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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno de caráter mundial, com 

peculiaridades inerentes ao seu transcurso influenciadas por componentes socioeconômicos de 

cada país. No Brasil, a transição demográfica decorrente, sobretudo, da contínua queda na 

taxa de fecundidade e mortalidade, é evidenciada pela modificação na pirâmide etária da 

população que sugere um acelerado processo de envelhecimento e consequente necessidade 

de adequação dos serviços de saúde à demanda do grupo etário em ascensão, pessoas com 60 

anos ou mais. Este segmento da população cresce a uma taxa superior a 4% ao ano desde 

2012 até 2022, prevendo-se um incremento populacional deste grupo de mais de 1,0 milhão 

de idosos anualmente nos próximos dez anos (BRASIL, 2015). 

A respeito disso, ressalta-se que o envelhecimento se caracteriza como um processo 

dinâmico e progressivo, que implica em alterações de base morfológicas, funcionais, 

bioquímicas e psicológicas, que corroboram para o aumento da vulnerabilidade, uma vez que 

este apresenta-se de modo diferente em cada indivíduo (SILVA; ELALI, 2015), convergindo 

para determinadas situações negativas na vida do idoso, como por exemplo, as mudanças 

multidimensionais objetivas e subjetivas da saúde da pessoa idosa. 

Nesse contexto, atenta-se para o aumento da incidência das condições crônicas nessa 

população, passando a ser as principais causas de morbimortalidade, em nível mundial. Estas 

têm um ciclo de evolução bastante distinto das condições agudas, haja vista que 

corriqueiramente apresentam múltiplas causas que variam com o tempo, a exemplo da 

hereditariedade, dos hábitos de vida e da exposição a fatores fisiológicos e ambientais. 

Ressalta-se também que as condições crônicas apresentam evolução lenta, com período de 

duração mais longo, geralmente superior a três meses, e algumas se tornam permanentes 

(VILAÇA, 2012). Tais condições contribuem para o aumento do risco a hospitalização em 

idosos, assim como para a perda da sua funcionalidade (ALGILANI et al., 2014). 

No âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF) o objetivo principal é manter a 

pessoa idosa na comunidade, por meio da prevenção, tratamento e reabilitação de agravos, e 

pela busca ativa de seus riscos. Deste modo, considerando o cuidado em saúde, sua 

hospitalização só deve ser considerada quando a capacidade resolutiva deste nível de atenção 

se tornar ineficiente (MARIN; CECÍLIO, 2009). 

A respeito disso, é imprescindível atenção multidimensional ao idoso voltada para o 

ambiente da atenção básica, no sentido de contribuir para a prevenção e promoção da saúde.  



Ressalta-se também que o processo de hospitalização corrobora para o 

comprometimento da capacidade funcional pela impossibilidade do idoso em desempenhar 

Atividades Básicas da Vida Diária – ABVDS, assim como de realizar Atividades 

Instrumentais da Vida Diária – AIVDS. O referido declínio funcional, nesse âmbito, está 

comumente associado à elevação da dependência de cuidados, à diminuição da qualidade de 

vida e da autonomia da pessoa idosa (STHAL; WEY; CASTILHO, 2011). Conforme 

enfatizado, a hospitalização contribui para perda de autonomia e da funcionalidade do idoso 

muitas vezes associada à má nutrição, privação de sono, repouso excessivo e polifarmácia 

(PALLESCHI et al., 2011).  

Convém salientar que a internação hospitalar do idoso está associada ainda a uma série 

de problemas emocionais, haja vista que as ações e as interações neste ambiente incidem em 

um vínculo estabelecido por força situacional e estrutural. Nesse cenário, os idosos 

apresentam necessidades urgentes de atendimento e, de uma assistência multiprofissional e 

interdisciplinar determinada e dimensionada, no propósito de intervir neste processo, 

contribuindo para a qualidade da assistência, e principalmente, conduzindo ao 

reestabelecimento da saúde da pessoa idosa. 

Outro cenário que merece atenção multidimensional dos profissionais são as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), haja vista que este tem sido um local 

com aumento da procura em consequência do processo de envelhecimento populacional, 

(CAMARANO; KANSO, 2010). Carreira et al. (2011) mencionam que a permanência de 

pessoas idosas residindo em ILPIs converge para o aumentando da vulnerabilidade a quadros 

depressivos, podendo desencadear desordens psiquiátricas, perda da autonomia e agravamento 

de quadros patológicos preexistentes. 

Frente ao exposto, seja qual for o ambiente em que a pessoa idosa esteja inserida, é de 

essencial importância uma atenção multidimensional voltada a para o cuidado holístico a tal 

população, considerando desde a promoção e prevenção da saúde na atenção básica, e 

investigando também os aspectos que implicam na hospitalização desse paciente.  

Uma vez hospitalizado, o idoso também deverá receber a mesma atenção integral, haja 

vista a especificidade das necessidades que emergem deste processo, estando o mesmo 

totalmente associado ao aumento do grau de dependência quanto aos cuidados em saúde, o 

que demanda dos profissionais uma assistência diferenciada neste cenário. 

Nas ILPIs o quadro não é diferente. Os profissionais devem entender que a 

vulnerabilidade apresentada pelos idosos institucionalizados, que corrobora para a diminuição 

da qualidade de vida destes, cabendo à equipe identificar fatores de risco, fazer uso de uma 



avaliação multidimensional, fundamentada no julgamento clínico e na tomada de decisão, 

subsidiada pela aplicabilidade de instrumentos que subsidiem a identificação de tais fatores, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. 

Face às considerações ora mencionadas, questiona-se: Quais os fatores 

multidimensionais de ordem física, psicológica, social e emocional, que interferem na 

qualidade de vida das pessoas idosas, desde o âmbito da atenção básica, passando pelo 

cenário hospitalar e também aqueles inerentes ao ambiente das ILPIs? Qual a qualidade da 

assistência multiprofissional prestada a esta população em ambos os cenários? Qual o grau de 

dependência de cuidados, mais evidenciados nas pessoas idosas em ambos os cenários? 

Com o propósito de responder às questões de pesquisa supracitadas, foram delimitados 

para esse estudo os objetivos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 SUBPROJETO 1: Atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no âmbito da 

Atenção básica 

✓ Objetivo geral: Investigar a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no 

âmbito da Atenção básica. 

✓ Objetivos específicos: Caracterizar as pessoas idosas quanto aos aspectos 

sociodemográficos e clínicos; Identificar a prevalência dos fatores multidimensionais 

de ordem física, psicológica, social e emocional, que interferem na qualidade de vida 

das pessoas idosas no âmbito da atenção básica; Averiguar a qualidade da assistência 

multiprofissional prestada neste cenário; Identificar o grau de dependência de 

cuidados, mais evidenciados nas pessoas idosas no ambiente domiciliar; Verificar a 

associação entre os fatores multidimensionais e aspectos sociodemográficos e clínicos 

destes idosos.  

 

2.2 SUBPROJETO 2: Atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no contexto 

hospitalar 

✓ Objetivo geral: Analisar a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no 

ambiente hospitalar. 

✓ Objetivos específicos: Caracterizar as pessoas idosas quanto aos aspectos 

sociodemográficos e clínicos; Verificar quanto à dependência dos idosos quanto aos 

cuidados em saúde; Identificar a prevalência dos fatores multidimensionais de ordem 

física, psicológica, social e emocional, que interferem na qualidade de vida das 

pessoas idosas no cenário hospitalar; Delimitar a prevalência de sintomas depressivos 

na população idosa hospitaliza, Averiguar a qualidade da assistência multiprofissional 

prestada neste cenário; Analisar a associação entre o grau dependência e os aspectos 

sociodemográficos e clínicos destes idosos.  

