à autopercepção da saúde, verificou-se 

que os idosos que relataram ter um estado de saúde insatisfatório apresentaram 

maior medo de cair comparados aos que estão satisfeitos com o seu estado de 

saúde atual (p < 0,001). Houve ainda correlações estatisticamente significativas da 

FES-I com a idade e o escore total da GDS.  

Para a análise da relação entre dor geral e o desfecho FES-I, obteve-se uma 

diferença estatisticamente significativa nas variáveis presença de dor (p< 0,001) e 

dor crônica (p=0,001). Além disso, quando correlacionada a pontuação geral da 

GPM com a FES-I, foi encontrada uma correlação positiva e fraca, porém 

estatisticamente significativa. Todos os dados são apresentados na tabela 5. 
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TABELA 4 – Relação entre as medidas da FES-I e as variáveis 

sociodemográficas, Natal-RN, 2018. 

 FES-I (0-64) p 

Sexo** 

Masculino 

Feminino 

 

29,18 (10,95) 

37,33 (10,99) 

< 0,001 

 

Uso de Drogas Psicotrópicas** 

Sim 

Não 

 

36,63 (11,83) 

32,20 (10,99) 

0,047 

 

Uso de Drogas Hipnóticas** 

Sim 

Não 

 

35,11 (13,42) 

34,03 (10,32) 

0,63 

 

Saúde Percebida** 

Satisfatória 

Insatisfatória 

 

31,30 (10,78) 

39,23 (11,78) 

< 0,001 

 

Idade (anos) *** 

 

0,20 

 

0,031 

 

IMC (Kg/m2) *** 0,007  0,94 

Mini Exame do estado Mental *** -0,10 

 

0,28 

 

Escore GDS-15 ***             0,45 

 

< 0,001 

 

*(p<0,05); ** Teste T; ***Teste de Correlação de Spearman.  
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TABELA 5 - Relação das medidas da FES-I, de acordo com as características 
da dor, Natal, RN, 2018. 

 
FES-I  

(0-64) 
p 

          Dor 

           Sim 

 Não 

 

38,29 (±10,94) 

29,50 (±10,59) 

  < 0,001** 

 

        Dor Aguda 

Sim 

 Não 

 

37,31 (±11,83) 

34,01 (±11,71) 

   0,26** 

 

        Dor Crônica 

Sim 

 Não 

 

38,61 (±11,36) 

31,36 (±10,83) 

   0,001** 

 

      GPM 0,31   0,001*** 

         ** Teste t; *** Correlação de Spearman. 

 

 

A análise multivariada consistiu em modelos de regressão linear múltipla com 

as variáveis que foram estatisticamente significativas e diretamente associadas ao 

desfecho. Considerando o nível de significância de 0,20 para introdução das 

variáveis no modelo, foram construídos três modelos ajustados cada um pela 

presença de dor em geral (dicotômica), intensidade de dor pela GPM e pela 

presença de dor crônica, respectivamente.  

Em todos os modelos, foram inseridas as variáveis sexo, uso de drogas 

psicotrópicas, saúde percebida, idade e pontuação da GDS. No primeiro modelo de 

regressão para a presença de dor, as variáveis estatisticamente significativas 

mostraram que a presença de dor em geral acarreta um aumento de 5,47 pontos na 

FES-I, o fato de o sujeito ser do sexo masculino ocasiona uma diminuição de 4,6 

pontos na FES-I, os idosos que não usavam drogas psicotrópicas diminuiu em 4,7 

pontos na FES-I, e em relação ao escore da GDS, foi visto que a cada 1 ponto na 

GDS aumenta 1,06 na FES-I. 

No modelo de regressão ajustado pelo GPM categórico, verificou-se que os 

sujeitos com dor intensa tiveram um acréscimo de cerca de 7 pontos na FES-I, 

quando comparados aqueles com dor leve, que os sujeitos do sexo masculino 
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diminuíram em 5,06 pontos a FES-I, que a não utilização de drogas psicotrópicas 

diminuiu em 4,44 pontos a FES-I, e por fim, que a cada 1 ponto na GDS, aumentou-

se 1,05 pontos na FES-I.  

No terceiro modelo, ajustado pela dor crônica, constatou-se que a presença 

desse tipo de dor acarretou um aumento de 3,82 pontos na escala FES-I, que os 

indivíduos do sexo masculino diminuíram em 5,43 pontos, que a não utilização de 

drogas psicotrópicas diminui em 4,79 pontos, e que, a cada 1 ponto na GDS 

aumentou-se 1,04 pontos na FES-I. Todas as análises estão descritas na tabela 6. 

