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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar o risco de quedas em idosos residentes na comunidade de Ceilândia, Distrito 

Federal. Metodologia: estudo transversal, de abordagem quantitativa, realizado em 2016, em 

uma Unidade Básica de Saúde de Ceilândia. A amostra consistiu em 108 idosos, os quais foram 

submetidos a identificação, avaliação nutricional, avaliação cognitiva e avaliação do risco de 

quedas através do Fall Risk Score de Downton e Teste de Equilíbrio de Berg. Os dados foram 

analisados no software estatístico Special Package for Social Sciences (SPSS). O nível de 

significância foi de p<0,05. Resultados: amostra composta em sua maioria pelo sexo feminino 

com faixa etária prevalente de 60 a 64 anos. De acordo com o Teste de Equilíbrio de Berg, 91,7% 

dos idosos apresentam risco de quedas. Pelo Fall Risk Score de Downton, 89,8% apresentam 

risco de quedas. Foi identificada associação entre o risco de quedas, avaliado pelo Teste de 

Equilíbrio de Berg, com o sexo (p=0,023), grau de escolaridade (p=0,029), comorbidades 

(p=0,000) e desempenho cognitivo (p=0,001). Já na avaliação pelo Fall Risk Score de Downton, 

há associação do risco de quedas com o grau de escolaridade (p=0,01) e medicações (p=0,030). 

Conclusão: Os resultados deste estudo reforçam que a amostra estudada é composta, em sua 

maioria, por idosos que possuem alto risco de quedas. Destacaram-se como fatores de risco para 

quedas: idade, grau de escolaridade, comorbidades e desempenho cognitivo. Os achados 

reforçam a necessidade de os profissionais de saúde atuarem na prevenção destes eventos. 

Palavras-chave: Envelhecimento; Idoso; Acidentes por queda; Enfermagem; 

 

ABSTRACT 

 

Goal: to evaluate the risk of falls in elderly residents in the community of Ceilândia, Federal 

District. Methodology: a cross-sectional, quantitative approach, conducted in 2016, in a Basic 

Health Unit. The sample consisted of 108 elderly subjects, who were submitted to the risk 

assessment of falls through Downton's Fall Risk Score and Equilibrium Test Berg. The data 

were analyzed in the statistical software Special Package for Social Sciences (SPSS). The level 

of significance was p <0.05. Results: sample composed mostly of females, the prevailing age 

range was 60 to 64 years. According to the Berg Balance Test, 91.7% of the elderly are under 

risk of falls. For Downton's Fall Risk Score, 89.8% are under risk for falls. An association 

between the risk of falls assessed by the Berg Balance Test, was identified with sex (p=0.023), 

educational level (p=0.029), comorbidities (p=0.000) and cognitive performance (p=0.001). In 

the Downton Fall Risk Score, there is an association with the risk of falls and the level of 

scholarity (p=0.01) and medications in use (p=0.030). Conclusion: The results of this study 

reinforce that the sample composed of elderly individuals are at high risk for falls. The following 

were highlighted as risk factors for falls: age, scholarity level, comorbidities and cognitive 

performance. The findings reinforce the need for health professionals to act in the prevention of 

these events. 

Key words: Aging; Aged; Accidental Falls; Nursing; 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A transição demográfica abarca o processo de envelhecimento como uma etapa crucial, 

uma vez que este implica alterações diretas na forma como se vê saúde, no sentido de tratamento, 

promoção e prevenção. Muitos fatores interferem na mudança do perfil etário populacional dentre 

eles se têm a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, aumento na expectativa de vida, 

longevidade e qualidade de vida e uma mudança significativa no padrão de reprodução da 

população(1).  

Ao considerar as alterações fisiológicas do envelhecimento ocorre perda de capacidades 

funcionais em virtude de redução de massa muscular e óssea que direciona para comprometimento 

do equilíbrio e postura. Essas modificações geram a necessidade de acompanhamento para 

atividades de vida diárias considerando prevenir o principal risco advindo da idade, a queda(2,3). 

O evento de queda é considerado um dos acidentes mais comuns entre os idosos, em 

decorrência da alta prevalência, gravidade, grau de incapacitação, custo social e econômico 

decorrente das lesões provocadas. Define-se queda como um evento não intencional, que tem 

como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação a sua 

posição inicial(4).  

Estudos internacionais nos Estados Unidos e na Europa mostram que aproximadamente 

um terço da população acima de 65 anos sofreu pelo menos uma queda durante o ano analisado (5-

8). Ao passo que no Brasil um estudo realizado em São Paulo mostrou que a frequência de quedas 

foi de 32,7% e de quedas recorrentes em idosos comunitários foi de 13,9%. Pesquisas mostram 

um aumento, em cerca de 50%, na mortalidade entre os idosos que sofreram queda no ano 

subsequente, sendo a mesma considerada a principal causa de morte acidental dentre o grupo de 

risco citado. A taxa de mortalidade devida a quedas é de 10 em 100 mil pessoas na faixa etária de 

65 a 74 anos e de 147 em 100 mil pessoas com 85 anos ou mais; somente no ano de 2006, as 

mortes decorrentes de quedas em idosos somaram 16 mil(2,7,10,11). 

A alta incidência das quedas em idosos justifica-se pelos diversos fatores de risco 

presentes, sejam fatores intrínsecos ou extrínsecos. Os fatores intrínsecos consistem em 

mudanças físicas e/ou mentais relacionadas à idade, uso de poli farmácia, doenças crônicas, 

diminuição da capacidade funcional, alteração do equilíbrio, alteração na visão e/ou audição, 

enfraquecimento muscular, entre outros. Entre os fatores de risco extrínsecos, destacam-se as 

limitações relacionadas ao ambiente, como as escadas, superfícies irregulares, piso escorregadio, 

pouca iluminação, utilização de tapetes e calçados inadequados(8). 

Diante disso, considera-se imprescindível conhecer e identificar os fatores que interferem 
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na prevalência de quedas em idosos, para que se possa estabelecer medidas de prevenção, 

melhorar a autoconfiança para realização de atividades de vida diária e adoção de um estilo de 

vida mais ativo. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o risco de quedas em idosos 

residentes na comunidade de Ceilândia, caracterizando o grupo de medicamentos com maior 

risco para queda dentre a população e identificar qual o melhor instrumento para determinar o 

risco de queda. 

 
METODOLOGIA 

 
 

Trata-se de um estudo descritivo transversal, de abordagem quantitativa, realizado em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada em Ceilândia, maior região administrativa do 

Distrito Federal. 

