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RESUMO

RUTTER, E. Medo de cair em idosas socialmente ativas: relação com qualidade
de vida e exercício físico. 2015. 64f. Dissertação (Programa de Mestrado
Profissional em Reabilitação do Equilíbrio Corporal e Inclusão Social) - Universidade
Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2015.
O medo de cair, que atinge um terço dos idosos, limita o seu desempenho
nas atividades de vida diária. A prática regular de exercício físico diminui o declínio
funcional no idoso, aumenta a autoeficácia e, consequentemente reduz o risco de
cair e melhora a qualidade de vida. O objetivo do presente estudo foi caracterizar o
medo de cair, a qualidade de vida e o exercício físico, em idosas socialmente ativas,
bem como verificar se existe relação entre estes aspectos. Trata-se de um estudo
transversal, descritivo e analítico. Foram avaliadas 73 voluntárias do sexo feminino,
com idade entre 60 e 88 anos, alunas de dois programas de formação da
Universidade Aberta à Terceira Idade de São Paulo. Foi utilizado um questionário
para caracterização da amostra, contendo questões sobre dados sociodemográficos
e saúde; a Escala de Eficácia de Quedas (Falls Efficacy Scale - International, FES-I
Brasil), para a determinação do medo de cair; o SF-36 para avaliação da qualidade
de vida; e o Questionário Internacional de Atividade Física (International Physical
Actvity Questionnaire - IPAQ - Versão curta), para a avaliação do nível de atividade
física. A maior parte das idosas eram viúvas (47,9%), aposentadas ou não
trabalhavam (69,9%), tinham o ensino médio completo (46,6%), frequentavam a
UATI de 7 a 12 meses (39,7%), afirmavam ter boa saúde (53,4%) e afirmavam ter
alguma doença (64,4%). A maioria disse que tomava medicamentos (83,6%) e que
praticava exercício físico pelo menos uma vez por semana (67,1%), e uma minoria
relatou medo de cair (38,4%). Houve correlação negativa significativa entre a FES-I
e os oito domínios do SF-36. Houve correlação positiva significativa entre o IPAQ e o
SF-36 (para cada domínio, exceto o da limitação física e o da saúde mental), e
também, uma correlação positiva significativa entre os domínios de capacidade
funcional, aspecto social, emocional da SF-36 e o tempo de exercício físico semanal.
Portanto, concluiu-se que, quanto maior a preocupação em cair, maior o prejuízo na
qualidade de vida, e que quanto maior o tempo de atividade e exercício físico
semanal melhor a qualidade de vida das idosas.

Palavras-chave: Acidentes por quedas, Autoeficácia, Qualidade de vida, Exercício
Físico.

ABSTRACT

RUTTER, E. Fear of falling in socially active older adults: relation with quality of
life and physical activity. 2015. 64f. Dissertation (Professional Master's Program in
Body Balance Rehabilitation and Social Inclusion) - Anhanguera University of São
Paulo, São Paulo, 2015.
The fear of falling, which affects one-third of the older adults, limits the performance
in activities of daily living. Regular physical exercise lowers the functional decline in
older adults, increases self-efficacy and consequently reduces the risk of falls and
improves quality of life. The aim of this study was to verify fear of falling, quality of life
and physical exercises in socially active older adults. The study was cross sectional,
descriptive and analytical. 73 female volunteers, aged 60 to 88 years, students of two
programs of university for seniors in São Paulo were evaluated. They were submitted
to: a questionnaire containing questions about sociodemographic and health issues,
Falls Efficacy Scale International – Brazil (FES-I) to determine the fear of falling, SF36 to evaluate life quality and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ short version) to evaluate the level of physical activity. Most of elderly ladies were
widows (47.9%), retired or not working (69.9%), had completed secondary education
(46.6%), attending UATI 7-12 months (39.7%), reported good health (53.4%) and
some disease (64.4%), most of them reported using some medication (83.6%), little
fear of falling (38.4%) and practicing some physical exercises at least once a week.
There was no significant correlation among FES-I, SF-36 and IPAQ neither with
weekly physical exercising time. There was negative correlation between FES-I and
SF-36 (each domain and average score). There was significant positive correlation
between IPAQ and SF-36 and overall average (each domain, except physical
limitation and mental health, and average score). There was significant positive
correlation between SF-36 functional capacity, social aspects, emotional aspects and
weekly physical exercising time. Conclusion: The higher the fear of falling the worse
the quality of life and the higher the time of physical activity and exercises the better
the quality of life.

Keywords: Accidental falls, Self - efficacy, Quality of life, Physical exercise.
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1.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento humano é uma consequência da passagem do tempo e, de
forma inexorável, afeta os indivíduos, tanto nas suas estruturas e funções
fisiológicas quanto nas sociais (PASSERINO; PASQUALOTTI, 2006).
Alterações irreversíveis surgem de forma continua na morfologia humana. As
qualidades físicas de força, equilíbrio corporal, flexibilidade, agilidade e coordenação
motora, são afetadas pelo processo do envelhecimento fisiológico, modificações
fisiológicas e psicológicas, as quais podem ser atribuídas ao estilo de vida
sedentário do idoso, chamado de ciclo vicioso do envelhecimento (LEITE, 1996;
NÓBREGA et al., 1999; TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).
Com o envelhecimento, o sistema proprioceptivo modifica-se e a musculatura
esquelética diminui, ocorrendo a perda da massa muscular magra e da força dos
membros inferiores, o que prejudica a capacidade funcional. O equilíbrio corporal,
portanto, pode ficar comprometido nos idosos (LEITE, 1996; TIDEIKSAAR, 1998;
ENOKA, 2000).
Esta incapacidade funcional no idoso pode contribuir para o aumento no risco
de quedas (GRANACHER et al., 2013).
Uma das grandes preocupações para a sociedade e governantes de todo o
mundo são os acidentes por quedas dos idosos, as quais podem causar morbidade,
mortalidade e dependência para que esta população realize as suas tarefas
cotidianas (LEBRÃO et al., 2005; SIQUEIRA et al., 2007).
Segundo King (2009), 35 a 40% das pessoas acima de 65 anos sofrem pelo
menos uma queda por ano, e metade delas chega a sofrer mais de uma. O risco de
cair aumenta com a idade, chegando a 50% depois dos 80 anos.
As quedas são um grave problema para os idosos, visto que sequelas como
fraturas, lesões corporais e o medo de cair, podem resultar na restrição das suas
atividades do cotidiano, corroborando para o seu declínio físico e psicossocial,
afetando negativamente a sua qualidade de vida (ISAACS; MURPHY, 1982;
HADJISTAVROPOULOS et al., 2011).
O medo de cair é uma das consequências comuns das quedas, mas, em
contrapartida, a queda também pode ser uma consequência do medo de cair
(TINETTI et al., 1990; WALKER, 1991; PERRACINI, 2002).
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O medo de cair é definido como uma preocupação constante com a
possibilidade de cair, a qual limita o desempenho das atividades da vida diária
(TINETTI; POWELL, 1993).
Segundo Legters (2002), o medo de cair atinge até 65% dos idosos da
comunidade que não tem histórico de quedas, e 92% dos que já caíram, o que
aumenta o risco de sedentarismo dos mesmos.
A autoeficácia, ou seja, a percepção individual da capacidade para realizar
tarefas do cotidiano sem cair, é considerada um fator importante para o
desenvolvimento do medo de cair (TINETTI; POWELL, 1993).
As intervenções com exercícios físicos se constituem como estratégias
eficientes para atenuar o declínio funcional do idoso, diminuindo o seu risco de
queda e melhorando a sua qualidade de vida (Li et al., 2005; LEMOS NETO;
GUIMARÃES, 2012).
Sendo assim, a hipótese do nosso estudo é que a prática de exercícios físicos
aumenta a autoeficácia, diminuindo o medo de cair dos idosos, melhorando a sua
qualidade de vida.
O objetivo do presente estudo foi caracterizar o medo de cair, a qualidade de
vida e o exercício físico em idosas socialmente ativas, bem como verificar a relação
entre esses aspectos.
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2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1

