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Apresentação
Esta dissertação é fruto do meu interesse e fascínio pelo estudo das drogas
psicotrópicas. Quando tive acesso ao tema durante a graduação em psicologia,
percebi o quanto este era o caminho profissional que queria trilhar. Nessa jornada,
pude estudar os diversos tipos de drogas e lidar com essas questões na prática
dos serviços de saúde e assistência social. No entanto, um importante desafio
surgiu quando comecei a estudar a população idosa, aliada ao consumo de álcool,
pois, até então, a predominância da minha imersão nessas discussões era voltada
ao adolescente e no adulto jovem. Por isso, o grande desafio, e, ao mesmo tempo
a parte mais encantadora deste trabalho foi tentar compreender esse público e
produzir um material educativo, inexistente no Brasil, que pretendesse abarcar tal
diversidade.
Esse trabalho faz parte de um projeto temático em que uma das vertentes é
a avaliação da efetividade de estratégias voltadas para a redução do consumo de
risco de álcool na população idosa. A presente pesquisa faz parte da meta 1
desse projeto, que consiste na criação de uma cartilha sobre álcool para idosos.
Esse material foi criado para ser utilizado na meta 2, em que será aplicada uma
Intervenção Breve em idosos na atenção primária. Por isso, apresentarei, nas
sessões a seguir, o processo de construção de uma cartilha educativa para idosos
consumidores de álcool. Vale ressaltar que durante o processo de estudo, foi
realizada uma investigação inicial através de uma revisão sistemática publicada
em 2019 (Alcohol consumption by older people in Brazil: A Systematic Review of
Population-based Studies), além de dois artigos que estão em processo de
publicação.
A sessão 1 faz uma introdução sobre os temas envelhecimento, o consumo
de álcool na população geral e o consumo de álcool pela população idosa.
Primeiramente, foi destacado como o processo de envelhecimento está evoluindo
no Brasil e no mundo, perpassando os desafios presentes e futuros advindos do
envelhecimento

populacional.

Depois

disso,

foram

introduzidos

dados

epidemiológicos e fisiológicos a respeito do consumo de álcool. Apresentada
xiv

essas bases, foram adicionadas as peculiaridades do consumo de álcool pela
população idosa em termos fisiológicos, sociais e psicológicos. E, por fim, discuti
como os materiais educativos (cartilhas e panfletos) são produzidos na literatura
leiga e científica.
A sessão 2 é composta pela justificativa e pelo objetivo dessa pesquisa. A
sessão 3 apresenta a metodologia de pesquisa, começando pelos levantamentos
de cartilhas para idosos e cartilhas sobre álcool distribuídas para a população no
Brasil. Na sequência, foi apresentado como foram conduzidos os grupos focais
feitos com idosos antes e depois da produção da cartilha. Por fim, foi apresentada
a história do método Delphi e sua aplicação com profissionais especializados na
área de drogas e envelhecimento. A sessão 4 é composta pelos resultados dessa
pesquisa. Tais resultados foram divididos em quatro partes: levantamento das
cartilhas para idosos, levantamento das cartilhas sobre álcool, grupos focais e
método Delphi. Na sessão 5, é discutida cada etapa da construção da cartilha
separadamente, perpassando, por último, os detalhes do que foi priorizado na
cartilha nomeada de Consumo de álcool em idosos: cuidados ao beber, em termos
de conteúdo, layout e adequação para a população idosa. A última sessão é
composta pelas considerações finais acerca do presente estudo.

xv

Resumo
Objetivo: Desenvolver e avaliar uma cartilha educativa, com ênfase em práticas de
autocuidado e redução de danos, como estratégia de intervenção para reduzir o
consumo de risco de álcool entre idosos. Métodos: Foram utilizados métodos mistos
organizados em sete etapas: 1) Levantamento de cartilhas brasileiras sobre álcool e
cartilhas destinadas à população idosa; 2) aplicação do método Delphi com
profissionais especializados na área de álcool/outras drogas e envelhecimento; 3)
condução do primeiro grupo focal com idosos; 4) elaboração da versão preliminar da
cartilha; 5) condução do segundo grupo focal com idosos participantes do primeiro
grupo focal; 6) condução do terceiro grupo focal; e 7) finalização da cartilha.
Resultados e discussão: Na etapa 1 foram encontradas 50 cartilhas direcionadas ao
idoso brasileiro e 18 cartilhas sobre o consumo de álcool. Nenhuma delas contemplou o
consumo de álcool para a população idosa. Na etapa 2, participaram do método Delphi
33 profissionais de diversas áreas: psicologia, medicina, terapia ocupacional,
assistência social, enfermagem, gerontologia, fisioterapia e farmácia. Foram realizadas
três rodadas de questionários com tais profissionais, resultando em 46 afirmativas
consensuais sobre conteúdos a serem priorizados na cartilha. Na etapa 3, o primeiro
grupo focal foi realizado com nove idosos e permitiu identificar a emergência de
conteúdos a serem priorizados nos materiais de prevenção e principalmente as crenças
que os idosos tem em relação ao consumo de álcool. Após a etapa 4, que foi a
construção da versão preliminar da cartilha a partir do resultado das etapas anteriores,
o material foi impresso e submetido para mais dois grupos focais, com seis e doze
idosos, respectivamente ( etapas 5 e 6). Na etapa 7, as sugestões e dificuldades na
compreensão do material apontadas pelos idosos foram consideradas e a cartilha
finalizada. Considerações finais: O presente estudo apresenta importantes
contribuições no que se refere às abordagens narrativas e construtivas de materiais
preventivos sobre álcool para os idosos brasileiros. Foi possível verificar que, mesmo
com a revisão da literatura e a opinião de profissionais especializados (através do
método Delphi), as formas de apresentação de alguns conteúdos não foram
compreendidas por muitos idosos (participantes dos grupos focais), sendo necessárias
adaptações para a versão final da cartilha. Por isso, o que parece ser um conteúdo
“legível” para quem o desenvolve pode não sê-lo para as pessoas nas quais o material
se destina. De modo adicional, muitas das discussões levantadas no presente estudo
podem estender-se aos demais grupos etários.
Palavras-chave: Idosos, cartilha, álcool, método Delphi, grupo focal.
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1 INTRODUÇÃO
2

1.1

O envelhecimento populacional e o idoso brasileiro
Quando o envelhecimento começa ainda não é um consenso na literatura.

Alguns autores defendem que esse processo se inicia após o nascimento.(1) Outros
explicam que declínios fisiológicos são evidenciados somente após a maturação.(2) Por
exemplo, nos anos intermediários da idade adulta, entre 20 e 60 anos, algumas
alterações na memória de curto prazo começam a ser vivenciadas.(2,

3)

Por isso,

independentemente das perspectivas, o envelhecimento começa antes dos 60 anos e,
portanto, não é sinônimo de ser idoso. Sendo assim, para entender sobre qual
envelhecimento será discorrido no presente estudo, é necessário delimitar uma faixa
etária. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, ser idoso começa aos 60 anos.(4)
Em países como Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido esse mesmo status é
considerado após os 65 anos.(5)
Apesar das diferenças entre os países, o aumento da longevidade do ser
humano é um fenômeno mundial e aparece na sociedade contemporânea como uma
conquista

social.

Atualmente,

ser

idoso

não

é

mais

encarado

como

uma

“eventualidade”, como era caracterizada no século XIX, quando tendia a ser um
privilégio para os mais abastados.(6) Diversos fatores contribuíram para esse cenário:
diminuição na taxa de fertilidade, avanços científicos, declínio da mortalidade, melhora
no acesso à saúde e ao saneamento básico.(7)
Vale destacar que o envelhecimento pode ser entendido através de duas
dimensões: populacional e individual. O envelhecimento populacional é caracterizado
pelo aumento da proporção de idosos e, por consequência, pelo aumento da idade
média da população. Esse processo pode ser reversível com o aumento da
fecundidade, por exemplo, resultando em um maior número de jovens e na redução da
média de idade da população. Por outro lado, o envelhecimento individual é irreversível
e reflete, além das diferentes trajetórias, perdas progressivas de funções fisiológicas.(3)
No mundo, o número de pessoas com 60 anos ou mais, estimado em 962
milhões em 2017, deverá atingir 2,1 bilhões em 2050 e 3,1 bilhões em 2100.(8) Além
disso, a faixa etária de pessoas com 80 anos ou mais deverá triplicar até 2050, de 137
milhões em 2017 para 425 milhões.(8) Diante desse contingente, o Brasil está no ranking
3

dos países com a população idosa em maior expansão. Em 1940, a expectativa média
de vida era de 45 anos; em 2019 esta passou para 76 anos e poderá chegar aos 81
anos em 2050. O número de pessoas acima dos 60 anos, em 2019, chegou a
aproximadamente 28 milhões. Em 2050, poderá atingir 67 milhões.(9)
Se, por um lado, tal aumento é uma conquista para a sociedade, por outro lado,
ele evidencia inúmeros desafios. Um deles é o curto tempo para adaptações nesse
novo cenário. Estima-se que o Brasil passará de 1% para 20% a proporção de pessoas
acima dos 60 anos até 2040, e terá pouco mais de 20 anos para se adaptar às
mudanças nas áreas previdenciárias e sociais, por exemplo,(7) enquanto a França teve
150 anos para a mesma adaptação. (5, 7)
Outro desafio é a alta incidência de doenças crônicas não transmissíveis, que
representam 70% das causas de morte no Brasil.

(10)

Entre a população acima de 60

anos, doenças como hipertensão, diabetes e colesterol atingem 55%, 19% e 20% da
população, respectivamente.(10) Por isso, de acordo com o Plano de Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil (PEDCNT) - 2011-2022, os principais
fatores de risco para essas doenças são consumo de álcool, tabagismo, inatividade
física e alimentação inadequada.(11)

Uma das metas desse plano é “reduzir a

prevalência do consumo nocivo de álcool”. Dentro dessas discussões, o processo de
envelhecimento alcança elevado interesse, uma vez que o idoso faz parte do grupo
populacional mais vulnerável a doenças não transmissíveis.(11)
Entretanto, estar livre de doenças não é um pré-requisito para o envelhecimento
saudável.(7) Apesar das doenças crônicas não transmissíveis serem os principais
problemas de saúde nessa faixa etária, muitos idosos convivem com condições de
saúde bem controladas que não interferem no seu bem estar . Contudo, idosos de
países como o Brasil carregam uma carga de doenças maior que os que moram em
países de renda alta e apresentam menores índices de controle de tais quadros.(7)
Dentre os motivos para tal diferença estão: condições de saúde, educação e
econômicas deficitárias, além da manutenção de hábitos não saudáveis (consumo de
álcool, tabagismo, sedentarismo, ingestão de alimentos gordurosos, entre outros). Por
isso, o envelhecimento populacional acompanha potencialidades e limitações que são
influenciadas também pela forma como os países lidam com esse novo cenário social.
4

1.2

O consumo de álcool e suas consequências
O álcool é uma substância psicoativa, com propriedades produtoras de

dependência, que tem sido amplamente consumido em diversas culturas há milênios.
(12)

Ao mesmo tempo em que o consumo de álcool é parte integrante de diversos

momentos de descontração, festas e comemorações, ele está relacionado a mais de
200 doenças, entre elas dependência de álcool, cirrose hepática e câncer.(12) Em 2016,
o uso nocivo do álcool resultou na morte de, aproximadamente, 900 mil pessoas no
mundo e 52,4% de DALYs (anos de vida perdidos ajustados pela incapacidade) foram
atribuídos ao álcool.(12) No que se refere às taxas de mortalidade por faixa etária, tais
índices em pessoas mais velhas permanecem elevados. Enquanto pessoas entre 25 e
29 anos experimentam a maior carga proporcional de mortes (11,2%) essa carga
permaneceu alta entre pessoas de 60 a 64 anos (8,1%).(12) No Brasil, em 2016, 69,5%
dos casos de cirrose e 8,7% dos casos de câncer em homens foram atribuídos ao
álcool.(12) Além disso, 3,5% da população já preenchem os critérios para dependência
de álcool.(13)
Os danos relacionados ao consumo de álcool são determinados pela interação
de aspectos sociais, físicos e psicológicos. Além disso, duas dimensões relacionadas
ao álcool contribuem com seus prejuízos, a saber o padrão e a quantidade de álcool
consumida.(14) O padrão de consumo refere-se aos momentos em que o indivíduo
ingere álcool. Por exemplo, consumi-lo antes das refeições ou nos finais de semana
são padrões distintos e que podem contribuir para um dano maior ou menor. Outro
aspecto é a quantidade de álcool consumida, isto é, o volume de álcool ingerido. Para a
maioria das doenças relacionadas ao álcool, quanto maior o consumo, maior o risco de
desenvolvimento

dessas

doenças.(14)

Cabe

mencionar

que

essas

dimensões

isoladamente não são suficientes para causar problemas de saúde, pois dependem da
interação com outras variáveis que são distintas em cada indivíduo.

5

1.3

A ação do álcool no corpo
O álcool é uma pequena molécula hidrossolúvel (solúvel em água), e sua

absorção envolve o estômago e intestino delgado. Assim como os alimentos, o álcool,
por ser ingerido por via oral, percorre o sistema digestivo, e as enzimas que
normalmente metabolizam as moléculas dos alimentos no tubo digestivo agem sobre a
substância.(15) Ao ser ingerido, o álcool atinge primeiramente o estômago que absorve
cerca de 10% do seu volume. Após esse processo, o álcool é absorvido
predominantemente pelo intestino delgado.
Posteriormente, o álcool entra na corrente sanguínea, sendo metabolizado
principalmente no fígado. O restante (2% a 5%) permanece inalterado e é excretado no
suor e na urina.(16) O fígado comporta a enzima metabólica - álcool desidrogenase
(ADH) - que converte o álcool em acetaldeído (CH3CHO), através de um processo
chamado de oxidação.(15) O acetaldeído é responsável por reações adversas como
náusea, vômito, tontura, dores de cabeça, entre outros. Na maioria das pessoas, o
acetaldeído, que é altamente tóxico, é convertido rapidamente em acetato (CH3COO-)
pela enzima aldeído desidrogenase (ALDH). Após esse processo, o álcool é excretado
cerca de 0,10g a 0,15g por hora (equivalente a uma dose).

(15)

Por isso, a despeito das

crenças populares, o banho frio ou a ingestão de café não aceleram esse processo
metabólico. (15, 17)
Entretanto, mesmo com quantidades semelhantes de álcool, o corpo pode
absorver e metabolizá-lo de forma diferente, podendo ser mais lento ou mais rápido.
Esses efeitos têm sido estudados amplamente na literatura, por exemplo, comparando
o consumo do álcool em pessoas que se alimentaram antes da ingestão e em jejum
(18-20). Os dados mostram que a concentração de álcool no sangue chega a ser 30%
menor em pessoas alimentadas, além se verificar a diminuição nos sintomas de
ressaca (desidratação, dor de cabeça, enjoo).(19) Além disso, as avaliações dos
alimentos ingeridos antes do consumo de álcool mostraram que, independentemente do
tipo de alimento (proteína, carboidrato, gordura), a absorção do álcool diminui.(21) Nesse
sentido, a absorção pode ser rápida quando o álcool é ingerido de estômago vazio (ou
a concentração de álcool na bebida é de 20% a 30%). Em contrapartida, absorção mais
6

lenta ocorre quando o indivíduo está com estomago cheio e quando ingere,
conjuntamente, bebidas como água e suco.(16)
Outras variações na absorção, metabolização e concentração de álcool no
sangue dependem de variáveis como sexo, idade, peso, concentração de gordura
corporal, entre outros. O álcool é mais facilmente absorvido no músculo que na gordura,
o que se deve à baixa solubilidade da gordura.(16) Dessa forma, uma pessoa com
menos gordura corporal terá maior concentração de álcool no sangue (CAS) ingerindo a
mesma quantidade de álcool que uma pessoa com maior volume de gordura
corporal.(15) Em relação ao sexo, as mulheres por terem um volume maior de gordura
subcutânea e um volume menor de sangue, alcançam níveis de CAS mais altos quando
comparada aos homens.(22) A idade também é um fator importante. Em pessoas acima
dos 60 anos a metabolização do álcool será mais lenta.(23) Além disso, os efeitos
deletérios poderão ser mais atenuantes do que a população mais jovem. Veremos
esses efeitos detalhadamente no próximo tópico.

1.4

A ação do álcool no corpo do idoso
O consumo de álcool pela população idosa é potencialmente mais danoso

quando comparado aos adultos mais jovens.(23,

24)

Diversos fatores fisiológicos,

psicológicos e sociais contribuem para os adicionais efeitos deletérios. Entre as
alterações farmacocinéticas (processo de absorção, distribuição e metabolização da
droga) estão: 1) diminuição da velocidade de absorção do álcool - esse processo
tende a acontecer devido à redução do fluxo sanguíneo visceral e à diminuição da
velocidade do esvaziamento gástrico. No entanto, tal diminuição acarreta muitos
prejuízos na absorção do álcool pelo organismo; 2) prejuízos na distribuição do
álcool – o álcool é uma substância hidrofílica, ou seja, é solúvel em água. Por isso,
devido às transformações na composição corporal, como a redução do volume de água
no corpo, ocorre a diminuição do volume da distribuição.(25) Somado ao aumento da
gordura corporal, isso resulta em níveis mais altos de álcool no sangue após a ingestão
da mesma quantidade de álcool que um adulto mais jovem; 3) prejuízos no
metabolismo do álcool - a metabolização é afetada com a diminuição da enzima
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álcool desidrogenase (ADH), que é a principal enzima metabólica do álcool no fígado.
Isso resulta no aumento dos níveis de álcool no corpo.(25, 26)
Entre as alterações farmacodinâmicas (relacionadas à interação droga-receptor e
eventos pós-receptor) estão: 1) redução dos mecanismos homeostáticos - os
órgãos, de maneira geral, contribuem para que o corpo mantenha o equilíbrio dos
sistemas do organismo.(16,

27)

No entanto, com o envelhecimento ocorre à diminuição

gradual das funções fisiológicas que contribuem para a homeostase, resultando no
aumento da vulnerabilidade a doenças e na menor tolerância aos efeitos do álcool.(25)
Um exemplo disso são os efeitos sedativos do álcool, que podem não ser relevantes
em um adulto jovem, porém, no idoso, podem resultar em quedas; 2) alterações no
número e na sensibilidade dos receptores GABAA – que podem contribuir para a
maior sensibilidade aos efeitos do álcool.(28) Além disso, idosas do sexo feminino
atingem níveis mais altos de álcool no sangue quando comparado ao sexo masculino, o
mesmo efeito ocorrendo em idades mais jovens.(29)
Na senilidade, apesar dessa gama de alterações fisiológicas, psicológicas e
sociais recorrentes, esse processo é assinalado por sua heterogeneidade. As
marcantes diferenças entre os idosos são maiores que entre outros grupos
populacionais.(25,

27)

Por isso, a idade, condições econômicas e sociais, histórico de

doenças e de consumo de drogas tornam-se agravantes no quão prejudicial o uso de
álcool será para o idoso.

