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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi validar um instrumento para admissão de idosos em instituições de longa permanência. O
referido instrumento de admissão foi avaliado por nove juízes de diferentes áreas da saúde com objetivo de validar o
conteúdo  e  aparência  do  constructo,  por  meio  de  críticas  para  melhoria  do  mesmo  no  aspecto  do  formato  e
apresentação, assim como na relevância e sequência adequada de tópicos e subtópicos. O método utilizado para a
análise foi o Percentual de Concordância (PC), que é a  porcentagem de juízes que concordam acerca dos tópicos e
aspectos do instrumento, estabelecendo-se como critério de decisão a aceitação de, pelo menos, 80% dos juízes para a
reformulação, manutenção, exclusão ou inclusão de um item. Assim, após as devidas alterações apontadas, o resultado
obtido  foi  um instrumento validado  para admissão de idosos em instituições de longa permanência,  que pode ser
utilizado pelas diversas áreas da saúde relacionadas com este processo de modo a abordar a integralidade da saúde do
paciente geriátrico.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência a saúde do idoso; Coleta de dados; Estudos de validação; Qualidade de vida.

1 INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa mundial  tem sido notória  nas últimas décadas  e alvo de
inúmeras discussões.  Estudos sugerem que o número de adultos acima de 65 anos chegará a
aproximadamente 72 milhões em 25 anos, o que representará 20% da população total em 2030
(SIDANI; REED; STEINBAUER, 2017). Na perspectiva brasileira, estima-se que haja 15 milhões de
idosos, sendo que este número tende a alcançar 13% da população em 2020 (CARVALHO, 2014).

Dessa maneira,  a  Sociedade Brasileira  de  Geriatria  e  Gerontologia  (SBGG)  e  comissões
especializadas vêm debatendo sobre Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), as quais
são  basicamente  instituições  governamentais  ou  não-governamentais,  de  natureza  residencial,
dedicadas as pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem suporte familiar, em plenas condições de
dignidade, liberdade e cidadania (FREITAS, 2011). 

Apesar do padrão mínimo de funcionamento destas instituições estar estabelecido através da
Resolução – RDC 283/20055, seguindo diretrizes da Política Nacional do Idoso, muitas funcionam
em condições precárias, sem uma sistematização da assistência e um atendimento pouco centrado
no paciente (CAMARGOS, 2014) . Somado a isso, a própria institucionalização já gera um impacto
decisivo  sobre  o  processo  saúde-doença  no  idoso,  visto,  muitas  vezes  como  uma  espécie  de
confinamento  e  privação  de  suas  atividades  familiares  e  rotineiras,  podendo  comprometer  sua
qualidade de vida (FREITAS, 2011).

Assim sendo, a elaboração de um instrumento aplicado na admissão de pacientes residentes
nas  ILPIs que  colete  informações  para  subsidiar  o  planejamento  de  uma  assistência
gerontogeriátrica integral e humanizada faz-se necessária. Após a construção, é indispensável a
validação do mesmo, método que mensura o fenômeno de interesse pretendido, garantindo sua
qualidade e veracidade (CUNHA; NETO; STACHFLETH, 2016).

Diante do exposto, este estudo teve por objetivo a validação de um instrumento de admissão
de idosos em ILPIS que possa ser utilizado por profissionais qualificados de todas as áreas de
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saúde, sendo, portanto um instrumento de cunho interdisciplinar que atenda as necessidades atuais
e futuras da população idosa.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O instrumento  de coleta  de  dados para  admissão  de  idosos  em ILPIS  e  um documento
explicativo sobre a finalidade do estudo foram encaminhados via email para nove profissionais de
saúde incluindo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêutico, fonoaudiólogo e nutricionista,
que atuaram como juízes no processo de validação de conteúdo e apresentação do instrumento
(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).

A validação consistiu da análise da qualidade do instrumento de admissão de idosos por meio
da opinião de um grupo de profissionais para garantir que o mesmo apresente segurança de validez,
ou seja,  se meça com precisão o que se propõe a medir.  A validade de conteúdo visa avaliar
cuidadosamente a relevância de cada elemento (ALEXANDRE; COLUCI,  2011;  CUNHA; NETO;
STACHFLETH, 2016; MARINHO et al, 2016), enquanto que a apresentação (ou validade de face)
refere-se a aparência superficial (formatação) do mesmo (CUNHA; NETO; STACHFLETH, 2016).

Os critérios estabelecidos para avaliação foram: formato e apresentação, facilidade de leitura
e preenchimento, clareza/compreensão, pertinência, relevância e sequência adequada dos tópicos e
subtópicos.  Os  mesmos  foram  avaliados  como  “Adequado”,  “Inadequado”  ou  “Necessita  de
adequação”.

A decisão pela manutenção, reformulação ou exclusão dos itens baseou-se no Percentual de
Concordância (PC) entre os juízes, para qual adotou-se como valor de significância estatística a
concordância acima de 80% (ALEXANDRE; COLUCI,  2011;  GUIMARÃES; HADDAD; MARTINS,
2015; MARINHO et al, 2016). 

Vale esclarecer que a participação dos juízes não se caracterizou como sujeitos da pesquisa,
sendo,  portanto,  dispensável  a  aprovação  de  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  envolvendo  seres
humanos e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

3 RESULTADOS

Os resultados da avaliação  realizada pelo  corpo de juízes  em relação  à  concordância  e
representatividade dos itens de cada dimensão, estão dispostos na tabela a seguir:
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Observa-se  que  de  14  itens  do  qual  o  instrumento  é  formado,  7  alcançaram  índice  de
concordância acima de 80% em todos os critérios estipulados, sendo que o restante foi modificado
de acordo com as críticas e sugestões propostas pelos juízes, obtendo a versão final do instrumento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, considerando o panorama da população idosa e suas necessidades a validação do
instrumento  se  mostrou  de  extrema  importância  para  o  processo  de  admissão  quando  da
institucionalização deste grupo. A medida que se compreendeu os diversos aspectos relacionados à
saúde geriátrica como uma área interdisciplinar, o referido instrumento foi avaliado por diferentes
profissionais  da  saúde  tornando-o  confiável  para  o  uso.  A  próxima  etapa  desta  pesquisa  será
implementar o instrumento validado em clínicas geriátricas.
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