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ESCALA PARA AVALIAÇÃO DA AUTOPERCEPÇÃO DO ENVELHECIMENTO: ESTUDO PRELIMINAR.

INTRODUÇÃO

A longevidade é uma das maiores conquistas do presente

século e tem suscitado inúmeros questionamentos acerca de

como se compreenderá o envelhecimento humano dentro das

sociedades atuais. De nosso conhecimento, não existe na

literatura um instrumento específico e válido que avalie a

autopercepção do envelhecimento, e assim permita investigar

as influências do envelhecer na saúde mental e no

planejamento de intervenções orientadas para promoção de um

envelhecimento saudável em indivíduos acima dos 45 anos.
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OBJETIVO

MÉTODOS RESULTADOS

CONCLUSÃO
Desenvolver uma Escala para Avaliação de

Autopercepção do Envelhecimento para indivíduos

acima de 45 anos.

Estudo descritivo-explicativo, quantitativo, no qual foram

elaboradas 103 questões de múltipla escolha para investigar seis

dimensões referentes a autopercepção do envelhecimento:

Aparência e Vaidade, Autocuidado, Emoção e Autoestima, Relações

Sociais, Senso de Realidade e Percepção do Envelhecer. As

respostas foram elaboradas seguindo a escala Likert, na qual 1

equivale a discordo totalmente e 5 a concordo totalmente. A escala

foi submetida à avaliação de juízes (n=8), com conhecimento no

desenvolvimento de instrumentos, bem como sobre as

particularidades dos construtos.

Na primeira etapa do estudo, os juízes avaliaram os itens para

validação do conteúdo, da linguagem, da forma de apresentação e

pertinência para compor o instrumento. Para a avaliação da

qualidade geral de cada dimensão e a conveniência para a finalidade

do estudo, foram considerados: nome da dimensão, conteúdo dos

itens e forma de pontuação. Os juízes atribuíram a cada dimensão

uma nota de 0 (menor qualidade) a 10 (maior qualidade).

As evidências de validade inicialmente levantadas pelos juízes,

fundamentam a potencialidade do instrumento para a continuidade

de estudo.
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