1.5

Aspectos sociais e psicológicos do consumo de álcool por idosos
O envelhecimento implica em mudanças psicossociais que podem ser fatores de

risco para o consumo de risco de álcool por idosos. Um desses fatores é o luto, que se
torna cada vez mais presente na medida em que o envelhecimento avança. No entanto,
ainda não há evidências que sinalizem a dimensão desse aspecto para o aumento do
consumo de álcool. Enquanto alguns estudos apontam que homens viúvos apresentam
maior consumo de álcool em comparação com homens casados(30, 31), outros estudos
não encontraram tais diferenças.(32,

33)

No entanto, em homens que consomem álcool
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com frequência, o luto foi significativamente associado ao aumento no consumo de
álcool, quando comparado a homens que consumiam álcool esporadicamente.(33) Do
mesmo modo, o consumo excessivo de álcool pode estar associado a comorbidades,
como depressão e ansiedade.(34) Além disso, outros quadros clínicos como: insônia,
quedas e autonegligência, frequentemente atribuídos ao processo de envelhecimento,
podem estar relacionados ao uso abusivo de álcool.(34) De modo adicional, não é raro
que tremores decorrentes da abstinência de álcool sejam confundidos com sinais de
doença de Parkinson.
A aposentadoria também tem sido estudada como um fator de risco para o
aumento do consumo de álcool. Para uma parcela dos idosos, a aposentadoria é
encarada como um momento de descanso e de novas possibilidades; para outros, essa
fase da vida é vivenciada como improdutiva e ansiogênica. Em 2014, um estudo com
4.674 idosos nos EUA apontou um aumento no consumo de álcool em homens após a
aposentadoria; essa associação positiva não foi encontrada em mulheres.(35) No
entanto, para a maioria dos idosos, a aposentadoria não prevê mudanças substanciais
no consumo de álcool.(36)
Não obstante, a solidão (que pode estar relacionada também à aposentadoria,
ao luto, à depressão e à ansiedade) tem sido associada a maus comportamentos de
saúde, incluindo o consumo de álcool. A solidão é definida como uma autoavaliação
subjetiva de estar sozinho, sem companhia ou apoio emocional. Em 2018, um estudo
com 7.651 brasileiros acima dos 50 anos apontou que 15% informaram se sentir
solitários frequentemente.(37) Embora a solidão não esteja associada ao aumento do
consumo de álcool em adolescentes(38), um estudo com pessoas acima dos 45 anos
apontou que 63% das pessoas diagnosticadas com problemas de álcool se sentiam
solitárias.(39)

1.6

Prevenção e cuidado: estratégias de redução de danos
A redução de danos não se limita a substituição de seringas ou diminuição do

consumo de drogas. Apesar de surgir como uma alternativa ao enfretamento dos
problemas relacionados ao uso de drogas injetáveis, essa lógica incorporou outras
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práticas que ampliaram essa nova forma de enxergar o usuário de drogas.(40) Diversos
questionamentos foram colocados em pauta, entre eles: A abstinência é realmente
necessária caso não seja uma meta do usuário? É possível usar drogas e ter qualidade
de vida? O que o usuário diz, pensa e sente em relação ao seu consumo? Existem
outras formas de cuidado que não foram pensadas? O que pode ser feito para reduzir
os riscos do consumo de cada substância, lícita ou ilícita?
Sendo incorporadas essas e outras questões, é evidente que reduzir danos não
é uma prática simples, pois exige esforço e mudança na lógica hegemônica que coloca
todos os usuários para cumprir uma mesma meta - a abstinência. Entretanto, é
importante esclarecer que redução de danos não é o oposto da abstinência, mas
incorpora também esse objetivo, caso seja uma opção possível e desejada.(41, 42) Dessa
forma, redução de danos compreende políticas e práticas que visam reduzir os danos
relacionados ao consumo de risco de drogas. Portanto, é um conjunto de estratégias
que podem ser aplicadas para drogas lícitas ou ilícitas. Tais estratégias, que nomearei
como “universais” ou “individuais”, podem ser propostas em diferentes contextos e
populações. As estratégias universais dizem respeito a práticas que podem ser
ensinadas a qualquer indivíduo que faz uso de drogas e podem ser distintas para
diferentes drogas, como estar bem alimentado antes do consumo de qualquer
substância, não compartilhar canudo ou seringa, alternar bebidas alcoólicas e bebidas
não alcoólicas etc. Por outro lado, as estratégias individuais são construídas em
conjunto com o usuário, pois nem toda estratégia funciona para todas as pessoas.
Sendo assim, propor estratégias individuais é um trabalho que exige tanto o esforço de
quem atende esse usuário, quanto a mudança de paradigma de quem faz uso
prejudicial de drogas.(41, 43)
O desafio da prática de redução de danos no consumo de álcool começa na
maneira como as pessoas (e muitos profissionais) se referem ao álcool, por exemplo,
separando “álcool e outras drogas”, com uma sugestão subentendida de que o álcool é
diferente de outras drogas. Porém, o fato de ser uma droga amplamente difundida e
legalizada não faz com que essa substância seja menos nociva ou mais “segura”.
Diversos estudos abordaram a efetividade das práticas de redução de danos para o
consumo moderado em consumidores excessivos de álcool, sugerindo que a
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moderação é uma meta alcançável e preferível para alguns indivíduos que bebem em
excesso. Uma revisão sistemática indicou que intervenções de redução de danos para
o consumo de álcool pode trazer efeitos positivos para uso abusivo, de risco e
dependência.(44) Os principais benefícios encontrados foram: redução de lesões
associadas ao álcool, diminuição da pressão arterial, redução do peso corporal,
redução dos sintomas de abstinência, melhora dos sintomas de ansiedade e
depressão, autoconfiança e qualidade de vida física e mental.(44)

1.7

Prevenção e cuidado: produzindo cartilhas e panfletos
Nas últimas décadas, diversos estudos têm analisado as características dos

materiais educativos de apoio à prevenção, que são apresentados em formato de
panfleto ou cartilha.(45-47) Esses materiais são utilizados, sobretudo, na atenção básica,
com objetivos educativos, preventivos, como promoção de saúde ou como coadjuvante
em intervenções clínicas.(48) No entanto, os problemas de legibilidade e usabilidade são
a principal lacuna identificada em diversos temas(49), como prevenção e tratamento do
câncer(50), tratamento de diabetes.(51,

52)

e cuidados pediátricos.(53) A legibilidade é a

capacidade de compreensão de um texto. Em geral, os materiais distribuídos para a
população tendem a requerer altas habilidades de leitura, sendo inviáveis para a
maioria da população. Payne et al. (2000) verificaram que apenas 40% da população
seria capaz de entender os panfletos sobre cuidados paliativos no Reino Unido.(54) No
Brasil, uma pesquisa que analisou conteúdos produzidos pelo governo, verificou que
94% dos textos exigiam ensino superior para a sua compreensão.(55)
Por outro lado, a usabilidade está relacionada ao grau de facilidade em utilizar
uma ferramenta. Além disso, ela se refere à eficácia (capacidade de aprendizado e
aplicação do conhecimento) e eficiência (facilidade em encontrar informações) de um
material. Assim, em termos de usabilidade, uma cartilha eficaz/eficiente é aquela que
fornece um conteúdo claro, estruturado e fácil de acessar.(56) Essa compreensão
transcende o conteúdo, pois abarca também o layout do material; caso contrário, um
conteúdo cuidadosamente planejado pode não ter efeito sobre os leitores.
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1.8

Prevenção e cuidado: processos que influenciam na leitura de
materiais
Existem mecanismos cognitivos atuando na compreensão de cada leitor, entre

eles os processos de top-down e bottom-up.(57) Os processos top-down acontecem
quando as experiências prévias e conhecimentos sobre um determinado tema
influenciam ou direcionam o modo como o material é compreendido. Por outro lado, o
processo de bottom-up diz respeito à busca e à compreensão de informações novas,
sob seu impacto original. Por isso, discorrer sobre um assunto do qual os leitores têm
conhecimento prévio (top-down) pode implicar em um interesse diminuído, dependendo
da forma como o material é apresentado, pois o leitor pode antever, supor ou imaginar
que aquele conteúdo não acrescentará novas informações. No entanto, algumas
pesquisas apontam que o interesse pode aumentar quando existem lacunas na
compreensão do tema, quando o material apresenta informações específicas e de fácil
compreensão ou quando são atrativos visualmente.(56) Esses leitores vão seletivamente
buscar algumas informações relevantes e poderão se beneficiar do material.
Na prática, independentemente da compreensão sobre um tema, os materiais
(quando vistos) geralmente não são “lidos” de modo integral e sim seletivo, como que
“escaneados”. Somente quando algum conteúdo chama a atenção, ele passa a ser
olhado com mais atenção.(57) Superar esse viés é um dos maiores desafios dos
produtores de materiais. Por isso, algumas pesquisas têm usado estratégias para
aumentar a atenção e a motivação da leitura dos materiais. Em 2005, pesquisadores
testaram se a inclusão de perguntas, após a distribuição de uma cartilha sobre sexo
mais seguro, aumentaria a eficácia desse material.(58) Para isso, compararam três
grupos: grupo controle, grupo que apenas recebeu a cartilha e grupo que recebeu a
cartilha, além de ser informado que, caso respondessem um questionário sobre a
cartilha, poderiam participar de um sorteio.(58) Os resultados mostraram que combinar
as perguntas e um sorteio aumentou a pontuação média em medidas cognitivas como
atitude geral, atitude com novos parceiros, com parceiros fixos e adesão a
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comportamentos sexuais mais seguros. Apenas a apresentação do folheto não resultou
em alterações significativas em tais atitudes.(58)
Nesse sentido, um dos pontos fundamentais da literatura é o mapeamento da
motivação do público alvo, através da pesquisa de elicitação (elicitation research).(56)
Esse modelo de pesquisa visa entender o público a partir do contato direto (através de
grupos focais, por exemplo), a fim de criar subsídios para o desenvolvimento de
materiais mais eficazes. A pesquisa de elicitação pode reunir dúvidas e percepções
sobre um tema, entender se o conhecimento prévio das pessoas é gerador de
concepções equivocadas ou “mitos”, considerar as habilidades prévias na mudança de
comportamento,

identificar

outros

autores

que

podem

contribuir

(familiares,

profissionais, por exemplo), compreender o tipo de linguagem mais acessível para o
público e incluir a população no processo de confecção de materiais.
Uma pesquisa apontou que o incentivo ao uso de preservativos entre os jovens
pode ser mais eficaz que informá-los isoladamente sobre doenças sexualmente
transmissíveis.(59) Tal pesquisa discute que muitos textos de promoção de saúde são
escritos a partir de suposições sobre as mensagens necessárias para a população,
desconsiderando pesquisas de elicitação.(59) Em uma revisão de 54 folhetos em que os
pesquisadores acrescentaram a pesquisa de elicitação (grupos focais), os resultados
apontaram que os materiais distribuídos não correspondiam às necessidades do
público.(45)

1.9

Prevenção e cuidado: especificidades dos materiais para a população
idosa
Aspectos que são efetivos para a população geral, como linguagem, cor,

disposição das frases, podem ser inefetivos para os idosos. Um dos motivos é o
declínio visual que pode impactar nas percepções de foco (diminuição da nitidez de um
objeto próximo), cor (dificuldade de diferenciar cores frias), acuidade (dificuldade de
distinguir contornos de um objeto) e sensibilidade ao brilho (dificuldade de enxergar).(60)
Com o aumento da idade, há também uma perda da sensibilidade ao contraste e
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diminuição da capacidade de distinguir e processar cores, especialmente as cores frias
(azul, roxo, verde).(61, 62) Muitas dessas mudanças começam a ocorrer após os 40 anos
e se tornam mais aprofundadas com o passar dos anos. Embora a maioria das pessoas
idosas não sofra deficiências visuais graves, elas podem apresentar declínios na visão
suficientes para dificultar a percepção e compreensão de informações visuais. As
tabelas 1 e 2 reúnem pesquisas que apresentam tais alterações e as estratégias que
podem ser aplicadas na produção de materiais escritos para idosos.
Um corpo de pesquisas vem identificando as diferenças da população idosa na
compreensão dos materiais escritos.(63, 64) Uma delas diz respeito à relação entre uso
de figuras associadas a textos. Houts et al. (2006) investigaram o papel das figuras na
compreensão e na aderência a um material e verificaram que o uso desses recursos
aumentava o interesse do público na leitura.(65) No entanto, Griffin e Wright (2009),
diferenciaram a compreensão do conteúdo usando dois recursos de imagens:
explicativas (que ilustrava uma frase ou parágrafo) versus imagens embelezadoras
(sem relação com o conteúdo)(66) Além disso, testaram a compreensão e lentidão na
busca de informações entre adultos jovens e idosos.(66) Os resultados mostraram que
os idosos foram significativamente mais lentos que os adultos jovens quando o
conteúdo foi associado a imagens para enfeitar. No entanto, quando o material era
associado a figuras explicativas, não houve diferenças entre idosos e adultos jovens.
Uma das explicações diz respeito à memória de trabalho, que sofre prejuízos com o
envelhecimento.(67) Nesse sentido, a apresentação de figuras embelezadoras pode
aumentar a demanda da memória de trabalho e prejudicar a compreensão do conteúdo.
Existem estudos que apontam que organizadores avançados (recursos que
destacam um pedaço pequeno do texto) podem ser uma ferramenta útil na retenção da
informação.(68,

69)

Esses dispositivos foram estudados em pessoas mais velhas e foi

verificado que não houve efeito sobre a idade. No entanto, verificaram que, para
pessoas com baixa escolaridade, independentemente da idade, a presença desse
dispositivo teve resultados significativamente melhores.(56)
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Tabela 1. Alterações visuais que prejudicam a leitura por idosos
Tipo

Descrição

Impacto

Presbiopia

Diminuição da nitidez de
um objeto próximo.

Dificuldade de leitura

Acuidade reduzida

Capacidade reduzida de
distinguir contornos e
forma de um objeto

Dificuldade de enxergar
detalhes

Sensibilidade ao
brilho

Diminuição da
capacidade ocular de
exposição à luz

Dificuldade em distinguir
superfícies escuras ou
claras.

Percepção de
cores

Mudança na percepção
das cores.

Diminuição da
capacidade de distinguir
cores frias (violeta, azul e
verde).

Adaptação para
textos
Letras não decorativas
Imagens e letras
simples e grandes

Textos impressos em
papeis foscos

Preferência por cores
quentes

Fonte: Adaptado (61, 62, 70)

Tabela 2. Alterações cognitivas em idosos
Adaptação para
textos

Tipo

Descrição

Impacto

Memória de
trabalho

Memória que permite o
armazenamento
temporário de
informações

Diminuição da retenção
de informações novas

Memória
prospectiva

Capacidade de lembrarse de fazer algo no
futuro

Pode ser mais difícil o
idoso lembrar-se de fazer
algo depois de certo
tempo decorrido

A capacidade de fixar e
processar informações

Capacidade diminuída de
inibir informações
irrelevantes.

Evitar confusão visual

Atenção

Compreensão da
linguagem

Interpretação de
informações escritas

Desenvolvimento de
sequências pode ser
prejudicado com a idade.

Estrutura linguística
previsível

Fonte: Adaptado (61, 62, 70)
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Instruções simples,
mensagens curtas e
diretas

Evitar ambiguidade

2 JUSTIFICATIVA
16

A população acima dos 60 anos é a que mais cresce no mundo. O problema,
entretanto, não é o envelhecimento da sociedade, mas o envelhecimento sem
qualidade de vida. Essa questão é mais preocupante nos países em desenvolvimento
como o Brasil, em que significativa parcela da população tem acesso a serviços
públicos precários, nível socioeconômico baixo e pouca instrução formal. Apesar de
diversos estudos mostrarem o aumento do consumo de álcool nessa faixa etária,
intervenções para redução do consumo de risco dessa substância com a população
idosa ainda são escassas na literatura.
Nesse sentido, este estudo visa à produção de um material educativo de
prevenção e intervenção direcionada a esse grupo populacional, dada a inexistência de
cartilha sobre o consumo de risco do álcool direcionada, especificamente, para a
população idosa no Brasil.
Ademais, a confecção e a avaliação da cartilha são partes fundamentais (objetivo
1) do projeto temático financiado pela FAPESP (processo no 15/19472-5), que tem
como objetivo comparar a efetividade da Intervenção Breve aplicada em conjunto com
uma cartilha educativa para reduzir o uso de risco de álcool entre a população idosa.
Nesse sentido, este material será utilizado em Intervenção Breve para idosos.
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3 OBJETIVO
18

3.1 Objetivo geral
Desenvolver e avaliar uma cartilha educativa, com ênfase em práticas de
autocuidado e redução de danos, como estratégia de intervenção para reduzir o
consumo de risco de álcool entre idosos.

3.2 Objetivos específicos
 Identificar materiais preventivos sobre o tema no Brasil;
 Levantar parâmetros na literatura que subsidiem o desenvolvimento e avaliação
de uma cartilha educativa;
 Identificar entre usuários da rede primária de saúde (pessoas acima de 60 anos
que fazem uso de risco de álcool), necessidades, crenças e comportamentos
referentes ao consumo de álcool;
 Identificar entre usuários da rede primária de saúde a legibilidade e usabilidade
da cartilha.
 Identificar, entre os profissionais especializados, a emergência de conteúdos a
serem abordados em materiais sobre álcool para idosos;
 Produzir, a partir do obtido nas etapas anteriores, a cartilha educativa.
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4 MÉTODO
20

Este estudo utilizou métodos mistos para desenvolvimento de cartilha, sobre o
consumo de álcool destinada a idosos. A figura 1 apresenta uma visão geral das etapas
que foram seguidas.

Figura 1. Etapas do desenvolvimento e avaliação da cartilha

Foram realizados dois levantamentos de cartilhas brasileiras. O primeiro
identificou as cartilhas destinadas a idosos, independentemente do tema. O segundo
levantamento identificou cartilhas sobre álcool, independentemente do público. Os dois
são descritos a seguir.

21

4.1 Levantamento das cartilhas para idosos
A fim de obter um panorama dos materiais distribuídos para a população idosa
brasileira e dos temas priorizados, foi realizado um levantamento das cartilhas
governamentais brasileiras destinadas à população idosa. A busca foi realizada em
páginas da web das agências nacionais de saúde e segurança: Ministério da Saúde,
Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Justiça e
Governo Federal. Todas as cartilhas constituíram um banco de dados onde foram
organizados de acordo com nome da cartilha, tema, ano, menção ao uso de álcool,
tamanho da letra, cores utilizadas, uso de figuras e tipo de linguagem.

4.2 Levantamento das cartilhas sobre álcool
O levantamento teve como objetivo obter um panorama dos materiais sobre
álcool produzidos no Brasil e analisá-los a partir da teoria da educação normativa
(descrita a seguir). Para isso, foram pesquisadas cartilhas sobre álcool e/ou álcool e
outras drogas, independentemente do grupo destinado (crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos), em páginas da web das seguintes agências nacionais de saúde e
segurança: Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento
Social, Ministério da Justiça e Governo Federal. Para a inclusão considerou-se somente
materiais publicados pelo governo brasileiro. Foi excluída cartilhas sobre drogas que
não incluíssem o álcool.

4.2.1 Teoria da Educação Normativa
A prevenção ao uso de risco de drogas compreende um corpo de estratégias que
permite ao indivíduo evitar o consumo de álcool e outras drogas de maneira prejudicial.
Essas ações exigem, dentre outros aspectos, o entendimento da linguagem a ser
utilizada. Por isso, um das teorias que estudam tais comunicações, e como elas são
22

percebidas pelos receptores, é o modelo de educação normativa.(71) Tal modelo
entende que o indivíduo possui uma necessidade de se ajustar ao comportamento
grupal. Esse ajustamento pode ser razoavelmente facilitado quando se refere a bens de
consumo, por exemplo. Porém, nuances complicadoras emergem quando tal ajuste diz
respeito ao consumo de drogas. Isso porque as pessoas tendem a superestimar a
intensidade e a frequência com que seus pares consomem álcool, por exemplo, e essa
percepção pode levá-las a beber mais intensamente.(72) Se as pessoas percebem ou
acreditam que o consumo de álcool dos seus pares é maior que o delas, as reduções
de consumo se tornam menos prováveis porque o uso pessoal atual é visto como
menos arriscado que a norma social. Por outro lado, as pessoas, ao perceberem que
seu consumo é maior do que de seus pares, provavelmente irão reavaliar seus hábitos
de consumo. Tal reavaliação é o que as normas sociais tentam estimular, educando
sobre as normas reais de consumo, ou seja, mostram-se os hábitos frequentes de
consumo do grupo social relacionado ao público-alvo através de mensagens que
incentivam a crença de que a maioria das pessoas naquele contexto pratica um
comportamento desejável.
A educação normativa descreve dois tipos distintos de normas sociais: a
descritiva e a injuntiva.(73) As normas descritivas informam o comportamento das
pessoas: por exemplo, para apresentar a magnitude do problema do álcool associado à
direção, o governo apresenta manchetes alarmantes como “aumenta o número de
brasileiros que admitem beber álcool e dirigir”.(74) Quanto às normas injuntivas, elas são
comumente chamadas de normas de “dever”, pois tem como pressuposto o que é
comumente aprovado/ reprovado socialmente. Mensagens fundamentadas na norma
injuntiva transmitem ao receptor a ideia de como ele deve se comportar.(73, 75) Entre os
exemplos mais corriqueiros temos “se beber, não dirija”. Mais detalhes sobre a teoria e
sobre como se ajustam questão do consumo de álcool por idosos serão apresentados
adiante, por ocasião da discussão sobre as cartilhas obtidas no levantamento e sobre a
construção do conteúdo da cartilha que é objeto desta pesquisa.
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4.2.2 Extração e gerenciamento dos dados
Todas as cartilhas foram lidas na íntegra e distribuídas em duas categorias. A
primeira, nomeada de “normais sociais”, foi categorizada com base na teoria da
educação normativa. A segunda categoria foi nomeada de “informação em saúde”, pois
foram agrupadas estratégias de redução de danos e informações referentes ao álcool.
Em um banco de dados foram separadas frases contendo

Normas sociais:

a) Norma descritiva negativa: diz respeito ao comportamento de muitas
pessoas que traz consequências negativas (e.g., “há 17.300 mortes relacionadas ao
consumo de bebida alcoólica a cada ano no Brasil”);
b) Norma descritiva positiva: se refere ao comportamento positivo da maioria
das pessoas (e.g., “a maioria dos jovens não consome bebida alcoólica”);
c) Norma injuntiva positiva: está ligada ao que as pessoas “devem” fazer
(e.g., “ande sempre com amigos que não usam drogas”);
d) Norma injuntiva negativa: está ligada ao que as pessoas “não devem”
fazer (e.g., “não deixe os filhos receberem amigos que você não conhece, quando
não há supervisão”).

Informação em saúde:

a) Informações

negativas

sobre

álcool:

diz

respeito

aos

prejuízos

ocasionados pelo consumo de álcool (e.g., “a bebida alcoólica enfraquece o
músculo do coração”).
b) Informações positivas sobre álcool: diz respeito aos benefícios do
consumo de álcool (e.g., “beber em pequenas quantidades, em geral, deixa a
pessoa mais relaxada e alegre”).
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c) Informações neutras sobre álcool: diz respeito a informações sobre álcool
sem qualquer conotação negativa ou positiva (e.g., “droga é qualquer substância
psicoativa capaz de produzir alterações no organismo de maneira a modificar a
atividade dos órgãos ou o comportamento do indivíduo”).
d) Estratégias de redução de danos: se refere às práticas que visão diminuir
os danos causados pelo consumo de álcool (e.g., “beba devagar, sem pressa”).

4.2.3 Análise dos dados
A análise dos dados foi realizada utilizando métodos mistos (qualitativo e
quantitativo). Os resultados foram verificados e analisados quanto à porcentagem de
frases contendo normas sociais (descritiva e injuntiva), estratégias de redução de danos
e informações sobre álcool (neutra, positiva e negativa) em cada cartilha.