O envelhecimento, o equilíbrio corporal, as quedas e o medo de cair

No decorrer na vida, o corpo passa por importantes alterações fisiológicas e
biológicas que afetam o comportamento humano, o que indica não existir apenas
um, mas um conjunto de fatores no organismo que causam o envelhecimento de
forma dinâmica e individual.
O processo de envelhecimento e as suas modificações fisiológicas e
psicológicas podem estar relacionados ao ciclo vicioso de estilo de vida sedentário,
que leva o idoso a uma fragilidade do sistema músculo-esquelético (NÓBREGA et
al., 1999; FLACK; RAEMER, 2002).
Atualmente, embora os indivíduos ultrapassem os 80 anos com boas
condições de saúde, eles não conseguem evitar as alterações fisiológicas e os
déficits nos mecanismos cognitivos inerentes ao envelhecimento (NAVEHBENJAMIN et al., 2007).
Para Mazo et al. (2009), fatores como os traços hereditários, o estilo de vida,
a prática regular de exercícios e as questões sociais e culturais, influenciam positiva
ou negativamente o processo de envelhecimento.
As

alterações

fisiológicas

que

ocorrem

no

aparelho

locomotor

no

envelhecimento causam perda no equilíbrio corporal e, consequentemente,
limitações nas atividades da vida diária, comprometendo a qualidade de vida e
tornando o idoso mais frágil e dependente. O sedentarismo leva o idoso a uma
fragilidade física, e a prática de atividade física ou de exercícios leva-o a manter uma
independência funcional e uma melhor qualidade de vida (GRIMBY, 1995; CRESS et
al., 2004; PEDRINELLI et al., 2009).
A perda de força e de massa muscular no envelhecimento, assim como a
diminuição da densidade óssea, faz com que apareçam algumas doenças como a
artrite, a artrose, a osteoporose, as doenças cardíacas e hipertensivas, o diabetes, o
que aumenta o risco de quedas (ALMEIDA et al., 2004; LEITÃO; LEITÃO, 2006).
Segundo Tinetti et al. (1988), a queda é o resultado da mudança de posição
do individuo para um nível inferior em relação à sua posição inicial, mesmo não
havendo um fator intrínseco determinante no qual ocorra a perda total do equilíbrio.
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O medo de cair é uma das consequências comuns das quedas, mas, em
contrapartida, a queda também pode ser uma consequência do medo de cair
(TINETTI et al., 1990; WALKER, 1991; PERRACINI, 2002).
Para Scheffer et al. (2008), alguns fatores como o aumento da idade e o sexo
feminino, estão associados a uma maior prevalência do medo de cair.
A ptofobia ou Síndrome pós-queda é um termo usado para designar a reação
fóbica do individuo para se manter de pé e andar, relacionada ao seu medo extremo
de cair (ISAACS; MURPHY, 1982).
A instabilidade postural com a ocorrência de queda é característica do
envelhecimento e motivo de preocupação para a população idosa, pois pode levar à
incapacidade fica e à perda da independência. O medo de cair dos idosos tem alta
prevalência e traz consequências que alteram negativamente a sua qualidade de
vida. Tanto os que sofrem como os que não sofrem quedas apresentam
consequências físicas diretas e psicológicas, sendo o fator medo a componente
central da síndrome de uma nova queda e a conseqüente perda da sua autoestima
(ISAACS, 1982; HADJISTAVROPOULOS et al., 2011).
Pode-se afirmar que a ocorrência de quedas e os seus riscos na população
idosa aumentam com a idade, e os indivíduos acima dos 65 anos relataram que já
sofreram uma queda. O perigo aumenta para duas vezes nas mulheres com 75 anos
de idade, quando comparadas aos homens. As quedas podem ter consequências
diretas na saúde, como as fraturas ósseas, ou indiretas como o medo de cair, a
independência funcional (CARVALHÃES et al., 1998; PEREIRA et al., 2001;
FABRICIO et al., 2004) a variável sexo, o morar só, a pouca atividade física, a altura
e os problemas visão. Estas consequências fazem parte do perfil de risco para sofrer
quedas, as quais podem ter resultar na incapacidade física (TROMP et al., 1998).
Embora seja evidente o aumento do evento queda entre a população idosa,
alguns estudos afirmam que o medo de cair e as suas consequências preocupam
tanto os que já sofreram a queda, como os que nunca sofreram (BHALA et al., 1982;
LEGTERS, 2002).
No entanto, esta fragilidade em cair torna-se mais alta nos idosos do sexo
feminino, devido a fatores extrínsecos que potencializam a sarcopenia nas mulheres
e a ingestão nutricional inadequada destas, diferente do sexo masculino (FRIED et
al., 2001).
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Os estudos evidenciam que a consequência de uma queda pode levar o idoso
a perder a confiança em realizar as suas tarefas diárias, limita as suas atividades do
cotidiano, leva à inatividade física, à dependência, ao isolamento, causa danos à
saúde mental, depressão, ansiedade e altera a sua rotina social e familiar, o que
comprova que as mudanças psicológicas que causam a queda do idoso são tanto
incapacitantes quanto físicas (ROCHA; CUNHA, 1994; COSTA NETO, 1999;
CHANDLER, 2002).
Existem na literatura alguns métodos para avaliação do medo de cair no
idoso, entre os quais se destacam a pergunta de resposta sim ou não para a
pergunta “Você tem medo de cair?”, e o Questionário de Auto Eficácia das Quedas
(Falls Efficacy Questionnaire – FES).
As limitações do uso da pergunta “Você tem medo de cair?” incluem a não
determinação das atividades que o individuo especificamente evita ou tem medo de
realizar em virtude do seu medo de cair (HONAKER, 2006).
A FES-I é o instrumento mais frequentemente usado para investigar o medo
de cair no idoso, por meio do qual se avalia a autoeficácia ou a autopercepção do
individuo para realizar 10 atividades da vida diária sem cair. Entre as limitações da
FES está a não determinação da restrição à participação em atividades e da
diminuição na qualidade de vida (HONAKER, 2006).
A FES-I tem excelentes propriedades psicométricas e avalia as preocupações
relativas às atividades básicas e mais exigentes, tanto físicas como sociais
(YARDLEY et al., 2005). Foi traduzida e adaptada culturalmente para o português
brasileiro por CAMARGOS et al. (2010).

2.2

O envelhecimento, a atividade física, o exercício físico, as quedas e a

qualidade de vida

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido
pelos músculos esqueléticos, que resulta em um gasto energético maior que o nível
de repouso. Já o exercício físico é caracterizado por uma sequência de movimentos
realizados pela musculatura estriada esquelética, de forma planejada, estruturada,
organizada e repetitiva, com objetivo final de melhorar ou manter um ou mais
componentes físicos, sob supervisão de um profissional qualificado, (CASPERSEN
et al., 1985; AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDINE, 2006).
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Segundo Mcardle (2003), a capacidade física aumenta rapidamente durante a
infância, atingindo o seu máximo entre a adolescência e os 30 anos de idade. A
partir daí a capacidade funcional declina progressivamente. Portanto, praticar
atividades físicas previne e melhora a capacidade funcional, promove a saúde e
ajuda o indivíduo a ter um envelhecimento saudável, reduzindo a probabilidade de
ter doenças, e tem sido a marca de várias campanhas públicas voltadas à sua
prática (CHODZKO-ZAJKOET et al., 2009; JURAKI et al., 2010).
Um programa de exercício físico diminui a deterioração das variáveis da
aptidão física como a resistência, cardiovasculares, a força, a flexibilidade e o
equilíbrio corporal, cujo resultado é ter melhor capacidade física. A prática regular de
exercício físico leva a uma melhor condição da saúde e a uma menor incidência de
quedas (MAZO et al., 2007).
Há diversos benefícios da prática do exercício físico no envelhecimento sobre
os aspectos físicos, psicológico e social do individuo (SPIRDUSO, 2005; BUSSE et
al., 2009).
Entre as atividades físicas mais utilizadas pelo idoso estão as caminhadas, os
exercícios de força e o alongamento, lembrando que com o avanço da idade a
prática da atividade diminui, junto com as capacidades físicas (FRANCHI, 2005;
FERREIRA et al., 2005).
O sedentarismo contribui para as perdas funcionais, já a prática de atividade
física exerce uma relação benéfica nas condições de saúde da população idosa,
minimizando os declínios do envelhecimento (MAZO, 2007).
A mobilidade física prejudicada pelo sedentarismo ou pela inatividade física
pode levar o idoso a cair. Sendo assim, fatores de risco intrínsecos corroboram com
possíveis