 

2.3 SUBPROJETO 3: Atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa em Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPIs) 

✓ Objetivo geral: Investigar a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no 

ambiente das ILPIs. 

✓ Objetivos específicos: Caracterizar as pessoas idosas quanto aos aspectos 

sociodemográficos e clínicos; Verificar quanto à dependência dos idosos quanto aos 

cuidados em saúde neste local; Identificar a prevalência dos fatores multidimensionais 

de ordem física, psicológica, social e emocional, que interferem na qualidade de vida 

das pessoas idosas no referido cenário; Delimitar a prevalência de sintomas 

depressivos na população idosa institucionalizada, Averiguar a qualidade da 

assistência multiprofissional prestada neste cenário; Analisar a associação entre 

sintomas depressivos e os aspectos sociodemográficos e clínicos destes idosos.  

 

 

 



3. Metodologia 

 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório, descritivo e longitudinal, com 

delineamento quantitativo e qualitativo. Este tipo de metodologia tem se mostrado de grande 

utilidade nas análises referentes às pesquisas, em particular, no âmbito da saúde, uma vez que 

os pesquisadores dessa área têm encontrado respostas para problemas de pesquisas relativas a 

uma diversidade de objetos de investigação. 

 No que se refere ao delineamento quantitativo, Polit e Hungler (2004) 

salientam que este envolve a coleta sistemática de informações numéricas, com controle 

rigoroso e análise aprofundada dessas informações mediante procedimentos estatísticos. O 

tipo de abordagem utilizada nesta investigação caracteriza-se por uma única medida das 

variáveis de interesse. Portanto, não há seguimento nem controle, na fase de desenho, das 

variáveis preditoras e potenciais confundidoras que, juntamente com as variáveis respostas, 

são medidas simultaneamente (SZKLO; NIETO, 2006). 

Por sua vez, a abordagem qualitativa é frequentemente citada como uma arena crítica, 

científica e social. Um método que visa explorar a história de vida das pessoas, ou seu 

comportamento cotidiano. Visa a dar ênfase nas qualidades das entidades e nos processos e 

significados que não são examinados ou medidos experimentalmente quanto à quantidade, 

volume, intensidade ou frequência. Que por sua vez pode envolver uma grande variedade de 

materiais empíricos (estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, história de vida, 

entrevista, artefatos, textos e produções culturais, textos observacionais, históricos, interativos 

e visuais) que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos da vida dos 

indivíduos (ROMAN et al.,2013). 

3.2 Local de estudo 

No tocante ao Subprojeto de número 01, este terá como cenário o Centro de Atenção 

Integral à Saúde do Idoso (CAISI), um serviço de referência para o atendimento especializado 

de pessoas idosas do município de João Pessoa (Paraíba) e das cidades circunvizinhas: Conde, 

Cabedelo, Bayeux e Santa Rita. Ressalta-se ainda que este subprojeto também será 

desenvolvido nas Unidades de Saúde da Família, pertencentes ao Distrito Sanitário IV, no 

município de João Pessoa. Destaca-se que atualmente o Distrito Sanitário IV é composto por 

vinte e nove unidades básicas de saúde, sendo distribuído pelos bairros Varadouro, Bairro dos 



Estados, Torre, Trincheiras, Ilha do Bispo, Roger, Tambiá, Centro, Mandacaru, Treze de 

Maio, Padre Zé, Alto do Céu e Bairro dos Ipês. 

O subprojeto de número 02 será realizado no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), 

localizado no bairro de Tambiá na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. O referido 

hospital é de natureza pública não orçamentária, vinculado à secretaria municipal de João 

pessoa/PB e conveniado com o Sistema Único de Saúde. É referência em serviço ambulatorial 

especializado, tratamento cirúrgico eletivo de média a alta complexidades, assistência a 

doenças cardiológicas, renais crônicas, entre outras, tendo como público alvo usuários adultos 

e idosos. É retaguarda para pacientes com problemas de saúde graves e crônicos oriundos de 

unidades de saúde municipal e estadual, para UTIs e unidades clínicas, sendo realizados 

aproximadamente 2.700 atendimentos, 740 exames, 250 cirurgias e 2.300 internações. 

O subprojeto de número 03, por sua vez, será desenvolvido em uma ILPI intitulada: 

Vila Vicentina Júlia Freire, localizada no município de João Pessoa – PB. 

3.3 População e amostra 

No tocante ao subprojeto 01, a população do estudo será composta tanto pelos idosos 

cadastrados atualmente no CAISI, assim como aqueles pertencentes ao Distrito Sanitário IV, 

no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Serão incluídos no estudo os indivíduos 

maiores de 60 anos, de ambos os sexos, cadastrados em ambos os locais, no município de 

João Pessoa - PB. Convém esclarecer que a coleta de dados só será efetivada após a anuência 

das pessoas idosas e/ou dos seus responsáveis legais, expressa através da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE I). A outra população será 

composta pelos profissionais da saúde do CAISI e do Distrito Sanitário IV (médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas). Para selecionar a 

amostra serão estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: que os profissionais estejam 

atuando no distrito elegido para o estudo, no momento da coleta de dados; que estejam no 

mínimo há um ano no local; e que consintam em participar da pesquisa, assinando o TCLE 

(APÊNDICE II). Quanto ao cálculo amostral, a amostra em ambas as populações investigadas 

será do tipo probabilística. Para o cálculo desta, será considerada a seguinte fórmula: n = Z2 

PQ/d2, sendo n = tamanho amostral mínimo; Z = variável reduzida; P = probabilidade de 

encontrar o fenômeno estudado; Q = 1-P; d = precisão 32 desejada. Sendo adotado p = 50%, 

por se tratar de uma avaliação multidimensional, e parâmetro de erro amostral de 5%.  

No que se refere ao subprojeto 02, a população do estudo envolverá idosos internados 

na clínica médica do HMSI. A amostra será não probabilística, por acessibilidade ou 

conveniência. Serão incluídos no estudo os indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, 



de ambos os sexos, que estiverem internados no momento da coleta de dados. Convém 

esclarecer que a coleta de dados só será efetivada após a anuência das pessoas idosas e/ou dos 

seus responsáveis legais para participarem do estudo, expressa através da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE III). A outra população será 

composta pelos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas e nutricionistas) que formam o quadro do referido setor do HMSI, e que após 

esclarecidos sobre os objetivos do estudo, assinarão o TCLE (APÊNDICE IV). Quanto ao 

cálculo amostral para esta população, a amostra será do tipo probabilística. Para o cálculo 

desta, será considerada a seguinte fórmula: n = Z2 PQ/d2, sendo n = tamanho amostral 

mínimo; Z = variável reduzida; P = probabilidade de encontrar o fenômeno estudado; Q = 1-

P; d = precisão 32 desejada. Sendo adotado p = 50%, por se tratar de uma avaliação 

multidimensional, e parâmetro de erro amostral de 5%. Para selecionar a referida amostra, 

serão estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: que os profissionais estejam atuando no 

momento da coleta de dados; que estejam no mínimo há um ano no local; e que consintam em 

participar da pesquisa. 

Quanto ao subprojeto 03, a população será composta por todos moradores da ILPI 

selecionada totalizando um número de 64 idosos. A presente pesquisa seguirá a adoção dos 

seguintes critérios de inclusão: ser idoso(a) conforme o que preconiza o estatuto do idoso; 

residir em uma ILPIs a mais de um ano de tempo de permanência. Convém esclarecer 

também que a coleta de dados só será efetivada após a anuência das pessoas idosas e/ou dos 

seus responsáveis legais, expressa através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE V). A outra população será composta pelos profissionais da 

saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas) que 

formam o quadro do referida ILPI, e que após esclarecidos sobre os objetivos do estudo, 

assinarão o TCLE (APÊNDICE VI). Para selecionar a referida amostra, serão estabelecidos os 

seguintes critérios de inclusão: que os profissionais estejam atuando no momento da coleta de 

dados; que estejam no mínimo há um ano no local; e que consintam em participar da pesquisa. 