 

 

TABELA 6 – Análise Multivariada da FES-I, Natal, RN, 2018. 

VARIÁVEIS ß IC 95% p 

Dor Dicotômica 

Idade -0,19 -0,08: 0,46 0,17 

Sexo Masculino -4,60 -8,60: -0,60 0,02 

Não uso de Psicotrópicos -4,70 -8,56: -0,85 0,01 

Boa Saúde percebida -0,89 -5,36: 3,57 0,69 

Escore GDS 1,06 0,49: 1,63 <0,01 

Dor dicotômica (sim) 5,47 1,51: 9,43 <0,01 

GPM Categórico 

Idade 0,19 -0,02: -0,002 0,18 

Sexo Masculino -5,06 -9,13: -1,00 0,01 

Não Uso de Psicotrópicos  -4,40 --8,35:-0,44 0,03 

Boa saúde Percebida 0,01 -4,92: 4,94 0,90 

Escore GDS 1,05 0,46: 1,63 <0.01 

Intensidade de dor (GPM)    

Leve 0 0 0 

Moderada 4,04 -0,26: 8,36 0,06 

Intensa  7,15 0,27:14,03 0,04 

Dor Crônica 

Idade 0,22 -0,05: -0,50 0,11 

Sexo Masculino -5,43 -9,43: -1,42 <0,01 
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Não uso de Psicotrópicos -4,79 -8,73: -0,85 
0,01 

Saúde Percebida -0,95 -5,61: 3,70 0,68 

Escore GDS 1,04 0,46: 1,62 <0,01 

Dor Crônica (sim) 3,82 -0,22: 7,86 0,06 
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5. DISCUSSÃO 

  

 O presente estudo teve como objetivo verificar a relação entre dor e medo de 

cair, por meio de um desenho transversal, numa amostra de idosos residentes em 

instituições de longa permanência. No que se refere à presença de dor, foi 

observado que grande parcela dos idosos relatou alguma queixa dolorosa, assim 

como também referiram alta prevalência de medo de cair.   

  Os resultados presentes nesse estudo demonstraram que 58,1% dos 

entrevistados relataram sentir dor, e 44,8% assumiram a presença de dor crônica. 

Esses resultados assemelham-se ao estudo conduzido por Pereira e colaboradores 

(2014), onde observou-se que a presença de dor crônica foi referida por 52,8% dos 

idosos. 

  Patel e colaboradores (2013) justificam que a elevada presença de dor em 

idosos ocorre devido às consequências do aumento da idade, além do próprio 

processo de institucionalização, uma vez que as condições impostas pelo novo 

domicílio, favorece o surgimento ou evolução dos quadros álgicos. Os sintomas 

dolorosos, muitas vezes, não recebem a atenção e assistência necessária para o 

combate das dores e acabam tornando-se problemas crônicos. Salienta-se que a 

presença de dor crônica pode sofrer variações de 30% a 90%, e essa discrepância 

justifica-se pelo modo como a dor é avaliada como, por exemplo, a definição de dor 

crônica utilizada, diferenças sociodemográficas e o instrumento utilizado na 

avaliação da dor (DELLAROZA et al, 2013).  

No que se refere a aplicação da GPM, o presente estudo apresentou uma 

média de 28,81 pontos, o que difere da média de validação da escala no Brasil 

(52,97). Essa divergência pode ser justificada pelos critérios utilizados na aplicação 

da escala, como a inclusão das respostas dos participantes que não relataram dor 

em geral, mas poderiam ter caso realizassem algumas das atividades descritas no 

instrumento. Outro fator que pode justificar essa variação é o fato de que algumas 

pessoas tem o limiar da dor mais elevado e consequentemente o mesmo estímulo 

doloroso pode provocar diferentes respostas frente ao estímulo da dor, portanto, o 

autorrelato da dor é uma questão subjetiva e pode variar de acordo com aspectos 

físicos e sociais (ARLI et al, 2018). A carência de pesquisas envolvendo a GPM, 
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devido ao seu pouco tempo de tradução e validação para o Brasil, dificulta a 

comparação dos resultados com outros estudos. 