4.3 Grupos focais
O grupo focal é uma técnica qualitativa que tem sido utilizada na área da saúde
por propiciar a compreensão de crenças, opiniões, percepções e atitudes sobre um
tema, produto ou serviço que seja compartilhada do ponto de vista social.(76) O nome do
método define a sua característica principal – o foco em temas específicos. O grupo
acontece com a junção de pessoas para discutir o tema a partir da sua experiência
pessoal.(77) Essas experiências são compartilhadas entre os participantes, que
interagem de forma direta. No entanto, o objetivo não é entrar em consenso sobre as
questões discutidas, mas descobrir as diferentes perspectivas e experiências. Por isso,
dentro da discussão não existe certo ou errado: o intuito é a interação entre os
participantes.(77)
Para a operacionalização, existem alguns critérios que são adaptados às
características de cada estudo. O primeiro critério é a homogeneidade: essa se refere
às características comuns entre os participantes que interessem ao estudo do
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problema, por exemplo, gênero, idade, espaço geográfico, estado civil.(78) No presente
estudo, a principal característica foi a idade (pessoas acima dos 60 anos). No entanto, a
heterogeneidade também é importante, pois possibilita variações para as discussões
como, por exemplo, ao se convidar homens e mulheres para o mesmo grupo. Por isso,
não é recomendado a homogeneidade total (uma só opinião) ou heterogeneidade
absoluta (níveis socioculturais díspares), mas o equilíbrio entre elas.(78)
Outro critério é o tamanho do grupo. Em geral, recomendam-se grupos entre 6 a
12 pessoas para que a troca de ideias aconteça de forma efetiva, visto que grupos
grandes podem limitar a participação de todas as pessoas e grupos menores podem
não fornecer trocas necessárias.(77)

Outro aspecto importante é a presença do

moderador, que assume o papel de fomentar as discussões e fazer intervenções para
facilitar as trocas, seguindo o princípio da não diretividade, ou seja, a condução de
modo que não haja ingerência por parte dele, intervenções positiva/negativas ou
posicionamento. Não obstante, é comumente utilizado relatores que não interferem e
nem moderam as discussões. O papel deles é anotar as impressões gerais, dispersões,
distrações e observações não verbalizadas.(77)

4.3.1 Composição dos grupos focais
Para o presente estudo foram programados três grupos focais. O primeiro teve
como objetivo levantar crenças, percepções e comportamentos sobre o consumo de
álcool. O segundo grupo foi realizado com os idosos que fizeram parte do primeiro
grupo focal com objetivo de apresentar a primeira versão impressa da cartilha e
identificar dificuldades na leitura do material, compreensão da linguagem, percepções
sobre o layout e impressões gerais. O terceiro grupo teve o mesmo objetivo do segundo
grupo. No entanto, foi realizado com idosos que não participaram do primeiro grupo
focal, para diminuir a influência da participação das discussões antes da elaboração da
cartilha.
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4.3.2 Participantes e local
A partir de uma amostra de conveniência, pessoas com 60 anos ou mais que
frequentavam a Casa do Idoso, de São José dos Campos (zona sul e leste), foram
convidados a participar do estudo. A Casa do Idoso é um serviço de referência, da
prefeitura de São José dos Campos, destinado a atividades sociais, esportivas e
culturais para idosos.

4.3.3 Coleta de dados
Foram desenvolvidos roteiros norteadores para iniciar e fomentador as
discussões dos grupos focais (ANEXO 3). A pesquisadora do presente estudo atuou
como moderadora do grupo. Dois psicólogos (do sexo feminino e masculino) e uma
estudante de psicologia auxiliaram como relatores. Os grupos foram realizados na Casa
do Idoso de São José dos Campos – zona sul (dois grupos) e zona leste (um grupo).
Os participantes sentaram-se em cadeiras avulsas, em círculo, para facilitar a
interlocução direta. Como forma de registro, foram utilizados dois gravadores para obter
uma gravação mais nítida e facilitar as análises posteriores. Para isso, foi solicitada a
autorização dos participantes. Notas de campo também foram produzidas pela
moderadora (após o grupo) e relatores (durante e após o grupo). Os grupos tiveram
duração de aproximadamente uma hora. A adesão foi voluntária e todos os
participantes assinaram o termo de consentimento livre-esclarecido (ANEXO 7).

4.3.4 Análise de dados
As informações obtidas a partir das gravações dos grupos focais foram
transcritas na íntegra e as notas de campo foram utilizadas para complementar as
análises. As respostas foram catalogadas de acordo com os temas emergentes e com o
roteiro norteador. Para isso, foi realizada a leitura flutuante, objetivando maior contato
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com o conteúdo. Em seguida, as respostas foram categorizadas e agrupadas tendo
como critério a semelhança das falas. Essas respostas foram enviadas para o software
NVivo, que permite organizar e categorizar conteúdos de natureza qualitativa. Dois
pesquisadores realizaram de forma independente a extração das respostas e, em caso
de divergência na categorização, um terceiro pesquisador avaliou o conteúdo. Este
estudo seguiu as recomendações propostas pelo Consolidated Criteria for Reporting
Research (COREQ) (ANEXO 4).

4.4 Método Delphi

4.4.1 História e usos do método Delphi
Muitos termos utilizados na filosofia, ciência e literatura derivam de analogias à
mitologia grega, desde o complexo de Édipo de Sigmund Freud até a recente quimera
científica. O método Delphi também é derivado dessas analogias. Isso porque não é
recente a tentativa do ser humano de prever os acontecimentos e esperar saber como
agir corretamente: isso aparece em diversas culturas. Na Grécia, os oráculos tinham um
papel importante na vida dos gregos, que consultavam esses saberes para obter
direção de como agir em situações cotidianas.(79) Um dos mais importantes oráculos do
mundo grego clássico foi o Delphi. Pessoas de diversos lugares consultavam o oráculo
de Delphi constantemente. Portanto, o termo Delphi tornou-se sinônimo de bom senso
quando se pretendia tomar uma decisão importante.(79)
O método Delphi originou-se em meio à Guerra Fria, com o intuito de prever o
impacto das tecnologias nesse período.(79) No entanto, para que essas informações
fossem disponíveis, havia a necessidade de obter a opinião de especialistas, de forma
confiável, e com pouca interferência entre eles. Nesse período, foram testados vários
métodos de previsão que se mostraram inadequados para o objetivo principal. Grupos
focais e métodos quantitativos em áreas que aquele conhecimento não estava bem
estabelecido foram alguns métodos preteridos.(79,

80)

Por isso, o filósofo Kaplan, que

cunhou o nome “Delphi”, verificou que a interação direta e não estruturada não levou a
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predições mais precisas do que previsões individuais.(81) Por isso, na década de 50,
Helmer e seu grupo desenvolveram o primeiro estudo Delphi, conhecido como “Projeto
Delphi”, patrocinado pela força aérea americana. Portanto, a forma de lidar com
problemas tecnológicos da época se deu pela utilização de um método inaudito de
coleta de dados, que consistia na repetição de questionários intercalados por
feedbacks, na busca de um consenso que poderia ser utilizado na prática.(80, 82)
Apesar de esse método ter tido sua história fundada em planos aeronáuticos,
desde então ele vem sendo utilizado em diversas áreas e difundido, principalmente, no
campo da saúde a partir da formulação de indicadores de qualidade.(83-85) Desde 1969,
houve mais de 1400 publicações demostrando a importância dessa técnica para ações
de saúde.(79) O Delphi é utilizado quando a evidencia é insuficiente ou conflitante a
respeito de um tema, ou quando se pretende estimular novas ideias. É importante
ressaltar que “estimular novas ideias” no método Delphi não é a mesmo que fazer um
brainstorrming.(86) Enquanto o brainstorrming consiste em uma “chuva de ideias”,
inicialmente sem critérios metodológicos e sem a pretensão de anonimato, a técnica
Delphi incorpora à experiência de especialistas, o anonimato, as lacunas no campo
estudado, os critérios metodológicos e análises estatísticas para o resultado final.

4.4.2 A Estrutura do Método Delphi
Desde a sua criação, o método Delphi evoluiu de diversas maneiras. No entanto,
o Delphi tradicional, e que se fundamentou a presente pesquisa, ainda é o mais
utilizado e é sobre ele que nos debruçaremos. O método Delphi estrutura o processo de
comunicação de um grupo de especialistas em um determinado tema.(87) Esses
especialistas (cujo conjunto é chamado de “painel”) são previamente selecionados sob
critérios rígidos, para que o tema abordado seja discutido à luz da experiência
profissional bem fundamentada. O tamanho do painel e a heterogeneidade da amostra
dependem do objetivo do estudo. Os estudos utilizaram uma diversidade de amostras
que variam de 10 a 300 especialistas. Porém, a maioria dos estudos utilizam de 10 a 20
painelistas.(87,

88)

Estudos com amostras menores que dez painelistas raramente são
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conduzidos. Por outro lado, muitos pesquisadores argumentam que um painel muito
grande pode gerar uma quantidade de afirmações desajeitadas e excessivas. Outra
questão é a variedade da amostra. Geralmente, as pesquisas preconizam a inclusão de
diferentes grupos de especialistas, como educadores, enfermeiros, médicos, para
garantir a heterogeneidade nas sentenças.(89)
A comunicação entre os painelistas acontece de modo indireto, por meio de
rodadas de questionários. Esses questionários são enviados para os participantes, que
respondem de forma anônima. O anonimato é uma premissa importante no método
Delphi.(89) Isso porque, durante todo o período da pesquisa, os membros do painel
desconhecem quem produziu determinadas afirmações e, portanto, são menos
influenciados por possíveis figuras de autoridade. O número de rodadas geralmente
não ultrapassa três: isso depende, porém, do nível de consenso adotado na pesquisa.
Na maioria dos estudos o consenso varia entre 70% a 100% de concordância.(85, 90)
O método Delphi utiliza uma abordagem conhecida como multi-estágio, em que
cada etapa depende da anterior.(89) A primeira rodada consiste na apresentação de um
questionário com perguntas abertas. Essa abordagem aberta é introduzida com
questões de alta pertinência para garantir que os membros do painel tenham a
oportunidade de fornecer a complexidade de um problema e tenham espaço para
expressar a sua experiência de forma livre.(80) As respostas geradas após a primeira
fase são submetidas à análise de conteúdo, resultando em um novo questionário
somente com afirmações. Por isso, na segunda rodada, tais afirmativas são seguidas
de uma escala likert (concordo totalmente, concordo, não concordo, nem discordo,
discordo, discordo totalmente), que é comumente utilizada para indicar o nível de
concordância com uma declaração.
A terceira rodada é projetada a partir das afirmativas que não entraram em um
consenso na segunda rodada. Essas afirmações são enviadas novamente aos
painelistas que passam a ter acesso às porcentagens de respostas do grupo e a sua
resposta anterior, podendo mudar ou não de opinião a respeito daquela afirmativa. A
figura 2 apresenta a sequência de passos para a execução do método Delphi.(89)
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Figura 2. Sequência de etapas para a execussão do Método Delphi
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4.4.3 Participantes
Foram convidados a participar 55 profissionais de diferentes áreas relevantes ao
tema

da

pesquisa

(psicologia,

enfermagem,

terapia

ocupacional,

medicina,

gerontologia, serviço social, fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia). Os critérios de
inclusão foram: a) ter curso superior nas áreas acima mencionadas e; b) possuir
experiência clínica, assistencial, terapêutica ou acadêmica com idosos e/ou consumo
de álcool. A seleção dos profissionais se iniciou através da metodologia bola de neve,
que é utilizada em pesquisas cuja população alvo é de difícil acesso.(91) Através do
processo chamado de “acumulação”, cada profissional convidado sugeriu outros.(91, 92)
Essa técnica de amostragem é predominante em pesquisas Delphi.(93) Tomamos como
ponto de partida profissionais conhecidos pelos pesquisadores, especializados e
reconhecidos nessas áreas no Brasil.

4.4.4 Convite para a pesquisa
Os profissionais selecionados receberam um e-mail contendo informações sobre
a pesquisa e o convite para participar. Na construção do convite, para facilitar a
compreensão das rodadas, foi anexada uma carta formal, nomeada para cada
pesquisador. Para os especialistas que aceitaram o convite foi enviado um e-mail com o
número de identificação para participação, as instruções para a primeira rodada, o link
do questionário e um prazo para resposta. Em todas as rodadas, foi enviado um
lembrete para os especialistas dois dias antes do prazo final para envio das respostas
do questionário. Os questionários foram elaborados em um formulário da ferramenta
Google Forms, que permite a criação de questionários eletrônicos.
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4.4.5 Primeira rodada
A primeira rodada foi composta de três fases: a primeira continha a apresentação
do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 6); a segunda apresentava
questões básicas como idade, sexo, profissão e nível acadêmico; e a última possuía
onze perguntas dissertativas. Essas questões dissertativas foram elaboradas tendo
como eixos: a) envelhecimento; b) consumo de álcool associado a idosos; c)
prevenção; d) serviços de saúde no atendimento a idosos; e e) comunicação escrita
para idosos.
As respostas resultantes dessa rodada foram submetidas a uma análise de
conteúdo. Para isso, iniciou-se com a leitura flutuante, objetivando o primeiro contato
com as discussões dos especialistas.(94) Em seguida, as respostas foram categorizadas
e agrupadas tendo como critério a semelhança no conteúdo. Essas respostas foram
enviadas para o software especializado NVivo, que permite organizar e categorizar
dados qualitativos. Dois pesquisadores realizaram, de forma independente, a extração
das respostas e, em caso de divergência na categorização, um terceiro pesquisador
avaliou o conteúdo. Como resultado, foram geradas afirmativas sobre as quais seria
observado o nível de concordância entre os profissionais.

4.4.6 Segunda rodada
A segunda rodada foi composta de 48 afirmativas. Para cada afirmativa, o
especialista escolheu um valor dependendo do seu nível de concordância, através de
uma escala likert com pontuação de 1 a 5 pontos (1: concordo totalmente, 2: concordo,
3: não concordo, nem discordo, 4: discordo, 5: discordo totalmente). Esse questionário
foi enviado por e-mail apenas para os participantes que responderam a primeira
rodada.
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4.4.7 Terceira rodada
As afirmativas que não entraram no consenso foram novamente enviadas aos
profissionais, o que pretendeu servir de oportunidade para sua reavaliação. Além disso,
abaixo de cada afirmativa foi disponibilizado um campo para observações (Comente a
sua escolha, caso julgue necessário). Cada profissional também teve acesso, de forma
individual, às porcentagens das respostas do grupo e à sua resposta na rodada
anterior. Os especialistas podiam mudar de resposta caso julgassem necessário.

4.4.8 Critério de consenso
O nível de consenso foi definido como suficiente a partir de 80%. Para isso,
respostas entre “concordo totalmente” ou “concordo” foram agrupadas e seus níveis
percentuais foram considerados. A literatura não define um nível percentual ideal para
consenso em pesquisas utilizando o método Delphi. No entanto, revisões apontam para
80% como critério mais rígido.(93,

95)

Esse critério também foi utilizado no presente

estudo, tendo por objetivo o maior rigor na definição do consenso.

4.5 Aspectos Éticos
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Paulista
de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, parecer número 2.879.660. A
coleta de dados foi realizada após os procedimentos éticos formais, em que foi
apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS 6 e 7),
formalizando a concordância dos sujeitos em participar da pesquisa, e o
comprometimento da pesquisadora em manter o anonimato dos participantes.
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5 RESULTADOS
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5.1 Levantamento das cartilhas para idosos
Foram encontradas 50 cartilhas direcionadas ao idoso (ANEXO 1). Os temas
foram: direito do idoso (24); saúde do idoso (10); quedas (6); violência contra idosos (3);
guia de serviços para idosos (2); medicamentos (1); processos bancários (1); segurança
do idoso (1); previdência Social (1), e inclusão digital (1).
O tema álcool foi encontrado em 22 cartilhas (Tabela 3). Seis cartilhas
informavam que o consumo de álcool está associado a problemas de saúde. Quatro
cartilhas orientaram que idosos evitassem o consumo de álcool e quatro informam
sobre o risco de queda ao beber. Duas cartilhas orientavam a redução do consumo de
álcool e duas relatavam que idosos felizes são menos propensos a aderir a bebidas
alcoólicas. As demais mensagens encontradas estavam presentes em apenas uma
cartilha, foram elas: álcool não deve substituir água, álcool pode interferir na vida
sexual, não ingerir álcool próximo ao horário de dormir, conceito de dose padrão, ter
moderação, álcool inimigo do equilíbrio, informações de onde encontrar Alcoólicos
Anônimos, interação entre medicamentos com álcool, e o questionário CAGE (utilizado
para detectar casos de dependência de álcool) (Tabela 3).
Em relação à linguagem, 33 cartilhas (66%) foram escritas em terceira pessoa
(ex.: o idoso deve) e cinco cartilhas (10%) utilizaram a conteúdo em segunda pessoa do
discurso (ex.: você pode). As demais cartilhas (24%) intercalaram a escrita em segunda
e terceira pessoa. No que se refere às ilustrações, a maioria das cartilhas (60%)
utilizaram ilustrações, 26% usaram fotos, 8% fotos e ilustrações juntos e 6% não
utilizaram nenhum desses recursos. As cores mais utilizadas foram o azul (76%) e
verde (42%). As cores menos usadas foram: cinza (12%), amarelo (10%), vermelho
(8%), roxo, vinho e marrom (6%). Em relação ao tamanho das letras impressas nas
cartilhas, a maioria das cartilhas (85%) utilizaram letras no tamanho de 9 a 14 e 15% no
tamanho de 15 a 24 (Gráfico 1).
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Tabela 3. Frases sobre o consumo de álcool encontrado em cada cartilha para idosos
Tema da cartilha

Frases sobre o consumo de álcool

Saúde do idoso

“Bebidas alcoólicas, refrigerantes, sucos artificiais e café não
devem substituir a água”.

Saúde do idoso

“Você consome bebida alcoólica?”
“Você já sentiu a necessidade de reduzir ou suspender o consumo
de álcool?”
“Alguém já lhe criticou por você beber?”
“Sente-se culpado(a) por beber?”
“Costuma beber logo pela manhã?“
“Algumas condições podem interferir na vida sexual, como
diabetes, colesterol alto, fumo, álcool, menopausa e uso de alguns
medicamentos”.

Saúde do idoso

“Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. Evite o consumo
diário. A melhor bebida é a água”.
“Procure não fazer uso de produtos cafeinados (ex., café, chá,
refrigerantes a base de cola), cigarro e álcool próximo do horário
de dormi”.
“Fumo, álcool e exposição ao sol sem proteção podem causar
câncer de boca”.

Saúde do Idoso

“Evitar bebidas alcoólicas”.
“”Beber de 6 à 8 copos de água, suco ou outra bebida não
alcoólica por dia”.

Saúde do idoso

“Pressão alta e Diabetes são problemas de saúde frequentes na
população idosa e estão associados a estilos e hábitos de vida,
tais como: excesso de peso, falta de atividade física, estresse,
ingestão excessiva de álcool”.
“Limitar o uso do álcool. O álcool enfraquece o sistema
imunológico (sistema de defesa do organismo) e afeta as
habilidades aumentando o risco de queda. Mais de uma dose ao
dia pode aumentar o risco de doença do coração, câncer do
fígado, de cirrose e doenças do pâncreas. Uma dose ou Unidade
= 1 copo de cerveja (300 ml) OU 1 taça de vinho (150 ml) OU 1
copo de cachaça (50 ml) OU 1 dose de uísque (50 ml)”.

Saúde do Idoso

“Por que a pressão sobe? - Uso abusivo ou demasiado de bebida
alcoólica”.
“Limite do consumo de álcool: O álcool por si só pode aumentar o
tamanho do seu coração e produzir danos cardíacos”.
“Evite as bebidas alcoólicas e o fumo”
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Saúde do idoso

“Não consumir bebida alcoólica ou evitar o consumo excessivo e
abster-se de cigarro”

Saúde do idoso

“Doces, biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e outras bebidas,
principalmente alcoólicas, só com moderação. Isso para qualquer
idade!”.

Direitos e Saúde do Idoso

“Fumo e Álcool São graves fatores de risco para hipertensão,
diversos tipos de câncer, doenças hepáticas e outras patologias”

Direito do Idoso

“O álcool é um grande inimigo do equilíbrio”.

Direito do Idoso

“Geralmente o agressor familiar se caracteriza assim:
É abusador de álcool e drogas, ou o idoso dependente dele é
abusador”.

Direitos do Idoso

“Cigarro e bebidas alcoólicas podem levar ao desenvolvimento da
hipertensão arterial e outras doenças”.

Direito do Idoso –
Transporte

“Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. A melhor bebida é a
água”.

Quedas

“Algumas ações e atividades inadequadas podem aumentar o
risco de quedas. Por exemplo: ficar muito tempo sem comer ou
beber água; ingerir bebidas alcoólicas; e não seguir as
recomendações médicas”.

Quedas

“Tomar bebidas alcoólicas em excesso”.

Quedas

“Manter uma alimentação saudável, não fumar, evitar bebida
alcóolica e praticar atividade física”.

Queda

“Reduza a ingestão de bebidas alcoólicas”

Guia de serviços para idosos

“Informações sobre onde encontrar A.A e PROAD”.

Guia de serviços para idosos

“Informações sobre onde encontrar CAPS AD, A.A, Al ANON”.

Medicamento

“As associações entre medicamentos e bebidas alcoólicas podem
levar a efeitos indesejados graves, inclusive com risco de morte”.

Violência contra o idoso

“Pessoas idosas, como qualquer outro ser humano, quando felizes
e saudáveis são mais participativas na vida familiar e comunitária
(...) e se tornam menos propensas a participar de atritos
interpessoais ou a aderir ao uso de bebidas alcoólicas”.
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Segurança do idoso

“Pessoas idosas, como qualquer outro ser humano, quando felizes
e saudáveis são mais participativas na vida familiar e comunitária
(...) e se tornam menos propensas a participar de atritos
interpessoais ou a aderir ao uso de bebidas alcoólicas”.