quedas

e

alterações

fisiológicas

nos

sistemas

psicomotores,

sensoriomotor e musculares, tendo relações diretas no equilíbrio corporal ao longo
do tempo (ARAUJO et al., 2002; CRUZ et al., 2010; ROGERS et al., 2003).
O estudo de Martins et al. (2014), com idosos ativos acima dos 60 anos
submetidos a um programa de exercícios de fortalecimento muscular com pesos,
mostrou uma melhora no equilíbrio corporal e na força muscular, diminuindo o risco
de quedas.
Está comprovado que praticar atividade física regularmente é uma forma de
prevenir os acidentes dos idosos. Quanto maior é o nível de mobilidade menor é a
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propensão para que eles caiam, pois os que praticam atividade física sofrem menos
quedas do que os sedentários (GUIMARÃES et al., 2004).
A prática de exercício físico reduz o risco de cair e as doenças, aumentando a
disposição para a realização das atividades do cotidiano. Exercitar-se regularmente
desde jovem, como forma de intervenção, torna mais lenta a perda muscular do
idoso (DOHERTY, 2003).
Segundo Bento et al. (2010), protocolos associando componentes de força e
equilíbrio corporal nos exercícios físicos, além de outras formas de intervenções
realizadas, no mínimo, duas vezes por semana, com o acompanhamento dos
indivíduos, em média, até três meses após o término da intervenção, mostraram-se
mais efetivos na redução e prevenção das quedas em idosos.
Os exercícios físicos praticados pelos idosos apresentam um efeito favorável
sobre o seu equilíbrio corporal, risco de sofrerem fraturas, proporcionam a sua
independência social, elevam a forma de marcha e diminuem o risco de quedas
(MATSUDO et al., 2001).
Para Silva et al. (2010), a prática regular de exercício físico influencia
positivamente na prevenção da saúde e melhora a qualidade de vida do idoso.
O estudo com idosos de Mota et al. (2006), utilizando os instrumentos SF-36
e IPAQ versão longa, comparou um grupo praticante de atividade física com outro
que não praticava. O autor verificou que o grupo ativo tinha uma melhor qualidade
de vida relacionada à saúde do que o não ativo, levando à conclusão que as
pessoas fisicamente ativas têm uma resposta positiva na saúde física e mental.
Pode-se afirmar que praticar atividade física, mesmo após os 65 anos de
idade, favorece a uma maior longevidade, diminui as taxas de mortalidade, o uso de
medicamentos e o declínio cognitivo, auxilia na manutenção do status funcional,
reduz a ocorrência de quedas, fraturas e internações, além dos benefícios
psicológicos e de autoestima (ELWARD; LARSON, 1992).
Embora os benefícios da prática regular de atividade física para saúde sejam
bem conhecidos, alguns estudos evidenciam que a pratica regular de exercício físico
moderado pode diminuir o risco de quedas e a probabilidade destas após os 65 anos
(SIQUEIRA et al., 2007).
Na população idosa, o fator psicológico que gera o medo de cair leva o
indivíduo a uma restrição de atividades físicas e sociais, além de baixa
autoconfiança, o que contribui para a perda da sua independência, o aumento do
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sedentarismo, a perda da sua capacidade funcional e o desenvolvimento de
sintomas de depressão, diminuindo assim a sua qualidade de vida (SCHEFFER et
al., 2008; REZENDE et al., 2010; FERNANDES; OLIVEIRA; BARBOSA, 2013).
Para ter uma melhor qualidade de vida, além de o fator saúde alimentar,
social e ambiental, a prática de exercícios físicos aumenta a autoconfiança,
buscando a consciência e o equilíbrio corporal. Os exercícios, combinados com o
alongamento, a flexibilidade e a coordenação, são indicados para prevenção de
quedas e uma vida mais saudável para os idosos (RAND et al., 2011).
Toscano e Oliveira (2009) avaliaram os níveis de atividade física e a
qualidade de vida de 238 idosas, sendo que 65% das voluntárias foram
categorizadas como mais ativas e 35% menos ativas. Os melhores resultados
relacionados com a qualidade de vida foram observados no grupo das mais ativas
em quatro dos oito domínios, aspectos físicos, vitalidade e aspectos sociais e
emocionais.
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3.

OBJETIVO

3.1

Objetivo principal

O objetivo do presente estudo foi caracterizar o medo de cair, a qualidade de
vida e o exercício físico em idosas socialmente ativas, bem como verificar se existe
relação entre esses aspectos.

3.2

Objetivos específicos

3.2.1 Descrever as características sociodemográficas, antropométricas e de saúde.

3.2.2 Verificar a relação entre medo de cair, qualidade de vida e exercício físico.
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4.

MATERIAL E MÉTODO

4.1

Desenho do estudo

Foi realizado um estudo do tipo transversal, descritivo e analítico.

4.2

Local da pesquisa

O estudo foi realizado em duas instituições do programa de formação à
terceira idade: a Universidade Aberta à Terceira Idade (U.A.T.I.), na Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Faculdade Aberta à Terceira Idade (F.A.T.I.),
no Centro Universitário Anhanguera de Santo André (ANEXO I).
A coleta de dados foi realizada no período dezembro de 2014 a abril de 2015.

4.3

Amostra

Foram convidados a participar deste estudo todos os 164 alunos de ambos os
sexos das duas instituições, após apresentação dos objetivos do estudo. Destes, 80
alunas concordaram em participar como voluntárias. Havia apenas 4 idosos do sexo
masculino e estes não aceitaram participar.
Devido ao número de alunos ser muito pequeno, foram incluídos na amostra
somente alunas matriculadas no programa de formação das instituições há no
mínimo um mês, com idade igual ou superior a 60 anos, independentes, com
compreensão e sem dificuldade visual e auditiva, que pudessem comprometer nas
respostas o entendimento dos instrumentos.
Foram excluídas as alunas com limitações físicas e motoras e que usavam
dispositivos de auxílio à marcha.
Portanto, a amostra final foi constituída por 73 idosas, visto que cinco foram
excluídas por utilizar equipamento de auxílio à marcha e três por estarem abaixo de
60 anos.
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4.4

Aspectos éticos

O protocolo de pesquisa de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, envolvendo seres humanos, da Universidade Bandeirante Anhanguera de
São Paulo, sob o CAAE no. 38415414.5.0000.5493 (ANEXO II).
Todas as participantes foram orientadas e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a resolução n°466/12 do conselho
nacional de pesquisa (APÊNDICE I).

4.5

Procedimentos

Os

instrumentos

utilizados

neste

estudo

foram

aplicados

por

dois

pesquisadores treinados, um de cada instituição. O local de aplicação foi a própria
sala de aula da instituição.
Os questionários foram entregues 30 minutos antes do inicio da aula, após
breve explicação do examinador.
Cada participante leu o instrumento e o examinador ficou na sala à disposição
para tirar dúvidas.

Foram utilizados os seguintes instrumentos:

4.5.1 Questionário sociodemográfico e de saúde

Foi utilizado um questionário com 24 perguntas sobre os aspectos
sociodemográfico e de saúde das participantes. O questionário foi desenvolvido com
perguntas diretas para aquisição de informações sobre dados pessoais das
participantes, sobre a prática exercício físico e a saúde (APÊNDICE II).

4.5.2 Características antropométricas

Os dados de massa e altura de cada participante foram autorreferidos. O
índice de massa corporal (IMC) foi calculado dividindo a massa (em quilogramas)
pela altura (em metros) ao quadrado.
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4.5.3 Medo de Cair
O medo de cair foi avaliado pela pergunta direta sobre ele: “Você tem medo
de cair?”, com possibilidade de resposta de não, um pouco, medo moderado e muito
medo, e pela Escala de Eficácia de Quedas (Falls Efficacy Scale - Internacional FES-I Brasil).
A FES-I Brasil, traduzida e adaptada para o português do Brasil por
CAMARGOS et al. (2010), é um questionário subjetivo com perguntas indiretas que
avalia o medo de cair durante a realização de 16 atividades, envolvendo itens
ambientais e comportamentais. O valor individual de cada pergunta pode variar de 1
a 4, sendo atribuídas as seguintes interpretações às respostas: 1) nem um pouco
preocupado, 2) um pouco preocupado, 3) muito preocupado, 4) extremamente
preocupado. O valor total pode variar de 16 (ausência de preocupação) a 64
(preocupação extrema) (ANEXO III).