Quanto ao cálculo amostral, a amostra em ambas as populações investigadas será do tipo 

probabilística. Para o cálculo desta, será considerada a seguinte fórmula: n = Z2 PQ/d2, sendo 

n = tamanho amostral mínimo; Z = variável reduzida; P = probabilidade de encontrar o 

fenômeno estudado; Q = 1-P; d = precisão 32 desejada. Sendo adotado p = 50%, por se tratar 

de uma avaliação multidimensional, e parâmetro de erro amostral de 5%. 

 

 



3.4 Intrumento e coleta de dados 

  No que se refere ao subprojeto 01, para apreensão dos dados empíricos com os idosos, 

utilizar-se-á um instrumento contendo questões sociodemográficas e clínicas (APÊNDICE 

VII). A coleta de dados dar-se-á também por meio de um instrumento que engloba três 

escalas: a Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES-I-Brasil) validada por Camargos 

et al. (2010), o Índice Manchester de incapacidade associada ao pé doloroso no idoso, 

validado por Ferrari et al. (2008) e, um instrumento de predição de risco de hospitalização, 

desenvolvido por Boult et al., (1993) (ANEXO I). A Escala Internacional de Eficácia de 

Quedas (FES-I-Brasil) essa contempla 16 itens, os quais, investigam as atividades do dia-a-

dia com o intuito de verificar o nível de preocupação do investigado quanto ao risco de 

quedas durante a execução de tais atividades. As respostas possíveis às questões elencadas na 

FES-I-Brasil são de quatro tipos, com escores que variam de 1 a 4 pontos, dos quais: nenhum 

pouco preocupado = 1; um pouco preocupado = 2; muito preocupado = 3 e; extremamente 

preocupado = 4. A soma das respostas perfaz um total que varia de 16 a 64, sendo que, o 

somatório = 16 pontos consiste em ausência de preocupação; de 17 a 32 representa a presença 

de leve preocupação; de 33 a 48 compreende moderada preocupação e; a pontuação de 49 a 

64 indica preocupação extrema (CRUZ; DUQUE; LEITE, 2017). Vale salientar que, a 

presente escala constitui um indicador da possibilidade do risco de quedas, não consistindo 

em um instrumento preditivo de quedas, devendo a mesma ser de uso complementar à 

avaliação geriátrica ampla, pois, engloba fatores multidimensionais do idoso, permitindo a 

identificação do risco de queda, especialmente ao que tange à singularidade de cada idoso 

(CAMARGOS et al., 2010).  No que tange ao Índice Manchester de incapacidade associada 

ao pé doloroso no idoso (FERRARI et al., 2008), este é composto por 19 alternativas, que 

objetivam a identificação da incapacidade associada ao pé doloroso, contemplando aspectos 

relacionados à: movimentação, dor, preocupação com a dor e dificuldade de realizar 

determinado trabalho ou certa atividade de lazer devido à dor nos últimos trinta dias. Cada 

questão elencada no referido Índice possui respostas que indicam a frequência da ocorrência 

dos sintomas. As respostas e respectivas pontuações que deverão ser observadas na aplicação 

do Índice de Manchester compreendem: nunca, em nenhum momento = 0; sim, em alguns 

dias = 1 e; sim na maioria/todos os dias = 2. Ao término da aplicação do referido instrumento, 

calcula-se o somatório das pontuações, considerando que, a pontuação desejável é 0, visto 

que, a mesma corresponde a nenhum problema evidenciado pelo idoso, entretanto, o 

somatório igual a 38 indica que o mesmo apresenta algum problema em todos os itens 

investigados durante todos os dias (FERRARI et al., 2008). Quanto à coleta de dados 



direcionada aos profissionais, será utilizada a técnica de entrevista subsidiada por um 

instrumento semiestruturado, envolvendo as seguintes variáveis: dados sóciodemográficos 

dos participantes da pesquisa e informações relativas ao objetivo proposto ao estudo 

(APÊNDICE VIII). 

No tocante ao subprojeto 02, os dados empíricos com os idosos serão coletados, 

utilizando-se um instrumento contendo questões sociodemográficas e clínicas com variáveis 

significativas para a pesquisa como: sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

ocupação/profissão, cor da pele, renda familiar, motivo da hospitalização, tempo de 

internação, diagnóstico médico e uso de medicamentos (APÊNDICE IX). Vale ressaltar que 

nesse está inserido a Escala de Depressão Geriátrica – versão reduzida (EDG-15), para 

identificação dos possíveis sintomas depressivos. Esta possui questões com respostas 

dicotômicas ("sim" e "não"), com a pontuação total máxima de 15, sendo que "0 a 5 pontos" 

representa ausência de depressão, "6 a 10 pontos" significa depressão leve a moderada e "11 a 

15 pontos" indicam quadro de depressão grave (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999) (ANEXO II). 

Assevera-se ainda que esta escala vem sendo amplamente útil para o rastreamento de 

sintomas depressivos na população idosa, principalmente, em centros especializados 

(PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005). Como o objeto de estudo envolve preservação 

da cognição, os idosos que apresentarem escores no Mini-exame do Estado Mental – MEEM 

– superiores a 13 (analfabetos) e a 17 (alfabetizados) farão parte da amostra (BERTOLUCCI 

et al., 1994). Para a coleta de dados voltada aos profissionais, será utilizada a técnica de 

entrevista subsidiada por um instrumento semiestruturado, envolvendo as seguintes variáveis: 

dados sóciodemográficos dos participantes da pesquisa e informações relativas ao objetivo 

proposto ao estudo (APÊNDICE X). 

Quanto ao subprojeto 03, para apreensão dos dados empíricos com os idosos, utilizar-

se-á um instrumento contendo questões sociodemográficas e clínicas (APÊNDICE XI), o 

Inventário de Ansiedade Geriátrica Brasil – GAI-BR (MASSENA, 2014) e a Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale – CES-D (BATISTONI; NERI; CUPERTINO, 

2010) para rastreamento de sintomas depressivos entre os idosos (ANEXO III). O Inventário 

de Ansiedade Geriátrica Brasil – GAI-BR (MASSENA, 2014) compreende 20 itens 

dicotômicos que versam aspectos atrelados à ansiedade, nos quais, o respondente deve marcar 

a resposta correspondente à concordância ou discordância quanto à afirmativa elencada no 

item. O GAI-BR pode ser facilmente manuseado, podendo o mesmo ser autoaplicado ou 

aplicado por um profissional de saúde. Quanto à pontuação referente aos itens elencados no 

GAI-BR, convém destacar que, a concordância em relação a qualquer um dos itens elencados 



no inventário acarreta em 1 ponto, a discordância equivale a 0 ponto, assim, a soma total dos 

itens varia de 0 ponto, quando o respondente “discorda” de todas as afirmativas, até 20 pontos 

se o investigado “concorda” com todos os itens do inventário, desse modo, o somatório final 

igual a 20 indica maior ansiedade por parte dos idosos investigados. No que concerne à 

escala Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) (BATISTONI; NERI; 

CUPERTINO, 2010), ressalta-se que a mesma configura-se em um questionário 

autodescritivo composto por vinte itens. Cada item da referida escala possui quatro opções de 

respostas com pontuações de zero a três relacionadas à última semana:  nunca ou raramente = 

0 ponto; às vezes = 1; frequentemente = 2; sempre = 3. Após a aplicação da referida escala 

gera-se o escore total corresponde à soma da pontuação de todas as respostas, variando de 0 a 

60. As pontuações mais elevadas indicam a ocorrência de um maior número de sintomas 

depressivos. Os itens da CES-D incluem questões relativas ao humor (itens 3, 4, 6, 8, 9, 10, 

12, 16, 17 e 18), sintomas psicossomáticos (itens 1, 5 e 11), sintomas ligados às interações 

sociais (itens 14, 15 e 19) e sintomas relacionados ao funcionamento motor (itens 2, 7, 13 e 

20). Cabe destacar que, para a população idosa considera-se a pontuação >12 pontos como 

indicativa de sintomas depressivos significativos (BATISTONI; NERI; CUPERTINO, 2010). 