Número de cartilhas
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Gráfico 1. Cores utilizadas nas cartilhas para idosos no Brasil

5.2 Levantamento das cartilhas sobre álcool
Foram encontradas 18 cartilhas (ANEXO 2), a maioria destinada a adolescentes
(55,6%), seguida daquelas voltadas a crianças (22,2%), pais (16,6%) e adultos em
geral (5,6%). Dezesseis cartilhas contemplaram o consumo de álcool e outras drogas.
Apenas duas foram direcionadas, exclusivamente, ao consumo de álcool. Nenhuma
cartilha foi direcionada ao idoso ou abordou questões relacionadas ao consumo de
álcool pelo idoso. Em relação ao ano de publicação, metade das cartilhas não continha
tal data. Entre as que a continham, uma foi publicada em 2005 e as restantes entre
2010 e 2015.
Em relação às normas sociais, a maioria das cartilhas utilizou, pelo menos uma
vez, a norma descritiva negativa (77,8%), seguida por norma injuntiva positiva (61,1%),
informação negativa (61,1%), descritiva positiva (61,1%), informação neutra (55,6%),
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injuntiva negativa (33,3%), estratégias de redução de danos (22,2%) e informação
positiva (16,7%).

5.3 Grupos focais

5.3.1 Primeiro grupo focal
O primeiro grupo focal foi realizado no dia 7 de maio de 2019 na Casa do Idoso
de São José dos Campos - zona sul. Compareceram nove idosos com idades entre 61
a 90 anos, quatro do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Além da pesquisadora,
que atuava como moderadora, estavam presentes dois psicólogos com o papel era de
relatores. O grupo foi gravado com o consentimento dos participantes e foi garantido o
sigilo na identificação. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Inicialmente, a moderadora e os relatores se apresentaram para o grupo. A
moderadora elucidou o seu papel e dos relatores naquele ambiente. Explicou-se que o
objetivo do grupo era saber a opinião dos idosos participantes a respeito de saúde e
consumo de álcool, além de informar que estávamos desenvolvendo um material sobre
o assunto. Para que os participantes se sentissem mais tranquilos para expor as suas
opiniões, foi enfatizada a inexistência de respostas certas ou erradas e a possibilidade
de diferentes pontos de vista. As discussões começaram a partir da primeira pergunta
de “aquecimento”: Como você acha que está a sua saúde atualmente? As demais
perguntas seguiram os tópicos emergentes, tendo o roteiro como guia (ANEXO 3). Ao
final do grupo, convidamos os idosos para participar, posteriormente, de mais um grupo
que aconteceria após a confecção da cartilha. As categorias geradas foram: crenças,
locais de consumo, família, cartilhas e panfletos, saúde dos idosos.
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Tabela 4. Categorias e comentários dos idosos participantes do primeiro grupo focal
Categorias
Crenças

Principais falas
“Café amargo passa a ressaca”
“Muita glicose, muita água bem melada com açúcar para a pessoa
botar tudo para fora e depois dormir”
“Enfia a pessoa bêbada debaixo do chuveiro”
“Não tem o que fazer antes de beber”
“A pessoa que começa beber depois de velho sempre arruma uma
desculpa”
“Começa devagar e parte pra maior”
“Relaxa muito e ajuda no sono”
“Beber álcool causa problemas”
“O álcool corta o efeito do antibiótico”
“A primeira dose é a tentação”
“A pessoa que é viciada em álcool toma a primeira dose para se
alegrar, depois toma mais uma para esquecer”

Locais de consumo

“O idoso bebe mais no final de ano e em festas”
“A pessoa que bebe pode falar o que quiser para ela, ela quer
beber então bebe”
“Bebe em qualquer lugar”

Família

“É difícil quando têm pessoas na família que bebe”
“Meu filho bebe e fuma e fica pior que eu”
“Eu tenho um filho que não bebe todo o dia, mais quando bebe fica
louco”
“Eu olhava meu pai beber e ficava babando”
“A filha fala pra mãe beber um pouquinho e a mãe pensa: eu tô veia
mesmo, já tô no fim da vida mesmo. Então entrega tudo”
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Cartilhas e panfletos

“Eu gosto de folheto com figuras”
“Eu gosto muito de ler, leio qualquer coisa”
“Ter um desenho de uma senhora e um senhor”
“O material deveria falar como cuidar da saúde”
“Com a idade a pessoa vai esquecendo e é importante ter
informação”
“Eu gosto de ver folheto, pego qualquer um para ler”

Saúde dos idosos

“A pessoa se enfraquece porque não procura se aprofundar mais
em saúde”

“É completamente diferente quando um idoso bebe porque ele se
sente mais fraco, o jovem não”
“O médico pode passar informação”
“Tem que estudar o psicológico da pessoa”
“Deixa o idoso beber. Quer beber? Tá bom vontade? bebe...bebe...”

5.3.2 Segundo e terceiro grupos focais
Dezoito pessoas participaram dos grupos focais. O segundo grupo focal foi
realizado no dia 15 de outubro de 2019 na Casa do Idoso de São José dos Campos
(zona sul), cinco meses após o primeiro grupo. Compareceram seis idosos, que fizeram
parte do primeiro grupo focal, três do sexo masculino e três do sexo feminino. O terceiro
grupo focal foi realizado no dia 15 de outubro de 2019 na Casa do Idoso de São José
dos Campos (zona leste). Compareceram 12 idosos, que não fizeram parte do grupo
focal anterior, com idade entre 61 a 79 anos, oito do sexo masculino e quatro do sexo
feminino. Além da pesquisadora, que teve papel de moderadora, estavam presentes
dois psicólogos e uma estudante de psicologia, com a função de relatores. Os grupos
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foram gravados com o consentimento dos participantes e foi garantido o sigilo na
identificação. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Explicou-se que o objetivo dos grupos era saber a opinião dos idosos
participantes a respeito da cartilha impressa. Além disso, foi solicitado que os
participantes expusessem suas opiniões a respeito de material de forma sincera e que
eram esperados diferentes pontos de vista. As cartilhas foram distribuídas para todos os
idosos e foi disponibilizado um tempo para explorar o material. Os participantes
responderam a algumas questões como: O que achou do material? O que chamou mais
atenção? O que mudaria no material? O que acrescentaria? Depois de esgotada as
discussões a respeito do material, a moderadora explicou de forma sucinta o que
continha cada sessão do material. Após esse processo foi indagado aos participantes
se aquela explicação aumentou a compreensão deles em relação ao material. Os
participantes de ambos os grupos não relataram diferença na compreensão do material
antes ou depois da explicação. As categorias geradas foram: conteúdo, ilustrações,
tamanho da letra, facilidades, dificuldades, comportamento e crenças.
Tabela 5. Categorias e principais comentários dos idosos participantes do segundo e terceiro
grupos focais
Categorias
Conteúdo

Principais falas
“Tá muito fácil”
“Tá bem explicadinho, a gente entende tudo. Muito bom, muito
bem orientado”
“Se toda pessoa seguisse o que tá aqui, todo mundo tinha saúde”
“Tá tudo certinho, tá tudo correto”
“Quem fez isso aqui fez de coração porque não ofendeu ninguém
e tá muito bonito”
“Tá bem explicativo”
“Achei otimamente bom”

Ilustrações

“Gostei da capa, porque trouxe uma coisa muito importante... se
você estivesse colocado só homens estaria errado”
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“Tem as velhinhas aqui também”
“Homens e mulheres podem ser são viciados do mesmo jeito”
“Só faltou embaixo, uma velhinha de um lado e um velhinho do
outro lado”
“Tá bem colorido e bem ilustrado”
“Eu sou muito visual e gosto de coisas que tem imagens”
“Nessa página mostrou uma coisa que eu não achei bom, a
família bebendo na frente de uma criança”
“Se a pessoa uma mente bem avançada pela pode ter o
pensamento de que a criança está bebendo”
Tamanho da letra

“A letra tá do tamanho bom”
“Eu consigo ler sem óculos”
“Consigo ver perfeitamente”
“Muito bom”

Facilidades

“Se você se cuidar vai viver oitenta anos com saúde”
“As mulheres têm os mesmos problemas que os homens a
diferença é que elas têm vergonha de dizer que bebe”
“Não tem dinheiro no mundo que pague a saúde”
“Aquele remedinho pode fazer mal”
“A pessoa pensa...esse vinho não é capaz de fazer mal pra mim,
mas na verdade já está fazendo mal para ela”
“Por exemplo, o cara toma 3 garrafas de cerveja em um dia, mas
quando ele fica idoso tem que diminuir”
“Tá bem explicado as ilustrações, muito bom”
“Agora o que tem que mudar é a gente”
“Não é proibido à pessoa tomar, tem que tomar com moderação”
“Tem gente que insiste isso é o problema”
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“O álcool é uma droga também”
“Nós, na idade que nós estamos não podemos beber pra arriscar
nossa saúde”
“E o corpo do idoso vai rejeitando por ele mesmo, vai rejeitando o
álcool”
“No tempo de Cristo o pessoal vivia 200, 400 anos. É porque
viviam com saúde”
Dificuldades

“Então a cerveja tem mais álcool do que o vinho”
“Beber ajuda a dormir”
“Álcool é remédio?”
“Então banho frio ajuda na embriaguez”
“Vinho faz bem para o coração”

Comportamento e crenças

“A pessoa costuma com o vinho, tem gente que pra almoçar ou
jantar tem que beber”
“Toma um e não dá, aí toma mais um copo”
“A pessoa perde o controle, fala palavrão, besteira sem medir as
consequências”
“O bafo dá diz tudo, não adianta mentir”
“Eu tomo pouco”
“Eu gostava muito de uma cervejinha e já cheguei a beber até oito
cervejas em um restaurante”
“Bebe uma colherzinha de azeite antes de beber aí o álcool,
porque você pode beber qualquer bebida que protege o fígado e
não acumula no estômago”
“O álcool faz a pessoa ficar inchada”
“A pessoa põe na cabeça que não está ruim, mas está”
“Dizem que a mulher é mais fraca que o homem, mas eu já vi
mulher beber mais do que homem”
“A pessoa costuma com o vinho, tem gente que pra almoçar ou
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jantar tem que beber”

5.4 Método Delphi

5.4.1 Descrição dos participantes
Foram convidados 55 profissionais, dos quais 33 aceitaram participar do estudo.
A maioria dos participantes, 24 (72,7%) foi do sexo feminino e 9 (27,3%) do sexo
masculino. A idade variou entre 27 e 51 anos. Participaram do estudo profissionais das
áreas de: psicologia (12), medicina (7), terapia ocupacional (5), assistência social (3),
enfermagem (2), gerontologia (2), fisioterapia (1) e farmácia (1).

5.4.2 Primeira, segunda e terceira rodadas
Todos os profissionais que aceitaram o convite responderam a primeira rodada
(100%), enquanto os índices foram 91% n
a segunda e 88% na última. Na primeira rodada, onze
perguntas abertas foram disponibilizadas (ANEXO 5) e, a partir das respostas a estas,
oito categorias emergiram da análise de conteúdo e foram estabelecidas para a
segunda rodada: 1) crenças sobre o consumo de álcool entre idosos; 2) diferença entre
os sexos; 3) questões de saúde; 4) questões sociais/familiares; 5) prevenção e
promoção de saúde; 6) comunicação escrita; 7) estratégias de redução de danos; e 8)
saúde pública/sistema de saúde. Dessas categorias, 48 afirmativas foram geradas
(TABELA 6).
Ao final da segunda rodada apenas três afirmativas não entraram em consenso.
Estas foram disponibilizadas novamente para serem analisadas pelos especialistas
(TABELA 6). Ao final da terceira rodada, duas questões ainda não entraram em
consenso, ou seja, não alcançaram 80% de concordância na escala likert (“o consumo
de álcool em ocasiões sociais é menos recorrente entre os idosos, mas o consumo em
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casa é mais frequente” e “é recomendado estar sentado durante a ingestão de álcool
para minimizar o risco de queda, como em um sofá”).
Tabela 6. Questões afirmativas e porcentagem de respostas dos profissionais na segunda rodada

N

Concordo
totalmente

Afirmativa

Concordo

Não
concordo,
nem
discordo

Discordo

Discordo
totalmente

Crenças sobre o consumo de álcool entre idosos

1

Uma grande parcela da
população acredita que os
idosos não fazem uso de
substâncias lícitas ou ilícitas.

33,3

53,3

10,0

3,3

--

2

É importante desmistificar
crenças populares de que o
álcool traz benefícios cardíacos.

46.7

36,7

10,0

6,7

--

3

É importante desmistificar
crenças de que alguns tipos de
bebidas alcoólicas, por exemplo,
cervejas são mais seguras do
que outras bebidas.

56,7

33,3

6,7

--

3,3

4

Os profissionais de saúde têm
dificuldade em identificar o
consumo de álcool e orientar os
idosos, devido às crenças de
que essa população não faz uso
de álcool e se o faz é
dependente químico.

30,0

50,0

3,3

13,3

3,3

5

Quando o consumo de álcool é
frequente antes do
envelhecimento, o idoso tende a
acreditar que irá conseguir lidar
com o consumo como antes.

36,7

53,3

6,7

3,3

--

Diferença entre os sexos

6

Os homens idosos consomem
mais álcool do que as mulheres
idosas. *

23,3

40,0

26,7

10,0

--

7

As mulheres idosas da próxima
geração aumentarão o seu nível
de consumo de álcool, uma vez
que se observa o aumento do

36,7

53,3

10,0

--

--
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consumo entre a população mais
jovem de mulheres.

8

As mulheres idosas relatam
menos o seu consumo de álcool
do que os homens idosos,
devido ao preconceito de ser
mulher idosa e beber.

33,3

53,3

10,0

3,3

--

Questões de saúde

9

O consumo de álcool
concomitante com o uso de
medicação pode causar
prejuízos na saúde física.

60, 0

26,7

13,3

--

--

10

O consumo de álcool pela
população idosa pode ser mais
prejudicial quando comparado à
população adulta.

43,3

40,0

13,3

3,3

--

11

O risco de queda é maior
quando o idoso consome álcool.

83,3

13,3

3,3

--

--

12

O consumo de álcool pode
agravar doenças crônicas.

76,7

23,3

--

--

--

13

O consumo de álcool pode
ocasionar problemas físicos,
mesmo em pequenas
quantidades.

36,7

43,3

16,7

3,3

--

14

O uso crônico de álcool tem sido
um fator de risco para o
desenvolvimento de doenças
neurodegenerativas, como as
demências.

56,7

33,3

10,0

--

--

15

O idoso tem um período maior
de intoxicação com o álcool do
que o adulto jovem, uma vez que
possui menos água e mais
gordura corporal.

50, 0

33,3

16,7

--

--

16

O consumo de álcool pode
precipitar ou agravar deficiências
nutricionais.

66,7

33,3

--

--

--

17

O consumo de álcool pode
mascarar quadros psiquiátricos,
como a depressão.

76,7

20,0

3,3

--

--

Questões sociais /família
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18

O isolamento social é um fator
de risco para o consumo de
álcool na população idosa.

76,7

20,0

3,3

--

--

19

A diminuição do repertório de
atividades pode aumentar o
consumo de álcool, por exemplo,
após a aposentadoria.

73,3

26,7

--

--

--

20

O consumo de álcool em
ocasiões sociais é menos
recorrente entre os idosos, mas
o consumo em casa é mais
frequente. **

26,7

43,3

23,3

6,7

--

21

A família pode auxiliar na
identificação dos fatores
motivadores para o consumo.

66,7

30,0

3,3

--

--

22

A família pode auxiliar nos
acompanhamentos de saúde e
na orientação do consumo de
baixo risco para o idoso.

76,7

16,7

3,3

3,3

--

Prevenção e promoção de saúde

23

O idoso tem mais dificuldade de
acesso a informações sobre os
prejuízos e doenças associadas
ao consumo de álcool.

33,3

56,7

6,7

3,3

--

24

É importante informar qual é o
limite de consumo de álcool de
baixo risco.

53,3

30,0

16,7

--

--

25

É importante informar como o
consumo de álcool repercute nas
alterações fisiológicas
associadas ao envelhecimento.

83,3

13,3

3,3

--

--

Comunicação escrita

26

É necessário apresentar
orientações de consumo de
álcool para idosos que tomam
medicações e que têm doenças
crônicas de maneira ilustrativa.

73,3

26,7

--

--

--

27

O tamanho da letra utilizada nos
materiais informativos para a
população idosa precisa ser
maior.

80,0

16,7

3,3

--

--
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28

A linguagem nas cartilhas
destinadas ao idoso precisa ser
informal e sucinta.

66,7

30,0

3,3

--

--

29

Não é indicado utilizar imagens
ou linguagem infantilizada.

73,3

13,3

10,0

3,3

--

30

Considerando o baixo nível de
escolaridade de alguns idosos é
importante que as mensagens
estejam associadas a figuras.

76,7

20,0

3,3

--

--

Estratégias de redução de danos

31

Estimular atividades culturais, de
esporte e lazer e ações de
promoção à saúde ao idoso que
faz uso de risco de álcool.

80,0

16,7

3,3

--

--

32

Consumir água durante a
ingestão de álcool.

80,0

20,0

--

--

--

33

É recomendado estar sentado
durante a ingestão de álcool
para minimizar o risco de queda,
como em um sofá. **

53,3

13,3

30,0

3,3

--

34

Priorizar bebidas alcoólicas com
menor teor de álcool.

43,3

40,0

16,7

--

--

35

Estar alimentado durante a
ingestão de álcool.

66,7

33,3

--

--

--

36

Beber devagar e em
quantidades menores.

60,0

33,3

6,7

--

--

37

Evitar comportamentos de risco
após a ingestão de álcool, como
dirigir.

90,0

10,0

--

--

--

38

Ter conhecimento das
recomendações para consumo
de álcool de baixo risco.

66,7

33,3

--

--

--

39

Envolver o idoso que faz uso de
álcool em atividades que
estimulem a cognição como
leitura, escrita, jogos e cursos.

73,3

26,7

--

--

--

6,7

3,3

--

Saúde pública/Sistema de saúde
40

Os agravos à saúde decorrentes
do consumo de risco de álcool

60,0

30,0

50

entre os idosos oneram o
sistema de saúde.

41

O consumo de álcool é
subnotificado diante das outras
demandas de saúde na
população idosa.

56,7

36,7

6,7

--

--

42

O consumo de risco de álcool
pela população idosa é um
problema negligenciado pelos
serviços de saúde que acabam
dando atenção apenas quando o
consumo de álcool vira
dependência.

60,0

33,3

3,3

3,3

--

43

O Sistema de Saúde precisa de
um plano macro para tratar do
envelhecimento em seus
diversos aspectos, inclusive o
consumo de álcool.

86,7

10,0

3,3

--

--

44

Os profissionais de saúde
poderiam ser treinados para
conduzir intervenções breves ou
mínimas nessa população.

83,3

10,0

6,7

--

--
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O consumo de risco pode estar
presente em qualquer idoso e,
portanto, precisa ser investigado
em qualquer atendimento de
rotina.

83,3

13,3

3,3

--

--
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É importante que o sistema de
saúde brasileiro tenha
recomendações claras sobre o
que caracteriza o consumo de
risco na população idosa para
que os serviços possam orientar
de forma adequada essa
população.

83,3

13,3

3,3

--

--
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O conhecimento da sociedade
sobre o consumo de álcool na
população idosa através de
campanhas, palestras e
encontro temáticos pode
contribuir para aumentar o
reconhecimento e estimular a
busca de ajuda.

76,7

20,0

3,3

--

--
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Criação de materiais educativos
sobre o consumo de álcool
destinado exclusivamente a

83,3

13,3

3,3

--

--
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população idosa.
*Questões que não entraram em consenso na segunda rodada.
**Questões que não entraram em consenso em rodada alguma.

5.5 Finalização da cartilha
A construção e finalização da cartilha nomeada “Consumo de Álcool em Idosos:
Cuidados ao Beber” contemplou o resultado de todas as etapas acima descritas.
Devido à quantidade de detalhes envolvidos nesses resultados, sua exposição será
mais rica quando acompanhada da discussão. Por isso, optou-se por apresentar
algumas de suas páginas no último item da sessão seguinte, em vez de fazê-lo aqui,
para evitar duplicidade. Ademais, a cartilha se encontra completa no ANEXO 8.
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6 DISCUSSÃO
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Para discorrer sobre a construção da cartilha para idosos consumidores de
álcool, é importante revisitar o caminho percorrido. Na literatura brasileira, não
identificamos relato de desenvolvimento de material que abarcasse a união de aspectos
priorizados nesse estudo, entre eles: 1) levantamento nacional de materiais análogos;
2) revisão da literatura; 3) opinião do público alvo, antes e depois da criação do
material; 4) discussão de um corpo de especialistas e; 5) submissão a métodos de
adaptação de escrita. Em vista disso, o presente estudo apresentou importantes
contribuições no que se refere às abordagens narrativas e construtivas de materiais
para idosos brasileiros. Por isso, foi discutida cada etapa do processo de desconstrução
da cartilha, para então apresentar a cartilha e cada aspecto abarcado no material. De
modo adicional, muitas das discussões que serão levantadas a seguir podem estenderse aos demais grupos etários.