 Na avaliação do medo de cair, através da FES-I, a média do escore 

encontrado (34,46) foi superior ao valor encontrado no estudo de validação da 

escala no Brasil (23,55). Esta diferença pode ser explicada pelo fato dos idosos 

institucionalizados apresentarem maiores restrições físicas e sociais e, 

consequentemente, maior medo de cair, apresentando escores superiores a 27 

pontos, o que tem associação com alta preocupação em cair (DELBAERE et al, 

2010).  

 Verificou-se que idosas do sexo feminino, idosos que relataram autoavaliação 

de saúde insatisfatória e usuários de drogas psicotrópicas tiveram uma maior 

pontuação na FES-I. Em relação ao público feminino, Gomes e colaboradores 

(2014) justificam que, embora ainda não exista um consenso final entre os 

pesquisadores na área descrita, acredita-se que as mulheres idosas apresentam 

mobilidade mais preservada que os homens e uma maior exposição às atividades 

diárias. Consequentemente, há um maior medo de cair. Além do fato que muitas 

vezes, por questões sociais, os idosos do sexo masculino não admitem seus medos 

e suas dores. 

 A relação entre a autoavaliação de saúde insatisfatória e maior pontuação na 

FES-I pode ser compreendida pelo fato de que pessoas com problemas de saúde 

tendem a encarar sua situação de maneira negativa, por focarem em suas limitações 

ou deficiências, impedindo o desenvolvimento de habilidades que os possibilite 

vencer essas limitações, logo, o medo de cair surge de maneira exacerbada (LACH; 

PARSONS, 2013); (LOPES et al, 2009). Por fim, a relação do medo de cair com a 

utilização de drogas psicotrópicas pode ser justificada pelo fato de que muitos 

desses medicamentos ocasionam uma diminuição da atividade do sistema nervoso 

central, produzindo alterações de comportamento e cognição, resultando em 

sonolência, tonturas e diminuição da capacidade de realização dos movimentos, 

provocando um aumento no medo de cair e das quedas (KWAN et al, 2012; 

EGGERMONT et al, 2012). 

 Semelhante a este estudo foram os achados de Lach e Parsons (2013), em 

que os autores realizaram uma revisão integrativa com o intuito de averiguar o 

impacto do medo de cair em idosos residentes em instituições de longa 
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permanência. Foram analisados 26 estudos com essa temática e observou-se que, 

embora o medo de cair seja associado a uma gama de fatores, alguns se 

destacaram por sua notoriedade, como o fato do sexo feminino apresentar maior 

medo de cair, assim como os idosos que apresentaram autoavaliação de saúde 

insatisfatória. 

 No que tange à relação entre idade e medo de cair, os resultados apontaram 

para uma correlação fraca, porém significativa, semelhante ao estudo realizado por 

Lopes e colaboradores (2009). Nesse estudo, são referenciados diversas pesquisas 

que mostram o aumento da idade como um dos fatores para o aumento do medo de 

cair, pois o aumento da idade é indicativo de diminuição de capacidade funcional, e 

a percepção por parte dos idosos dessa diminuição pode gerar um sentimento de 

baixa autoeficácia, colaborando para o aumento do medo de cair. 

Em relação à presença de dor, em nosso estudo, aqueles que relataram 

dores crônicas tiveram maior medo de cair de acordo com os resultados 

encontrados na FES-I. Esse resultado também foi encontrado por Lach e Parsons 

(2013), em que se observou a existência de correlações positivas e significativas 

entre o medo de cair e condições crônicas, tais como a presença de lesões 

ortopédicas, condições neurológicas, o uso de drogas psicotrópicas e a presença de 

dor. De acordo com Patel e colaboradores (2013), essa correlação pode ser 

justificada pelo fato da dor crônica está associada à diminuição da atividade física e 

predisposição às situações de incapacidade, contribuindo para a formação de ciclos 

de desuso, ocasionando o enfraquecimento muscular, perda do equilíbrio e 

alteração da biomecânica da marcha, que ao longo do tempo reforça a insegurança 

e o medo de cair. 