A amostra foi definida aleatória de acordo com os seguintes critérios de inclusão: idosos 

(idade mínima 60 anos), de ambos os sexos, residentes na área de abrangência atendida pela 

Unidade Básica de Saúde em questão, capazes de compreender as orientações, verbalizar e 

responder às questões. Foram excluídos idosos com diagnóstico de doenças que resultam em 

limitação funcional severa (como atropatia sintomática e osteoporose intensa), além de doença 

neurológica incapacitante. Os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o 

Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) que foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, por meio do parecer 

de número 1.355.211 e CAAE: 50367215.5.0000.5553. 

Os participantes foram convidados para participar da pesquisa através de cartazes que 

foram divulgados na UBS, e nos momentos de convivência dos idosos, como as atividades 

físicas. Os participantes que apresentaram interesse foram convidados a comparecer na UBS 

com dia e horário agendados, para participar da coleta de dados junto ao grupo de pesquisa, 

composto por professores, graduandos e pós-graduandos previamente treinados. 

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a junho de 2016. Para caracterização 

dos pacientes foi utilizado um instrumento estruturado que investigava variáveis demográficas, 

hábitos de vida e clínicas. Para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) os idosos foram 

pesados em balança calibrada, com roupas leves, sem sapatos e sua estatura foi mensurada. 

Para investigação do déficit cognitivo utilizou-se a escala de Miniexame do Estado 

Mental (MEEM), instrumento composto por 7 (sete) categorias planejadas com a finalidade de 

observar e avaliar funções cognitivas especificas: atenção e cálculo, recordação das três 
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palavras, linguagem e praxiavisuo-construtiva. Os valores do MEEM variam de 0 (zero) a 30 

(trinta) pontos, sendo que valores menores apontam para possíveis déficits cognitivos. Caso 

observa-se valores entre 21 e 24 pode ser um indicativo de presença de déficit cognitivo leve; 

valores entre 10 e 20 indicam déficit cognitivo moderado e valores inferiores a 9 déficit 

cognitivo grave. 

A avaliação do risco de quedas ocorreu na área externa, coberta, da UBS. Para avaliar o 

risco de quedas foram utilizadas duas escalas: 1. Fall Risk Score de Downton (FRS), 

instrumento já validado no Brasil para avaliar o risco de quedas em idosos, composta por 5 

critérios de avaliação: i) quedas prévias, ii) uso de medicações, iii) déficit sensorial, iv) estado 

mental, v) marcha. A pontuação varia de 0 a 11 pontos, e pontuações ≥ 3 caracterizam risco de 

quedas(5). 2. Teste de Equilíbrio de Berg (EEB), consistindo na avaliação de 14 atividades, onde 

cada uma delas é pontuada em uma escala de 0 a 4 pontos, de acordo com a qualidade do 

desempenho ou do tempo necessário para se concluir a tarefa. A pontuação máxima possível é 

de 56, e pontuações abaixo de 46 caracterizam alto risco para quedas(3). 

A medicação foi classificada conforme a classificação do tipo de medicamento, onde 

adotou-se a padronização ATC (anatomical therapeutical classification)(4), conforme Quadro 1 

abaixo: 

 

Quadro 1: Classificação ATC (anatomical therapeutical classification) 

A Trato alimentar e metabolismo 

B Sangue e sistema hematopoiético 

C Sistema cardiovascular 

D Dermatológico 

G Sistema geniturinário e hormônios sexuais 

H Preparações hormonais sistemáticas, com exceção de insulina e hormônios sexuais 

J Antibiótico de uso sistêmico 

L Antineoplásico e agentes imunológicos 

M Sistema musculoesquelético 

N Sistema nervosa 

P Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 

R Sistema respiratório 

S Organismo sensório 

V Vários 

Os dados da pesquisa foram analisados no software estatístico Special Package for 

Social Sciences (SPSS), versão 21.0. Foram calculadas medidas de dispersão, frequências 

absolutas e relativas. Para a correlação entre as variáveis numéricas foi utilizado o teste de 

Spearman. Para associações entre as variáveis foi utilizado o teste do qui-quadrado de Pearson. 

O nível de significância foi de p<0,05. 
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RESULTADOS 

 
 

A amostra do estudo, composta por 108 idosos, evidencia que a maioria é do sexo 

feminino (87,9%). A faixa etária prevalente é de 60 a 64 anos (37,4%), com amplitude variando 

de 60 a 83, com média de 67,95 e desvio padrão de ± 6,176. Observa-se que apenas 15% dos 

idosos moram sozinhos em seu domicílio e os demais vivem acompanhados. 

A maioria dos idosos possui grau de escolaridade com ensino fundamental completo 

(69,2%). Em relação ao desempenho cognitivo, os resultados evidenciam que 51,4% apresentam 

desempenho cognitivo normal (MEEM≥25) e somente 0,9% apresenta déficit cognitivo grave 

(MEEM≤9). 

Nesta amostra, 42,6% dos idosos possuem Hipertensão arterial sistêmica (HAS), 12% 

possuem Diabetes melitus (DM) e 41,6% possuem as duas comorbidades. A maioria (50,5%) 

possui IMC compatível com obesidade (IMC ≥ 31), apesar de 86,9% terem referido realizar 

atividade física regularmente. 

De acordo com o Teste de Equilíbrio de Berg, 91,7% dos idosos apresentam risco de 

quedas. Já a avaliação pelo Fall Risk Score evidencia que 89,8% dos participantes apresentam 

risco de quedas, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo a avaliação do risco de quedas pelo Teste de Equilíbrio de Berg e Fall 

Risk Score de Downton. 

Variáveis N % IC 95% 

Escala de equilíbrio de BERG 

Sem risco de quedas (Score ≥ 45) 

 
9 

 
8,3 

 
3,7-13,9 

Com risco de quedas (Score ≤ 45) 99 91,7 86,1-96,3 

Fall Risk Score de Downton 

Normal 

 
11 

 
10,2 

 
4,6-16,7 

Risco de quedas 97 89,8 83,3-95,4 

 
Conforme observado nos Gráficos 1 e 2, foi identificada correlação negativa entre idade 

e risco de quedas somente na avaliação realizada através do Teste de Equilíbrio de Berg 

(p=0,005). Ou seja, quanto maior a faixa etária dos idosos, menor o score alcançado no teste e, 

consequentemente, maior o risco de quedas. Na avaliação pelo Fall Risk Score não foi 

identificada correlação entre o risco de quedas e a idade. 
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Gráfico 1 – Correlação entre idade e risco de quedas de acordo com o Teste de Equilíbrio de Berg, Brasília- 

DF, Brasil – 2017 

 p=0,005 

Gráfico 2 – Correlação entre idade e risco de quedas de acordo com o Fall Risk Score de Downton, 
Brasília-DF, Brasil – 2017 

 p= 0,550 

 

Foi realizada uma associação do risco pelo Fall Risk Score de Downton e pelo Teste de 

Equilíbrio de Berg com as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, morar sozinho, grau de 

escolaridade, comorbidades, atividade física, IMC e desempenho cognitivo, conforme 

apresentado nas tabelas 2 e 3. 

