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Introdução: O número de idosos irá aumentar com o passar dos anos devido à melhoria de fatores como saúde, 

saneamento e educação. Um dos principais problemas da população idosa são as quedas, sendo consideradas um 

problema de saúde pública mundial e um dos fatores responsáveis pelos altos índices de incapacidade e mortalidade. O 

medo de cair é definido por baixa confiança no próprio equilíbrio para evitar quedas, causando declínio no desempenho 

físico e funcional, alterações no equilíbrio e diminuição da qualidade de vida. A FES-I é considerada a escala mais 

adequada para avaliar o medo de cair. Recentemente, pesquisadores australianos desenvolveram a Iconographical 

Falls Efficacy Scale (Icon-FES), uma escala que avalia o medo de cair através de imagens ilustrativas das atividades e 

situações cotidianas do idoso. As principais vantagens da Icon- FES em comparação com a FES -I são: a inclusão de 

atividades que exigem maior equilíbrio dos idosos, dados com distribuição normal e sua capacidade de avaliar o medo 

de cair em idosos mais independentes.

Objetivos: Realizar a tradução transcultural da escala Icon-FES para a língua portuguesa do Brasil e avaliar as 

propriedades psicométricas (reprodutibilidade, consistência interna, erro padrão da medida, mudança mínima detectável 

e efeito teto e solo) do questionário Icon-FES.

Metodologia: Na primeira entrevista, foram coletados os dados demográficos e informações sobre o histórico de quedas 

do ano anterior ao estudo, e aplicada a forma culturalmente adaptada do Icon-FES. Na segunda entrevista, que ocorreu 

sete dias após a primeira entrevista, o questionário Icon-FES foi aplicado novamente em todos os participantes. 

Resultados e Discussão: Foram avaliados um total de 100 idosos. O Icon-FES obteve boa adaptação para a língua 

portuguesa do Brasil, apresentou semântica e linguística adequada para avaliar o medo de cair na população idosa. 

Para a análise de consistência interna, o valor do coeficiente de Cronbach´s alpha foi considerado adequado. A 



reprodutibilidade intra-avaliador foi considerada excelente. Os valores do erro padrão da medida e mudança mínima 

detectável mostram que a magnitude da mudança necessária para exceder a variabilidade do questionário Icon-FES é 

em torno de 7,0 pontos. A correlação entre o questionário Icon-FES com FES-I foi aceitável. Efeito teto e solo não foram 

identificados.

Conclusão: O Icon-FES apresenta uma boa correlação com o FES-I, que é considerado padrão-ouro para avaliar o 

medo de cair. Os demais parâmetros que foram avaliados também apresentaram bons resultados, indicando que este 

questionário é válido e confiável.