 No que se refere à intensidade da dor, os resultados encontrados mostraram 

que aqueles que relataram dores intensas tiveram um aumento de aproximadamente 

7 pontos na FES-I. Resultados semelhantes a este foram relatados em um estudo 

conduzido por Gale e colaboradores (2016). Esses autores realizaram um estudo 

longitudinal objetivando estabelecer a prevalência e os fatores de risco para quedas 

em idosos de ambos os sexos. Tal pesquisa contou com a participação de 1.994 

homens e 2.357 mulheres, ambos com idade superior a 60 anos. Em consonância 

com nosso estudo, foi visto que aqueles que relataram dor intensa tiveram um maior 

medo de cair. Outro estudo foi realizado para verificar a ocorrência de quedas em 
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idosos com dor crônica, onde observou-se que a presença de dor de forma intensa 

estava associada a um maior de medo de cair e consequentemente às quedas (Cruz 

et al 2011).  

 Ainda em relação à dor intensa, Leveille et al (2009) avaliaram a prevalência 

de dor crônica em idosos com idade superior a 70 anos. Os autores observaram que 

aqueles que sentiam dores mais intensas tiveram interferência na realização das 

atividades diárias, maior medo de cair e maior número de quedas. Autores afirmam 

que a relação entre dor intensa e maior medo de cair pode ser justificada pela 

degeneração nas articulações, inerentes ao envelhecimento e ao processo doloroso 

que atinge cerca de 70% da população idosa, em especial, nos joelhos, quadril e na 

coluna, interferindo na confiança do equilíbrio e gerando medidas compensatórias 

que podem levar ao aumento do medo de cair e às quedas (KARTTUNEN et al, 

2012).  

Stubbs e colaboradores (2014) realizaram uma metanálise com intuito de 

avaliar a relação entre a presença de dor e o risco de quedas, abrangendo 17.000 

idosos. Constatou-se que 50,5% dos idosos que relataram dor sofreram uma ou 

mais quedas nos últimos 12 meses, salientando que o histórico de quedas 

pregressas é um dos principais fatores de risco para o aumento do medo de cair. 

Embora as preocupações referentes ao medo de cair sejam prevalentes em 

pessoas que ja caíram, muitas das que não tem histórico de quedas também são 

afetadas. De acordo com estudos realizados por Zijstra et al (2007) e Lanziotti et al 

(2009), o medo de cair resulta, em muitas situações, nas mesmas incapacidades e 

complicações geradas por uma queda. 

 Stubbs e colaboradores (2014) realizaram uma revisão de literatura e 

descobriram que nenhum autor tinha estabelecido como objetivo principal analisar a 

relação da dor com o medo de cair. No entanto, eles relataram que a maioria dos 

estudos com propósito semelhante demonstrou associação estatisticamente 

significativa, mas poucos autores utilizaram uma escala de avaliação da dor com 

tamanha eficácia da GPM. 

O presente estudo destaca-se por ser de fácil reprodutibilidade e baixo custo, 

conquanto algumas possíveis limitações devem ser consideradas, como o fato da 

GPM ser uma escala relativamente nova e não haver muitos estudos abordando a 

sua utilização, além da escassez de pesquisas envolvendo a relaçao entre dor e 
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medo de cair. Entretando, a GPM é um questionário válido e confiável em idosos, 

mesmo com diversos problemas de saúde. A escolha da população com mobilidade 

preservada e o desenho adotado nessa pesquisa também podem se enquadrar 

como limitações do estudo. Por tratar-se de um estudo transversal, não foi possível 

verificar uma relação de causalidade entre os aspectos estudados, mas sim foi 

percebida significativa associação entre ambos os eventos. Frente a esta limitação, 

sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas para que uma relação de 

causalidade possa ser estabelecida e, a partir disso, condutas sejam mais 

direcionadas à causa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A presença de dor associada com o medo de cair é um acontecimento muito 

frequente na população idosa, aspecto que se torna ainda mais grave e 

incapacitante naqueles que residem em instituições de longa permanência. Os 

achados deste estudo fornecem informações relevantes, que remetem a existência 

de uma relação significativa entre a presença de dor e o medo de cair. Estes 

achados também sugerem a necessidade de uma avaliação clínica mais 

especializada em todos os idosos residentes em ILPI. Com as informações 

fornecidas, pode-se dar início à formulação de tratamentos direcionados ao controle 

da dor e, consequentemente, à diminuição do medo de cair e das quedas, reduzindo 

as complicações geradas por essa síndrome geriátrica. 