Quanto à coleta de dados direcionada aos profissionais da ILPI, será utilizada a técnica de 

entrevista subsidiada por um instrumento semiestruturado, envolvendo as seguintes variáveis: 

dados sóciodemográficos dos participantes da pesquisa e informações relativas ao objetivo 

proposto ao estudo (APÊNDICE XII). 

No tocante aos três subprojetos, considerando o desenho longitunal da presente 

pesquisa, e corroborando para o alcance dos objetivos propostos, a coleta de dados será 

desenvolvida continuamente, seguindo o cronograma presente neste projeto. 

Ressalta-se ainda que antecedendo a coleta de dados dos subprojetos 01 e 02, será 

solicitado à Secretaria Municipal de Saúde no município de João Pessoa – PB a permissão 

para a realização da pesquisa, mediante assinatura do Termo de Anuência e aprovação na 

GES, tornando-a ciente dos objetivos da pesquisa. Será solicitada também a anuência da Vila 

Vicentina para coleta do subprojeto 03. 

3.5 Análise dos dados 

Os dados serão analisados segundo abordagem quanti-qualitativa. Os dados 

quantitativos serão organizados, armazenados e analisados com o auxílio do programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 22.0, 

utilizando-se de recursos da estatística descritiva. Essa análise será de natureza univariada 

para todas as variáveis, incluindo medidas de frequência, de posição e de dispersão. Para 



comparação das variáveis categóricas, serão utilizados testes inferenciais, de acordo com os 

objetivos propostos neste plano.  

 No tocante à análise qualitativa, utilizar-se-á a análise de conteúdo, desenvolvida por 

Bardin (2011) em sua modalidade de análise temática que preconiza a apreensão dos aspectos 

comuns, ligados à maioria dos participantes associados a cada tema. Dentre os procedimentos 

metodológicos da análise de conteúdo utilizados a partir da perspectiva qualitativa a ser 

seguido é a decomposição do material a ser analisado em partes; distribuição das partes em 

categorias; realização de inferências dos resultados e, interpretação dos resultados obtidos à 

luz da fundamentação teórica adotada (BARDIN, 2011). Assim, os dados coletados serão 

analisados descritivamente a partir de uma incessante reflexão sobre os dados, pois se entende 

que é necessário um transitar constante entre teoria e realidade empírica no processo contínuo 

de influência sobre o que os dados significam em que implicam e para onde levam (BARDIN, 

2011). 

3.6 Riscos e benefícios 

Uma vez que toda pesquisa envolvendo seres humanos expõe risco, este estudo poderá 

gerar um dano eventual de imediato considerado mínimo, relacionado este a um possível 

desconforto psicológico frente à entrevista, decorrente de perguntas relacionadas a fatores que 

por vezes causam constrangimento, inquietação e por se tratar de temática referente à 

vulnerabilidade multidimensional da pessoa idosa e a prática profissional, estando esta 

inserida desde a atenção básica, hospitalizada e também em ILPIs.  

 Ressalta-se que os resultados desta pesquisa poderão subsidiar o planejamento e 

implementação de ações específicas, individualizadas e interdisciplinar com vistas a 

assistência integral voltada à saúde do idoso, que perpassa desde os níveis de atenção primário 

(promoção e proteção), passando pelo âmbito do serviço hospitalar e das ILPIs, no sentido de 

identificar riscos, detectar necessidades e também de promover a qualidade de vida da 

referida população. Esta pesquisa irá corroborar também para a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem, no sentido de conscientizar e sensibilizar os discentes, de forma 

segura, para que estes, futuramente, promovam uma assistência holística aos idosos, 

contribuindo também com a competência dos futuros profissionais de Saúde. 

3.7 Resultados esperados 

✓ Conhecer a multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no âmbito da Atenção básica, 

hospitalar e em Instituições de Longa Permanência para Idosos; 



✓ Descrever a caracterização as pessoas idosas quanto aos aspectos sociodemográficos e 

clínicos, no ambiente da Atenção básica, hospitalar e em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos;  

✓ Demonstrar a prevalência dos fatores multidimensionais de ordem física, psicológica, 

social e emocional, que interferem na qualidade de vida das pessoas idosas nos 

cenários da Atenção básica, hospitalar e em Instituições de Longa Permanência para 

Idosos; 

✓ Apresentar a assistência multiprofissional prestada idosas nos cenários da Atenção 

básica, hospitalar e em Instituições de Longa Permanência para Idosos;  

✓ Apontar a prevalência de sintomas depressivos na população idosa em ambos os 

cenários estudados; 

✓ Demonstrar o grau de dependência de cuidados, mais evidenciados nas pessoas idosas;  

✓ Verificar a associação entre os fatores multidimensionais e aspectos 

sociodemográficos e clínicos destes idosos. 

3.8 Posicionamento ético 

Cabe destacar que, durante todo o processo da pesquisa, especialmente na fase da 

coleta de informações empíricas, serão observados os aspectos éticos que normatizam a 

pesquisa envolvendo seres humanos dispostos na Resolução 466/2012 do CNS/MS/BRASIL, 

especialmente o sigilo e a confidencialidade das informações. Será garantido aos participantes 

o TCLE (conforme descrito na metodologia), e a coleta só será iniciada após aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CRONOGRAMA 

 

Período 2019 2020 2021 

 

Atividades 

 

2º Semestre 

 

1º Semestre 

 

2º Semestre 

 

1º Semestre 

Revisão de 

literatura 

    

Elaboração do 

projeto de pesquisa 

    

Encaminhamento 

do projeto de 

pesquisa para o 

Comitê de Ética e 

Pesquisa 

    

Coleta de dados 

junto aos 

participantes 

    

Análise dos dados     

Elaboração dos 

artigos científicos 

    

Encaminhamento 

dos artigos para 

periódicos 

científicos 

    

Elaboração do 

relatório semestral 

para a Direção 

acadêmica 

    

Elaboração do 

relatório final para 

a Direção 

acadêmica 

    

Envio do Relatório 

Final na íntegra em 

PDF, via 

notificação para o 

CEP FCM/PB, 

através da 

Plataforma Brasil  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ORÇAMENTO 

 

GESTOR FINANCEIRO:                            Fabiana Medeiros de Brito 

                                                                              Pesquisadora Responsável 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

QUANTIDADE 

 

VALOR UNITÁRIO R$ 

 

VALOR TOTAL R$ 

MATERIAL DE CONSUMO 

 

Papel (resma) 5 3,50 17,50 

Canetas 5 2,00 10,00 

Tinta para Impressora 2 21,00 42,00 

Marcador de texto 2 2,80 5,60 

MATERIAL PERMANENTE 

 

Notebook 1 1.390,00 1.390,00 

Impressora 1 299,00 299,00 

Pendrive 1 24,00 24,00 

TOTAL            1.788,10 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.  