4.5.4 Questionário genérico de avaliação de qualidade de vida (Medical Outcomes
Study Short Form – 36, Health Survey, SF-36).

O SF-36, traduzido e adaptado para o português por CICONELLI et al. (1999),
é composto por 36 itens agrupados em oito domínios: Função física (FF); Percepção
de dor corporal (PC); Saúde geral (SG); Vitalidade (V); Função social (FS);
Limitações devido à saúde emocional (SE); Limitações devido à saúde física (SF) e
Saúde mental (SM), distribuídos em 10 itens relacionados com a capacidade
funcional; 4 com o aspecto físicos; 2 com a dor; 5 relacionados com o estado geral
de saúde; 4 com a vitalidade; 2 em relação aos aspectos sociais; 3 aos aspectos
emocionais; 5 à saúde mental; além de uma questão de avaliação comparativa entre
as condições de saúde atual e a de um ano atrás. Esta questão não faz parte do
calculo de nenhum domínio, sendo utilizada somente para avaliar o estado geral e o
quanto o individuo está melhor ou pior em comparação ao ano anterior. O valor de
cada uma das questões varia de 0 (zero), que corresponde a um pior estado de
saúde, a 100, que corresponde a um melhor estado de saúde. O resultado é
chamado de escala bruta (Raw Scale) por não apresentar no seu valor final
nenhuma unidade de medida.
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Aplica-se, então, uma fórmula para calcular as notas de cada um dos oito
domínios. O ponto de corte de cada domínio é 50% (ANEXO IV).

4.5.5 Questionário internacional de atividade física (International Physical Activity
Questionnaire) - IPAQ - versão curta.

É um instrumento subjetivo que permite estimar o tempo semanal gasto em
atividades físicas de intensidade leve, moderada e vigorosa. A versão curta,
traduzida e adaptada por Matsudo et al. (2001) (ANEXO V), apresenta sete
questões, cujas informações estimam o tempo despendido por semana em
diferentes dimensões de atividade física, como caminhadas e esforço físico, entre as
intensidades leve, moderada e vigorosa (BENEDETTI et al., 2007; MAZO;
BENEDETTI, 2010).
Este questionário serve para avaliar o nível de atividade física entre os dias
da semana de segunda a sexta e final de semana sábado e domingo, tendo como
referência uma semana típica ou a ultima semana.
O questionário classifica os indivíduos como:
I- SEDENTÁRIO: não realizou nenhuma atividade física durante a semana
por pelo menos 10 minutos contínuos.
II- INSUFICIENTEMENTE ATIVO: realizou atividade física por pelo menos 10
minutos por semana, porém insuficiente para ser classificado como ativo. Este item
pode ser dividido em dois grupos:
A) Atinge pelo menos um dos critérios da recomendação; a) Frequência: 5
dias /semana ou b) Duração: 150 min / semana.
B) Não atingiu nenhum dos critérios da recomendação.
Obs. Para realizar esta classificação soma-se a frequência e a duração dos
diferentes tipos de atividade (CAMINHADA + MODERADA + VIGOROSA).
III- ATIVO: Cumpriu as recomendações.
a) VIGOROSA:  3 dias/sem e  20 minutos por sessão; b) MODERADA ou
CAMINHADA:  5 dias/sem e  30 minutos por sessão; c) Qualquer atividade
somada:  5 dias/sem e  150 minutos/semanal (CAMINHADA + MODERADA +
VIGOROSA).
IV- MUITO ATIVO: Cumpriu as recomendações.
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a) VIGOROSA:  5 dias/sem e  30 minutos por sessão ou b) VIGOROSA:  3
dias/sem e  20 minutos por sessão + MODERADA e/ou CAMINHADA:  5 dias/sem
e  30 minutos por sessão. Outros nomes também são utilizados para a
classificação do nível de atividade física como Inativo; Minimamente Ativo; e
Suficientemente Ativo.

4.6

Análise estatística

Os dados foram apresentados com o uso da estatística de resumo, média e
desvio padrão para as variáveis quantitativas e porcentagens relativas para as
qualitativas. A associação entre as variáveis categóricas e o nível de atividade física
dos participantes foi verificada, quando necessário, pela estatística Qui-quadrado de
Pearson e o teste exato de Fisher. A comparação dos domínios da qualidade de vida
e da FES-I entre os grupos de idosos foi realizada com a estatística de KruskalWallis e o teste de comparações múltiplas das médias das ordens, aplicado quando
necessário. Para verificar as relações entre as variáveis utilizou-se o teste de
correlação de Spearman. Todas as análises foram realizadas no programa SPSS
statistics, versão 21, adotando o nível de significância de p<0,05 (FLEISS, 1981;
CONOVER, 1999; SEIGEL; CASTELAN, 2006).
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5.

RESULTADOS

A tabela 1 mostra as características sociodemográficas das 73 idosas da
UATI, participantes da amostra, com idade variando entre os 60 e os 88 anos (71,56
± 8,17). Destas, 47,9% separadas, 53,4% moram com o marido ou filhos, 71,2% são
católicas 69,9% aposentadas e 46,6% tem ensino médio e 27,4% ensino superior.

5.1

Dados sociodemográficos

A análise descritiva das características sociodemográficas das 73 idosas é
mostrada na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição das características sociodemográfico das idosas participantes
da UATI em valores absolutos (N) e relativos (%) (n=73).

Estado Civil
Solteira
Casada
Separada
Viúva
Moradia
Sozinha
Marido/Filhos
Outros
Religião
Catolica
Protestante
Outros
Nenhum
Ocupação
Aposentada/ Não trabalha
Trabalho Ocasional
Trabalho Regular
do Lar
Grau de Instrução
Fundamental Incompleto
Fundamental Completo
Ensino Médio
Ensino Superior
Total
Legenda: N - numero de participantes.
% - porcentagem.

N

%

8
25
5
35

11,0
34,2
6,8
47,9

22
39
12

30,1
53,4
16,4

52
4
14
3

71,2
5,5
19,2
4,1

51
2
3
17

69,9
2,7
4,1
23,3

6
13
34
20
73

8,2
17,8
46,6
27,4
100,0
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A tabela 2 mostra a distribuição das idosas participantes, segundo o tempo
em meses, sendo que 39,7% frequentavam a Universidade Aberta à Terceira Idade
entre 7 a 12 meses.

Tabela 2. Distribuição em valores absolutos (N) e relativos (%) do tempo em meses
que as idosas frequentavam a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) (n=73).
Frequência na UATI em meses

N

%

1a6

13

17,8

7 a 12

29

39,7

13 a 24

11

15,1

25 a 36

3

4,1

37 a 48

2

2,7

49 a 60

15

20,5

Total

73

100,0

Legenda: UATI - Universidade aberta à terceira idade.
N - numero de participantes.
% - porcentagem.

A tabela 3 mostra a distribuição das 73 idosas da amostra, segundo as
características gerais de saúde. Observou-se que 53,4% apresentavam boa saúde
geral, 64,4% confirmaram ter alguma doença, sendo que 38,4% tinham pelo menos
uma doença, 60,3% problema de visão, 83,6% faziam uso de medicamentos, sendo
que 28,8% usavam pelo menos dois medicamentos e 60,3% não fazia uso de bebida
alcoólica.
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Tabela 3. Distribuição de frequências das características da saúde gerais de idosas
participantes (n=73).
N (% Total)
Saúde geral
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Presença doença
Sim
Não
Numero de doenças
0
1
2
3
Problema de visão
1
2
Faz uso de medicamentos
1
2
Total de medicamentos
0
1
2
3
4
5
Ingestão de álcool
Sim, ocasionalmente
Sim, regularmente
Não faz

15 (20,5%)
39 (53,4%)
18 (24,7%)
1 ( 1,4%)
47 (64,4%)
26 (35,6%)
26 (35,6%)
28 (38,4%)
12 (16,4%)
7 ( 9,6%)
44 (60,3%)
29 (39,7%)
61 (83,6%)
12 (16,4%)
12 (16,4%)
20 (27,4%)
21 (28,8%)
10 (13,7%)
9 (12,3%)
1 ( 1,4%)
26 (35,6%)
3 ( 4,1%)
44 (60,3%)

Legenda: N - numero de participantes quanto ao nível de atividade física.
% - porcentagem.
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5.2

Características antropométricas

A tabela 4 mostra os dados referentes à análise estatística descritiva das
variáveis antropométricas. A média de massa corporal foi de 66,32 kg e de altura foi
de 1,58 m, levando a um IMC de 26,57.