Na Tabela 2, com avaliação do risco de quedas pelo Teste de Equilíbrio de Berg, 

observa-se que as variáveis que apresentaram significância estatística foram sexo feminino 

(p=0,023), grau de escolaridade (p=0,029), presença de comorbidades (p=0,000) e déficit 

cognitivo leve e moderado (p=0,001). 

 
Tabela 2 – Distribuição dos idosos segundo sexo, faixa etária, morar sozinho, grau de escolaridade, 

comorbidades, atividade física, IMC, medicações em uso e desempenho cognitivo, relacionados ao risco 

de quedas de acordo com a Escala de Equilíbrio de Berg. Brasília-DF, Brasil, 2017.  

 
Variável 

Amostra Alto risco de 
Queda 

Baixo risco de 
p* 

Queda 

 N (%) N (%) N (%)  

Sexo    0,023* 
Masculino 13 (12,1) 10 (76,9) 3 (23,1)  

Feminino 94 (87,9) 89 (94,7) 5 (5,3)  

Faixa etária    0,442 
60 – 64 40 (37,4) 37 (92,5) 3 (7,5)  

65 – 69 29 (27,1) 28 (96,6) 1 (3,4)  

70 – 74 22 (20,6) 20 (90,9) 2 (9,1)  

75 – 79 10 (9,3) 9 (90,0) 1(10,0)  
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≥80 6 (5,6) 5 (83,3) 1 (16,7)  

Mora sozinho    0,342 
Sim 16 (15,0) 14 (87,5) 2 (12,5)  

Não 91 (85,0) 85 (93,4) 6 (6,6)  

Grau de Escolaridade    0,029* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          *Teste χ2; Nível de significância: p<0,05.  

 

 

Analfabeto 14 (13,1) 11 (78,6) 3 (21,4)  

Fundamental completo 74 (69,2) 69 (93,2) 5 (6,8)  

Ensino médio completo 19 (16,8) 18 (100,0) 0 (-)  

Superior completo 1 (0,9) 1 (100,0) 0 (-)  

Comorbidades    <0,000* 

HAS 46 (42,6) 46 (100) 0 (-)  

DM 13 (12,0) 13 (100) 0 (-)  

HAS/DM 45 (41,6) 38 (84,4) 7 (15,6)  

Atividade física     

Sim 93 (86,9) 87 (93,5) 6 (6,5)  

Não 14 (13,1) 12 (85,7) 2 (14,3)  

IMC    0,194 

Normal (≤25) 18 (16,8) 15 (83,3) 3 (16,7)  

Sobrepeso (≥25 a ≤30) 35 (32,7) 34 (97,1) 1 (2,9)  

Obesidade (≥31) 54 (50,5) 50 (92,6) 4 (7,4)  

Medicações em uso     

A - Trato alimentar e metabolismo 71(65,7) 5 (7,1) 66(92,9) 0,689 

B - Sangue e sistema hematopoiético 25(23,1) 10 (40,0) 15 (60,0) 0,419 

C - Sistema cardiovascular 103(95,4) 45(43,7) 58(56,3) 0,675 

H - Preparações hormonais 12(11,1) - 12 (100,0) 0,085 

M - Sistema musculoesquelético 13(12,0) 5 (38,5) 8(61,5) 0,359 

N - Sistema nervoso 15(13,9) 8(53,3) 7 (46,7) 0,480 

R – Sistema respiratório 4(3,7) 2(50,0) 2(50,0) 0,623 

Desempenho cognitivo    0,001* 
Normal (≥25) 55 (51,4) 53 (96,4) 2 (3,6)  

Déficit cognitivo leve (21-24 24 (22,4) 20 (83,3) 4 (16,7)  

Déficit cognitivo moderado(10-20) 27 (25,2) 26 (96,3) 1 (3,7)  

Déficit cognitivo grave (≤9) 1 (0,9) 0 (-) 1 (100)  
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Já na avaliação do risco de quedas pelo Fall Risk Score de Downton, somente as 

variáveis, grau de escolaridade e medicações em uso com ênfase no grupo C3 (sistema 

cardiovascular) apresentaram significância estatística. 

Tabela 3 – Distribuição dos idosos segundo sexo, faixa etária, morar sozinho, grau de escolaridade, comorbidades, 

atividade física, IMC e desempenho cognitivo, relacionados ao risco de quedas de acordo com a Fall Risk Score 

de Downton. Brasília-DF, Brasil, 2017. 

 

Variável 
Amostra 

Alto risco de 
Queda 

Baixo risco de 
Queda 

p* 

 N (%) N (%) N (%)  

Sexo    0,398 
Masculino 13 (12,1) 11 (84,6) 2 (15,4)  

Feminino 94 (87,9) 85 (90,4) 9 (9,6)  

Faixa etária    0,928 
60 – 64 40 (37,4) 35 (87,5) 5 (12,5)  

65 – 69 29 (27,1) 27 (93,1) 2 (6,9)  

70 – 74 22 (20,6) 20 (90,9) 2 (9,1)  

75 – 79 10 (9,3) 9 (90,0) 1 (10,0)  

≥80 6 (5,6) 5 (83,3) 1 (16,7)  

Mora sozinho    0,212 
Sim 16 (15,0) 13 (81,3) 3 (18,7)  

Não 91 (85,0) 83 (91,2) 8 (8,8)  

Grau de Escolaridade    0,010* 
Analfabeto 14 (13,1) 11 (78,6) 3 (21,4)  

Fundamental completo 74 (69,2) 68 (91,9) 6 (8,1)  

Ensino médio completo 19 (16,8) 17 (94,4) 1 (5,6)  

Superior completo 1 (0,9) 0 (-) 1 (100)  

Comorbidades     

HAS 46 (42,6) 41 (89,1) 5 (10,9) 0, 555 
DM 13 (12,0) 11 (84,6) 1 (15,4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste χ2; Nível de significância: p<0,05. 