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no âmbito da Atenção básica e está 

sendo desenvolvida pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sob a orientação do(a) Prof(a) Fabiana Medeiros de Brito.  
Os objetivos do estudo são: Investigar a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no âmbito da Atenção 

básica. A finalidade deste trabalho é contribuir para melhoria da qualidade de vida de idosos, especialmente, idosos em 

vulnerabilidade, fornecendo resultados instantâneos sobre a saúde dos mesmos, com vistas à subsidiar políticas vindouras que 

sejam benéficas para estas pessoas, bem como, fundamentar cuidados em saúde específicos e efetivos para esta população.  
Solicitamos a sua colaboração para participar de uma entrevista, a qual terá duração de aproximadamente 20 

minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa poderá causar certo desconforto quanto aos questionamentos do instrumento ou a duração da 

entrevista, no entanto, o(a) senhor(a) poderá recusar-se a responder ao questionamento que desejar, bem como poderá 

desistir da participação no estudo a qualquer momento, garantindo, desse modo, seu direito à liberdade, à privacidade e ao 

anonimato das informações fornecidas durante a entrevista.  
Esclarecemos que sua participação ou a participação do seu familiar do qual é responsável no estudo é voluntária e, 

portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

______________________________________ Assinatura 

do(a) pesquisador(a) responsável  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, 

dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo 

que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que 

receberei uma via desse documento.  

 

 

João Pessoa , ____de _________de _________                                 Impressão dactiloscópica   

_____________________________________________ Assinatura 

do participante ou responsável legal  

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Fabiana Medeiros de Brito. 

Telefone: (83) 99608-2544 ou para o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Endereço: Prédio Sede, Ladeira 

São Francisco, 16. Cidade: João Pessoa. UF: PB. CEP(correios): 58.010-630 E-mail: cienciasmedicas@cienciasmedicas.com.br          

Tel.: (83) 3044-0412. 

 
 

 



APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.  

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no âmbito da Atenção básica e está 

sendo desenvolvida pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sob a orientação do(a) Prof(a) Fabiana Medeiros de Brito.  
Os objetivos do estudo são: Investigar a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no âmbito da Atenção 

básica. A finalidade deste trabalho é contribuir para melhoria da qualidade de vida de idosos, especialmente, idosos em 

vulnerabilidade, fornecendo resultados instantâneos sobre a saúde dos mesmos, com vistas à subsidiar políticas vindouras que 

sejam benéficas para estas pessoas, bem como, fundamentar cuidados em saúde específicos e efetivos para esta população.  
Solicitamos a sua colaboração para participar de uma entrevista, a qual terá duração de aproximadamente 20 

minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa poderá causar certo desconforto quanto aos questionamentos do instrumento já que este 

investigar sua atuação profissional, ou a duração da entrevista, no entanto, o(a) senhor(a) poderá recusar-se a responder ao 

questionamento que desejar, bem como poderá desistir da participação no estudo a qualquer momento, garantindo, desse 

modo, seu direito à liberdade, à privacidade e ao anonimato das informações fornecidas durante a entrevista.  
Esclarecemos que sua participação profissional no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

______________________________________ Assinatura 

do(a) pesquisador(a) responsável  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, 

dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo 

que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que 

receberei uma via desse documento.  

 

 

João Pessoa , ____de _________de _________                                 Impressão dactiloscópica   

_____________________________________________ Assinatura 

do participante  

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Fabiana Medeiros de Brito. 

Telefone: (83) 99608-2544 ou para o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Endereço: Prédio Sede, Ladeira 

São Francisco, 16. Cidade: João Pessoa. UF: PB. CEP(correios): 58.010-630 E-mail: cienciasmedicas@cienciasmedicas.com.br          

Tel.: (83) 3044-0412. 

 
 

 



APÊNDICE III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.  

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no contexto hospitalar e está sendo 

desenvolvida pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sob a orientação do(a) Prof(a) Fabiana Medeiros de Brito. Os 

objetivos do estudo são: Analisar a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no ambiente hospitalar. A finalidade 

deste trabalho é contribuir para melhoria da qualidade de vida de idosos, especialmente, idosos em vulnerabilidade hospitalar, 

fornecendo resultados instantâneos sobre a saúde dos mesmos, com vistas à subsidiar políticas vindouras que sejam benéficas 

para estas pessoas, bem como, fundamentar cuidados em saúde específicos e efetivos para esta população.  
Solicitamos a sua colaboração para participar de uma entrevista, a qual terá duração de aproximadamente 20 

minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa poderá causar certo desconforto quanto aos questionamentos do instrumento ou a duração da 

entrevista, no entanto, o(a) senhor(a) poderá recusar-se a responder ao questionamento que desejar, bem como poderá 

desistir da participação no estudo a qualquer momento, garantindo, desse modo, seu direito à liberdade, à privacidade e ao 

anonimato das informações fornecidas durante a entrevista.  
Esclarecemos que sua participação ou a participação do seu familiar do qual é responsável no estudo é voluntária e, 

portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

______________________________________ Assinatura 

do(a) pesquisador(a) responsável  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, 

dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo 

que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que 

receberei uma via desse documento.  

 

 

João Pessoa , ____de _________de _________                                 Impressão dactiloscópica   

_____________________________________________ Assinatura 

do participante ou responsável legal  

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Fabiana Medeiros de Brito. 

Telefone: (83) 99608-2544 ou para o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Endereço: Prédio Sede, Ladeira 

São Francisco, 16. Cidade: João Pessoa. UF: PB. CEP(correios): 58.010-630 E-mail: cienciasmedicas@cienciasmedicas.com.br          

Tel.: (83) 3044-0412. 

 

 

 

 

 



APÊNDICE IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.  

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre a e está sendo desenvolvida pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sob a orientação 

do(a) Prof(a) Fabiana Medeiros de Brito.  
Os objetivos do estudo são: atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no contexto hospitalar. A finalidade 

deste trabalho é contribuir para melhoria da qualidade de vida de idosos, especialmente, idosos em vulnerabilidade, fornecendo 

resultados instantâneos sobre a saúde dos mesmos, com vistas à subsidiar políticas vindouras que sejam benéficas para estas 

pessoas, bem como, fundamentar cuidados em saúde específicos e efetivos para esta população.  
Solicitamos a sua colaboração para participar de uma entrevista, a qual terá duração de aproximadamente 20 

minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa poderá causar certo desconforto quanto aos questionamentos do instrumento já que este 

investigar sua atuação profissional, ou a duração da entrevista, no entanto, o(a) senhor(a) poderá recusar-se a responder ao 

questionamento que desejar, bem como poderá desistir da participação no estudo a qualquer momento, garantindo, desse 

modo, seu direito à liberdade, à privacidade e ao anonimato das informações fornecidas durante a entrevista.  
Esclarecemos que sua participação profissional no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

______________________________________ Assinatura 

do(a) pesquisador(a) responsável  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, 

dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo 

que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que 

receberei uma via desse documento.  

 

 

João Pessoa , ____de _________de _________                                 Impressão dactiloscópica   

_____________________________________________ Assinatura 

do participante  

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Fabiana Medeiros de Brito. 

Telefone: (83) 99608-2544 ou para o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Endereço: Prédio Sede, Ladeira 

São Francisco, 16. Cidade: João Pessoa. UF: PB. CEP(correios): 58.010-630 E-mail: cienciasmedicas@cienciasmedicas.com.br          

Tel.: (83) 3044-0412. 

 

 

 

 

 



APÊNDICE V 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.  