6.1 Levantamento das cartilhas para idosos
O levantamento das cartilhas distribuídas para a população idosa brasileira teve
como objetivo compreender a forma como as informações são apresentadas para os
idosos e, sobretudo, investigar se esses materiais adicionam algum conteúdo a respeito
do consumo de álcool pela população idosa. Os resultados apontaram que, embora o
tema do consumo de álcool esteja presente em 44% das cartilhas, ele é abordado de
maneira marginal em uma, duas ou três frases em cada cartilha (Tabela 3). A narrativa
exposta a respeito do consumo de álcool nesses materiais ora informa sobre as
consequências do consumo de álcool, ora solicita a redução ou a abstinência. Ainda
que o assunto principal dessas cartilhas não seja o consumo de álcool, todas as
informações presentes em materiais educativos e preventivos deveriam ter um objetivo
claro, em detrimento do acúmulo de informações. Isso porque dizer ao leitor o que ele
deve fazer isoladamente (ex.: “evitar o consumo de álcool próximo ao horário de
dormir”) tende a diminuir o engajamento do público na leitura do material.(56) Um dos
motivos é que as pessoas, em geral, continuam repetindo hábitos comuns para elas, e
informar ao leitor isoladamente que ele não deve se comportar da maneira como se
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comporta, sem despertar curiosidade ou explicar como a mudança pode ocorrer, tende
a não ter efeito no engajamento na leitura do material ou na mudança de
comportamento.(96,

97)

Da mesma forma, apresentar somente as consequências do

consumo de álcool (ex.: “O álcool enfraquece o sistema imunológico”) não orienta o que
o leitor pode fazer com aquela informação. Além disso, quando apresentada
isoladamente, a informação pode gerar resultados opostos, ou seja, aumentar a
resistência e diminuindo as estimativas de risco pessoal em pessoas com maior
vulnerabilidade.(98,

99)

Brown (2009) verificou o efeito de mensagens anti-álcool que

maximizavam o sofrimento emocional em dois grupos (maior risco e menor risco).(100)
Os resultados apontaram que as pessoas em maior risco apresentavam menos tempo
de leitura do material e se sentem mais autoprotegidas, em comparação ao grupo com
menor consumo de risco de álcool.(100)
Outras questões sobre o consumo de álcool também foram abordadas. Uma
delas é a explicação do conceito de dose padrão. Tal conceito foi apresentado em
forma de texto “uma dose ou unidade = 1 copo de cerveja (300 ml) ou 1 taça de vinho
(150 ml) ou 1 copo de cachaça (50 ml) ou 1 dose de uísque (50 ml)”. No entanto, essa
forma de explicação pode ser inadequada para a população idosa, podendo até gerar
resultados contrários aos esperados. Um exemplo disso ocorreu nos grupos focais,
realizados no presente estudo, que apontaram o não entendimento do conceito de dose
padrão pelos idosos que leram a versão preliminar da cartilha. Isso ocorreu devido à
maneira de apresentação do conceito que, apesar de estar exposto de maneira
ilustrativa (com figuras explicativas), gerou interpretações errôneas como “então a
cerveja que tem 340 ml têm mais álcool do que o vinho com 140ml”. Portanto,
apresentar um conceito que parece simples para os produtores de materiais educativos
pode não ser entendido pela população alvo.
A última questão abordada sobre o consumo de álcool ocorreu em uma cartilha
sobre “violência contra o idoso”, na qual utilizaram a frase: “geralmente o agressor
familiar se caracteriza assim: é abusador de álcool e drogas, ou o idoso dependente
dele é abusador”. Tal frase associa o comportamento de beber ao agressor ou a ser
vítima de violência, podendo dar o sentido de que: para ser agressor ou para ser vítima,
um dos dois necessariamente consome álcool. Dessa forma, priorizou-se o uso de uma
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linguagem de apelo ao medo para dizer o quanto usar álcool “causa” violência. A
linguagem de apelo ao medo é definida como uma linguagem persuasiva que pretende
despertar o medo a fim de manter comportamentos de autoproteção. No entanto, esse
tipo de linguagem tende a não ter efeito na mudança do comportamento nas pessoas
com mais propensão a comportamentos de risco.(101, 102)
Questões sobre álcool importantes de serem abordadas com a população idosa
não foram contempladas nas cartilhas para idosos. Uma delas é a associação entre
medicamentos e o consumo de álcool. Apesar de essa associação ter sido encontrada
na única cartilha sobre medicamentos, o texto é bastante genérico (“As associações
entre medicamentos e bebidas alcoólicas podem levar a efeitos indesejados graves,
inclusive com risco de morte”), pois não explicam quais são os “efeitos indesejados
graves”, as medicações que podem interagir, as especificidades para a população idosa
e possíveis estratégias.(26, 103)
Em relação aos domínios gráficos e de layout, o tamanho da letra impressa
nesses materiais pode não ser adequado para a população idosa. Uma vez que, 86%
desses materiais são escritos com letras em tamanho 9 a 14. No entanto, tal tamanho
pode não abarcar as necessidades desse público que sofre declínios na visão
suficientes para dificultar a percepção e compreensão de informações visuais. A
presbiopia, por exemplo, pode impactar na percepção de foco, diminuindo a nitidez de
um objeto próximo.(62) Nesse sentido, reproduzir para a população idosa a mesma
fórmula de criar conteúdo utilizada para o público jovem pode significar criar conteúdos
que podem não ser lidos, simplesmente, porque a maioria dos idosos poderá ter
dificuldades em enxergar com clareza o que está escrito no material.
Com o aumento da idade, há também perdas progressivas na sensibilidade ao
contraste e diminuição da capacidade de distinguir e processar cores, especialmente as
cores frias (azul, roxo, verde). Em contrapartida, esse levantamento apontou que as
cores mais utilizadas nos materiais para idosos são cores frias, o azul (76%) e o verde
(42%), enquanto as menos usadas são o amarelo, laranja e vermelho, justamente as
cores que os idosos têm maior facilidade de processamento.(62, 70)
Os idosos também experimentam mudanças em muitas habilidades cognitivas
como memória de trabalho, velocidade perceptiva e atenção, que são importantes para
56

o processo de aprendizado. Por isso, pode ser mais difícil para uma pessoa idosa
aprender novos conteúdos se forem apresentadas muitas informações em uma mesma
página.(62) Tal aspecto chamou a atenção nesse levantamento, uma vez que as
cartilhas priorizavam textos corridos em detrimento de tópicos simples e com menos
informações.
Produzir materiais destinados à população idosa requer uma análise cuidadosa
da melhor forma de minimizar dificuldades de percepção, memória e atenção. As
pesquisas sugerem que a maioria dos materiais produzidos para a população não são
elaborados levando em consideração evidencias científicas. Por isso, tais materiais
podem não ser lidos e, quando são lidos, podem não gerar resultados benéficos. Em
suma, esse levantamento apontou que os materiais distribuídos para a população idosa
brasileira parecem não considerar aspectos do envelhecimento que impactam na
compreensão e interesse na leitura desses materiais.

6.2 Levantamento das cartilhas álcool
Um dos paradoxos no campo da prevenção ao uso de risco de álcool e outras
drogas está relacionado a um dos métodos mais populares na área – a apresentação
de informações com apelo ao medo. Isso porque, ao mesmo tempo em que tal método
é menos eficaz na prevenção ao consumo de risco de drogas, é curiosamente o mais
utilizado com a população.(99) Esse paradigma é observado em ações de prevenção,
tais como aconselhamento em saúde, educação, intervenções comportamentais e até
campanhas de mídia. Tais campanhas baseiam-se na prerrogativa de que mostrar o
que é inapropriado pode promover a mudança comportamental.(104) No entanto, essas
ações ignoram um aspecto importante dentro do processo de influência social. Dentro
da afirmação “veja o que as pessoas estão fazendo de indesejável”, está a normativa
“veja o que as pessoas estão fazendo”. Dado isso, dependendo de como a mensagem
normativa é transmitida, ela pode desencadear um efeito contrário ao que se esperava,
pois pode atuar como um inadvertido convite à ação indesejada.(75, 104)
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Ao verificar a linguagem abordada nos materiais de prevenção sobre álcool no
Brasil, o presente levantamento de cartilhas apontou que a linguagem comumente
utilizada é a norma descritiva negativa, que descreve o comportamento de muitas
pessoas que traz consequências negativas (ex.: a maioria das pessoas consome álcool
frequentemente) focando na descrição de um comportamento grupal prejudicial. Esses
resultados contrapõem pesquisas que apontam que as normas sociais percebidas são
significativamente relacionadas com o comportamento de beber.(105-107) Percepções
equivocadas de que “todo mundo bebe” são mais frequentes entre o público jovem,
mas também influenciam adultos e idosos.(108) Essas percepções equivocadas ocorrem
em relação a comportamentos de risco (geralmente superestimados em sua frequência
populacional) e aos comportamentos saudáveis ou de proteção (geralmente
subestimados). Estudos sobre normas sociais para a redução do consumo de álcool
modificam as normas descritivas negativas para descritivas positivas, buscando
observar o efeito de tal mudança na redução do consumo de risco. Por exemplo, em
vez de veicular a mensagem de que está crescendo o número de pessoas que usam
álcool de forma compulsiva (norma descritiva negativa), a comunicação enfatiza o
comportamento frequente, de que a maioria das pessoas faz uso moderado de álcool
(norma descritiva positiva). Tais estudos relataram reduções significativas na percepção
errônea das pessoas.(106) É importante ressaltar que essas pesquisas não afirmam que
o problema do consumo de álcool é menor e inconsequente, mas apresentam os dados
priorizando o comportamento de beber de grande parte das pessoas.
As normas injuntivas apareceram expressivamente nas cartilhas do Brasil.
Embora seja importante informar o que é esperado do comportamento das pessoas, a
abordagem das normas sociais utiliza o método indireto de persuasão que fornece
informações precisas do que as pessoas pensam ou fazem, sem necessariamente dizer
o que devem ou não fazer.(105) Isso porque dizer ao leitor o que ele deve ou não fazer,
sem conseguir despertar o interesse na mudança do comportamento, pode diminuir o
interesse na leitura do material.(56) Outro aspecto evidenciado nas cartilhas foi a
divulgação das informações sobre os efeitos do álcool, focando principalmente os
aspectos negativos. Embora a crença de que a alfabetização sobre os riscos à saúde
seja importante e amplamente utilizada, o suporte científico isolado através de
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informações se mostrou pouco eficaz para a mudança de comportamento.(72,

109)

Entretanto, tentativas de despertar o medo nas pessoas, retratando vividamente os
perigos extremos do uso do álcool e outras drogas através de informações negativas,
perdem credibilidade na medida em que tais pessoas tendem a subestimar a
probabilidade de ocorrência de tal evento em suas vidas, além do que, não observam
tais efeitos entre as pessoas de seu convício que (de modo superestimado, como antes
dito) parecem beber consideravelmente e (pretensamente) estão bem. Além disso,
mensagens

de

apelo

ao

medo

tendem

a

favorecer

respostas

defensivas,

principalmente, entre a população que mais necessita de mensagens preventivas.(99)
No Brasil, existe heterogeneidade na linguagem utilizada nas cartilhas, o que
leva à percepção de que não existe sistematização dos materiais produzidos pelo
governo brasileiro, inclusive na mesma gestão. Enquanto alguns materiais utilizaram
frases como “Não se esqueça, álcool também é droga e mata. Você não tem
vergonha?” ou “Porque a droga leva aos poucos ou de uma vez, como uma loteria da
morte”, outros materiais utilizaram a lógica de redução de danos, como em “agir com
moderação é menos arriscado e mais divertido” e “alternar bebidas alcoólicas com
bebidas não alcoólicas como sucos ou água”. Variar o tipo de linguagem nas cartilhas
não é, em si, um problema, pois, dependendo do público alvo, essa abordagem
necessitaria ser diferente. No entanto, a questão se apresenta mais complexa quando
tal variabilidade resulta da falta de compreensão da influência das normas sociais sobre
o comportamento de beber e da desarmonia de abordagens: ora uma visão puramente
proibicionista, ora uma linguagem direcionada a estratégias de redução de danos.
Deste modo, essas abordagens apontam incoerência dentro dos próprios órgãos que
divulgam essas informações.
Apesar dos avanços da ciência na área de álcool e outras drogas, a tentativa de
implementação dos dados científicos pode ser dificultada por órgãos públicos que, não
entendendo a base científica para tal linguagem, enrijecem-se no uso de mensagens
tradicionais baseadas no modelo de amedrontamento e dificultam os esforços em
direções diferentes. Um exemplo foi a ação do Ministério Público Federal (MPF) em
relação ao conteúdo da cartilha “Drogas: Cartilha álcool e jovens”, produzida pela
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). O MPF entendeu que frases
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afirmando, por exemplo, que o alcoolismo “atinge uma pequena proporção daqueles
que bebem” incentiva o consumo de bebidas alcóolicas.(110, 111)
Um dos dados mais significativos, dado o objetivo do presente estudo, é a
ausência de cartilhas sobre álcool para idosos ou para adultos que incluíssem as
especificidades da população idosa. O grupo priorizado nas cartilhas brasileiras foi
adolescente e infantil que representaram 78% dos materiais. Apesar da importância da
prevenção nessa faixa etária, ressaltamos que outros seguimentos, como os idosos,
não foram alvos desses materiais. Por fim, a maioria das cartilhas não continha o ano
de publicação, dificultando saber se esses materiais foram revisados e atualizados à luz
das novas pesquisas.

6.3 Grupos focais
Para o presente estudo foram realizados três grupos focais. O primeiro
possibilitou mapear as crenças, percepções e atitudes em relação ao consumo de
álcool, antes da construção da cartilha. Por isso, as demandas emergentes do primeiro
grupo focal foram transformadas em conteúdo. O segundo e terceiro grupos foram
realizados após a produção da cartilha, com o objetivo de apresentar o material para a
população alvo e entender as impressões e dificuldades na compreensão da cartilha.

6.3.1 Primeiro grupo focal: Mapeando as demandas
No primeiro grupo, o tema álcool foi apresentado de forma gradual, iniciando com
perguntas abrangentes sobre saúde e posteriormente sobre o tema álcool. Os
participantes, de maneira geral, foram participativos e compartilharam os cuidados
gerais de saúde praticados no dia-a-dia. No entanto, quando adentramos a temática do
álcool um importante desafio eclodiu – a discussão sem “patologizar” o comportamento
de beber. Isso porque, no início do grupo, um dos participantes se apresentou como
“alcoólatra em recuperação”, trazendo um discurso de que qualquer consumo de álcool
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poderia levar à dependência. Essa narrativa pode ter inibido alguns participantes de
expor o seu consumo inicialmente. Além disso, no imaginário popular pode transcorrer à
ideia de que uma roda de pessoas falando sobre álcool é similar aos grupos de ajuda
mútua (por exemplo, Alcoólicos Anônimos). Isso pode explicar, em parte, porque alguns
participantes começaram falando que não bebiam, no entanto, com o decorrer do
grupo, e com o enquadramento sem julgamento do moderador, essa mesma narrativa
se modificou.
Além disso, alguns participantes demostraram desaprovação a outros idosos e
às demais pessoas cujos hábitos de consumo não correspondiam ao seu ideal de
moderação. Às vezes isso era apresentado em termos moralistas e estigmatizantes
(tabela 4). Esses dados corroboram uma revisão que apontou similares perspectivas no
discurso dos idosos em relação ao comportamento de beber de outras pessoas.(14) No
decorrer do grupo, surgiram crenças, comportamentos familiares e possíveis lacunas no
conhecimento sobre os efeitos do álcool, principalmente as especificidades para o
idoso, que precisaram ser contemplados no conteúdo da cartilha.
Um desses temas são as crenças populares em relação ao que é comumente
realizado por eles em situações de embriagues, entre elas: tomar café amargo para
passar a ressaca ou para evitar o efeito do álcool, tomar banho gelado, beber água com
muito açúcar, dormir, ingerir remédio para ressaca. No entanto, nenhum participante
identificou o que poderia ser realizado antes ou durante a ingestão de álcool para
minimizar seus efeitos. Além disso, a maioria das estratégias apontadas não cumpre a
função que acreditam exercer (por exemplo, o café não inibe o efeito do álcool). Alguns
participantes informaram que não existem estratégias para serem usadas antes ou
durante a ingestão de bebidas alcoólicas. Sendo assim, identificou-se que muitas
estratégias que podem ser utilizadas antes, durante e depois do consumo de álcool
parecem ser desconhecidas para essa população, em contrapartida crenças errôneas a
respeito do processo de ressaca parecem ser as mais recorrentes. Além disso, outra
crença errônea evidenciada, que foi contemplada no conteúdo da cartilha, foi a de que
o álcool ajuda a dormir.
Em relação às medicações, a interação entre antibiótico e o consumo de álcool
foi à única apontada pelo grupo. Inclusive, mesmo quando indagados se existia mais
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alguma medicação que poderia ter seu efeito prejudicado com o consumo de álcool,
alguns idosos não responderam e outros disseram que não existia. Essa é uma questão
preocupante, uma vez que, além das medicações comumente utilizadas pela população
geral e principalmente pelos idosos (analgésicos, anti-hipertensivos, antidiabéticos, por
exemplo) trazerem riscos negativos quando associadas ao consumo de álcool, essas
interações podem ser ainda mais prejudiciais para os idosos (26, 103). No entanto, os
idosos parecem não estar informados sobre tais riscos. Isso é evidenciado em uma
pesquisa com 2100 idosos que verificou que 62,2% deles que tomavam medicamentos,
também faziam uso de álcool e desconheciam seus efeitos.(112)
Em relação ao local de consumo, não houve semelhanças nas respostas dos
idosos. Isso sugere que as circunstâncias de consumo envolvem as relações
complexas das biografias individuais. Nesse sentido, pode ser inadequado conceituar o
consumo de álcool apenas como um problema de saúde, mas também não é suficiente
colocá-lo como uma questão de bem-estar, uma vez que, podem estar envolvidos
aspectos inerentes ao envelhecimento. Por isso, talvez a compreensão das relações
sociais com amigos e familiares, por exemplo, possa fornecer instrumentos para uma
abordagem mais assertiva.
Essa perspectiva dialoga com outra questão evidenciada no grupo, os
comportamentos dos familiares em relação ao consumo de álcool, tanto incentivando o
idoso, quanto consumindo álcool de maneira prejudicial. Dessa forma, houve relatos a
respeito do incômodo vivenciado na família em relação ao padrão de consumo de
álcool de filhos e outros familiares. Também foram relatados episódios de embriaguez
de familiares em que os idosos tiveram o papel de protagonistas no processo de auxilio
após esse consumo excessivo de álcool.
Apesar das mudanças no processo de comunicação em saúde, esta pesquisa
sugere que informações em saúde através de panfletos ou cartilhas ainda constituem a
preferência dos idosos. Em consonância com esses dados, uma pesquisa realizada
com 1010 pacientes de um serviço de saúde nos Estados Unidos, apontou que cartilhas
e panfletos foram os métodos preferidos pelos pacientes para obter informações em
saúde quando não era possível obter nos exames de rotina.(113) No entanto, a falta de
interação durante a distribuição de tais materiais (explicando o pode ser encontrado
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internamente) foi apontada na literatura como uma das razões para a baixa eficácia de
alguns materiais. Por exemplo, um estudo que avaliou panfletos que incentivaram o
exame de Papanicolau identificou que 65% das mulheres leram o folheto e apenas 11%
marcaram o exame após a leitura.(114) Por outro lado, quando o material está vinculado
à informação profissional a efetividade tende a aumentar.(115, 116)
Outro aspecto relacionado aos materiais foi à presença de desenhos e figuras
aliada às informações escritas. Quando os participantes foram indagados sobre o que
deveria conter uma cartilha, esse foi o primeiro item abordado. Os idosos tendem a ter
mais dificuldade de buscar, encontrar e entender informações de saúde quando
comparado à população adulta jovem.(117) Nesse caso, é necessário fornecer subsídios
para que funções cognitivas sejam estimuladas.(117,

118)

Por isso, uma das maneiras

apontadas pela literatura de aperfeiçoar e viabilizar as informações é o acréscimo de
ilustrações complementares aos textos.(65, 118-120) Mesmo que esses aspectos cognitivos
sejam desconhecidos para os idosos, a pontuação dos participantes em relação à
inclusão de ilustrações reforça a importância desse complemento, que pode representar
um aliado no aprendizado de novas informações. Bol et al. (2016) avaliaram a
associação entre informação de codificação (atenção ao texto e ilustrações) e
recuperação (recordação de textos e ilustrações) em idosos e encontraram associações
entre ilustrações explicativas e maior facilidade na recuperação de informações.(117) Por
isso, as ilustrações podem servir como pistas que permitem estabelecer conexões entre
palavras e figuras na construção de imagens mentais.(65, 120)
Em suma, esta etapa trouxe subsídios que fizeram parte da constituição e
desenvolvimento de um material mais adaptado ao público alvo. Foi possível ter um
panorama das representações do com sumo de álcool, comportamentos e opiniões dos
idosos.

