
 
ESCALA DE EFICÁCIA DE QUEDAS – INTERNACIONAL (FES-I) 
Agora nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre qual é sua preocupação a 
respeito da possibilidade de cair. Por favor, responda imaginando como você normalmente 
faz a atividade. Se você atualmente não faz a atividade (por ex. alguém vai às compras 
para você), responda de maneira a mostrar como você se sentiria em relação a quedas se 
você tivesse que fazer essa atividade. Para cada uma das seguintes atividades, por favor 
marque o quadradinho que mais se aproxima com sua opinião sobre o quão preocupado 
você fica com a possibilidade de cair, se você fizesse esta atividade.  

  Nem um 
pouco 

preocupado 
1 

Um pouco 
preocupado 

 
2 

Muito 
preocupado 

 
3 

Extremamente 
preocupado 

 
4 

1 Limpando a casa (ex: 
passar pano, aspirar 
ou tirar a poeira). 

1  2  3  4  

2 Vestindo ou tirando a 
roupa. 1  2  3  4  

3 Preparando refeições 
simples. 1  2  3  4  

4 
 

Tomando banho. 1  2  3  4  

5 Indo às compras. 
 1  2  3  4  

6 Sentando ou 
levantando de uma 
cadeira. 

1  2  3  4  

7 Subindo ou descendo 
escadas. 1  2  3  4  

8 Caminhando pela 
vizinhança. 1  2  3  4  

9 Pegando algo acima 
de sua cabeça ou do 
chão. 

1  2  3  4  

10 Ir atender o telefone 
antes que pare de 
tocar. 

1  2  3  4  

11 Andando sobre 
superfície escorregadia 
(ex: chão molhado). 

1  2  3  4  

12 Visitando um amigo ou 
parente. 1  2  3  4  

13 Andando em lugares 
cheios de gente. 1  2  3  4  

14 Caminhando sobre 
superfície irregular 
(com pedras, 
esburacada). 

1  2  3  4  

15 Subindo ou descendo 
uma ladeira. 1  2  3  4  

16 Indo a uma atividade 
social (ex: ato religioso, 
reunião de família ou 
encontro no clube). 

1  2  3  4  

 



INFORMAÇÕES AOS TRADUTORES E ENTREVISTADORES 
 
Ficou claro durante o processo de tradução, que não há termos do questionário 
que possam ser facilmente traduzidos para a linguagem da Colaboração 
Européia usando exatamente as mesmas palavras e frases. Portanto, estas 
informações têm a intenção de auxiliar os tradutores da FES-I a expressar o 
mesmo significado dos itens, mesmo que eles não tenham usado as mesmas 
palavras em seus idiomas. Estas orientações podem também auxiliar aqueles 
entrevistadores que são questionados para clarear o significado dos itens 
quando a FES-I é administrada por entrevista. 
 
Instruções 
Os participantes devem responder os itens pensando como eles habitualmente 
fazem as atividades, por exemplo, se eles usualmente caminham com auxílio, 
eles devem responder questões sobre marcha para demonstrar o quão 
preocupados eles estão com quedas quando estão usando dispositivos de 
auxílio a marcha. Alguns tradutores podem achar de grande valia esclarecer 
isto nas instruções. ”As opiniões que vocês podem escolher são: 1- nem um 
pouco preocupado 2= um pouco preocupado 3= muito preocupado 4= 
extremamente preocupado” Em alguns idiomas é melhor traduzir a palavra 
”opinião”como afirmativa. 
 
Categoria das respostas 
 
A palavra “preocupado” expressa um desconforto racional ou cognitivo a 
respeito da possibilidade de quedas, mas não expressa o sofrimento emocional 
ou que seria manifestado por termos tais como “preocupado”, “ansioso 
ou“apreensivo”. É importante usar um termo similar não emocional, pois os 
respondentes podem não querer admitir emoções, o que pode ser visto como 
sinais de fraqueza. 
 
Item 3. Em alguns idiomas da Colaboração Européia, refeições “simples “ 
podem ser traduzidas por refeições de todos os dias, mas a intenção é se 
referir a uma refeição que não requer preparação complexa, ao invés daquela 
que é preparada todos os dias.      
 
Item 5. Este item tende a referir a fazer compras que não são longas ou 
recreacionais. Em alguns idiomas a melhor tradução é “compras de mercearia”. 
 
Item 7. Este item se refere a qualquer escada, não necessariamente um lance 
de escadas de sua própria casa. 
 
Item 8. Em alguns idiomas “vizinhança” pode ser difícil de traduzir, portanto 
“dar uma volta fora” pode ser usado no lugar de “vizinhança”.  
 
Item 12. Em alguns idiomas é necessário adicionar o termo ”acquaintances” à 
amigos e parentes pois esta é uma categoria mais comum e casual de 
relacionamento do que amigos. 
 
Item 13. “Multidões” pode ser traduzido por “muitas pessoas” se for 
necessário. (veja também comentários no itens 12, 13 e 16 abaixo). 
 



Item 14.  Achou-se necessário dar exemplos sobre o que é conhecido como 
solo irregular, mas nenhum exemplo pode ser encontrado que pudesse ser 
apropriado para todos os países. Consequentemente, tradutores devem 
*escolher dois exemplos a seguir: pedras roliças; piso mal conservado; 
**chão com pedras; superfície não pavimentada. 
 
Itens 12, 13, 16.  Estes itens contém um ***maior elemento de ambigüidade 
do que muitos dos itens que avaliam capacidade funcional, porque as 
atividades envolvidas nestes eventos sociais, pode diferir  em muito para 
diferentes respondentes. Entretanto, foi decidido que esta ambigüidade foi 
aceitável porque é importante avaliar efeitos do medo de cair em atividades 
sociais. 
 
 
OBS:  
 

• *estava escrito devem escolher qualquer um dos dois exemplos.....  
• **estava escrito chão duro  
• *** estava escrito grande  
 
Esses ajustes foram feitos depois da tradução pelo tradutor americano, 
onde foi possível detectar esses erros. 

 