HAS/DM 45 (41,6) 41 (91,1) 4 (8,9)  

Atividade física    0,438 
Sim 93 (86,9) 84 (90,3) 9 (9,7)  

Não 14 (13,1) 12 (85,7) 2 (14,3)  

IMC    0,117 
Normal (≤25) 18 (16,8) 15 (83,3) 3 (16,7)  

Sobrepeso (≥25 a ≤30) 35 (32,7) 30 (85,7) 5 (14,3)  

Obesidade (≥31) 54 (50,5) 51 (94,4) 3 (5,6)  

Medicações em uso     

A - Trato alimentar e metabolismo 71(65,7) 62(87,3) 9(12,7) 0,533 

B - Sangue e sistema hematopoiético 25(23,1) 21 (84,0) 4 (16,0) 0,301 

C - Sistema cardiovascular 103(95,4) 94(91,3) 9(8,7) 0,030* 

H - Preparações hormonais 12(11,1) 12 (100,0) - 0,219 

M - Sistema musculoesquelético 13(12,0) 13 (100,0) - 0,191 

N - Sistema nervoso 15(13,9) 15(100,0) - 0,146 
R – Sistema respiratório 4(3,7) 4(100,0) - 0,323 

Desempenho cognitivo     

Normal (≥25) 55 (51,4) 49 (89,1) 6 (10,9) 0,97 

Déficit cognitivo leve (21-24) 24 (22,4) 22 (91,7) 2 (8,3)  

Déficit cognitivo moderado 10-20) 27 (25,2) 24 (88,9) 3 (11,1)  

Déficit cognitivo grave (≤9) 1 (0,9) 1 (100) 0 (-)  
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DISCUSSÃO 

 
 

As quedas constituem o principal problema de cuidado à saúde do idoso por serem 

eventos frequentes e multifatoriais, e por desencadear em diminuição da autonomia e 

independência do idoso, além de complicações a saúde que necessitam de hospitalização(8,11). 

No presente estudo, correlacionou-se o risco de quedas com diversas variáveis, sendo 

evidenciado os principais potencializadores, como: sexo, grau de escolaridade, presença de 

comorbidades, medicações utilizadas e avaliação do desempenho cognitivo. 

Os resultados evidenciaram uma amostra de idosos com predomínio do sexo feminino e 

com idade entre 60 e 64 anos, o sexo feminino foi tido como risco para a queda. Outros estudos 

também indicaram maior propensão de quedas do sexo feminino em comparação com o sexo 

masculino e esta constatação poderia estar associada ao fato das mulheres possuírem diferenças 

nas características fisiológicas, estrutura e volume ósseo e perda muscular (maior prevalência de 

osteoporose e sarcopenia), alterações hormonais (como diminuição de estrógeno e diminuição da 

absorção do cálcio) relacionadas à menopausa, além da realização de múltiplas tarefas(1,2,8). 

No que diz respeito à idade, sabe-se aproximadamente 30-40% dos indivíduos com mais 

de 65 anos caem ao menos uma vez por ano, dos quais a metade apresenta recorrência(1,11). 

Outros autores afirmam que a ocorrência do evento de quedas se amplia com o avanço da idade 

e o nível de fragilidade, destacando que a incidência de quedas aumenta expressivamente a partir 

dos 75 anos de idade(12-14).  

Outro dado que merece atenção é o grau de escolaridade dos idosos. Estudos têm 

demonstrado que este critério influência de maneira importante na prevenção das quedas, pois 

acredita-se que os indivíduos com maior grau de escolaridade têm maiores possibilidades de 

adotar hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, além de possuírem a capacidade de 

leitura e interpretação das informações de saúde com mais facilidade(15). Neste estudo, apesar 

de a maioria dos indivíduos possuir ensino fundamental completo, foi observado elevado risco 

para quedas dentro do grupo com baixa escolaridade. Contudo, é necessário ponderar que o fator 

de risco não pode ser avaliado de maneira isolada, visto que as quedas são eventos multifatoriais. 

De acordo com idosos entrevistados, somente 14% dos idosos estão livres de doenças 

crônicas, dessa forma, associou-se ao presente estudo, visto que foi observado que apenas uma 

parcela mínima dos presentes idosos não possuíam comorbidades. Segundo outros estudos, a 

presença de doenças e o uso de medicamentos são considerados fatores de risco para ocorrência 

de quedas em idosos(11,12,15). Os achados do presente estudo corroboram com esta afirmação, 

visto que a presença de HAS e DM apresentou significância estatística para o risco aumentado 
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de cair, de acordo com o Teste de Equilíbrio de Berg, ao mesmo passo que avaliando a 

associação da prevalência de HAS o teste de FRS de Dowton mostrou que a comorbidade isolada 

não é um risco, porém ponderando a terapêutica associada a doença apresenta-se a variável 

medicação como risco significante para queda. 

Alguns autores afirmam que a associação de medicações podem aumentar a incidência 

deste evento à população, diante de um grupo com característica necessidade de tratamento 

crônico(3,5.7). A medicação associada como risco pertence ao grupo C-Sistema Cardiovascular, 

grupo este diretamente associado à clínica dos pacientes avaliados. Estudos associam o uso de 

diversas medicações ao risco de queda, mas enfatiza algumas associadas ao sistema 

cardiovascular, que está diretamente interligado aos achados no presente estudo, porém outro 

estudo avaliando fatores de risco traz que a queda sendo multifatorial precisa ser avaliada 

considerando o uso de medicamentos com variáveis corporais de cada indivíduo(2,5,16). 

Tendo em vista o consumo de medicamentos por parte desta população, outras 

investigações demonstraram um aumento significativo de quedas, em decorrência das seguintes 

questões: número de fármacos utilizados diariamente, utilização inadequada (não ter quem 

fiscalize o controle dos horários de ingestão de seus medicamentos), prescrição de 

medicamentos inapropriados para a faixa etária e uso de fármacos com mesma atividade 

farmacológica, favorecendo ao aparecimento de efeitos adversos, configurando um fator de 

risco significativo (16,17). 

Analisando pesquisas relacionadas, notou-se que as disfunções aumentam ainda mais a 

vulnerabilidade e a instabilidade dessa população, devido a utilização de um ou mais 

medicamentos por parte desta, o que torna imprescindível uma avaliação interdisciplinar(7,13,16). 