6.3.2 Segundo e terceiro grupos focais: entendendo as demandas
Os participantes entenderam que a cartilha é de fácil compreensão e explicativa,
avaliaram que o tamanho da letra é fácil de enxergar. Durante a leitura do material,
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alguns participantes apontavam para ilustrações e faziam comentários positivos (ex.:
Legal! Têm as velhinhas aqui também). De maneira geral, as ilustrações e o conteúdo
foram bem recebidos pelos participantes que também destacaram o fato da cartilha ser
colorida.
No entanto, as facilidades e dificuldades na compreensão do material
apareceram de forma indireta e demandaram um exercício de elevada atenção do
moderador e dos relatores. Isso porque, para os participantes, não houve
incompreensão do conteúdo. Esta foi detecta somente a partir dos comentários a
respeito do material. Por isso, perguntar às pessoas se compreenderam ou não um
conteúdo pode não fornecer um teste apropriado, porque os leitores podem se sentir
obrigados a ser positivos.(56) Além disso, os idosos poderiam hesitar em admitir que não
compreenderam alguma informação. Essa “ilusão de conhecimento” tem sido relatada
na literatura.(38) O uso de medidas objetivas nas quais os leitores são solicitados a
explicar o significado do texto com suas próprias palavras resulta em informações mais
úteis sobre o que os leitores entendem.(56) No presente estudo, o comentário dos idosos
sobre cada item do material foi essencial para detectar as dificuldades na
compreensão.
A partir das dificuldades encontradas, três importantes modificações foram
realizadas na versão final da cartilha. A primeira alteração foi na apresentação do que
configura “dose padrão” em cada tipo de bebida (cerveja, vinho, destilados). Uma das
razões das dificuldades na compreensão foi derivada da disposição e legenda das
figuras na versão preliminar. Enquanto alguns participantes não entenderam o conceito
completamente, outros o interpretaram erroneamente, por exemplo, atribuindo à lata de
cerveja (340 ml) uma quantidade maior de álcool em comparação a uma taça de vinho
(140 ml). Na interpretação de alguns idosos, 340 ml é um número maior do que 140 ml
e, portanto, com maior proporção de álcool. Estudos apontam que existe dificuldade da
população geral em entender o que configura uma dose padrão.(121-123) Isso expressa
preocupação quanto à saúde pública, pois as percepções errôneas a respeito de uma
dose padrão podem levar à imprecisão do consumo relatado e à dificuldade de
entender em que medida aquele consumo pode ser prejudicial. Além disso, trabalhar o
consumo de álcool a partir do paradigma de redução de danos é considerar também as
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reduções no consumo de álcool, o que pode ser dificultado quando não há o
entendimento da proporção de uma dose padrão.
A segunda alteração aconteceu a partir da incompreensão da sessão da cartilha
inicialmente nomeada de “mitos e verdades”. A sessão apresentava crenças populares,
em forma de afirmativa (por exemplo, “banho frio ajuda a melhorar a embriaguez”), e
abaixo de cada uma havia a resposta, pontuando se aquilo era “mito” ou “verdade”.
Muitos idosos entenderam que todas as afirmativas eram verdadeiras. Uma das razões
foi à dificuldade de compreender a sequência (resposta) daquela afirmação, resultando
na percepção de informações separadas. Além disso, diante de uma aparente leitura
flutuante sobre o material nesse ponto, o fato de as frases serem afirmativas pareceu
sugerir que eram endossadas pela cartilha. Por isso, esse aspecto foi modificado na
versão final. Todas as afirmativas foram transformadas em perguntas, para passar o
conceito de continuidade e não parecer que se está afirmando sua veracidade. Essa
dificuldade ressalta a importância da avaliação do público alvo, pois conteúdos que
para os desenvolvedores parecem notórios, para a população alvo pode não ser.
A terceira alteração diz respeito à forma de leitura de alguns títulos de sessões.
Alguns participantes entendiam que a sessão “Álcool e remédio” era “Álcool é remédio”
ou “Álcool e doenças” como “Álcool é doenças”, modificando totalmente o objetivo da
sessão. Esses títulos foram reescritos para a versão final, substituindo a letra “e” para
“X” (no sentido de “versus”), pois essa forma de escrita já havia sido utilizada em um
título da cartilha pelo qual os participantes compreenderam (quantidade de álcool X
prejuízos).
Por fim, houve a exclusão de uma ilustração. Essa exclusão ocorreu devido às
diversas interpretações da imagem que tiravam o foco da mensagem principal. A
sessão “Cuidados ao beber” contava com uma imagem de uma família comendo e
bebendo, com os membros sentados em torno de uma mesa. Entre as pessoas que
estavam na imagem, havia uma criança. Após ver a imagem, alguns idosos começaram
a comentar que, quando eram crianças, os pais lhes ofereciam bebidas alcoólicas.
Outros entenderam que a senhora, na imagem, estava oferecendo bebida alcoólica
para a criança. Uma das possíveis razões para essas discussões, diz respeito ao
momento histórico no qual esses idosos viveram a sua infância. Somente em 1990, com
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o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo que proíbe a oferta e venda de
bebidas alcoólicas para crianças entrou em voga.(124) Apesar da exclusão da imagem,
esse episódio mostrou que tais elementos textuais podem resgatar aspectos vivenciais
dos idosos, daí a importância do cuidado no uso desses recursos.

6.4 Método Delphi
A fim de adicionar a experiência prática e científica de diversos especialistas no
tema álcool e envelhecimento, este estudo buscou fornecer uma visão ampla da opinião
desses profissionais em relação aos aspectos importantes a serem considerados na
produção de materiais educativos sobre álcool para a população idosa. Do mesmo
modo, foi possível abarcar tópicos clínicos (medicações, redução de danos, ação do
álcool no corpo), sociais (família, situação econômica, aposentadoria), psicológicos
(crenças, comportamento, comorbidades psiquiátricas), educativos (apresentação do
conteúdo, layout, legibilidade) e outros (atuação dos profissionais, serviços de saúde,
vulnerabilidades) que favoreceram a compreensão mais ampla do tema de acordo com
a realidade brasileira. De maneira geral, houve alto nível de consenso entre os
profissionais, visto que apenas duas afirmativas não entraram em consenso em rodada
alguma. Portanto, além de corroborar dados da literatura internacional, este estudo
pode contribuir para futuras ações de prevenção para população idosa no Brasil.
Antes de adentrar as discussões que emergiram dos questionários, uma das
demandas encontradas em pesquisas que utilizam o método Delphi é a dificuldade de
manter os profissionais engajados em responder os subsequentes questionários. No
presente estudo, todos os profissionais que aceitaram o convite responderam o
questionário na primeira rodada (100%), enquanto, na segunda rodada, 91% o fizeram,
e, na última rodada, 88%. Ou seja, houve uma perda de 12% na taxa de resposta do
primeiro para o último questionário. Essas taxas são menores que as encontradas na
literatura, que apontam para porcentagem de resposta de 87% na primeira rodada,
reduzindo nas demais rodadas para, em média, 73%.(93,

95)

Por um lado, o resultado

desta pesquisa pode ser explicado pelo envio de avisos, poucos dias antes do termino
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do prazo para a emissão dos questionários respondidos, relembrando a data final e, por
outro lado, pelo gerenciamento (criação de um e-mail exclusivo para a pesquisa,
resposta rápida sobre quaisquer dúvidas) e feedback entre as rodadas (relembrando a
rodada anterior e apresentando as respostas grupais).
Como foi utilizado o Delphi tradicional (uma vez que existem outros tipos de
Delphi), a primeira rodada foi composta por onze perguntas abertas (ANEXO 5). Cada
pergunta abriu um leque de possibilidades que, após a análise de conteúdo, resultou
em oito temas que constituíram o eixo principal na construção do segundo questionário.
Esses temas emergentes são detalhados a seguir.

Crenças sobre o consumo de álcool entre idosos

Crenças em saúde é um tema já postulado nas pesquisas sobre prevenção. No
presente estudo, foram identificadas crenças entre a população geral e entre os
profissionais. Na população geral, as crenças mais comuns identificadas pelo painel
foram: benefícios cardíacos ao tomar vinho; o álcool não ser uma droga; a cerveja
parecer mais segura que outras bebidas alcoólicas; e o envelhecimento não alterar a
sensibilidade ao álcool. O desconhecimento dos prejuízos do consumo de álcool na
velhice é evidenciado em diversas pesquisas.(24,

26)

Por isso, o desafio perpassa o

engajamento dos idosos em adotarem comportamentos saudáveis, mas inclui o
entendimento de quais atitudes podem causar menos riscos à saúde. Por exemplo,
idosos tendem a se engajar em comportamentos de saúde quando possuem autopercepção positiva sobre o envelhecimento.(125) No entanto, se muitos sequer
identificam o seu consumo de álcool como prejudicial, essa mesma população (com
auto-percepção positiva) pode não consumir álcool com menos risco por não entender
tal consumo como prejudicial.(125,

126)

Nesse sentido, as crenças sobre álcool e,

sobretudo, a ausência de informações corretas voltadas à população idosa contribui
para intensificar esse cenário.
Entre os profissionais, a principal crença identificada foi o entendimento de que o
idoso não faz uso de álcool e, quando o faz, são casos de dependência de álcool. Para
o painel, tal crença resulta em barreiras na identificação e na orientação sobre o
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consumo de álcool por idosos. A barreira na identificação aparece quando problemas
de saúde do idoso são atribuídos apenas ao processo de envelhecimento,
desconsiderando que podem estar associadas ao consumo de álcool. No que se refere
às barreiras na orientação, em consonância com o levantamento de cartilhas existentes
sobre álcool no Brasil (primeira etapa da construção da cartilha), que apontou a
inexistência de materiais sobre álcool destinados a idosos, o painel Delphi também
identificou a ausência de campanhas sobre esse tema e acrescentou a escassez de
treinamento dos profissionais para lidar com o consumo de álcool entre a população
idosa. Além disso, as barreiras ocorrem quando os profissionais infantilizam o idoso,
ignorando a possibilidade de comportamentos de “jovenis”, como o consumo de álcool.
Entretanto, o consumo de álcool é presente nessa população e pode prejudicar ou
desencadear doenças recorrentes no idoso, como diabetes, hipertensão arterial,
depressão e ansiedade.(24)

Diferença entre os sexos
A afirmativa “os homens idosos consomem mais álcool do que as mulheres
idosas”, apresentada na segunda rodada do Delphi, somente obteve consenso na
terceira rodada (TABELA 6). Essa dificuldade para o consenso corrobora a atual
situação dos levantamentos nacionais sobre drogas no Brasil (2001, 2005 e 2017), uma
vez que, nenhum obteve dados de pessoas acima dos 65 anos e apenas o último
levantamento estratificou os dados por idade (55 a 65 anos), o que dificulta a
compreensão ampla do consumo entre essa parcela populacional. Um estudo em São
Paulo com 432 idosos apontou que, para a maioria das mulheres entrevistadas, beber
era uma atividade predominantemente masculina. Em sintonia com esses achados,
uma revisão sistemática sobre o consumo de álcool nos idosos do Brasil encontrou
semelhantes perspectivas femininas.(127) No entanto, o quadro pode estar se alterando
na medida em que o papel da mulher modifica. Um exemplo disso são os resultados de
um estudo populacional com estudantes do ensino médio que apontou que, no Brasil,
as adolescentes do sexo feminino consumem mais álcool que os adolescentes do sexo
masculino.(128) Além disso, o último levantamento nacional apontou que adolescentes
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do sexo masculino e feminino, com idade entre 12 a 18 anos, não diferiram na idade do
primeiro consumo de álcool.(13) Em todas as demais faixas etárias, o consumo das
mulheres significantemente menor do que os homens.(13) Esses dados sugerem um
aumento do consumo de álcool pelas mulheres e a importância de mais estudos que
comparem e estimem quais impactos essas mudanças sociais terão no consumo de
álcool na população idosa feminina no futuro.
Em consonância com esses apontamentos, outra questão abordada foi a
possibilidade das mulheres idosas não relatarem o consumo de álcool. Isso porque os
baixos índices apontados na literatura também podem indicar a sua omissão. Um dos
aspectos que poderiam interferir é o social, pois a mulher vivenciou ao longo da história
o papel de cuidadora (e, apesar das constantes modificações nos papeis sociais, as
idosas atuais podem sofrer as consequências desse antigo cenário) e, quando se
afasta dessa posição, pode ser estigmatizada, podendo contribuir para o consumo
solitário e subnotificado. Em suma, as mulheres têm riscos aumentados de desenvolver
problemas com o consumo de álcool, devido às diferenças biológicas inerentes.(22) No
entanto, para as idosas esse cenário pode se intensificar devido à cessação da função
ovariana e ao risco maior de sofrer câncer de mama.(29)

Questões de saúde

O painel pontuou que existem diversos perfis de idosos que precisam ser
considerados na prevenção do consumo de risco. Nesse sentido, seria necessário
entender se o idoso faz uso de medicações que podem interagir com o álcool, a idade e
padrão de equilíbrio da marcha, além de eventuais doenças crônicas, problemas
cognitivos ou transtornos psiquiátricos. Por todos esses aspectos, olhar isoladamente o
consumo de álcool no idoso pode não abarcar a diversidade populacional e suas
implicações no consumo de álcool. Em consonância com tais observações, um estudo
populacional com 9.412 brasileiros (50 anos ou mais) verificou que existem diferenças
na ocorrência de problemas de saúde entre pessoas mais velhas de faixas etárias
distintas, por exemplo, em pessoas entre 50 a 59 anos, 18% não apresentava qualquer
morbidade, mas os idosos com 80 anos ou mais, apenas 5% não apresentam
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morbidade.(129) No entanto, a maioria da população (70%) tinha duas ou mais
ocorrências

simultâneas

de

problemas

de

saúde,

quadro

conhecido

como

comorbidades (62). Os problemas de saúde mais frequentes foram: hipertensão arterial
(52%), colesterol elevado (31%), artrite ou reumatismo (21%), depressão (19%) e
diabetes (16%).(129) Vale mencionar que todos os problemas mais frequentes
apresentados por essa parcela populacional podem ser prejudicados ou derivados do
consumo de álcool. Embora o painel reconhecesse a heterogeneidade da população
idosa, houve o consenso de que, uma vez que fatores individuais estão cobertos, é
necessário orientar para as semelhanças que provém do envelhecimento e que afetam
diretamente a resposta ao álcool no corpo do idoso.
Apesar de o painel identificar que, para o idoso, o consumo de baixo risco
representa uma quantidade menor de álcool em relação ao adulto jovem, nenhum
profissional mencionou a quantidade que seria menos prejudicial à saúde do idoso. O
Brasil, de maneira geral, não possui tais recomendações para qualquer grupo
populacional e utiliza orientações gerais da Organização Mundial da Saúde, que não
apresentam distinção entre faixas etárias. Nos Estados Unidos, O National Institute on
Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) alerta que, para um adulto jovem do sexo
masculino, o consumo de baixo risco representa não mais que 21 doses por semana,
enquanto 14 doses são apontadas para o sexo feminino. Já para o idoso, a quantidade
não poderia ultrapassar 7 doses por semana.(130) Nesse sentido, se para os
profissionais brasileiros não existe uma recomendação clara, a orientação para a
população idosa fica comprometida.
Por sua vez, o painel identificou que o risco de queda é maior quando os idosos
consomem álcool. Isso porque, quando o idoso sofre queda, a probabilidade de resultar
em fraturas aumenta, além de a recuperação ser lentificada devido aos fatores
relacionados ao envelhecimento. A associação entre consumo de álcool e quedas em
idosos é discutida em diversos estudos.(131-133) Em contrapartida, algumas pesquisas
sobre quedas em idosos ainda não incluem como análise essa relação.(134, 135)
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Questões sociais/familiares

Esse foi o primeiro tema no qual uma afirmativa não entrou em consenso em
rodada alguma. Houve perspectivas distintas entre o painel acerca do local mais
comum de consumo de álcool entre os idosos. Uma delas foi a possibilidade de idosos
que fazem consumo de risco de álcool aproveitarem quaisquer situações para beber.
Desse modo, torna-se indiferente beber em casa, em uma festa, em um encontro
familiar ou em um bar. Não obstante esses posicionamentos, outras questões
emergiram, como o entendimento de que seja natural o estreitamento das relações
sociais e, consequentemente, o consumo ocorrer predominantemente em casa. Diante
disso, a afirmativa “O consumo de álcool em ocasiões sociais é menos recorrente entre
os idosos, mas o consumo em casa é mais frequente” não entrou em consenso na
segunda e terceira rodadas. São necessárias pesquisas com idosos que abordem o
local de uso, pois resultados de estudos nacionais, com amostras não representativas,
apesar de apontarem a probabilidade maior do consumo em casa, ainda não podem ser
generalizados.(133)
Outro aspecto mencionado pelo painel foi o papel da família na identificação e
orientação para consumo de baixo risco. Embora os profissionais reconhecessem que a
família é importante no processo de identificação de riscos de queda, hábitos de
consumo, interação com medicamentos etc., muitos argumentam que esse cenário
transcende tais aspectos, uma vez que a família colaborativa pode não fazer parte da
realidade vivenciada por muitos idosos. Por isso, o trabalho com a família se torna
complexo e vai além da orientação, mas abarca também a compreensão da dinâmica
familiar.

Prevenção e promoção de saúde

Observou-se que o idoso tem menos acesso à informações sobre o consumo de
risco que os demais grupos populacionais. Isso também foi verificado no levantamento
das cartilhas brasileiras, realizado na primeira parte dessa pesquisa, que identificou que
o consumo de álcool é abordado apenas de forma marginal em alguns materiais
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voltados ao idoso no Brasil. Até onde foi possível apurar, não há campanhas sobre
álcool que distinguem o consumo entre idosos. Para o painel, a prevenção iria além da
informação sobre a diminuição do uso, mas abarcaria as alterações fisiológicas do
processo de envelhecimento, contemplando o entendimento sobre os cuidados simples
que podem ser feitos no dia a dia e que melhoram a qualidade de vida do idoso.

Comunicação escrita

O painel apresentou diversos pontos que poderiam ser apreciados nos materiais
distribuídos para os idosos. O primeiro aspecto foi o tamanho das letras impressas nas
cartilhas e panfletos. Geralmente esses materiais privilegiam a quantidade de
informações. Contudo, o processo de envelhecimento tende a ocasionar prejuízos na
visão que podem demandar adaptações no tamanho da fonte, que precisa ser maior
para o idoso, mesmo que isso represente menos informações por página. O segundo
aspecto compreende a forma de escrita, que deveria ser sucinta e informal. Dessa
maneira, o receptor poderá se sentir mais próximo da realidade apresentada no
material. O terceiro aspecto é a importância de associar mensagens a figuras. Uma vez
que população idosa é o grupo etário que mais apresenta baixa escolaridade no
Brasil.(136) informações sucintas e com apelo visual podem ter maior impacto.

No

entanto, de modo diverso ao que é comumente apresentado, as imagens precisam ser
intrinsicamente distintas das atuais disponibilizadas para a população. Ou seja, elas
não devem apresentar o idoso de forma infantilizada (como foi discutido no tópico de
crenças), mas conter ilustrações que abarquem a diversidade dessa população.

Estratégias de redução de danos

Nesse domínio, as principais estratégias apresentadas pelos profissionais
incluem: a) priorizar bebidas com menor teor de álcool; b) estar alimentado durante a
ingestão de álcool; c) beber devagar e em quantidades menores; d) consumir água
durante a ingestão de álcool e; e) evitar comportamentos de risco após a ingestão de
álcool, como dirigir ou ingerir medicamentos. Além disso, houve o destaque para a
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importância do estímulo a atividades culturais e/ou exercícios que estimulem a cognição
nos idosos.
Uma das estratégias sugeridas por alguns especialistas não entrou em consenso
na segunda e terceira rodadas. A afirmativa: “estar sentado durante a ingestão de
álcool para minimizar o risco de queda, como em um sofá”, foi analisada como
inconsistente por alguns profissionais. Uma das questões levantadas foi que, embora
esse tipo de comportamento possa evitar uma queda, não diminui substancialmente as
chances, uma vez que o idoso precisará se levantar em algum momento após a
ingestão do álcool. Inclusive, as chances de sofrer uma hipotensão ortostática
(condição em que a pressão sanguínea caia abruptamente quando a pessoa se levanta
de uma posição sentada ou deitada) podem aumentar. Em sintonia, estudos sobre
quedas têm apontado que o uso excessivo de álcool é um dos fatores contribuintes
para a hipotensão ortostática em idosos.(137,

138)

Por fim, foi destacado que, para

possibilitar ao idoso beber com menor risco, é necessário informá-lo qual a quantidade
de álcool menos prejudicial. No entanto, é frequente o desconhecimento, inclusive entre
profissionais, sobre quantidades adequadas.