Tabela 4. Estatística descritiva das variáveis antropométricas massa/kg, altura e
índice de massa corporal (IMC) (n=73).
Total
Média

DP

Massa/Kg

66,32

10,60

Altura, m

1,58

0,06

26,57

3,66

IMC, kg/m2
Legenda: DP - desvio padrão.
IMC - índice de massa corpórea.

5.3

Avaliação do medo de cair

A tabela 5 mostra a distribuição das idosas participantes, segundo os perfis de
atividade física, e a resposta à pergunta: “Você tem medo de cair?” Observou-se que
79,5% da amostra total não tinha medo de cair ou sentia pouco de medo e que
20,5% tinham medo moderado ou muito medo de cair.

Tabela 5. Distribuição das frequências quanto ao sentir medo de cair das idosas,
entre os perfis de atividade física (n=73).
Total
Você sente medo de cair?
Não/ um pouco
Medo moderado/ muito
Total
Legenda: N - Numero de participantes.
% - Porcentagem.

N

%

58
15
73

79,5
20,5
100,0
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A pontuação média obtida na FES-I, instrumento que avalia o medo de cair,
foi de 26,60, com desvio padrão de 8,09, mínima de 16 e máxima de 54.

5.4

Avaliação do nível de exercício físico

A tabela 6 mostra as respostas à avaliação do nível de exercício físico quanto
à pergunta “Você pratica exercício físico?”, o tempo da pratica de minutos total e a
frequência semanal da prática de exercício físico.

Da amostra total, 62 voluntárias (84,9%) relataram realizar exercício físico
semanal, sendo que 37 (50,7%) disseram que praticavam de uma a três vezes por
semana.

Tabela 6. Distribuição das idosas segundo a resposta à pergunta se praticava
exercício físico em valores absoluto (N) e relativo (%) (n=73).

N (%Total)
Prática Exercício Físico
Sim
não
Frequência semanal
0x/semana
1 a 3x/semana
4 a 7x/semana

62 (84,9%)
11 (15,1%)
12 (16,4%)
37 (50,7%)
24 (32,8%)

Legenda: N - numero de participantes.
% - porcentagem.
TEF- tempo em minutos de exercício físico por semana.

Dentre as 62 participantes que relataram realizar exercício físico semanal, o
tempo médio de prática, em minutos por semana, autorreferido pela amostra foi de
148,0 ± 145 minutos.

A tabela 7 mostra a distribuição das idosas segundo a classificação do nível de
atividade física a partir da aplicação do IPAQ. Observou-se que 80,8% das
participantes eram inativas ou minimamente ativas e 19,2% suficientemente ativas.
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Tabela 7. Distribuição das idosas segundo o nível de atividade física determinada
pelo IPAQ (n=73).
IPAQ – Classificação
Geral
Inativo/ Minimamente ativo

N

%

59

80,8

Suficientemente Ativo

14

19,2

Total

73

100,0

Legenda: IPAQ - questionário internacional de atividade física (classificação).
N - numero de participantes.
% - porcentagem.

5.5

Avaliação da qualidade de vida

A tabela 08 mostra a análise comparativa da qualidade de vida e dos
domínios do SF-36. Verificou-se que a pontuação média no domínio de capacidade
funcional foi de 65,55, no de limitação por aspecto físico foi de 76,03, no de dor foi
de 62,59, no de estado geral de saúde foi de 74,62, no de vitalidade foi de 67,08, no
de aspecto social foi de 80,82, no de aspecto emocional foi de 75,34, no de saúde
mental foi 71,38 e a média total foi de 71,95.

Tabela 8. Estatística descritiva e análise comparativa do SF-36 qualidade de vida
geral e estratificada entre os perfis de atividade física das idosas (n= 73)
Total
Qualidade de Vida, SF-36
Capacidade Funcional
Limitação por Aspecto Físico
Dor
Estado Geral de Saúde
Vitalidade
Aspecto Social
Aspecto Emocional
Saúde Mental
SF-36 média
Legenda: SF-36 - questionário de qualidade de vida.
DP - desvio padrão.

Média

DP

65,55
76,03
62,59
74,52
67,08
80,82
75,34
71,78
71,95

26,37
36,67
25,28
18,16
20,88
22,45
37,28
20,93
19,29
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5.6

Correlação entre a FES-I, o IPAQ e SF-36.

A tabela 9 mostra a análise de correlação entre o medo de cair (FES-I), o
nível de atividade física (IPAQ) e a qualidade de vida (SF-36). O FES-I mostrou
correlações significativas negativas com a capacidade funcional (-0,55**), Limite do
Aspecto físico (-0,48**), Dor (-0,42**), Estado geral de saúde (-0,42**), Vitalidade (0,39**), Aspecto Emocional (-0,27*), Saúde mental (-0,36**) e Média total SF-36 (0,56**). Houve uma correlação significativa positiva no SF-36, nos domínios
Capacidade Funcional (0,35**), Aspecto Social (0,25*), Aspecto Emocional 0,23*),
na Média Final (0,26*) e no Tempo de Exercício Físico Semanal.

Tabela 9. Matriz de correlação entre a FES-I, o IPAQ total, o tempo de exercício
físico semanal e o SF-36 (n=73

FES-I
IPAQ total
Capac. Func.
Lim. Aspec.
Físic.
Dor
Est. Geral
Saúde
Vitalidade
Aspec. Social
Aspec. Emoc.
Saúde Mental
Média final
SF-36
Tempo AF
semanal

FES-I

IPAQ
total

Capac.
Func.

Lim.
Aspec.
Físic.

1,00

0,18

-0,55**

1,00

(TEF)

Est.
Aspec.
Geral Vitalidade
Social
Saúde

Aspec. Saúde Média
Emoc. Mental SF 36

-0,48** -0,42**

-0,40** -0,39**

-0,40**

-0,27*

-0,36**

-0,56**

-0,05

0,26*

0,15

0,25*

0,27*

0,34**

0,24*

0,26*

0,09

0,33**

0,23

1,00

0,61**

0,54**

0,57**

0,60**

0,59**

0,45**

0,51**

0,80**

0,35**

1,00

0,53**

0,49**

0,53**

0,47**

0,54**

0,36**

0,74**

0,14

1,00

0,55**

0,61**

0,60**

0,26*

0,43**

0,77**

0,12

1,00

0,66**

0,48**

0,38**

0,46**

0,73**

0,13

1,00

0,59**

0,47**

0,64**

0,81**

0,16

1,00

0,56**

0,66**

0,77**

0,25*

1,00

0,44**

0,68**

0,23*

1,00

0,68**

0,13

1,00

0,26*

Dor

Legenda: FES-I questionário de escala de eficácia de quedas.
IPAQ - questionário internacional de atividade física.
SF-36 - questionário genérico de avaliação de qualidade de vida. (Domínios - capacidade funcional, limitação aspectos físicos,
dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto emocional, saúde mental).
TEF- Tempo de Exercício Físico Semanal.
* correlação significativa ao nível de p<0,05.
** correlação significativa ao nível de p<0,001.

Tempo
EF
semanal

1,00
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6.