Os dois instrumentos utilizados neste estudo evidenciaram que a população estudada apresenta 

elevado risco de cair, porém, mesmo atuando de forma complementar, o Teste de Equilíbrio de 

Berg (EEB) foi o que melhor representou esta característica da população. De acordo com a sua 

avaliação, 91,7% dos idosos avaliados apresentam risco de quedas. Este fato está relacionado às 

características do teste, que avalia os idosos de forma objetiva, através da avaliação do equilíbrio, 

diferente do Fall Risk Score de Dowton que consiste em uma avaliação subjetiva, e que pode ser 

influenciada pela memória, desempenho cognitivo e etc. (11,15).\ 
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CONCLUSÃO 

 
 

Os resultados apresentados reforçam que a amostra estudada é composta por idosos que 

possuem alto risco de quedas e corroboram com outros estudos que abordam as quedas como 

eventos multifatoriais. Os dados de gênero feminino, grau de escolaridade, comorbidades, tipo 

de medicação em uso e desempenho cognitivos associam-se a um risco elevado de cair, o que 

nos sugere que as associações entre as exposições analisadas podem variar conforme o perfil da 

amostra estudada.  

Considerando a população do estudo, tivemos maior representatividade com a escala de 

equilíbrio de BERG, porém o estudo mostrou a importância da avaliação do risco de quedas 

com a escala que estiver disponível para aquele serviço de saúde, visto que a escala de equilíbrio 

de Berg é uma escala que demanda mais tempo, já a escala de Dowton o enfermeiro, em seu 

tempo disponível em uma consulta, consegue aplicar rapidamente, constatando se há evidência 

de risco no cotidiano desse idoso, enriquecendo ainda mais a consulta e a relação de troca de 

informações entre equipe e paciente.  

Esta pesquisa reforçou a necessidade dos profissionais de saúde que atuam na Atenção 

Primária à Saúde, junto aos idosos da comunidade, atuarem na prevenção destes eventos. 

Acredita-se que as ações preventivas devem ser baseadas no levantamento dos fatores de risco 

mais prevalentes nesta comunidade, como evidenciado neste trabalho, com o intuito de intervir 

de maneira eficaz e obter bons resultados. Estas ações preventivas podem ser realizadas através 

de intervenções simples, como investigação e avaliação das informações recebidas durante a 

consulta de enfermagem, onde os idosos tiram dúvidas e recebem orientações, ou até mesmo 

nas visitas domiciliares, onde considera-se o momento em que o profissional se aproxima ainda 

mais da realidade do seu paciente, podendo constatar todas os fatores de risco apresentados 

naquele ambiente. 

A partir da realização do estudo e com base nos resultados encontrados ficou nítido a 

importância dos testes utilizados no estudo serem aplicados cuidadosamente, conforme a 

população alvo, na tentativa de diminuir a probabilidade de viés do estudo, objetivando uma 

descrição fidedigna. Sugere-se a realização de novos estudos, com amostras maiores, dando 

continuidade a métodos de coleta com padronização, buscando obter dados representativos, 

além de estudos que contemplem estratégias para prevenção de quedas partindo da causa para 

o efeito, avaliando como a queda pode estar associada ao tipo de medicamento envolvido.
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ANEXO I 
 

Universidade de Brasília 
Faculdade de Ceilândia - FCE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Brasília,  de  de    

A Senhora está sendo convidada a participar do projeto: Associação entre sarcopenia, 

fatores genéticos e parâmetros inflamatórios em mulheres idosas e as possíveis influências 

sobre o desempenho nas atividades de vida diária, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Silvana Schwerz Funghetto. 

Esse estudo tem por objetivo investigar a associação entre sarcopenia, fatores 

genéticos e parâmetros inflamatórios em mulheres idosas considerando os polimorfismos dos 

genes, bem como as possíveis influências da sarcopenia sobre o desempenho nas atividades 

de vida diária. A senhora receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-la. A sua 

participação será através de uma avaliação realizada na Faculdade de Ceilândia da 

Universidade de Brasília (FCE-UnB) para: medida de sua composição corporal pela BIA, uma 

balança, e coleta de 10ml de sangue do seu braço para realização de exames que permitem 

conhecer um pouco melhor como “funciona” esta doença, do ponto de vista genético. Serão 

utilizados equipamentos novos, estéreis e descartáveis. O estudo em questão poderá ter riscos 

mínimos, como haverá coleta de sangue (acesso venoso periférico), o que pode gerar 

desconforto durante o procedimento de introdução da agulha na colheita de sangue, e 

eventualmente o aparecimento de pequeno hematoma (mancha roxa) no local da punção. 

Nenhuma informação individual será divulgada, garantindo o sigilo e anonimato de todos os 

pacientes, pois o estudo tem como foco os dados obtidos e não os pacientes individualmente. 

Além disso, você participará de uma entrevista e responderá perguntas de um questionário 

com um tempo estimado de 1 hora. Será respeitado o tempo de cada um para respondê-lo. 

Informamos que a Senhora pode se recusar a responder qualquer questão que lhe traga 

constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem 

nenhum prejuízo para a senhora. A sua participação neste estudo poderá proporcionar, no 

âmbito pessoal, a identificação de algum problema não antes conhecido, como síndrome 

metabólica, Diabetes Mellitus e risco de queda. Os resultados estarão sempre disponíveis a 

você. Caso seja de seu desejo, os resultados serão discutidos com a senhora pela equipe deste 

trabalho. Sua participação poderá ainda ajudar no maior conhecimento sobre Condições 

Crônicas Não Transmissíveis, principalmente em relação às causas genéticas da doença. Sua 

participação é voluntária e não alterará o seguimento e tratamento da doença que você já está 

fazendo acompanhamento. Você poderá se retirar desta pesquisa a qualquer momento, 

bastando para isso entrar em contato com um dos pesquisadores responsáveis. Caso você 

decida não participar, isto não afetará o seguimento e tratamento normal nem o seu 

relacionamento com seu médico. 

Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração. Todas 

as despesas que a senhora tiver relacionadas diretamente ao projeto de pesquisa tais como, 

passagem para o local da pesquisa, alimentação no local da pesquisa ou exames para realização 

da pesquisa serão cobertas pelo pesquisador responsável. Caso haja algum dano direto ou 

indireto decorrente de sua participação na pesquisa, você deverá buscar ser indenizado, 

obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil. 
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Universidade de Brasília 
Faculdade de Ceilândia - FCE 

 
O seu sangue, coletado no presente estudo, ficará guardado no Laboratório de 

Análises Clinicas da Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia, no banco de amostras 

“Gpesen”, sob a responsabilidade dos pesquisadores e será utilizado somente para verificar os 

polimorfismos genéticos do presente estudo. Toda nova pesquisa a ser feita com o material 

guardado será submetida para aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa e, quando for o caso, 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E a participante será contatada para conceder ou não 

consentimento de sua participação na nova pesquisa. Os resultados da pesquisa serão divulgados 

em eventos científicos e na Universidade de Brasília podendo ser publicados posteriormente. Os 

dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sobre a guarda do pesquisador. A participante terá 

sua privacidade respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de 

qualquer forma, identificar, será mantido em sigilo. Dessa maneira não haverá discriminação e/ou 

estigmatização, individual ou coletiva pelos participantes e demais pessoas do seu convívio, pois 

seus dados serão mantidos em sigilo. Os resultados dos exames e testes bem como do prontuário, 

somente serão acessíveis aos pesquisadores envolvidos e não será permitido o acesso a outras 

pessoas ou empresas. Essa pesquisa terá como benefício à elucidação de possível associação das 

variáveis inflamatórias e considerações genéticas propostas nesse estudo, contribuirá na geração 

de conhecimento e na elaboração de protocolos de intervenção que possam ser incorporados a 

prática clínica, através do compartilhamento entre a comunidade envolvida sob a forma de 

publicação de artigos científicos sobre o assunto. Será analisado o polimorfismo dos genes 

relacionados a processos inflamatórios (Interleucinas, MBL, TNFA, MCP-1, CTLA-4 e 

FcgamaR), à resposta ao estresse oxidativo e envelhecimento prematuro (MnSOD2), a supressão 

de tumores (P53,), ao metabolismo de lipídeos (apolipoproteína e PLA2), a síndromes metabólicas 

(VDR), a proliferação e migração de células endoteliais (VEGF), a níveis baixos de RNAm (HLA), 

ao aumento da susceptibilidade de infecções (INFgama), a ativação plaquetária (GP1BA), a 

regulação da transdução de sinal em vários tipos de célula (PDE), e ao reparo do DNA (XRCC) A 

participante que for identificado com alterações em alguma análise realizada será informado, 

encaminhado e acompanhado na referida unidade básica de saúde. Pois as informações e dados 

obtidos referentes a achados poderá ser solicitada, pelo participante ou representante legal, desde 

que as amostras já tenham sido processadas e analisadas. Essa solicitação poderá ser feita durante 

a assinatura do TCLE, por e-mail ou telefone, presentes no TCLE, e os pesquisadores agendará 

uma reunião para a entrega do resultado. 

Enfim, tendo sido orientada quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido 

a natureza e o objetivo do já referido estudo, a senhora manifesta livre consentimento em 

participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, 

pela participação. Em caso de reclamação ou se tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por 

favor, telefone para: Dra. Silvana Schwerz Funghetto, na instituição Faculdade de Ceilândia da 

Universidade de Brasília telefone: (61) 981751975, ou por e-mail: silvana.funghetto@gmail .com, 

a qualquer horário. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do participante 

da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (61) 3107-8938 – Secretaria de graduação da 

Faculdade de Ceilândia UnB. 

As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do participante da pesquisa 

podem ser esclarecidas pelo telefone (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br ou 

cepfsunb@gmail.com, horário de atendimento de 10h00min às 12:00hs e de 13:30hs às 15:30hs, 

de segunda a sexta-feira. O CEP/FS se localiza na Faculdade de Ciências da Saúde, Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, Asa Norte. Este documento foi elaborado 

em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o participante. 

mailto:cepfs@unb.br
mailto:cepfsunb@gmail.com
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Nome / assinatura do participante: 

 

E-mail do participante: 
 

Profª Drª Silvana Schwerz Funghetto 
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ANEXO II 

 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Abordagem das Condições Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à 

Saúde 

 
Pesquisador: Marina Morato Stival 

Área Temática: Genética Humana: 

(Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de 

análise ética por parte da CONEP;); 

 
Versão: 2 

CAAE: 50367215.5.0000.5553 

Instituição Proponente: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal / FEPECS/ SES/ DF 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 1.355.211 

 

Apresentação do Projeto: 

Conforme o Parecer 1.314.141 

Objetivo da Pesquisa: 

Conforme o Parecer 1.314.141 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Conforme o Parecer 1.314.141 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Conforme o Parecer 1.314.141 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Conforme o Parecer 1.314.141 

Recomendações: 

Recomenda-se em Pesquisas futuras, pautar-se nas recomendações do Conselho Nacional de Saúde, em 

Resolução de número 466 de 12/12/2012.O instrumento de coleta de dados foi anexado ao Projeto, na forma 

do recomendado pelo CEP/FEPECS. O colegiado havia solicitado justificativas quanto ao projeto de 

pesquisa não necessitar a análise da CONEP. A pesquisadora 

COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA - FEPECS/SES-DF 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

E-mail: comitedeetica.secretaria@gmail.com 

BRASILIA 

Fax: (33)3325-4955 

UF: DF Município: 

Telefone: (61)3325-4955 

CEP: 70.710-904 

Endereço: SMHN 2 Qd 501 BLOCO A - FEPECS 

Bairro: ASA NORTE 

mailto:comitedeetica.secretaria@gmail.com


 

Endereço: SMHN 2 Qd 501 BLOCO A - FEPECS 

Bairro: ASA NORTE CEP: 70.710-904 

UF: DF Município: BRASILIA 

Telefone: (61)3325-4955 Fax: (33)3325-4955 E-mail: comitedeetica.secretaria@gmail.com 

 
 

Continuação do Parecer: 1.355.211 

 

apresentou longa e satisfatória justificativas, em anexo. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O pesquisador assume o compromisso de garantir o sigilo que assegure o anonimato e a privacidade dos 

sujeitos da pesquisa e a confidencialidade dos dados coletados. Os dados obtidos na pesquisa deverão ser 

utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, e somente poderá se iniciar após a 

aprovação do CEP. O pesquisador deverá encaminhar relatório final, após a pesquisa. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_598464.pdf 

22/11/2015 

17:42:01 

 Aceito 

Outros Instrumentos.pdf 22/11/2015 

17:41:05 

Marina Morato Stival Aceito 

Recurso Anexado 

pelo Pesquisador 

Resposta_CEP.pdf 22/11/2015 

17:39:21 

Marina Morato Stival Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE.pdf 17/10/2015 

10:02:42 

Marina Morato Stival Aceito 

Outros termosconcordancia.pdf 07/10/2015 

20:48:35 

Marina Morato Stival Aceito 

Outros CurriculoMarinaMoratostival.pdf 07/10/2015 

20:47:29 

Marina Morato Stival Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura Investigador 