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre a Atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa em Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPIs) e está sendo desenvolvida pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sob a orientação do(a) Prof(a) 

Fabiana Medeiros de Brito. Os objetivos do estudo são: Investigar a atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa no 

ambiente das ILPIs. A finalidade deste trabalho é contribuir para melhoria da qualidade de vida de idosos, especialmente, idosos 

em vulnerabilidade, fornecendo resultados instantâneos sobre a saúde dos mesmos, com vistas à subsidiar políticas vindouras 

que sejam benéficas para estas pessoas, bem como, fundamentar cuidados em saúde específicos e efetivos para esta população.  
Solicitamos a sua colaboração para participar de uma entrevista, a qual terá duração de aproximadamente 20 

minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa poderá causar certo desconforto quanto aos questionamentos do instrumento ou a duração da 

entrevista, no entanto, o(a) senhor(a) poderá recusar-se a responder ao questionamento que desejar, bem como poderá 

desistir da participação no estudo a qualquer momento, garantindo, desse modo, seu direito à liberdade, à privacidade e ao 

anonimato das informações fornecidas durante a entrevista.  
Esclarecemos que sua participação ou a participação do seu familiar do qual é responsável no estudo é voluntária e, 

portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

______________________________________ Assinatura 

do(a) pesquisador(a) responsável  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, 

dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo 

que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que 

receberei uma via desse documento.  

 

 

João Pessoa , ____de _________de _________                                 Impressão dactiloscópica   

_____________________________________________ Assinatura 

do participante ou responsável legal  

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Fabiana Medeiros de Brito. 

Telefone: (83) 99608-2544 ou para o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Endereço: Prédio Sede, Ladeira 

São Francisco, 16. Cidade: João Pessoa. UF: PB. CEP(correios): 58.010-630 E-mail: cienciasmedicas@cienciasmedicas.com.br          

Tel.: (83) 3044-0412. 

 

 

 

 

 



APÊNDICE VI 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.  

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre a e está sendo desenvolvida pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sob a orientação 

do(a) Prof(a) Fabiana Medeiros de Brito.  
Os objetivos do estudo são Atenção multidimensional à Saúde da Pessoa Idosa em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs). A finalidade deste trabalho é contribuir para melhoria da qualidade de vida de idosos, 

especialmente, idosos em vulnerabilidade, fornecendo resultados instantâneos sobre a saúde dos mesmos, com vistas à 

subsidiar políticas vindouras que sejam benéficas para estas pessoas, bem como, fundamentar cuidados em saúde específicos e 

efetivos para esta população.  
Solicitamos a sua colaboração para participar de uma entrevista, a qual terá duração de aproximadamente 20 

minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. 

Informamos que essa pesquisa poderá causar certo desconforto quanto aos questionamentos do instrumento já que este 

investigar sua atuação profissional, ou a duração da entrevista, no entanto, o(a) senhor(a) poderá recusar-se a responder ao 

questionamento que desejar, bem como poderá desistir da participação no estudo a qualquer momento, garantindo, desse 

modo, seu direito à liberdade, à privacidade e ao anonimato das informações fornecidas durante a entrevista.  
Esclarecemos que sua participação profissional no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição (se for o caso). Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

______________________________________ Assinatura 

do(a) pesquisador(a) responsável  

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, 

dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo 

que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que 

receberei uma via desse documento.  

 

 

João Pessoa , ____de _________de _________                                 Impressão dactiloscópica   

_____________________________________________ Assinatura 

do participante  

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Fabiana Medeiros de Brito. 

Telefone: (83) 99608-2544 ou para o Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Endereço: Prédio Sede, Ladeira 

São Francisco, 16. Cidade: João Pessoa. UF: PB. CEP(correios): 58.010-630 E-mail: cienciasmedicas@cienciasmedicas.com.br          

Tel.: (83) 3044-0412. 

 

 

 

 



APÊNDICE VII 

 

INSTRUMENTO DE COLETA EM PESSOAS IDOSAS 

  

1. NÚMERO DO QUESTIONÁRIO: __________ 

2. DATA: ____/____/________ 

 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO MÉDICO/ HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: 

_____________________________________________________________________ 

 

4. MEDICAMENTOS USADOS: 

 ____________________________________________________________________ 

 

5. SEXO:  

( 1 ) Feminino   

( 2 ) Masculino 

6. IDADE:_________ ANOS         

7. ESTADO CIVIL:  

( 1 ) Casada(O)/União Consensual                    

( 2 ) Viúva(O) 

( 3 ) Solteira(O)           

( 4 ) Separada(O)  

( 5 ) Outros                   

( 98 ) Não Respondeu (NR)          

8. O SR(A) FREQUENTOU A ESCOLA?  

( 1 ) Sim          

( 2 ) Não 

( 98 ) NR        

( 99 ) NA   

 

9. QUANTOS ANOS O SR(A) FREQUENTOU A ESCOLA? 

(Marcar 0 para quem não frequentou a escola)                       

10. QUAL A SUA RENDA MENSAL? ___________ Reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Sociodemográficas e Clínicas 



APÊNDICE VIII 

 

DESTINADO AOS PROFISSSIONAIS ATENÇÃO BÁSICA 

1. Iniciais: __________ 

2. Idade: ___________  

3. Situação Conjugal: 

[    ]solteiro(a)    [    ]casado(a)    [    ]separado(a)    [    ]viúvo(a)    [    ]união estável 

4. Escolaridade: Anos de estudos:___________________ 

[    ]Ensino Técnico:_________________    [    ]Completo             [    ]Incompleto 

[    ]Ensino Superior:_________________   [    ]Completo             [    ]Incompleto 

[    ]Especialização:__________________  [    ]Completo             [    ]Incompletor 

[    ]Curso de capacitação:___________________ 

5. Ocupação/profissão:___________________________.Tempo de atuação:________ 

6. Você se considera um bom profissional? 

7. O que lhe motiva a realizar suas atividades profissionais de maneira exitosa? 

8. Quem são os idosos que necessitam de cuidados? 

9. Ao realizar os procedimentos você esclarece o idoso sobre o que será realizado?  

10. Como acontecem as atividades de lazer na UBS? 

11.Existe uma boa relação entre a equipe multiprofissional? 

12.Existe uma boa relação entre os profissionais e os idosos? 

13. Para você, em que consiste o cuidado multidimensional? 

 

 

APÊNDICE IX 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

1- NÚMERO DO QUESTIONÁRIO:  

 

2- DATA:  

 

 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

VOU AGORA FAZER ALGUMAS PERGUNTAS PARA VERMOS COMO ESTÁ A SUA MEMÓRIA, TUDO 

BEM? 

1- acerto      0 – erro 

 

3- ORIENTAÇÃO TEMPORAL – Leia as perguntas 

Em que ano nós estamos? 1 0 

Cognição 

 



Em que estação do ano nós estamos ( pode-se considerar inverno e verão) 1 0 

Em que mês nós estamos? 1 0 

Em que dia do mês nós estamos? 1 0 

Em que dia da semana nós estamos? 1 0 

                                                                                           

               pontos 

 

4- ORIENTAÇÃO ESPACIAL - Leia as perguntas 

Em que estado nós estamos? 1 0 

Em que cidade nós estamos  1 0 

Em que bairro nós estamos? 1 0 

Em que lugar / prédio nós estamos? 1 0 

Em que andar nós estamos? 1 0 

 

                                     pontos 

5- REGISTRO 

Preste atenção! Eu vou dizer 3 palavras e o Sr.(a) vai repeti-las quando eu terminar. Memorize-as, pois eu vou perguntar 

por elas novamente dentro de alguns minutos.  

As palavras são: CARRO (pausa); VASO (pausa) e BOLA (pausa).  