DISCUSSÃO

Nesta pesquisa foram estudadas idosas participantes de programas da
Universidade Aberta à Terceira Idade.
Como se observou predomínio de indivíduos do sexo feminino nas duas
instituições visitadas, o estudo foi realizado somente com mulheres. Esta
constatação corroborou a do estudo de Roque et al. (2011), que observou que
93,3% dos alunos de um programa de UATI em Alagoas, Maceió eram mulheres.
Acredita-se que exista uma maior concentração de mulheres participando nas
UATI, até porque a expectativa de vida das mulheres é mais alta que a dos homens,
além do pouco interesse e preconceito em relação à sua participação nestes
programas (SANTOS et al., 2002; TAVARES, 1999).
As viúvas eram 47,9% da amostra, 34,2% eram casadas e moravam com o
marido e 53,4% com os filhos, 71,2% professavam a religião católica, 69,9% eram
aposentadas e não trabalhavam, 46,6% tinham ensino médio completo e 27,4%
nível superior, mostrando que 74% das idosas da amostra tinham um alto nível de
escolaridade (Tabela 1).
O estudo de Roque et al. (2011) também observara que a maioria dos idosos
que frequentavam a UATI eram aposentados, tinham mais de nove anos de
escolaridade, eram casados, moravam com os filhos e/ou outros parentes. As
observações do presente estudo foram similares ao estudo mencionado.
Cabe ressaltar que o presente estudo confirmou que, tanto as idosas
participantes da FATI do município de Santo André da Grande São Paulo, como as
do UATI do município de São Paulo, têm alto nível de escolaridade.
Observou-se que a maioria das idosas frequentava a UATI há menos de um
ano, mas que algumas já estavam nos programas há mais de três anos (Tabela 2).
Em relação à saúde geral das idosas observadas, a maioria dizia ter bom ou
ótimo estado geral; quase metade relatava a presença de alguma doença, sendo
que destas a maioria tinha uma ou duas doenças. Metade das idosas referiu ter
problemas de visão (Tabela 3).
Mais da metade das idosas afirmou que usava de medicamentos, sendo que
a maioria usava de um a dois tipos diferentes (Tabela 3).
Algumas doenças na população idosa podem surgir antes ou após sofrer uma
queda, porém deve-se ressaltar que a grande maioria dos idosos faz uso de

36

medicamentos que podem potencializar as ocorrências relatadas (FABRICIO et al.,
2004).
Em relação ao número de medicamentos usados pela maioria das idosas, as
observações foram diferentes às do estudo de Mosegui et al. (1999), em que os
autores observaram o uso de pelo menos quatro medicamentos por pessoa.
Brito et al. (2001) relataram que medicações como os diuréticos, os
psicotrópicos,

os

anti-hipertensivos

e

os

antiparkinsonianos,

podem

ser

considerados medicamentos que propiciam episódios de quedas nos idosos.
No presente estudo a maioria das idosas negou a ingestão regular de álcool
(Tabela 3), diferente do observado por Santos et al. (2015), que verificou que mais
da metade de uma amostra de idosos consumia bebida alcoólica regularmente.
Embora se tenha observado que 35,6% da amostra do presente estudo fazia
ingestão ocasional de bebida alcoólica, não se verificou a quantidade diária de
consumo.
Verificou-se que o índice médio de massa corpórea (IMC) da amostra
estudada foi de 26,57 kg/m2, indicando sobrepeso, visto que, segundo a
Organização Mundial de Saúde, índices iguais ou acima de 27 kg/m2 são assim
considerados (Tabela 4).
O processo de envelhecimento acarreta alterações fisiológicas e perdas de
nutrientes e da massa corporal. Este declínio aumenta nas pessoas mais velhas,
sendo maior a ocorrência na mulher do que no homem (NOPPA et al., 1980).
Tanto a massa como a estatura corporal sofrem alterações com o
envelhecimento, sendo o exame antropométrico um importante indicador do estado
nutricional, pois fornece as medidas físicas e de composição corporal que indicam
tanto a perda da massa magra como da gorda com o passar dos anos.
Quanto à resposta à pergunta feita na amostra sobre medo de cair, 79,5%
das idosas não tinham medo de cair ou tinham pouco medo de cair, e 20,5%
relataram medo moderado ou muito medo (Tabela 6). Estes valores foram mais
baixos que os de Oliveira et al. (2013), que tiveram uma resposta afirmativa à
questão sobre medo de queda em 84,54% das mulheres entrevistadas e em 65%
dos homens, embora, estes autores somente questionaram - se os voluntários
tinham ou não medo.
Alguns autores argumentam que, utilizar a pergunta simples e direta sobre a
presença do medo de quedas, é uma maneira rápida e útil para gerar estimativas,
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mas não consegue captar as variáveis da intensidade do medo de cair (MURPHY et
al., 2002; MARTIN et. al., 2005).
No presente estudo, o medo de cair também foi avaliado pelo instrumento
FES-I, tendo o valor médio nas idosas estudadas sido de 26,60 (Tabela 5),
corroborando com as observações de Dias et al. ( 2011).
Os estudos com idosos, utilizando o mesmo instrumento, observaram que
90,48% a 96,43% da amostra tinham medo de cair, no mínimo em uma das 16
tarefas propostas pelo FES-I Brasil, e restrições às suas atividades e tarefas diárias
(LOPES et al., 2009; GARCIA; MALAMAN, 2015).
No presente estudo pode-se verificar que a maioria das idosas afirmou
praticar exercício físico (84,9%), sendo que 50,7% disse que o fazia de uma a três
vezes semanais (Tabela 6).
O tempo médio semanal dedicado à prática de exercícios física relatada pelas
participantes foi de 148,0 minutos e o desvio padrão foi de 145, mostrando a
heterogeneidade da amostra.
A prática de atividade física é uma aliada na prevenção das doenças,
podendo amenizar os riscos de quedas e o medo de cair dos idosos. Orienta-se que
as pessoas pratiquem atividade física no mínimo trinta minutos por dia ou cento e
cinquenta minutos por semana.
Muitos estudos têm mostrado que mulheres idosas participam mais de
atividades físicas do que os homens. No estudo de Kayser et al. (2010), com idosos
acima de 60 anos de ambos os sexos, verificou-se que a grande maioria da amostra
estudada era de mulheres que praticavam exercícios físicos.
Em relação à prática de atividade física, o estudo de Freitas et al. (2014), com
idosos de ambos os sexos divididos em grupo ativo e outro inativo, pode-se verificar
que no grupo considerado ativo o tempo gasto com a atividade física foi de 329,17
minutos por semana.
Os fatos comprovam que praticar exercício físico regularmente, associado a
outros componentes físicos, influenciam positivamente na prevenção da saúde e na
melhora da qualidade de vida dos idosos (BENTO et al., 2010; SILVA et al., 2010).
Kretzer et al. (2011) verificaram a qualidade de vida e o nível de atividade
física em indivíduos de meia idade por meio do instrumento IPAQ, sendo que 63,3%,
eram minimamente ativos e tinham bons valores nos domínios SF-36 referentes à
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qualidade de vida na função social, à limitação por aspectos físicos e emocionais e à
saúde mental.
Nos resultados do presente estudo com as participantes da UATI, utilizando
os mesmos instrumentos, as respostas foram similares ao estudo anterior. A maioria
das idosas estudadas (80,8%) era inativa ou minimamente ativa, mostrando que,
embora fossem socialmente ativas e independentes, algumas não realizavam
atividade física suficiente.
A realidade é que alguns grupos de idosos, conscientes dos benefícios da
prática de atividade física para saúde, são mais ativos e tem uma melhor qualidade
de vida (Tabela 7).
É importante destacar que quanto mais ativo o idoso, maior é a sua satisfação
com a vida, e isto influencia positivamente a sua qualidade de vida (PEREIRA et al.,
2006).
No presente estudo, não houve correlação significativa entre o medo de cair,
medido pela FES-I, e o nível de atividade física medida pelo IPAQ, e nem tampouco
com o tempo de exercício físico semanal da amostra. É possível que isto tenha
ocorrido tendo em vista que a amostra embora socialmente ativa era minimamente
ativa ou inativa do ponto de vista da atividade física, e que o tempo de exercício
físico foi extremamente heterogêneo.
No entanto, o medo de cair, medido pela FES-I, apresentou correlação
negativa com os domínios da capacidade funcional, limitação por aspectos físicos,
dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e saúde
mental do SF-36, o qual avalia a qualidade de vida. Pode-se entender que quando o
medo de cair aumenta, a qualidade de vida diminui.
Na presente amostra foi possível verificar que a maioria das idosas afirmava
ter algum problema de visão. Alguns estudos relacionam a baixa visão ao medo de
cair. No estudo de Macedo et al. (2013), com idosos de ambos os sexos com
catarata, o relato de medo de cair foi em relação à confiança de equilíbrio e à pior
qualidade de vida funcional. As consequências psicológicas que o medo de cair
provoca nos idosos também foram significativas no estudo de Ribeiro et al. (2008).
No entanto, a resposta psicológica observada na presente amostra da UATI também
foi maior para os domínios dos aspectos emocional e social e da qualidade de vida.
O medo de cair restringe os idosos a fazerem as suas tarefas diárias, fato
confirmado no estudo de Fernandes et al. (2013) com idosos de ambos os sexos