Saúde pública/sistema de saúde

Entre as questões macroscópicas está a dimensão financeira relacionada ao
consumo de álcool na população idosa. O painel entende que o sistema público de
saúde é onerado em uma proporção maior do que os governos entendem atualmente,
uma vez que também implicam em gastos, além dos casos subnotificados, as doenças
crônicas que são as principais causas de morte entre os idosos e que são influenciadas
amplamente por comportamentos de saúde, como o consumo de álcool.(139) Em vista
disso, o aumento da população idosa, já evidenciado, também pode repercutir em um
aumento nos custos relacionados ao consumo de álcool no idoso para o Sistema de
Saúde nos próximos anos. Para isso, seria necessário um plano abrangente de atenção
ao envelhecimento que incluísse, entre outras questões, o treinamento dos profissionais
especializados e não especializados para detecção e manejo do consumo de álcool no
idoso, as campanhas de conscientização social sobre as especificidades de consumo
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de álcool na população idosa, a criação de materiais educativos específicos para esse
público e o financiamento de mais pesquisas na área do envelhecimento.
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6.5 Cartilha: Consumo de Álcool em Idosos - Cuidados ao Beber
Elaborar um conteúdo de saúde exige o mapeamento, a compreensão do
campo e a aproximação da população-alvo. No presente estudo, o mapeamento
aconteceu a partir da análise das lacunas identificadas nas cartilhas do Brasil.
Somente após o levantamento e a análise dos materiais, foi possível identificar a
inadequação de muitos deles. Isso porque as cartilhas brasileiras destinadas à
população idosa não atendem as especificidades desse público, e nenhuma
cartilha sobre álcool foi direcionada à população idosa. No que se refere à
compreensão do campo, a revisão da literatura científica e o método Delphi foram
importantes para identificar aspectos a serem considerados em uma cartilha para
idosos. O consenso dos profissionais possibilitou o apontamento de questões
críticas e lacunas na área de prevenção ao consumo de risco de álcool no idoso.
O último aspecto refere-se à aproximação com o público alvo, que ocorreu com a
mencionada pesquisa de elicitação, através dos grupos focais que ocorreram
antes e após a elaboração da cartilha. O primeiro grupo focal possibilitou mapear
as crenças, dificuldades e atitudes em relação ao consumo de álcool pelos idosos.
O segundo e terceiro grupos focais permitiram obter a avaliação e impressão do
material pelos idosos, viabilizando a identificação das dificuldades na leitura e
compreensão da cartilha. Com isso, foi possível produzir um material que
contemplou todos os achados das etapas anteriores.
A cartilha seguiu aspectos gerais de materiais de saúde mais eficazes e
aspectos específicos para a população idosa.(56,

62, 70)

Em relação aos critérios

gerais foram utilizados: 1) coerência textual – a ordem dos tópicos seguiu uma
lógica. Isso porque os leitores tendem a esperar a continuação das informações
recebidas, ou seja, as pessoas aguardam ler sobre “causas”, “efeitos” e “o que
fazer”.(56) A cartilha iniciou com a ação do álcool no corpo (causas), perpassando
as consequências do consumo de álcool associado a medicamentos e as doenças
recorrentes do consumo de álcool (efeitos), finalizando com estratégias de
redução de danos (o que fazer); 2) consistência – o layout das páginas similar e os
títulos iguais. A similaridade no layout evita que o leitor necessite descobrir como
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ler cada sessão novamente. Todos os títulos das sessões da cartilha foram
graficamente semelhantes com fundo amarelo e letras pretas em tamanho 24.
Além disso, informações como frases e palavras importantes foram destacadas no
decorrer do material. 3) tabelas – o uso de tabelas facilita a compreensão do
conteúdo. Tal recurso foi adicionado em uma das sessões mais importantes da
cartilha (Álcool X Medicamentos), possibilitando a identificação rápida do
conteúdo; 4) Mensagem de destaque – frases destacadas em negrito ou em cores
diferentes. No decorrer da cartilha, curiosidades e frases importantes foram
destacadas com caixa na cor laranja e letras em negrito.
No que se refere aos aspectos específicos para a população idosa, foram
priorizados: 1) Imagens ilustrativas e grandes – imagens que complementam as
informações escritas e imagens que ilustram o que foi mencionado no texto.
Pesquisas têm apontado que a população idosa tende a prestar mais atenção no
texto quando as imagens são ilustrativas (prato de comida, pessoas fazendo
alguma atividade) em comparação com imagens aleatórias (paisagem, flores)(66).
O uso de ilustrações também é importante para despertar curiosidade sobre o
material. Todas as imagens utilizadas na cartinha ilustram informações do texto ou
acompanham um conteúdo específico, por exemplo, a palavra “vinho” é seguida
da imagem de uma taça de vinho; 2) uso de cores quentes – idosos tendem a
processar com mais facilidade as cores quentes (vermelho, laranja, amarelo).(62)
Por isso, foram utilizadas como cores principais na cartilha o amarelo e laranja. A
cor azul foi incluída como uma opção de contraste. 3) letras grandes – letras em
tamanho grande para minimizar a dificuldade de leitura do material. Além de a
cartilha ser impressa em papel A3, que permite uma folha substancialmente maior
que as cartilhas convencionais, o tamanho da letra utilizada foi 16 e os títulos em
tamanho 24; e 4) papel fosco – para a impressão optou-se a utilização de papel
sem brilho para facilitar a leitura e percepção dos detalhes; 5) frases curtas –
utilizou-se frases curtas para facilitar a compreensão do conteúdo.
A abordagem utilizada foi baseada no paradigma de redução de danos, ou
seja, além de informar o leitor sobre possíveis implicações do consumo de álcool
para o idoso, foram apresentadas opções e estratégias para escolhas pessoais.
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Optou-se por uma narrativa em segunda pessoa do discurso (ex.: “você já
percebeu”), para aproximar o leitor do conteúdo e evitar narrativas em terceira
pessoa que podem ser impessoais (ex.: “o idoso deve”).
A cartilha possui nove sessões. A primeira sessão desenha um panorama
do envelhecimento no Brasil. A sessão se inicia com a pergunta “Você já percebeu
que as pessoas estão vivendo mais?” Essa pergunta tem como objetivo resgatar o
que a população já conhece (que as pessoas estão vivendo mais) sem precisar
citá-lo como se fosse algo novo (Figura 3). Tal estratégia é utilizada em materiais
de saúde como forma de aumentar a probabilidade de as pessoas lerem um
conteúdo, uma vez que a diminuição do engajamento também está relacionada à
leitura de informações já conhecidas pelos leitores, apresentadas como se fossem
novas.(57) Por isso, uma das estratégias comumente utilizadas é oferecer
informações novas a partir do conteúdo já conhecido pelo público.(56) A resposta
segue acrescentando uma normativa social com a frase: “os idosos estão
cuidando mais da saúde”. Tal resposta tem como objetivo reforçar a norma social
de que a maioria dos idosos está cuidando mais da saúde. As normas sociais
estão relacionadas a um padrão de comportamento socialmente esperado. No
entanto, as pessoas tendem a se comportar de acordo com uma norma social
vigente quando se identificam com o grupo. Em outras palavras, os idosos terão
uma propensão maior a engajar-se em comportamentos de saúde quando têm a
percepção de que a maioria dos idosos já está adotando práticas mais saudáveis.
Por exemplo, estudos sobre atividades físicas em idosos têm apontado que o
maior engajamento está associado à participação de outros idosos em atividades
físicas.(140, 141)
A segunda sessão, novamente, resgata o conhecimento prévio do leitor
com a frase: “Quando nos alimentamos o nosso corpo faz a digestão rapidamente.
Você nem percebe, não é?”, para acrescentar o que o leitor ainda não tem
conhecimento “Mas, e quando bebemos álcool?”. A sessão continua apresentando
o caminho que o álcool percorre no corpo, perpassando os órgãos que fazem
parte da digestão, por exemplo: “Você já viu que quando uma pessoa bebe, ela
age diferente? Isso porque o álcool prejudica o funcionamento do cérebro”. Após a
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apresentação de cada órgão, são apontadas as questões que o processo de
envelhecimento adiciona na resposta do álcool no corpo. Na figura 5, nota-se o
destaque a explicação do corpo do idoso, indicado pela frase: “Com o
envelhecimento”.

Figura 3. Primeira sessão

Figura 4. Segunda sessão

Figura 5. Continuação da
segunda sessão

A terceira sessão teve como objetivo apresentar a quantidade de álcool
menos prejudicial para o idoso. Para isso, foi necessário explicar ao leitor o que
significa uma dose de álcool nas principais bebidas. O conceito de “dose de
álcool” tem sido confundido por muitos profissionais da saúde. Por isso, explicar
tal conceito para os idosos foi um desafio. Dessa forma, as informações foram
apresentadas de maneira simplificada, para minimizar interpretações errôneas
(como ocorreu na versão preliminar da cartilha, em que idosos não
compreenderam o conceito). Sendo assim, a frase: “quanto é 1 dose de álcool?”
foi acompanhada apenas das imagens e seus respectivos nomes, destacando que
independentemente do tipo de bebida, a dose era similar.
Somente após a apresentação dessas informações foi possível informar a
quantidade de álcool que seria menos prejudicial para o idoso. No entanto, foi
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destacada (em caixa laranja) um alerta para casos de idosos que usam
medicamentos ou possuem doenças.

Figura 7. Continuação da terceira
sessão

Figura 6. Terceira sessão

A quarta sessão comporta um dos principais conteúdos da cartilha, pois
especifica os riscos dos medicamentos quando combinados com o consumo de
álcool. Em vista disso, são apresentados os medicamentos que a população
frequentemente não associa a prejuízos (ex.: analgésicos) quando combinado
com o álcool. Além disso, acrescenta exemplos de doenças para as quais aquele
tipo de medicamento é utilizado. A primeira página destaca a tabela que será
apresentada ao lado. Nenhuma informação adicional foi incluída nessa página, a
fim de aumentar a probabilidade de leitura da mensagem principal. Em seguida, a
tabela contida em uma página inteira, apresenta os tipos de medicamentos
comumente utilizados por idosos. Os exemplos de medicamentos foram retirados
principalmente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME),
distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).(142) Portanto, são apresentados
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os possíveis riscos do uso de medicamentos quando combinado com o álcool,
acrescentando os efeitos adicionais do processo de envelhecimento.

Figura 9. Quarta sessão

Figura 8. Continuação da quarta
sessão

A quinta sessão compara a quantidade de calorias que uma cerveja possui
com a quantidade de calorias dos alimentos comumente consumidos pela
população brasileira. Esse tópico foi incluído considerando que o sobrepeso e a
desnutrição em idosos estão associados ao aumento do número de internações, à
menor capacidade funcional e à redução da qualidade de vida,(143) e o álcool é um
fator de agravamento de tais quadros. Por isso, o título da sessão é uma pergunta:
“consumir álcool engorda?”, convidando o leitor à reflexão. Após a resposta, são
apresentadas ilustrações de alguns alimentos que fornecem uma visão da
equivalência a uma lata de cerveja em termos calóricos.
A sexta sessão começa sinalizando que os idosos, de maneira geral, têm
riscos aumentados de desenvolver doenças. Esse comentário, novamente, é
utilizado como estratégia de aproximação do leitor ao conteúdo. Na frase: “disso já
sabemos, não é?” o leitor é estimulado a ler o que conteúdo seguinte. Nesse
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sentido, a sessão evidencia os prejuízos do consumo de álcool no tratamento de
doenças e no aumento do risco de desenvolver outros problemas de saúde. Além
disso, adiciona-se um alerta, ao final da página, para o risco de câncer de mama
em mulheres.

Figura 11. Quinta sessão

Figura 10. Sexta sessão

A sétima sessão é particularmente importante, uma vez que, em todas as
fases do desenvolvimento da cartilha (grupos focais, método Delphi), crenças
populares sobre álcool foram evidenciadas. No entanto, como discutido nos
grupos focais, a forma de apresentação dessa sessão foi alterada considerando a
incompreensão dos idosos ao lerem a cartilha. Na versão preliminar, tal sessão foi
nomeada de “Mitos e Verdades”, sendo composta por uma afirmativa (ex.: beber
com moderação é possível) e a resposta ressaltava se era “mito” ou “verdade” tal
afirmativa. Como discutido nos grupos focais, os idosos entenderam todas as
afirmativas como verdadeiras, consequentemente invertendo o sentido das frases.
Logo, se os idosos não avaliassem o material, a sessão poderia proporcionar
resultados opostos aos esperados, como já ocorreu em pesquisas com materiais
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preventivos. Com isso, o título da sessão passou a ser “Mentiras X Verdades”. A
inclusão do “X” e a retirada do “e” também se deveu à incompreensão de alguns
idosos que liam a frase “álcool e remédios” da seguinte forma: “álcool é remédio”.
Por isso, foi padronizado a inclusão do “X” nas sessões nas quais a formação de
frase era similar. Por fim, todas as afirmativas foram transformadas em perguntas
e respostas para proporcionar o sentido de continuidade.

Figura 12. Sétima sessão

Figura 13. Continuação da
sétima sessão

Figura 14. Continuação da
sétima sessão

A oitava sessão apresenta algumas estratégias de redução de danos para
serem utilizadas pelos idosos que consomem álcool. Na imagem principal da
sessão (uma mesa com pessoas), foi excluída uma criança que aparecia na
versão preliminar. Tal criança foi retirada devido à ambiguidade de interpretações
que aquela imagem proporcionava aos idosos: por exemplo, alguns idosos
relembraram que durante a sua infância era comum crianças consumirem álcool
com os pais.
Para a apresentação das estratégias, é repassado ao leitor que nenhum
consumo de álcool é seguro. Porém, se o consumo de álcool ocorrer, existem
estratégias que podem ser usadas. As estratégias são divididas em três partes:
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antes, durante e após o consumo de álcool. Como forma de destaque foram
utilizadas letras em caixa alta (cor laranja) delimitando as três partes. Em cada
estratégia (destacada em negrito), há uma explicação ao lado. Além disso, como
recurso de (re)visitação das sessões anteriores, algumas respostas indicavam
páginas do material que explicavam com mais detalhes conteúdos específicos.
Por exemplo, na estratégia “saiba o quanto beber”, a resposta inicia pedindo ao
leitor que volte à “página 13”.
Por fim, a nona sessão é constituída de um teste autoaplicável. O teste
AUDIT-C consiste em apenas três perguntas que informam o quanto o consumo
atual do leitor é prejudicial. Tal teste foi introduzido a fim de produzir na população
alvo a auto-percepção de suscetibilidade. Isso porque as pessoas podem
reconhecer um problema como relevante (risco de câncer), no entanto não aceitar
a própria susceptibilidade para aquele problema (por exemplo, com noções como
“meus pais bebiam e nenhum deles teve câncer”).

Figura 15. Oitava sessão

Figura 16. Continuação da oitava
sessão

Figura 17. Nona sessão

As ilustrações expostas na cartilha estão entre as limitações do presente
estudo. Devido a questões financeiras, não foi possível criar imagens de idosos
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exclusivas e adaptadas ao material. Foram utilizadas ilustrações de um banco
profissional de imagens, o que limitou a adaptação de elementos como cor de
pele, cor de cabelos, entre outros aspectos relacionados à aparência dos
desenhos de idosos. A maneira com que a população idosa costuma ser retratada
em ilustrações reflete crenças de uma sociedade que cristaliza a imagem dos
idosos de maneira estereotipada. Nesse sentido, materiais destinados a idosos
poderiam retratar tal público considerando a diversificada realidade de tal
população no Brasil.

84

85

7 CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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Esta pesquisa desenvolveu um material preventivo sobre álcool para a
população idosa brasileira. A cada etapa desse processo, foi possível identificar o
quanto o campo da prevenção ao consumo de risco de drogas, sobretudo, de
álcool, se encontra em estágio embrionário no Brasil. Quando se trata de idosos, o
campo é praticamente inexplorado. Isso não significa que os profissionais
brasileiros estão alheios às questões emergentes do consumo de álcool feito pela
população idosa, mas que muitas das práticas e pesquisas precisam ser unidas a
fim de resultar em materiais, intervenções e orientações mais eficientes para esse
público. O método Delphi, desenvolvido no presente estudo, mostrou-se um
instrumento importante para materializar um conjunto de saberes e reflexões
sobre ações que podem ser concretizadas nos serviços de saúde brasileiros. Por
isso, produtores de materiais de saúde e políticas de prevenção poderiam se
beneficiar de tal metodologia. No entanto, uma das principais críticas da literatura
de comunicação em saúde é a ausência de adaptação para o público alvo. No
presente estudo foi possível verificar que, mesmo com a revisão da literatura e a
opinião de profissionais especializados (através do método Delphi), as formas de
apresentação de alguns conteúdos não foram compreendidas por muitos idosos
(participantes dos grupos focais). Por isso, o que parece ser um conteúdo “legível”
para quem desenvolve o material pode não sê-lo para as pessoas às quais o
material se destina. Outra questão, cuja importância se assemelha às
mencionadas anteriormente, e que deveria ser abarcada em materiais preventivos,
são os aspectos relacionados ao processo de aprendizagem (atenção,
legibilidade, usabilidade) e à apresentação gráfica de materiais (ilustrações,
disposição da mensagem, tamanho do texto, cores etc.), sejam eles impressos ou
mesmo através de meios eletrônicos. Para os idosos, esses processos são
particularmente importantes devido às alterações na visão, memória e atenção,
por exemplo. Por isso, agrupar conhecimentos de áreas como design gráfico,
educação, psicologia, saúde coletiva, neurociências, publicidade, entre outras,
pode resultar em ganhos para a área de prevenção.
O envelhecimento populacional, conjugado ao consumo de álcool e de
outras drogas, inaugura uma série de desafios para a comunidade científica e para
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o poder público. Diversas possibilidades para o enfrentamento desses desafios
provêm dos referenciais teóricos e recursos metodológicos utilizados nesta
pesquisa. O desafio está lançado, aguardando nosso engajamento e o
envolvimento de mais pesquisas que ofereçam alternativas para esse campo.
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ANEXO 1 - Lista de cartilhas para a população idosas do Brasil

Nome da Cartilha

Tema

Ano

Endereço eletrônico

Alimentação Saudável:
Sempre é tempo de aprender

Saúde do
idoso

S/A

http://www.pbh.gov.br/smaab/cartilhas
/allimentacao_saudavel_idoso.pdf

Cartilha Direitos Humanos das
Pessoas Idosas

Direito do
idoso

2017

http://www.lorena.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2013/10/CARTILHADIREITOS-HUMANOS-IDOSOS-1.pdf

Cartilha do Idoso Guia Prático
e Normas Correlatas

Direito do
Idoso

2003

http://josenorberto.com.br/Cartilha_id
oso_Antt.pdf

Cartilha do Idoso: O que você
precisas saber

Direito do
idoso

S/A

https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/m
anuais-ecartilhas/CartilhaDoIdoso.pdf

Cartilha do Idoso: Transporte
Rodoviário Interestadual

Direito do
idoso

S/A

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-econteudos-deapoio/publicacoes/pessoaidosa/cartilha_do_idoso_Transp_Rod
_Inter.pdf

Cartilha do Idoso:
Acessibilidade e Atendimento
Prioritário à pessoa Idosa

Direito do
idoso

S/A

http://www.unatiuerj.com.br/cartilha1.
pdf

Cartilha do Idoso

Direito do
idoso

2007

https://www.anadep.org.br/wtksite/cart
ilhaidoso.pdf

Caderneta de saúde para a
pessoa idosa

Saúde do
idoso

2014/201
7

http://portalarquivos2.saude.gov.br/im
ages/pdf/2017/setembro/27/CADERN
ETA-PESSOA-IDOSA-2017-Capamiolo.pdf

Saúde cidadão: Um guia de
informações sobre
medicamentos para a pessoa
idosa

Medicamen
to

S/A

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/po
rtal/Cartilhas/Saude_Cidadao2.pdf

Um guia para se viver mais e
melhor

Saúde do
idoso

2006

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publica
coes/guia_viver_mais_melhor_melhor
_2006.pdf

Casa segura para o Idoso

Queda

S/A

http://www.consaude.org.br/wpcontent/uploads/2011/09/casasegura-para-idoso.pdf
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Acidentes domésticos em
idosos

Quedas

2006

http://servicos2.sjc.sp.gov.br/media/7
5863/cartilha%20do%20idoso.pdf

Direitos da Pessoa Idosa

Direito do
idoso

2017

http://www.defensoria.ms.def.br/imag
es/conteudo/outros/2016_Direitos_Pe
ssoa_Idosa.pdf

Cartilha do Transporte
Intermunicipal do idoso

Direito do
Idoso Transporte

S/A

http://www.ager.mt.gov.br/documents/
5177949/5178058/CARTILHA++IDOSO+2015v3.pdf/83fdc6bd-25be4730-b6a3-efde419480e1

Alimentação como prevenção
de quedas

Quedas

S/A

http://www.saude.sp.gov.br/resources
/ipgg/guias-e-manuais/ipgg__cartilha_2012_alimentacao_como_pr
evencao_de_quedas_.pdf

Cartilha de Inclusão Digital
para Idosos

Inclusão
Digital

2017

https://www.anadep.org.br/wtksite/CA
RTILHA_IDOSO_ADPEC.pdf

Cartilha de orientação:
Enfrentamento da violência
contra o idoso

Violência
contra o
idoso

2013

Guia do Idoso

Saúde do
Idoso

S/A
http://www.saude.sp.gov.br/resources
/ses/perfil/profissional-dasaude/grupo-tecnico-de-acoesestrategicas-gtae/saude-da-pessoaidosa/documentostecnicos/guia_da_pessoa_idosa.pdf

Guia para o envelhecimento
ativo

Saúde do
Idoso

S/A

Prevenção de Quedas:
Orientação de cuidados com
os pés

Quedas

S/A

Cartilha direito dos idosos:
Idosos nós defendemos

Direito do
Idoso

S/A

https://www.anadep.org.br/wtksite/CA
RTILHA_IDOSO_ADPEC.pdf

GUIA DA PESSOA IDOSA
Informações úteis para o seu
dia a dia

Direitos e
Saúde do
Idoso

2010

http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivo
s/2013/04/26/15_16_19_100_Guia_d
a_Pessoa_Idosa_Dicas_e_Direitos_In
forma%C3%A7%C3%B5es_%C3%B
Ateis_para_o_seu_dia_a_dia_2%C2
%AA_edi%C3%A7%C3%A3o_2010.p
df

Cartilha de segurança para
pessoas idosas

Violência
contra o

S/A

http://www.conseg.pr.gov.br/arquivos
2/File/cartilhas/cartilha_seguranca_id
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idoso

oso.pdf

Cidadão Idoso Parceiro de
uma vida Inteira

Previdência
Social

S/A

Mais segurança para as
pessoas idosas

Segurança
do idoso

S/A

http://www.seguranca.pr.gov.br/arquiv
os/File/IDOSO.pdf

Manual de Prevenção de
Quedas em Pessoas Idosas

Queda

S/A

http://www.aaps.com.br/pdf/ManualQ
uedasPessoaIdosa.pdf

Idoso no Exercício da
Cidadania

Direitos do
Idoso

2016

http://www.mppe.mp.br/mppe/attachm
ents/article/1880/cartilha%20do%20id
osoOKK.pdf

Cartilha do consumidor:
Edição Especial Idosos

Direitos do
Idoso

2013

http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivo
s/2013/10/17/16_15_48_183_Cartilha
_do_Consumidor_edi%C3%A7%C3%
A3o_especial_Idoso_IBEDEC.pdf

Guia Prático de direitos
da Pessoa idosa

Direito do
Idoso

2013

file:///C:/Users/Camila/Downloads/gui
a_pessoa_idosa2013.pdf

Idoso Cidadão: Combate a
violência contra a pessoa
idosa

Violência
contra o
idoso

S/A

http://www.portalinclusivo.ce.gov.br/p
hocadownload/cartilhaidoso/cartilha%
20idoso%20cidadao.pdf

Cartilha de Procedimentos
Bancários para a pessoa
idosa

Procedime
ntos
bancários

S/A

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-econteudos-deapoio/publicacoes/pessoaidosa/cartilha_idoso_banco_uerj.pdf

Cartilha sobre a valorização
da pessoa idosa

Direito do
idoso

2014

file:///C:/Users/Camila/Downloads/CA
RTILHA_PESSOAIDOSA_leitura%20(
1).pdf

Saúde do Idoso: 1 de Outubro
Dia Mundial da pessoa Idosa

Saúde do
Idoso

S/A

http://www.brumadinho.mg.gov.br/arq
uivos/saude_do_idoso_cartilha.pdf

Cartilha de Orientações à
Saúde

Saúde do
Idoso

2008

http://www.saude.goiania.go.gov.br/lib
rary_source/Cartilha_da_Saude.pdf

Manual do Idoso: Como fazer
valer seus direitos

Direito do
Idoso

2007

http://www.oabsp.org.br/comissoes20
10/advogadosidosos/cartilhas/manual_idoso.pdf
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http://cmicampinas.com.br/wpcontent/uploads/2016/09/cartilha-dosdireitos-do-idoso-Nossa.pdf

Cartilha de direitos da pessoa
idosa

Direitos do
Idoso

2011

Os Direitos da pessoa Idosa

Direito do
Idoso

S/A

Direitos do Consumidor Idoso
e outras informações úteis

Direito do
idoso

2013

https://iaunati.files.wordpress.com/20
13/08/cartilha_idoso_2013-1.pdf

Passagem Gratuita para
idosos: Conheça os Direitos e
deveres do idoso no
transporte coletivo rodoviário
de passageiros

Direito do
idoso

S/A

http://www.procon.sp.gov.br/pdf/Pass
agemGratuitaIdoso.pdf

Promoção do Envelhecimento
Saudável

Saúde do
idoso

2009

http://www2.ghc.com.br/gepnet/public
acoes/promocaoenvelhecimento.pdf

Saúde cidadão: Um guia de
informações sobre serviços
públicos para a pessoa idosa

Guia de
serviços
para idosos

S/A

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/po
rtal/Cartilhas/Saude_Cidadao1.pdf

Saúde do Idoso:
Envelhecimento Ativo e
saudável

Saúde do
idoso

S/A

https://central3.to.gov.br/arquivo/4026
32/

Estatuto do Idoso: Vamos
descomplicar?