Agora, repita as palavras para mim: 

CARRO 1 0 

VASO 1 0 

BOLA 1 0 

 

6- ATENÇÃO E CÁLCULO 

“Agora eu gostaria que o Sr(a)  subtraísse 7 de 100 e do resultado subtraísse 7. Vamos fazer umas contas de subtração 

(pausa).  

Vamos começar? Quanto é 100 menos 7? 

100 – 7 = 93 1 0 

93 - 7 = 86 1 0 

86 – 7 = 79 1 0 



79 – 7 = 72 1 0 

72 – 7 = 65 1 0 

  

   Se não atingir o escore máximo ( 5 pontos) peça: 

Soletre a palavra MUNDO. 

 Corrija os erros de soletração e então peça: 

 “Agora, soletre a palavra MUNDO de trás para frente” 

O 1 0 

D 1 0 

N 1 0 

U 1 0 

M 1 0 

 

Considere o maior resultado 

                    pontos 

 

7 – MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO 

“ Quais foram as 3 palavras que eu pedi que o Sr(a) memorizasse”? 

CARRO 1 0 

VASO 1 0 

BOLA 1 0 

 

                      pontos 

8- NOMEAR OBJETOS 

Aponte o lápis e o relógio e pergunte: 

O que é isso? (LÁPIS) 1 0 

O que é isso? (RELÓGIO) 1 0 

 

                                         pontos 

                

9 - REPETIR 

“Agora eu vou pedir  para o Sr(a) repetir o que eu vou dizer. Certo? Então repita: 



“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ” 1 0 

 

                       Pontos 

 

10– COMANDO DE ESTÁGIOS 

“Agora ouça com atenção porque eu vou pedir para o Sr(a) fazer uma tarefa (pausa). Preste atenção, pois eu só vou falar 

uma vez.” 

Pegue este papel com a mão direita (pausa) 1 0 

Com as duas mão, dobre-o ao meio uma vez (pausa) 1 0 

 Jogue-o no chão ! 1 0 

 

                                          

                       pontos 

11- ESCREVER UMA FRASE COMPLETA 

Peça: “Escreva uma frase” 

 

 

 

 

 

                         ponto 

 

12- LER E EXECUTAR 

“Por favor, faça isso que está escrito no papel”! 

FECHE OS OLHOS 

ponto  

  

 

13- COPIAR DIAGRAMA 

Peça: “Copie esse desenho” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14 – ESCORE NO MEEM                         PONTOS 

 

ESCORES DO MEEM 

 

ANALFABETOS 

 

> ou = 14 PONTOS IDOSO 

 

ALFABETIZADOS 

 

> ou = 18 PONTOS IDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

15- SEXO:  

( 1 ) FEMININO   

( 2 ) MASCULINO 

 

16- IDADE                     ANOS         

 

17- ESTADO CIVIL:  

Sociodemográfico 



( 1 ) CASADA(O) / MORANDO JUNTO                    

( 2 ) VIÚVA(O) 

( 3 ) SOLTEIRA(O)          ( 4 ) SEPARADA(O)  

( 5 ) OUTROS                   ( 98 ) NR  

          

18- QUAL A SUA COR?    

( 1 ) BRANCA    ( 2 ) PRETA    ( 3 ) AMARELA 

( 4 ) PARDA       ( 5 ) OUTRA   ( 97) NS  ( 98 ) NR   ( 99 ) NA 

            

19 - ESCOLARIDADE 

( 1 ) SEM INSTRUÇÃO ( 2 )PRIMEIRO GRAU ( 3 ) SEGUNDO GRAU  

( 4 ) SUPERIOR      ( 98 ) NR       ( 99 ) NA 

                       

20- QUAL A RENDA MENSAL DO SR(A)? 

 

                                      REAIS. 

 

22- TEMPO DE PERMANÊNCIA NESTA ILPI(ANOS):  ________ 

 

 

 

23- UTILIZA REMÉDIOS PARA DORMIR? 

( 1 ) SIM         ( 2 ) NÃO 

( 98 ) NR       ( 99 ) NA 

 

 

24- DOENÇAS (MARQUE COM UM X AS DOENÇAS QUE POSSUI E PODE MARCAR MAIS DE UMA) 

 

Doenças Sim não 

Hipertensão 1 2 

Diabetes 1 2 

Tabagismo 1 2 

Alcoolismo 1 2 

Obesidade 1 2 

Asma 1 2 

Alergias 1 2 

Cardiopatias 1 2 

Outras 1 2 

Nenhuma 1 2 

 

APÊNDICE X 

 

DESTINADO AOS PROFISSSIONAIS HOSPITAL 

1. Iniciais: __________ 

2. Idade: ___________  



3. Situação Conjugal: 

[    ]solteiro(a)    [    ]casado(a)    [    ]separado(a)    [    ]viúvo(a)    [    ]união estável 

4. Escolaridade: Anos de estudos:___________________ 

[    ]Ensino Técnico:_________________    [    ]Completo             [    ]Incompleto 

[    ]Ensino Superior:_________________   [    ]Completo             [    ]Incompleto 

[    ]Especialização:__________________  [    ]Completo             [    ]Incompletor 

[    ]Curso de capacitação:___________________ 

5. Ocupação/profissão:___________________________.Tempo de atuação:________ 

6. Você se considera um bom profissional? 

7. O que lhe motiva a realizar suas atividades profissionais de maneira exitosa? 

8. Quem são os idosos que necessitam de cuidados? 

9. Ao realizar os procedimentos você esclarece o idoso sobre o que será realizado?  

10. Como acontecem as atividades de lazer no hospital? 

11.Existe uma boa relação entre a equipe multiprofissional? 

12.Existe uma boa relação entre os profissionais e os idosos? 

13. Para você, em que consiste o cuidado multidimensional? 

 

APÊNDICE XI 

 

DESTINADO AOS PROFISSSIONAIS ILPI 

1. Iniciais: __________ 

2. Idade: ___________  

3. Situação Conjugal: 

[    ]solteiro(a)    [    ]casado(a)    [    ]separado(a)    [    ]viúvo(a)    [    ]união estável 

4. Escolaridade: Anos de estudos:___________________ 

[    ]Ensino Técnico:_________________    [    ]Completo             [    ]Incompleto 

[    ]Ensino Superior:_________________   [    ]Completo             [    ]Incompleto 

[    ]Especialização:__________________  [    ]Completo             [    ]Incompletor 

[    ]Curso de capacitação:___________________ 

5. Ocupação/profissão:___________________________.Tempo de atuação:________ 

6. Você se considera um bom profissional? 

7. O que lhe motiva a realizar suas atividades profissionais de maneira exitosa? 

8. Quem são os idosos que necessitam de cuidados? 

9. Ao realizar os procedimentos você esclarece o idoso sobre o que será realizado?  

10. Como acontecem as atividades de lazer na ILPI? 

11.Existe uma boa relação entre a equipe multiprofissional? 

12.Existe uma boa relação entre os profissionais e os idosos? 

13. Para você, em que consiste o cuidado multidimensional? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

Inventário de Ansiedade Geriátrica Brasil – GAI-BR (MASSENA, 2014) 

Por favor, responda aos itens de acordo com como o(a) senhor(a) tem se sentido na última semana. Marque o círculo 

CONCORDO se você concorda em maior grau que esse item descreve você; marque o círculo DISCORDO se você 

discorda em maior grau que esse item descreve você. 

  CONCORDO DISCORDO 

1 Eu me preocupo em grande parte do tempo.   

2 Eu acho difícil tomar uma decisão.   

3 Sinto-me agitado com frequência.   

4 Eu acho difícil relaxar.   

5 Eu frequentemente não consigo aproveitar as coisas por causa de 

minhas preocupações. 