39

com histórico de queda. A maioria que caiu relatou também o medo de cair e não
praticava atividade física. Isto mostra que os aspectos psicológicos abalados podem
ser amenizados com a prática de atividade física.
Os estudos mostram que os idosos ativos fisicamente têm melhor qualidade
de vida. No estudo de Silva et al. (2012), com idosos sedentários e ativos de ambos
os sexos, observou-se que idosos mais ativos tinham melhor qualidade de vida do
que os sedentários. Pode-se afirmar que a prática de atividade física melhora a
qualidade de vida, mas com um programa supervisionado de exercícios, a resposta
é melhor.
No presente estudo observou-se correlação positiva entre os domínios dor,
estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social e aspecto emocional do SF-36 e
nível de atividade física. Entende-se que quanto maior o nível de atividade das
idosas estudadas, melhor a qualidade de vida nos referidos domínios (Tabela 9).
Foi observada correlação positiva entre o domínio do SF-36 capacidade
funcional e os domínios da limitação dos aspectos físicos, dor, estado geral de
saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais, saúde mental no tempo de
atividade física semanal, mostrando que quanto maior a capacidade funcional,
melhor a qualidade de vida nos domínios relacionados à saúde.
Quanto ao domínio limitação do aspecto físico, houve uma correlação positiva
para os domínios dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto
emocional e saúde mental, mostrando que conforme aumentam as limitações para
os aspectos físicos ocorre um aumento nos domínios citados.
Já na questão dor, houve uma correlação significativa positiva para os
domínios do estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e
saúde mental, podendo-se afirmar que com o aumento da dor aumentam os efeitos
nos domínios citados.
No SF-36 estado geral de saúde, houve uma correlação significativa positiva
nos domínios vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e saúde mental,
podendo-se afirmar que o idoso bem fisicamente também o é social e
psicologicamente.
Na vitalidade houve uma correlação significativa positiva para os domínios do
aspecto social, aspecto emocional e de saúde mental, o que significa que eram
pessoas com bom convívio em grupo.
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No aspecto social houve uma correlação significativa positiva nos domínios do
aspecto emocional, saúde mental e tempo de atividade física semanal, mostrando
que as idosas que praticavam atividade física em grupos, tinham bom controle das
suas emoções.
Quanto ao aspecto emocional do SF-36, houve uma correlação significativa
positiva para saúde mental e tempo de atividade física semanal, mostrando que a
atividade física interfere nas questões psicológicas das idosas.
No presente estudo, quando correlacionadas as matrizes, observou-se que
são significativas as respostas quanto aos benefícios da atividade física, que maior
tempo de atividade física melhora a capacidade funcional e emocional, e que quanto
maior a preocupação em cair, menor é o nível de atividade física e da qualidade de
vida das idosas da Universidade Aberta à terceira Idade (UATI).
Para Kretzer et al. (2011), as respostas aos domínios capacidade física,
aspecto social e saúde mental são significativas quanto aos benefícios que atividade
física causa na qualidade de vidas das pessoas.
No presente estudo houve correlação negativa entre a FES-I e o tempo de
exercício físico semanal, mostrando que quanto maior o medo de cair, menor o
tempo de exercício físico semanal. Houve correlação positiva entre IPAQ e SF-36
mostrando que quanto maior o nível de atividade física, melhor a qualidade de vida.
No presente estudo, embora as idosas participantes fossem socialmente
ativas e independentes, o nível de atividade física semanal era mínimo, refutando a
hipótese pretendida. O tempo de exercício físico semanal foi bastante variável, o que
pode ter contribuído para as conclusões obtidas. Outros pontos, a serem
considerados em futuros estudos, são a dificuldade de compreensão da diferença
entre exercício e atividade física pelas idosas, e a possível inadequação da versão
utilizada do instrumento IPAQ. Quanto a este último, utilizou-se a versão curta, mas
sugere-se que novos estudos adotem a versão adaptada, que é a sugerida para a
população idosa.
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7.

CONCLUSÃO

As idosas socialmente ativas estudadas não tinham medo de cair, eram
minimamente ativas do ponto de vista da atividade física, praticavam exercícios
físicos semanais e tinham boa qualidade de vida.
Concluiu-se que quanto maior era a preocupação em cair, maior o prejuízo na
qualidade de vida, e que quanto maior o tempo de atividade e exercício físicos
semanais, melhor era a qualidade de vida das idosas.
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APÊNDICES

APÊNDICE - I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da Pesquisa: “MEDO DE CAIR EM IDOSOS: RELAÇÃO COM QUALIDADE DE
VIDA E ATIVIDADE FÍSICA”
Nome dos pesquisadores executantes: Ernani Rutter, Eliseu Aleixo, Kátia Pires Benites
Nome dos pesquisadores responsáveis: Profa. Dra. Érica de Toledo Piza Peluso, Profa. Dra.
Fátima Cristina Alves Branco-Barreiro

O Sr. (Sra.) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa da Universidade
Anhanguera de São Paulo (UNIAN), que tem como finalidade

avaliar o medo de cair em

idosos e sua relação com qualidade de vida e atividade física. O Sr. (Sra.) tem liberdade de se
recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa,
sem qualquer prejuízo para o Sr (Sra.). Sempre que quiser poderá pedir mais informações
sobre a pesquisa através do telefone dos pesquisadores do projeto e, se necessário através do
telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.
Sua participação consistirá em responder a questionários.
Riscos e desconforto: O risco de participação nesta pesquisa é mínimo. Pode haver
risco de mobilização de questões emocionais. Neste caso, haverá orientação e
encaminhamento para serviços especializados, quando necessário. A participação nesta
pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem
aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua
dignidade.
Confidencialidade: todas as informações pessoais coletadas neste estudo são
estritamente confidenciais. Somente os pesquisadores terão conhecimento dos dados.
Benefícios: ao participar desta pesquisa o Sr (Sra.) não terá nenhum benefício direto.
Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a o medo de
quedas em idosos e sua relação com qualidade de vida e atividade física. Os pesquisadores se
comprometem a divulgar os resultados obtidos nos meios científicos.
Pagamento: o Sr. (Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.
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Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem:

Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do
trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida,
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa.
__________________________________________
Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa
__________________________________________
Nome e Assinatura do Pesquisador
Pesquisadores responsáveis:
Fátima Cristina Alves Branco-Barreiro
Tel; (11) 98354.2815
RG.20073870-7
Érica de Toledo Piza Peluso
Tel; (11) 98464.8182
RG.17025403
Telefone da Comissão de Ética da UNIAN: (11) 2967-9110 / 9126
End. Rua Maria Cândida, 1813 7º andar Vila Guilherme, São Paulo-SP e-mail:
comissao.cep@ig.com.br
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APÊNDICE - II

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO

1. Qual a sua Idade? _________________ (anos completos)
2. Sexo
Feminino

Masculino

3. Qual o seu Estado Civil? (Assinale apenas uma resposta)
Solteiro(a)

Casado(a); União estável

Divorciado(a) ou Separado(a)

Viúvo(a).
4. Com quem você Vive? (Por favor, escolha uma ou várias opções)
Sozinho

Marido /Esposa /Companheiro /Companheira e/ou Filhos

Com outros familiares

Outras pessoas.