Diante do que foi proposto, como conclusão, pôde-se observar a relação 

entre a dor e o medo de cair, assim como a relação desse medo com o sexo 

feminino, pior percepção de saúde e sintomatologia depressiva. No entanto, ainda é 

nítida a carência de pesquisas que abordem essa temática no país. Nesse sentido, 

identificar as condições de saúde e os fatores responsáveis pela presença da dor, 

bem como buscar a realização de ações preventivas nesse contexto da dor e do 

medo de cair, servirão para promover por meio de  intervenções necessárias, uma 

melhora da autoeficácia, maior independência funcional e melhor qualidade de vida.  
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8. ANEXOS  

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA UFRN 
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ANEXO B – MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (Folstein, Folstein, Mchugh, 1975). 

 

Mini Exame do Estado Mental 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco da sua memória. 

Por favor, tente se concentrar para respondê-las. 

QUESTÕES RESPOSTAS PONTUAÇÃO 

01. Que data é hoje? 
 

(1)Certo 

(0)Errado  

02. Em que mês estamos? 
 

(1)Certo 

(0)Errado  

03. Em que ano estamos? 
 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

04. Em que dia da semana estamos? 
 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

05. Que horas são agora 
aproximadamente? (Considere 
correta a variação de mais ou menos 
uma hora) 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

06. Em que local nós estamos? 
(dormitório, sala, apontando para o 
chão)  

(1)Certo 
(0)Errado 

 

07. Que local é este aqui? 
(apontando ao redor num sentindo 
mais amplo para a casa)  

(1)Certo 
(0)Errado 

 

08. Em que bairro nós estamos ou 
qual o nome de uma rua próxima? 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

09. Em que cidade nós estamos? 
 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

10. Em que estado nós estamos? 
 

(1)Certo 
(0)Errado 
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11. Vou dizer 3 palavras e o(a) 
senhor(a) irá repeti-las a seguir:  
CARRO – VASO – TIJOLO                                              
(Falar as 3 palavras em seqüência.  
Caso o idoso não consiga, repetir no 
máximo 3 vezes para aprendizado. 
Pontue a primeira tentativa) 

31.a. CARRO                                                       
31.b. VASO                                                          
31. c. TIJOLO 

(1)Certo 
(0)Errado 

31.a:__________                                   
31.b:__________         
31. c:__________ 

12.  Gostaria que o(a) senhor(a) me 
dissesse quanto é: (se houver erro, 
corrija e prossiga. Considere correto 
se o examinado espontaneamente 
se corrigir) 

32.a. 100 – 7 _____ 

 

32.b. 93 – 7 _____ 

 

32.c.86 – 7 _____ 

 

32.d. 79 – 7 _____ 

 

32.e. 72 – 7 _____ 

(1)Certo 
(0)Errado 

32.a:__________                                   
32.b:__________         
32.c:__________ 
32.d:__________    
32.e:___________ 

13. O(a) senhor(a) consegue se 
lembrar das 3 palavras que lhe pedi 
que repetisse agora há pouco? 

33.a. CARRO                                                 
33.b. VASO                                                     
33.c. TIJOLO 

(1)Certo 
(0)Errado 

33.a:__________                                   
33.b:__________         
33. c:__________ 

14. Mostre um relógio e peça ao 
entrevistado que diga o nome. 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

15. Mostre uma caneta (lápis) e peça 
ao entrevistado que o nome. 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

16.  Preste atenção: vou lhe dizer 
uma frase e quero que repita depois 
de mim:  NEM AQUI, NEM ALI, NEM 
LÁ. (Considere somente se a 
repetição for perfeita) 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

17. Agora pegue este papel com a 
mão direita. Dobre-o ao meio e 
coloque-o no chão. (Falar todos os 
comandos de uma vez só) 

17.a.  Pega a folha com a 
mão correta 

 

17.b. Dobra corretamente 

 

17.c. Coloca no chão 

(1)Certo 
(0)Errado 

17.a:__________                                   
17.b:__________         
17. c:__________ 
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18. Vou lhe mostrar uma folha onde 
está escrito uma frase. Gostaria que 
fizesse o que está escrito: FECHE 
OS OLHOS 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

19. Gostaria que o(a) senhor(a) 
escrevesse uma frase de sua 
escolha, qualquer uma, não precisa 
ser grande. 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

20. Vou lhe mostrar um desenho e 
gostaria que o(a) senhor(a) copiasse, 
tentando fazer o melhor possível. 
Desenhar no verso da folha. 
(Considere apenas se houver 2 
pentágonos interseccionados, 10 
ângulos, formando uma figura com 4 
lados ou com 2 ângulos) 

 

(1)Certo 
(0)Errado 

 

 41. Escore Total:____________ 

 

 

 

FECHE OS OLHOS 
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ANEXO C - ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA VERSÃO CURTA (Yesavage, 
Sheikh, 1986) 
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ANEXO D - FALLS EFFICACY SCALE (FES-I) 
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ANEXO E – GERIATRIC PAIN MEASURE (Ferrel et. al. 2000) 

 

 

Geriatric Pain Measure  

Por favor, responda cada pergunta, marcando-a: Resposta Nota 

1. Você tem ou acha que teria dor com atividades intensas como 
correr, levantar objetos pesados ou participar de atividades que 
exigem esforço físico? 