  

6 Pequenas coisas me aborrecem muito.   

7 Eu frequentemente sinto como se tivesse um “frio na barriga”.   

8 Eu penso que sou preocupado.   

9 Não posso deixar de preocupar-me mesmo com coisas triviais.   

10 Frequentemente me sinto nervoso.   

11 Meus próprios pensamentos com frequência me deixam ansioso.   

12 Tenho dor de estômago por causa das minhas preocupações.   

13 Eu me vejo como uma pessoa nervosa.   

14 Eu sempre espero que o pior irá acontecer.   

15 Frequentemente me sinto tremendo por dentro.   

16 Eu acho que minhas preocupações interferem na minha vida.   

17 Minhas preocupações frequentemente me oprimem.   

18 Às vezes eu sinto como se tivesse um grande nó no estômago.   

19 Eu perco coisas por me preocupar demais.   

20 Frequentemente me sinto chateado.   

       Pontuação: 1 ponto para as respostas CONCORDO em todas as questões. 

 

 

ANEXO II 

 

Escala de depressão do Center for Epidemiological Studies – CES-D (BATISTONI; NERI; CUPERTINO, 2010) 

Perguntas Nunca ou 

raramente 

Às vezes Frequentemente Sempre 

1. O(a) Sr(a). sentiu-se incomodado(a) com 

coisas que habitualmente não lhe incomodam? 

    

2. O(a) Sr(a). não teve vontade de comer ou 

teve pouco apetite? 

    

3. O(a) Sr(a). sentiu não conseguir melhorar 

seu estado de ânimo mesmo com a ajuda de 

familiares 

e amigos?  

    

4. O(a) Sr(a). sentiu-se, quando comparado(a) a 

outras pessoas, tendo tanto valor quanto a 

maioria 

delas? 

    

5. O(a) Sr(a). sentiu dificuldade de se 

concentrar no que fazia? 

    

6. O(a) Sr(a). sentiu-se deprimido(a)     

7. O(a) Sr(a). sentiu que teve que fazer esforço 

para dar conta das suas tarefas habituais? 

    

8. O(a) Sr(a). sentiu-se otimista sobre o futuro?     

9. O(a) Sr(a). considerou que sua vida tinha 

sido um fracasso? 

    



10. O(a) Sr(a). sentiu-se amedrontado(a)?     

11. Seu sono não foi repousante?     

12. O(a) Sr(a). esteve feliz?     

13. O(a) Sr(a). falou menos que o habitual?     

14. O(a) Sr(a). sentiu-se sozinho(a)?     

15. As pessoas não foram amistosas com o(a) 

Sr(a).? 

    

16. O(a) Sr(a). aproveitou a vida?     

17. O(a) Sr(a). teve crises de choro?     

18. O(a) Sr(a). sentiu-se triste?     

19. O(a) Sr(a). sentiu que as pessoas não 

gostavam do(a) Sr(a).? 

    

20. O(a) Sr(a). não conseguiu levar adiante suas 

coisas? 

    

   Escore: (nunca ou raramente = 0; às vezes = 1; frequentemente = 2; sempre = 3) 

 

 

ANEXO III  

 

Escala de Eficácia de Quedas – Internacional – Brasil (FES-I-Brasil) (CAMARGOS; DIAS; DIAS; FREIRE, 2010) 

 

Agora nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre qual é sua preocupação a respeito da possibilidade de cair. Por 

favor, responda imaginando como você normalmente faz a atividade. Se você atualmente não faz a atividade (por ex. 

alguém vai às compras para você), responda de maneira a mostrar como você se sentiria em relação a quedas se você 

tivesse que fazer essa atividade. Para cada uma das seguintes atividades, por favor, marque o quadradinho que mais se 

aproxima de sua opinião sobre o quão preocupado você fica com a possibilidade de cair, se você fizesse esta atividade. 

 Nem um 

pouco 

preocupado 

Um pouco 

preocupado 

Muito 

preocupado 

Extremamente 

preocupado 

1. Limpando a casa (ex: passar pano, 

aspirar ou tirar a poeira) 

    

2. Vestindo ou tirando a roupa     

3. Preparando refeições simples     

4. Tomando banho     

5. Indo às compras     

6. Sentando ou levantando de uma 

cadeira 

    

7. Subindo ou descendo escadas     

8. Caminhando pela vizinhança     

9. Pegando algo acima de sua cabeça 

ou do chão 

    

10. Indo atender o telefone antes que 

pare de tocar 

    

11. Andando sobre superfície 

escorregadia (ex: chão molhado) 

    

12. Visitando um amigo ou parente     

13. Andando em lugares cheios de 

gente 

    

14. Caminhando sobre superfície 

irregular (com pedras, esburacada) 

    

15. Subindo ou descendo uma ladeira     

16. Indo a uma atividade social (ex: ato 

religioso, reunião de família ou 

encontro no clube) 

    

Escores: pontuação > ou = a 23 está associada à queda esporádica, enquanto uma pontuação superior a 31 pontos está associada a queda 

recorrente. 

 

 

ANEXO IV 

 

Índice Manchester de incapacidade associada ao pé doloroso (FERRARI et al., 2008) 

 

ASSINALAR UM QUADRADO PARA CADA AFIRMAÇÃO 

Durante o último mês (últimos 30 dias), isso se aplicou a mim. 



Por causa das dores nos meus pés: Nunca Alguns dias Na maioria dos 

dias 

Eu evito caminhar fora de casa    

Eu evito caminhar longas distâncias    

Eu caminho com dificuldade    

Caminho vagarosamente    

Ao caminhar, eu tenho de parar e descansar meus pés    

Eu evito caminhar sobre superfícies ásperas, ou irregulares, 

sempre que possível 

   

Eu evito ficar de pé por muito tempo    

Eu pego ônibus, metrô ou ando de carro com mais frequência    

Eu preciso de ajuda nas tarefas domésticas/compras    

Eu ainda faço tudo, mas com mais dor ou desconforto    

Eu fico irritado quando meus pés doem    

Estou sempre fico preocupado em relação aos meus pés    

Preocupo-me em relação aos sapatos que preciso calçar    

Eu tenho dores constantes nos pés    

Meus pés doem mais de manhã    

Meus pés doem mais de noite    

Sinto dores e pontadas nos meus pés    

Sou incapaz de realizar o trabalho que fazia antes    

Eu não consigo mais realizar todas as minhas atividades 

anteriores (esportes, dançar, caminhar por morros etc.) 

   

Pontuação do índice: Nunca em nenhum momento = ponto 0; Sim, em alguns dias = ponto 1; Sim, na maioria/todos os dias = 

ponto 2. 
 

ANEXO V 

 

EDG-15 (SOME O TOTAL DE PONTOS AO FINAL) 

 

EDG-15 Escore 

 Não Sim 

1. Você está basicamente satisfeito com sua vida? 1 0 

2. Você deixou muito de seus interesses e atividades? 0 1 

3. Você sente que sua vida está vazia? 0 1 

4. Você se aborrece com frequência? 0 1 

5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? 1 0 

6 Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?  0 1 

7. Você se sente feliz a maior parte do tempo? 1 0 

8. Você sente que sua situação não tem saída? 0 1 

9. Você prefere ficar em casa (aqui) a sair e fazer coisas novas? 0 1 

10. Você se sente com mais problema de memória do que a maioria? 0 1 

11. Você acha maravilhoso estar vivo? 1 0 

12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? 0 1 

13. Você se sente cheio de energia? 1 0 

14. Você acha que sua situação é sem esperanças? 0 1 

15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você? 0 1 

Escore total  

Ausência de depressão: 0 a 5; Depressão leve: 6 a 10; Depressão grave:11 a 15.  

Sim: 1; Não: 2 

 