PROJETOAbordagemDCNT.pdf 07/10/2015 

20:41:25 

Marina Morato Stival Aceito 

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 07/10/2015 

20:39:19 

Marina Morato Stival Aceito 
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Continuação do Parecer: 1.355.211 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 
 

BRASILIA, 08 de Dezembro de 2015 
 
 

 

Assinado por: 

Helio Bergo 

(Coordenador) 

COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA - FEPECS/SES-DF 

E-mail: comitedeetica.secretaria@gmail.com Fax: (33)3325-4955 Telefone: (61)3325-4955 

UF: DF Município: BRASILIA 

CEP: 70.710-904 

Endereço: SMHN 2 Qd 501 BLOCO A - FEPECS 

Bairro: ASA NORTE 

mailto:comitedeetica.secretaria@gmail.com
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ANEXO III 

 

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 
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ANEXO IV 

 

FALL RISK SCORE DOWNTON 
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ANEXO V 
 

 

ORIENTAÇÃO PARA PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS  

 

Título em português: Tratamento farmacológico (somente a 1ª letra deve ser maiúscula, 

ou nos casos de nomes próprios) 

Título em inglês: Pharmacological treatment 

 

Titulo curto em português: (deve ser resumido, não abreviado) 

Titulo curto em inglês:  

 

 

Resumo 

Objetivo: Xxxxxxxxxxxxx. Método: Xxxxxxxxxxx. Resultados: Xxxxxxxxxx.  

Conclusão: Xxxxxxxx. 

 

 

 

Palavras-chave: Cuidadores. Idosos. Cuidados Paliativos.  

 

 

Abstract 

Objective: Xxxxxxxxx. Method: Xxxxxxx. Results: Xxxxxxxxxx.  

Conclusion: Xxxxxxxxxx. 

 

Keywords: Caregivers.Elderly. Palliative Care.  

 

 

 

Corpo do texto 

 

Fonte Arial, 12; negrito; espaçamento entre linhas 1,5; alinhar à esquerda. 

Mínimo de 150 e máximo de 250 palavras. 

Mínimo de três e máximo de seis palavras, de acordo com o DeCS; 
separadas por ponto; utilizar letra maiúscula nas palavras iniciais. 

Introdução + Método + Resultados + Discussão + Conclusão + 
Agradecimento = máximo de 4 mil palavras. 
Fonte Arial, 12; espaçamento entre linhas 1,5. 

Mínimo de 150 e máximo de 250 palavras. 

Mínimo de três e máximo de seis palavras, de acordo com o DeCS; 
separadas por ponto; utilizar letra maiúscula nas palavras iniciais. 
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INTRODUÇÃO 

Deve conter o objetivo e a justificativa do trabalho. A introdução deve ser concisa 

e objetiva. O objetivo é o item central para o alinhamento do manuscrito, e refere-se à 

pergunta a ser respondida pelo estudo. O objetivo na introdução deve ser compatível com 

aquele apresentado no resumo. Ao final da introdução deve estar explícito o objetivo do 

estudo.  

 

MÉTODO 

Inicialmente, deve ser registrado o delineamento do estudo. Informar a procedência 

da amostra, o processo de amostragem, dados do instrumento de investigação, estratégia 

de análise utilizada, variáveis e instrumentos utilizados, métodos estatísticos, seguindo a 

lógica da pesquisa de forma detalhada. Indicar os critérios de inclusão e exclusão, quando 

couber. 

Nos estudos envolvendo seres humanos, deve ser registrado que a pesquisa é foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e que também foi aplicado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

RESULTADOS 

Devem ser apresentados de forma sintética e clara, e as tabelas, quadros ou figuras 

devem ser elaborados de forma a serem autoexplicativas, informando a significância 

estatística, quando couber.  

 

DISCUSSÃO 

Deve explorar os resultados, apresentar a interpretação/reflexão do autor 

fundamentada em observações registradas na literatura atual e as 

implicações/desdobramentos para o conhecimento sobre o tema.  

As dificuldades e limitações do estudo devem ser registradas no último parágrafo 

desta seção.  

 

CONCLUSÃO 

 Apresentar as conclusões relevantes face aos objetivos do trabalho de forma clara, 

e indicar formas de continuidade do estudo. Nesta seção, não usar siglas. 

 

AGRADECIMENTOS  

(opcional) 

Parágrafo com até cinco linhas. 
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REFERÊNCIAS 

Devem ser normalizadas de acordo com o estilo Vancouver. Apresentar as referências 

mais atuais possíveis. 

 

 

 

 

Exemplos para artigos de periódicos com um até seis autores: 

Bosch JP, Saccaggi A, Lauer A, Ronco C, Belledonne M, Glabman S. Renal functional 

reserve in humans: effect of protein intake on glomerular filtration rate. AM J Med 

1983;75(6):943-50. 

Autor(es) Bosch JP, Saccaggi A, Lauer A, Ronco C, Belledonne M, Glabman S. Título: 

subtítulo Renal functional reserve in humans: effect of protein intake on glomerular 

filtration rate. Título do Periódico AM J Med ano 1983;volume 

(vol.75)(n.)(6):intervalo de páginas (943-50). 

Autor(es). Título: subtítulo (se houver). Título do Periódico ano;vol.(n.):intervalo de 

páginas. 

 

Exemplos para artigos de periódicos na internet com mais de seis autores: 

Dias-da-Costa JS, Galli R, De Oliveira EA, Backers V, Vial EA, Canuto R, et al. 

Prevalência de capacidade mastigatória insatisfatória e fatores associados em idosos 

brasileiros. Cad Saúde Pública 2010 [acesso em 26 jan. 2016];26(1):79-89. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

311X2010000100009&script=sci_abstract&tlng=pt  

Autor(es) Dias-da-Costa JS, Galli R, De Oliveira EA, Backers V, Vial EA, Canuto R, et 

al.. Título: subtítulo Prevalência de capacidade mastigatória insatisfatória e fatores 

associados em idosos brasileiros. Título do Periódico Cad Saúde Pública [Internet] ano 

2010 [data de acesso acesso em 26 jan. 2016;volume vol26 (n.)(1):intervalo de páginas 

79-89. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

311X2010000100009&script=sci_abstract&tlng=pt 

Autor(es). Título: subtítulo (se houver). Título do Periódico [Internet] ano [data de 

acesso];vol.(n.):intervalo de páginas. Disponível em:  

 

 

Máximo de 35 para artigos originais e 50 para artigos de revisão. 
50% das referências devem ser publicações datadas dos últimos cinco anos. 
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DICAS REFERÊNCIAS 

• As referências indicadas no texto devem estar em sobrescrito antes da pontuação 

(ex.: De acordo com Duarte5, os ...).   