Sim (  ) Não (  )  

2- Você tem ou acha que teria dor com atividades moderadas 
como mudar uma mesa pesada de lugar, usar um aspirador de 
pó, fazer caminhadas ou jogar bola? 

Sim (  ) Não (  )  

3- Você tem ou acha que teria dor quando levanta ou carrega 
sacolas de compras? 

Sim (  ) Não (  )  

4- Você tem ou acha que teria dor se subisse um andar de 
escada? 

Sim (  ) Não (  )  

5- Você tem ou teria dor se subisse apenas alguns degraus de 
escada? 

Sim (  ) Não (  )  

6- Você tem ou teria dor quando anda mais de um quarteirão? Sim (  ) Não (  )  

7- Você tem ou teria dor quando anda um quarteirão ou menos? Sim (  ) Não (  )  

8- Você tem ou teria dor quando toma banho ou se veste? Sim (  ) Não (  )  

9- Você já deixou de trabalhar ou fazer atividades por causa da 
dor? 

Sim (  ) Não (  )  

10- Você já deixou de fazer algo que você gosta por causa da 
dor? 

Sim (  ) Não (  )  

11- Você tem diminuído o tipo de trabalho ou outras atividades 
que faz devido à dor? 

Sim (  ) Não (  )  

12- O trabalho ou suas atividades já exigiram muito esforço por 
causa da dor? 

Sim (  ) Não (  )  

13- Você tem problema para dormir devido à dor? Sim (  ) Não (  )  

14- A dor impede que você participe de atividades religiosas? Sim (  ) Não (  )  

15- A dor impede que você participe de qualquer outra atividade 
social ou recreativa (além de serviços religiosos)? 

Sim (  ) Não (  )  

16- A dor te impede ou impediria de viajar ou usar transportes 
comuns? 

Sim (  ) Não (  )  

17- A dor faz você sentir fadiga ou cansaço? Sim (  ) Não (  )  

18- Você depende de alguém para te ajudar por causa da dor? Sim (  ) Não (  )  

19- Na escala de 0 a 10, com zero significando sem dor e dez 
significando a pior dor que você possa imaginar, como está a 
sua dor hoje? 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

_______ 
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20- Nos últimos sete dias, numa escala de zero a dez, com zero 
significando dor nenhuma e dez significando a pior dor que você 
consegue imaginar, indique o quanto em média sua dor tem 

sido severa. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

_______ 

 

21- Você tem dor que nunca some por completo? Sim (  ) Não (  )  

22- Você tem dor todo dia? Sim (  ) Não (  )  

23- Você tem dor várias vezes por semana? Sim (  ) Não (  )  

24- Durante os últimos sete dias, a dor fez você se sentir triste ou 
depressivo? 

Sim (  ) Não (  )  

 

PONTUAÇÃO: Dê um ponto para cada “Sim” e some as respostas numéricas 

PONTUAÇÃO TOTAL (0-42)_____________ PONTUAÇÃO AJUSTADA: _______________ (P. TOTAL x 2,38) 

(0-100) 
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9. APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para o(a) Sr(a) participar da pesquisa “PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES 
HOMEOSTÁTICO E CIRCADIANO DO SONO NO DESEMPENHO FUNCIONAL EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS” que é coordenada pelo professor Dr. John Fontenele Araújo. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Durante todas as etapas da pesquisa 
o(a) Sr(a) poderá solicitar quaisquer esclarecimentos a respeito de procedimentos e metodologia da pesquisa. 

 Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a relação entre sono e desempenho funcional em idosos 
residentes em instituições, ou seja, avaliaremos se os idosos estão passando por déficits funcionais, nos 
aspectos de nível de atividade física, funcionalidade, incapacidade, desempenho físico, mobilidade, marcha e 
equilíbrio. Sobre o sono, iremos verificar os hábitos de sono, a exemplo hora de dormir, hora de acordar, número 
de cochilos durante o dia, uso de medicamentos para dormir, número de despertares durante a noite. Ainda 
analisaremos outros dados coletados através de um “relógio de pulso”, chamado de actímetro, capaz de verificar 
a temperatura e movimentos do corpo, além da iluminação do ambiente em que se dorme.  

Caso decida aceitar o convite, o(a) Sr(a) será submetido(a) aos seguintes procedimentos: utilização de 
um dispositivo de pulso para avaliar o ciclo atividade-sono; entrevista sobre a qualidade do sono, preferências de 
horários para acordar e para dormir, sonolência durante o dia, dificuldade para dormir a noite; teste sobre 
desempenho cognitivo; perguntas sobre questões sociodemográficas, condições de saúde, de qualidade de vida, 
de nível de atividade física, de função física e de capacidade para desempenhar tarefas diárias; exame físico, 
como verificação do peso, altura; teste de orientados de desempenho de tarefas motoras, como velocidade de 
caminhada, equilíbrio, mobilidade avaliação de alguns marcadores relacionados ao processo de envelhecimento. 

A maioria das atividades realizadas será de natureza não invasiva. Desse modo, os riscos em participar 
dessa pesquisa são mínimos, e qualquer desconforto, físico ou emocional, que o(a) Sr(a) possa sentir, com 
qualquer que seja o procedimento, serão imediatamente interrompidos. 

 O(a) senhor(a) se beneficiará desta pesquisa na medida em que contribuir com as informações 
necessárias sobre suas condições de saúde, as quais ajudarão a ter um panorama geral sobre a saúde do idoso 
nas instituições asilares da Paraíba e contribuirão para que os profissionais de saúde criem estratégias de 

intervenção e prevenção contra agravos de saúde. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do o(a) Sr(a) não será identificado em nenhum 
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita sem a 
identificação dos indivíduos e de forma conjunta, permitindo uma melhor confidencialidade. Será preservada a 
proteção da imagem dos indivíduos e não utilização das informações em prejuízo das pessoas. 

Se o(a) Sr(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, ele(a) será ressarcido, 
caso solicite. Em qualquer momento, se o(a) Sr(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, o(a) Sr(a) terá direito a indenização. 
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O(a) Sr(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) Senhor(a) tiver a respeito desta pesquisa 
poderá perguntar diretamente ao responsável. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 
questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. Os endereços e telefones necessários encontram-se 
no final deste documento. 

 

AUTORIZAÇÃO 
Eu,____________________________________________________________________ declaro estar ciente e 
informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, seus objetivos, riscos e benefícios envolvidos, 
conforme explicados acima,  e desejo participar desta pesquisa voluntariamente. 

Assinatura:______________________________________________________ 

               

 

 

 

 

 

Pesquisador responsável: Dr. John Fontenele Araújo  

Assinatura:_____________________________________________________________ 

Endereço: Av. Salgado Filho, 3000. Campus Universitário. Departamento de Fisioterapia  

CEP: 59078-970 Natal-RN  

Telefone: (84) 96435834  

E-mail: johnfontenelearaujo@gmail.com 

 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa: 

Endereço: Praça do Campus Universitário, Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 1666  

CEP 59072-970 Natal-RN  

Telefone/fax: (84)3215-3135.  

E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

____________________           ____ / ____ / ______ 

Local                                                           Data 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS DADOS SÓCIODEMOGRAFICOS 
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APÊNDICE C – QUESTIONAMENTOS INICIAIS NA AVALIAÇÃO DA DOR 

QUESTIONARIO PARA AVALIAÇÃO DA DOR 

1. O senhor está sentindo alguma dor hoje?  
(     ) Sim   (     ) Não 

2. O senhor sente ou está sentindo alguma dor que aparece todo dia? 
(     ) Sim   (     ) Não 

3. O senhor sente ou está sentindo alguma dor que aparece toda semana? 
(     ) Sim   (     ) Não 

4. Há quanto tempo você sente esta(s) dor(es)? ____________ 
(     ) Sem dor 

(     ) Dor aguda 

(     ) Dor Crônica 

(     ) Ambas 

5. A qual motivo você atribui essa(as) dor(es)? 
_____________________________________________________________________ 

6. O que você costuma fazer para aliviar a dor? (se usar medicações, indague 
se foi receitada pelo médico) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 


