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ADAPTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAAVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DE IDOSOS CAIDORES DA COMUNIDADE PARA O AMBIENTE REMOTO
EM UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS BASEADO EM GESTÃO DE CASOS

Uma das grandes preocupações com a população idosa é o risco de quedas, pessoas
de todas as idades estão expostas ao risco de quedas mas em idosos esse risco está
aumentado, no Brasil a prevalência de quedas em 2017 variou entre 10% e 35% nos
idosos da área urbana.
O Programa MAGIC, é um programa multidimensional e assistencial de gestão dos
fatores de risco e prevenção de quedas, que foi desenvolvido visando o crescente
número de quedas em pessoas idosas. O mesmo oferece avaliações físico-cognitivo-
funcionais que foram totalmente adaptadas para o ambiente remoto devido o cenário
imposto pela pandemia do covid-19 que exigiu adequações para essa atenção.
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Os resultados das avaliações e reavaliações já realizadas demonstram que o formato
online é possível e viável para a população idosa e para todas as dimensões de saúde
avaliadas, porém houve dificuldades de agendamento com familiares e recusas pela não
familiaridade com a plataforma Google Meet. Entre as adaptações, elaborou-se uma
apresentação para auxiliar tanto os avaliadores quanto os (as) voluntários (as), contendo
imagens e comandos a serem seguidos pelo (a) voluntário (a), além de opções de
respostas. Ademais, pensando em possíveis intercorrências com a conexão neste
processo avaliativo, esta etapa é sempre realizada em dupla de avaliadores.

Objetiva-se avaliar a viabilidade das adequações das avaliações físicas, cognitivas e
funcionais de idosos que sofreram duas ou mais quedas no último ano em ambiente
remoto.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar
(34350620.7.0000.5504) e incluído no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(3t85fd). As avaliações são realizadas de forma individual, com auxílio de um
familiar ou cuidador, por meio de vídeo chamada pela plataforma Google Meet.
Sendo divididas em duas etapas: inicialmente o aprendizado e familiarização com a
plataforma e, posteriormente, a aplicação de questionários e testes físicos.

A avaliação multidimensional online de idosos caidores é possível de ser realizada e
oferece dados confiáveis para a aplicação da intervenção de gestão de casos baseada na
prevenção de quedas dessa população na comunidade.