 

• No texto, o registro do número referencial pela primeira vez deve estar em ordem 

sequencial. Exemplificando,  xxxxxxx1     xxxxxxxx2      xxxxxxx3    xxxxxxxxx2 

 

• As referências em sequência a partir da terceira devem ser registradas com hífen 

(ex.: 5-9, ou seja, neste caso foram consultadas as referências 5,6,7,8,9). As 

referências não sequenciais são separadas por vírgula em ordem crescente (ex.: 
12,15,20).   

 

• Ao referenciar autores no corpo do texto:  

Único autor: Teixeira1 afirma que... 

Dois autores: Teixeira e Mendes1 afirmam que.. 

A partir de três autores: Teixeira et al.1 afirmam que... 

 

• Verificar se todas as referências da listagem foram registradas no manuscrito.  

 

• Ao ser citado o autor a referência deve ser registrada ao lado do seu nome, e não 

ao final da frase (ex.: Segundo Vieira e Borges3, ......). 

 

 

DICAS GERAIS 

 

• Devem ser registrados os nomes completos dos autores, sem abreviações. 

 

• A partir da “Introdução”, o registro da sigla pela primeira vez deve ser precedido 

de seu nome por extenso. Daí em diante, somente usar a sigla e não mais o nome 

completo. 

 

• Evitar a aplicação de termos inadequados à linguagem científica. 

 

• Visando a uniformidade do texto, os termos com o mesmo significado devem ser 

registrados somente de um modo, sem alternância. Exemplificando, os autores 

devem optar entre a utilização dos termos estresse/escore ou stress/score (caso a 

palavra de origem estrangeira seja aportuguesada, orientamos a aplicação do termo 

equivalente em língua portuguesa).    

 

• Ao registrar um município indicar, entre parênteses, a sigla do estado. 

 

• Os números de zero a nove devem ser escritos por extenso e, em algarismos, a 

partir de 10. Para expressar valor, grandeza, peso ou medida use sempre 

algarismos. 

 

• Atentar para a aplicação correta: N (maiúsculo)= total da amostra;          n 

(minúsculo)= parte da amostra total. 

 

• As casas decimais, em português, são separadas por vírgulas e devem ser 

padronizadas em todo o texto.  
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• O p (probabilidade de significância) deve ser registrado sempre em itálico. 

 

• Evitar expressões pouco específicas: possivelmente, talvez, atualmente, hoje em 

dia, recentemente, etc. 

 

• A expressão et al. não deve estar em itálico. 

 

• O valor do desvio-padrão deve ser apresentado desta forma: (+15,92). 

 

• Os termos de origem estrangeira devem ser registrados em itálico. 

 

• Não utilizamos plural em siglas: as UTI neonatais. 

 

• Não numerar as páginas. Evitar notas de rodapé. 

 

• Testes e teorias devem ser escritos da seguinte forma: Teste qui-quadrado; Teste 

Get Up and Go; Timed Up and Go; Escala de Equilíbrio de Berg; Velocidade de 

Marcha; Teste de Sentar e Levantar; Teste exato de Fischer; critérios START e 

STOPP; Miniexame de Estado Mental; escala Likert. 

 

DICAS ILUSTRAÇÕES 

 

• As ilustrações devem ser indicadas no texto e a letra inicial deve ser grafada em 

maiúscula. Exemplos: A Tabela 1 mostra...... 

                                                             Na fase intermediária.......(Figura 2).      

 

• As laterais do quadro devem ser fechadas e das tabelas abertas. 

 

• Não repetir dados das tabelas/quadros/figuras no corpo do texto. 

 

• Os títulos das tabelas/quadros/figuras devem ser autoexplicativos (título detalhado, 

siglas por extenso). 

 

• As casas decimais devem ser padronizadas. 

 

• A separação dos subitens da tabela poderá ser feita utilizando uma linha horizontal. 

 

• Números da amostra e respectivas porcentagens devem ser apresentados na mesma 

coluna, bem como a média e desvio-padrão. 

 

• As siglas apresentadas nas ilustrações devem ser registradas na legenda, bem como 

quaisquer símbolos (asteriscos ou outros), letras ou numerais utilizados Sendo 

possível, é mais indicado usar o nome por extenso em vez da sigla. Indicar também 

a fonte consultada, se for o caso.   

 

• As figuras devem ser enviadas em formato editável e não como imagens. 

 

• O título da figura deve ser registrado abaixo desta ilustração. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(N= 000). Município, sigla do estado, ano. 

 

Variáveis n (%)           

Sexo  

Feminino 000 (00,0)* 

Masculino 00 (00,0) 

Faixa etária (anos)  

60–69 00 (00,0) 

70–79 0 (00,0)** 

>80  00 (00,0) 

Estado civil  

Casado(a) 00 (0,0) 

Solteiro(a) 000 (00,0) 

Divorciado(a)/Separado(a) 0 (0,0) 

Viúvo(a) 00 (00,0) 

Fonte: PNAD/IBGE, 2016.  

  

*xxxxxxx; **xxxxxxx. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

DICAS CITAÇÃO 

Exemplo de transcrição de entrevista:  

“É mais a dependência, né? [...] em relação a ... levar ele a ... 

determinados lugares e ... a questão da [...] gravação dos textos também, 

mais assim...devido, acho que a dificuldade da [...] percepção dele, né?” 

(Pedro).  

 

 

Exemplo de citação explícita de autor:  

Não raro, as grandes coisas têm origem humilde. O Amazonas, o maior 

rio da Terra em volume de água, nasce de uma insignificante fonte entre 

duas montanhas de mais de inço mil metros de altura ao sul de Cuzco, 

no Peru2.  

 

 

Recuo de 4 cm; espaçamento entre linhas simples; fonte arial, 11; entre aspas. 

Título das ilustrações 
Fonte Arial, 12; alinhado à esquerda; incluir informação da cidade, estado e ano 
(onde e quando a pesquisa foi realizada); as linhas externas devem ser mais grossas 
que as internas 
Corpo das ilustrações 
Fonte Arial, 11; sem negrito (exceto nos casos em que dados estatísticos necessitem 
destaque); alinhamento à esquerda; espaçamento entre linhas simples  
Legenda: Arial, 10 
 

Recuo de 4 cm; espaçamento entre linhas simples; fonte arial, 11; indicar autor 
por meio do número referencial ao final do trecho. 