Direito do
Idoso

2010

http://www.apadep.org.br/media/Estat
uto-do-Idoso-Vamos-descomplicar.pdf

Cartilha do Idoso: O que você
precisa saber

Direitos do
Idoso

2003

https://www.tjdft.jus.br/institucional/2a
-vice-presidencia/central-judicial-doidoso/copy3_of_CartilhadoIdoso_CO
MALTERAES_25092013.pdf

Sorria toda vida: Viva com
saúde bucal

Saúde do
idoso

S/A

http://www.saude.sp.gov.br/resources
/ses/perfil/profissional-dasaude/grupo-tecnico-de-acoesestrategicas-gtae/saude-bucal/livrose-revistas/sorria_toda_a_vida.pdf

A pessoa idosa e os seus
direitos: Informações e
orientações

Direitos do
Idoso

2013

http://www.dedihc.pr.gov.br/arquivos/
File/IdosoeSeusDireitosONLINE.pdf

Manual de Prevenção de
Quedas

Quedas

S/A

https://www.cipa.unicamp.br/pdf/manu
al%20quedas-novo1d80.pdf
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Cartilha do Idosos: Direitos da
pessoa idosa

Direitos do
Idoso

S/A

http://www.comdipicba.com.br/app/upl
oads/2017/09/CARTILHA-DOIDOSOv2.pdf

Cartilha da pessoa idosa:
Sempre é tempo de aprender

Direitos do
Idoso

2016

http://defensoria.ba.def.br/wpcontent/uploads/2017/06/Cartilha-doIdoso-WEB.pdf

Cair de maduro é só para fruta

Quedas

S/A

https://www.avovo.com.br/wpcontent/uploads/manual-deprevencao-de-queda-em-idosos-11.pdf

Cartilha do Idoso: Mitos e
verdades sobre a velhice, guia
de serviços

Guia de
serviços
para idosos

2006

http://www.pastoralfp.com/biblioteca/c
artilha_idoso.pdf

Conhecendo os direitos da
pessoa idosa

Direito do
idoso

S/A

http://www.desenvolvimentosocial.pr.
gov.br/arquivos/File/divulgacao/Direito
sPessoaIdosad.pdf
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ANEXO 2 - Lista de cartilhas sobre álcool do Brasil

Nome da Cartilha

Drogas: Cartilha álcool e
jovens

Drogas: Cartilha mudando
comportamentos

Ano

2010

2011

Público Alvo

Jovens

Adolescentes
e adultos

Drogas: Cartilha para pais de
crianças

2013

Pais e
crianças

Drogas: Cartilha para pais de
adolescentes

2010

Pais e
adolescentes

Livreto informativo sobre
Drogas Psicotrópicas: Leitura
recomendada para alunos a
partir do 7° ano do ensino
médio

2011

Adolescentes

COMAD - Conselho Municipal
sobre álcool e outras drogas

S/A

Adolescentes,
adultos e
família

Drogas: Um guia para pais

O brasileirinho: seja vc
também o heroi dessa
história. Esporte é vida, droga
mata.

2005

S/A

Endereço eletrônico
http://www.campinas.sp.gov.br/governo
/assistencia-social-segurancaalimentar/prevencao-asdrogas/cartilha_alcool_jovens.pdf

http://www.justica.gov.br/central-deconteudo/politicas-sobredrogas/cartilhas-politicas-sobredrogas/cartilhamudandocomportamento
s.pdf

http://www.justica.gov.br/central-deconteudo/politicas-sobredrogas/cartilhas-politicas-sobredrogas/cartilhapaisadolescentes.pdf

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/stor
age/materiais/0000011865.pdf

http://www.justica.gov.br/central-deconteudo/politicas-sobredrogas/cartilhas-politicas-sobredrogas/drogaspsicotropicas.pdf

http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scciv
il/comad/cartilha.pdf

Pais

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivo
s/File/publi/xtras/cartilha_apm_drogas.p
df

Crianças

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/exposico
es/sociedade/publicacoes/pol_fed/brasil
eirinho.pdf
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Diga não as drogas

A turma da Monica: Uma
história que precisa ter fim

Drogas: Esse camiho tem
volta

Cartilha Educativa sobre
Drogas

Programa Educacional de
resistência às drogas:
PROERD

Orientação que bate a porta:
Cartilha de orientação,
prevenção e proteção às
famílias sobre drogas
Papo Legal: Conversando
com Jovens sobre prevenção
ao uso abusivo de drogas

Drogas: Um caminho quase
sem volta

Adolescentes
e adultos

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstre
am/handle/id/243161/diga_nao_as_drog
as.pdf?sequence=1

Crianças

http://www.ibmc.up.pt/edrogas/PDF_geral/turma_monica_droga.
pdf

Crianças e
adolescentes

http://www.reintegracaosocial.sp.gov.br
/db/crsckyu/archives/a3fcf48894f44f246ed54e0a
ce96bee4.pdf

2015

Adolescentes
e adultos

https://www.pcdf.df.gov.br/unidadespoliciais/academia-de-policia/folders-ecartilhas

2012

Crianças e
adolescentes

http://www.governocidadao.rn.gov.br/s
miv3/site/conteudos/midias/0825f4b81b
8537d14d1058026a3029ed.pdf

Adolescentes
e adultos

http://www.al.rs.gov.br/Download/CSM
A/Cartilha%20Orienta%C3%A7%C3%A3o
%20Sobre%20as%20Drogas.pdf

Adolescentes

http://itscube.com.br/files/7/projetos/an
exos/512/Cartilha.pdf

Adolescentes

https://www.escoteiros.org.br/arquivos/i
nfantojuvenil/papo_reto.pdf

https://www.globalcommunitiesbrasil.or
g/uploads/5/3/8/1/53814881/cartilha_dr
ogas_-_semeando_o_futuro_4.pdf

S/A

S/A

S/A

2011

S/A

S/A

Não precisamos de drogas,
somos loucos pela vida

S/A

Adolescentes

Curta a vida sem nenhum
arrependimento: sem álcool
ela fica be melhor

S/A

Adolescentes
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http://www.pjc.mt.gov.br/arquivos/File/i
mprensa/Cartilha%2015x21cm%20De%2
0bem%20com%20a%20vida%202017_%2

0Alcool%20e%20droga.pdf

105

ANEXO 3 – Roteiro do primeiro grupo focal

Perguntas Gerais

1. Como você acha que está a sua saúde atualmente?
2. Vocês conversam com alguém sobre a sua saúde? Como alguém da
família, com o medico...
3. Vocês recebem informações sobre saúde em geral? Pode ser por meio de
panfletos, TV, internet. Essas informações são acessíveis, uteis?
4. Você costumar pegar panfletos sobre saúde?

Específicas

1. Quais os hábitos que temos no dia a dia que podem atrapalhar a saúde?
Não fazer atividades físicas, não se alimentar bem, não dormir bem, fumar,
fazer uso de álcool.
2. Em relação ao álcool especificamente. Vocês acham que as pessoas
podem beber sem problemas?
3. Vocês acham que isso... de beber muito ou pouco é diferente para uma
pessoa jovem e uma pessoa mais velha?
4. O que você acha que são as consequências do consumo de álcool?
5. Vocês acham que essas consequências são iguais para um jovem e para
as pessoas que são mais velhas?
6. Na experiência de vocês, na família, entre os amigos. Como é o consumo
de álcool entre as pessoas mais velhas?
7. Vocês conhecem uma pessoa mais velha ou passaram por uma situação
de beber mais do que devia?
8. Você acha que essa pessoa precisava de ajuda? Ela teve ajuda? Que tipo
de ajuda?
9. O que vocês acham que pode ajudar uma pessoa mais velha que bebe de
uma forma que está prejudicando ela?
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10. Você acha que um panfleto ou cartilha informativa poderia ajudar as
pessoas as pessoas mais velhas que estão bebendo de forma prejudicial?
Por quê?
11. O que faria vocês pararem para ler alguma cartilha?
12. Pensando no consumo de álcool de uma pessoa mais velha. O que uma
cartilha poderia informar? Quais informações seriam importantes?
13. Se fossem informar essas pessoas o que é importante conter nesses
materiais.
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ANEXO 4 - CHECKLIST: Consolidated criteria for reporting qualitative
research

Domínios

Página

Equipe de pesquisa
1) Entrevistador/Facilitador: Quais autores conduziram a entrevista ou o grupo
focal?

27

2) Credenciais: Quais eram as credenciais do pesquisador? Ex.: PhD, MD

27

3) Ocupação: Qual era a ocupação na época do estudo?

27

4) Sexo: O pesquisador era do sexo masculino ou feminino?

27

5) Experiência e treinamento: Que experiência ou treinamento o pesquisador teve?

27

6) Relação estabelecida: Um relacionamento foi estabelecido antes do início do
estudo?

40

7) Conhecimento sobre o entrevistador: O que os participantes sabiam sobre o
pesquisador? Ex.: objetivos pessoais, razões para fazer a pesquisa

40

8) Características do entrevistador: Que características foram relatadas sobre o
entrevistador/facilitador? Ex.: premissas, razões e interesses na pesquisa.

40

Delineamento do estudo
9) Orientação metodológica e teórica: Que orientação metodológica foi declarada
para sustentar o estudo? Ex.: teoria fundamentada, análise de discurso, etnografia,
fenomenologia, análise de conteúdo.

27

10) Amostragem: Como os participantes foram selecionados? Ex.: intencional,
conveniência, bola de neve.

27

11) Método de abordagem: Como os participantes foram abordados? Ex.:
presencial, telefone, correio, e-mail.

42

12) Tamanho da amostra: Quantos participantes participaram do estudo?

40 e 42

13) Não participação: Quantas pessoas se recusaram a participar ou desistiram? Por
quais razões?

--

14) Definição da coleta de dados: Onde os dados foram coletados? Ex.: casa,
clínica, local de trabalho.

40 e 42

15) Presença de não participantes: Havia mais alguém presente além dos
participantes e pesquisadores?

40 e 42

16) Descrição da amostra: Quais são as características importantes da amostra?
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27

Ex.: dados demográficos.
17) Guia da entrevista: As perguntas, sugestões, guias foram fornecidos pelos
autores? Foi testado por piloto?

121 e 122

18) Entrevistas repetidas: Foram repetidas entrevistas realizadas. Se sim, quantas?
19) Gravação audiovisual: A pesquisa utilizou gravação de áudio ou visual para
coletar os dados?

40 e 43

20) Diário de campo: As anotações de campo foram feitas durante e/ou após a
entrevista ou o grupo focal?

40 e 43

21) Duração: Qual foi a duração das entrevistas ou do grupo focal?

27

22) Saturação dos dados: A saturação dos dados foi discutida?
23) Devolução das transcrições: As transcrições foram devolvidas aos participantes
para comentários e/ou correção?
Análises e resultados
24) Número de codificadores de dados: Quantos codificadores codificaram os
dados?

40 a 45

25) Descrição da árvore de codificação: Os autores forneceram uma descrição da
árvore de codificação?

40 a 45

26) Derivação de temas: Foram identificados temas antecipadamente ou foram
derivados dos dados?

40 a 45

27) Software: Que software, se aplicável, foi usado para gerenciar os dados?

28 e 33

28) Verificação dos participantes: Os participantes forneceram feedback sobre as
descobertas?

40 a 45

29) Apresentação de citações: Foram apresentadas citações dos participantes para
ilustrar os temas / descobertas? Cada cotação foi identificada? Ex.: número do
participante.

40 a 45

30) Dados e resultados consistentes: Houve coerência entre os dados
apresentados e as descobertas?

61 a 65

31) Clareza dos principais temas: Os principais temas foram claramente
apresentados nas conclusões?

61 a 65

32) Clareza dos temas menores: Existe uma descrição de diversos casos ou
discussão de temas menores?

61 a 65
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ANEXO 5 - Perguntas da 1° rodada do método Delphi

A primeira rodada deste questionário terá dez perguntas abertas. Por favor, seja o
mais detalhado possível na sua resposta.
Não se esqueça de preencher o seu número ao final do questionário.
Após o preenchimento do questionário, clique no botão “enviar”.

1- Você considera o uso de álcool pela população idosa um problema? Por
quê?
2- Você acha que existem diferenças no consumo de álcool entre os idosos e
a população em geral? Por quê?
3- Você observa diferenças no consumo de álcool entre idosos do sexo
masculino e feminino? Quais?
4- Você poderia elencar as consequências potenciais do consumo de álcool
para o idoso? Liste tudo que considerar relevante.
5- O que o idoso poderia fazer para conseguir reduzir os danos relacionados
ao consumo de risco de álcool? Liste as estratégias que você considera
importante.
6- Como o serviço de saúde poderia conscientizar o idoso sobre os possíveis
danos relacionados ao consumo de álcool?
7- Como você acha que a família poderia ajudar o idoso que faz uso de risco
de álcool?
8- Como o idoso poderia saber qual o limite de consumo de álcool que não
seja nocivo a sua saúde?
9- Além do consumo consciente de álcool, quais comportamentos poderiam
ser estimulados no cuidado à saúde (física, psicológica, social) do idoso e que
poderiam contribuir para a redução do uso de risco de álcool?
10- Você acha que existe alguma particularidade na comunicação escrita com o
idoso em comparação aos outros grupos etários? Se sim, cite quais?
11- Existem outras questões importantes, relacionadas ao consumo de álcool
entre os idosos, que não foram contempladas nas perguntas acima?
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ANEXO 6 – TCLE: Método Delphi
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Prezado Participante,

Este é um convite para você participar voluntariamente em uma pesquisa chamada:
“Elaboração e Avaliação de Cartilha Educativa para Idosos Consumidores de risco de
Álcool”. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas em relação à pesquisa
antes e durante a sua participação nela.

Leia as informações abaixo antes de concordar ou não em participar da pesquisa.

1. Para quê serve a pesquisa?

A pesquisa nos ajudará na elaboração e avaliação de uma cartilha para idosos
consumidores de álcool.

1. Como será a pesquisa?

Os voluntários participarão de um grupo no qual serão convidados a dar opiniões a
respeito do consumo de álcool pela população idosa, por meio de um questionário
eletrônico. Eles receberão um link com perguntas perguntas referentes ao tema. Essa
metodologia é nomeada de “método Delphi”. O método Delphi

é

uma

técnica

de

facilitação sobre a opinião dos especialistas no tema estudado. Esse processo acontece
de forma anônima, através de um questionário estruturado que é aplicado em rodadas
interativas. Não há previsão de quaisquer danos decorrentes da pesquisa.

2. Quem está fazendo esta pesquisa?

A pesquisa é feita pela pesquisadora de mestrado Camila Chagas Raimundo e sua
supervisora, a professora do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP) Cleusa Ferri.

4. Onde será feita a pesquisa?
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A pesquisa será realizada de forma online, através de um link enviado para os
participantes.

5. Participação voluntária e sem pagamento

Você não recebe nenhum pagamento do Departamento de Psicobiologia UNIFESP, do
supervisor, do pesquisador ou de qualquer pessoa ou agência. Embora não haja
pagamento pela sua participação na pesquisa, você poderá ser de grande valia para a
expansão do conhecimento científico acerca dos temas abordados neste projeto.

6. Você pode não participar ou desistir durante os testes?

Como sua participação é voluntária, você poderá desistir antes ou depois de começar,
sem qualquer problema para você ou para qualquer pessoa ou instituição.

7. Quem fica sabendo dos resultados dos seus testes e de sua entrevista?

As entrevistas e os resultados de todos os participantes, incluindo os seus, serão usados
em trabalhos científicos, apresentados em palestras e revistas sem dizer o seu nome e
sem dar qualquer informação que revele quem você é. O sigilo é totalmente garantido e
vale para todas as etapas da pesquisa.

8. Quais as vantagens em você participar da pesquisa?

Você estará contribuindo para intervenções mais eficazes para idosos consumidores de
álcool e para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil.

Obrigado por colaborar!
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Eu,

_______________________________________________________________________,

CPF

________________________, RG _____________________________________, aceito participar como
voluntário(a) na pesquisa chamada: “Elaboração e Avaliação de Cartilha Educativa para Idosos
Consumidores de risco de Álcool”. Após ler e me esclarecer sobre as informações a seguir, no caso de
fazer parte do estudo, assinarei este documento nesta folha e na seguinte (que contém similar declaração),
que está em duas vias originais; uma delas é minha e a outra do pesquisador. Minha participação nesta
pesquisa, porém, não é obrigatória. A qualquer momento posso desistir de participar e retirar meu
consentimento. Minha recusa não trará nenhum prejuízo em minha relação com o pesquisador ou com a
instituição. Em caso de dúvida, posso procurar a pesquisadora Camila Chagas Raimundo, telefone: (11)
95788-8869 e-mail: psicologia.chagas@gmail.com. Endereço: Rua Botucatu, 862 - 1º andar – Vila
Clementino – São Paulo/SP – CEP: 04023-062 ou através do telefone (11) 2149-0155 ou pelo e-mail:
indepibr@gmail.com. Posso também procurar o Comitê de Ética da UNIFESP/EPM, situado na Rua
Francisco de Castro, 55 – Vila Clementino – São Paulo/SP – CEP: 04020-050, telefone (11) 5571-1062,
FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: CEP@unifesp.edu.br.
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ANEXO 7 – TCLE: Grupos focais
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado Participante,

Este é um convite para você participar voluntariamente em uma pesquisa chamada:
“Elaboração e Avaliação de Cartilha Educativa para Idosos Consumidores de risco de
Álcool”. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas em relação à pesquisa
antes e durante a sua participação nela.

Leia as informações abaixo antes de concordar ou não em participar da pesquisa.

1. Para quê serve a pesquisa?

A pesquisa nos ajudará na elaboração e avaliação de uma cartilha para idosos
consumidores de álcool.

2. Como será a pesquisa?

Os voluntários participarão de um grupo no qual serão convidados a dar opiniões a
respeito de um material recebido. Você poderá ser chamado para participar de 1 ou 2
grupos. A sessão de cada grupo focal será gravada em áudio. Não há previsão de danos
decorrentes da pesquisa. Entretanto, o participante pode, eventualmente, se sentir
desconfortável ou constrangido em dar sua opinião em público.

3. Quem está fazendo esta pesquisa?

A pesquisa é feita pela pesquisadora de mestrado Camila Chagas Raimundo e sua
supervisora, a professora do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP) Cleusa Ferri.

3. Onde será feita a pesquisa?
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A pesquisa será feita na Unidade Básica de Saúde (UBS) Altos de Santana, na cidade de
São José dos Campos.

4. Participação voluntária e sem pagamento

Você não recebe nenhum pagamento do Departamento de Psicobiologia UNIFESP, do
supervisor, do pesquisador ou de qualquer pessoa ou agência. Contudo, é garantido o
ressarcimento por despesas de transporte decorrentes de sua participação na pesquisa.
Embora não haja pagamento pela sua participação na pesquisa, você poderá ser de
grande valia para a expansão do conhecimento científico acerca dos temas abordados
neste projeto.

5. Você pode não participar ou desistir durante os testes?

Como sua participação é voluntária, você poderá desistir antes ou depois de começar,
sem qualquer problema para você ou para qualquer pessoa ou instituição.

6. Quem fica sabendo dos resultados dos seus testes e de sua entrevista?

As entrevistas e os resultados de todos os participantes, incluindo os seus, serão usados
em trabalhos científicos, apresentados em palestras e revistas sem dizer o seu nome e
sem dar qualquer informação que revele quem você é. O sigilo é totalmente garantido e
vale para todas as etapas da pesquisa, incluindo a gravação de áudio.

7. Quais as vantagens em você participar da pesquisa?

Você estará contribuindo para intervenções mais eficazes para idosos consumidores de
álcool e para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil.

Obrigado por colaborar!
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ANEXO 8 – Cartilha completa
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