5. Qual e a sua religião ou qual religião se sente mais próximo?
Católica

Protestante/ Evangélica

Outra, Qual?________________________________

Nenhuma

6. É praticante da religião?
Sim

Não

7. Qual o grau de ensino mais elevado que possui? (Assinale apenas uma resposta)
Não sabe ler nem escrever.
Não completou o ensino fundamental.
Completou o ensino fundamental / Não completou o ensino Médio.
Completou o ensino Médio / Não completou o ensino Superior.
Ensino Superior completo.
8. Qual foi a sua profissão principal? ______________________________________
9. Situação de trabalho atualmente:
Aposentado/não trabalha

Trabalho ocasional

Trabalho regular

Do lar

10. Qual a sua renda atual? ______________________________________________
11. Há quanto tempo frequenta a Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI)?
Quantos Meses
12. Faz ingestão de bebidas alcoólicas?
Sim, ocasionalmente

Sim, regularmente

Não faz

13. Pratica atividades físicas regulares? (Por pelo menos 10 minutos contínuos).
Sim, Quais?_________(Horas/Minutos) por semana? ____Quantos dias por semana?
______

Não
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14. Como avalia sua saúde geral?
Ótima

Boa

Regular

Ruim

Péssima

15. Atualmente, tem alguma doença que obrigue a cuidados médicos regulares
(tratamentos, exames, medicamentos)?

Sim, Quais?________

Não

16. Possui problemas de visão?
Sim, Quais:_______________________________________________________
Não
17. Usa dispositivo de auxílio à marcha?
Sim

Não

18. Usa medicamentos regularmente?
Sim, Quais?_______________________________________________________
Não
19. Atualmente sente medo de cair?
Não

Um Pouco

Medo Moderado

Muito Medo

20. Teve quedas nos últimos 12 meses?
Sim

Não

Quantas?_________________________
21. Onde caiu pela última vez?
Dentro do domicílio

Fora do domicílio

22. O que ocasionou a queda (ou a última queda)?
Tontura/vertigem

Escorregão

Escurecimento de visão/ síncope

Tropeço
Outros: _________________________

23. Quais foram às consequências da queda?
Fratura:

Sim

Não

Perda de consciência:

Sim

Lesão muscular:

Sim

Não

Hospitalização:

Sim

Não

Não

Outras: Quais?____________________________________________________________
24. Sente ou sentiu tontura no ultimo ano?
Sim

Não
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ANEXOS

ANEXO - I

Cartas de autorizações a coleta de dados para pesquisa das

instituições UATI- UNIFESP - São Paulo e FAT Anhanguera - Santo Andre SP.
466/2012-CNS/CONEP.
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ANEXO - II

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA.
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ANEXO- III

QUESTIONÁRIO DE EFICÁCIA DE QUEDAS- FES-I BRASIL

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�

2�

3�

4�

2

Limpando a casa (ex: passar
pano, aspirar ou tirar a poeira).
Vestindo ou tirando a roupa.

1�

2�

3�

4�

3

Preparando refeições simples.

1�

2�

3�

4�

4
5
6

1�
1�
1�

2�
2�
2�

3�
3�
3�

4�
4�
4�

7

Tomando banho.
Indo às compras.
Sentando ou levantando de uma
cadeira.
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.
Ir atender o telefone antes que
pare de tocar.
Andando sobre superfície
escorregadia (ex: chão molhado).
Visitando um amigo ou parente.

1�

2�

3�

4�

1�

2�

3�

4�

1�

2�

3�

4�

1�

2�

3�

4�

Andando em lugares cheios de
gente.
Caminhando sobre superfície
irregular (com pedras,
esburacada).
Subindo ou descendo uma
ladeira.
Indo a uma atividade social (ex:
ato religioso, reunião de família ou
encontro no clube).

1�

2�

3�

4�

1�

2�

3�

4�

1�

2�

3�

4�

1�

2�

3�

4�

1

10
11
12
13
14

15
16
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ANEXO – V

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADEDE DE VIDA - SF- 36

7- QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA - SF36
Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de como você se
sente e quão bem você é capaz de fazer atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta
como indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor, tente responder o melhor que puder.
7.1- Em geral, você diria que sua saúde é: (assinale o que melhor descreve sua resposta)
(1)Excelente

(2)Muito boa

(3)Boa

(4)Ruim

(5)Muito ruim

(4)Um pouco pior agora
do que há um ano

(5)Muito pior agora
do que há um ano

7.2- Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral agora?
(1)Muito melhor agora
do que há um ano

(2)Um pouco melhor
agora do que há um ano

(3)Quase a mesma
de um ano atrás

7.3- Os itens seguintes são sobre atividades que você poderia fazer durante um dia comum. Devido a sua saúde hoje, você tem
dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto?

ATIVIDADES

Sim, dificulta muito
(1)

Sim, dificulta um
pouco (2)

Não dificulta de
modo algum (3)

A- ATIVIDADES VIGOROSAS, que exigem muito esforço, tais como
correr, levantar objetos pesados, participar em esportes árduos
B- ATIVIDADES MODERADAS, tais como mover uma mesa, passar
aspirador de pó, jogar boliche, varrer a casa
C- Levantar ou carregar mantimentos
D- Subir vários lances de escada
E- Subir um lance de escada
F- Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se
G- Andar mais de um quilômetro
H- Andar vários quarteirões
I- Andar um quarteirão
J- Tomar banho ou vertir-se

7.4- Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com
alguma atividade diária regular como conseqüência de saúde física?
Não (2)
Sim (1)
A- Diminuiu a quantidade de tempo dedicado ao seu trabalho ou a outras
atividades?
B- Realizou menos tarefas do que você gostaria?
C- Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades?
D- Teve dificuldades de fazer seu trabalho ou outras atividades (Ex: necessitou de um esforço extra)?

7.5- Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com
alguma atividade diária regular como conseqüência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)?
Não (2)
A- Diminuiu a quantidade de tempo dedicado ao seu trabalho ou a outras
atividades?
B- Realizou menos tarefas do que você gostaria?
C- Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz?

Sim (1)
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7.6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades
sociais normais, em relação a família, amigos, vizinhos ou em grupos?
(1)De maneira alguma

(2)Um pouco

(3)Moderadamente

(4)Bastante

(5)Extremamente

7.7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?
(1)Nenhuma

(2)Muito leve

(3)Leve

(4)Moderada

(5)Grave

(6)Muito grave

7.8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa quanto
dentro de casa)?
(3)Moderadamente
(2)Um pouco
(4)Bastante
(5)Extremamente
(1)De maneira alguma

7.9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada
questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente. Em relação as últimas 4 semanas...
A maior
Todo tempo parte do
(1)
tempo (2)

ATIVIDADES

Uma boa
parte do
tempo (3)

Alguma Uma pequena
Nunca
parte do
parte do
(6)
tempo (5)
tempo (4)

A- Quanto tempo você se sentiu cheio de vigor, cheio
de vontade, cheio de força?
B- Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa
muito nervosa?
C- Quanto tempo você tem se sentido tão deprimido
que nada pode animá-lo?
D- Quanto tempo você tem se sentido calmo ou
tranquilo?
E- Quanto tempo você tem se sentido com muita
energia?
F- Quanto tempo você tem se sentido desanimado e
abatido?
G- Quanto tempo você tem se sentido esgotado?
H- Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa feliz
I- Quanto tempo você tem se sentido cansado?

7.10- Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram com as suas
atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)?
(1)Todo o tempo

(2)A maior parte do
tempo

(3)Alguma parte
do tempo

(4)Uma pequena
parte do tempo

(5)Nenhuma parte
do tempo

7.11- O quanto VERDADEIRO ou FALSO é cada uma das seguintes afirmações para você?

AFIRMAÇÃO
A- Eu costumo adoecer um pouco mais facilmente
que as outras pessoas?
B- Eu sou tão saudável quanto qualquer outra pessoa?
C- Eu acho que minha saúde vai piorar?
D- Minha saúde é excelente?

Definitivamente Maioria das vezes Não sei
(3)
verdadeiro (1) verdadeiro (2)

Maioria das Definitivamente
vezes falsa (4)
falsa (5)
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-

O primeiro domínio a ser calculado é o da capacidade funcional, que

corresponde à 3º questão em que é feita a soma dos valores obtidos em todos os
itens, subtraindo-se pelo limite inferior (10), multiplicando-se por cem e dividindo-se
pela variação (20). O valor para a capacidade funcional é 55, em uma escala que
varia do zero ao cem, em que zero é o pior estado e cem o melhor.
-

A pontuação da limitação por aspectos físicos, que corresponde a 4º questão,

é feita somando-se os valores obtidos em todos os itens, subtraindo pelo limite
inferior (4), multiplicando por cem e dividindo pela variação (4).
-

A pontuação para o domínio dor, que corresponde as questões 7 e 8, são

somadas e aplicadas na fórmula, em o valor obtido nestas questões é subtraído pelo
limite inferior (2), multiplicado por cem e dividido pela variação (10), sendo que a 7º
questão é pontuada de acordo com a resposta equivalente ao valor preestabelecido
na tabela de ponderação de dados, conforme abaixo:
A resposta a questão 7:
• Se a resposta for 1, a pontuação é 6,0
• Se a resposta for 2, a pontuação é 5,4
• Se a resposta for 3, a pontuação é 4,2
• Se a resposta for 4, a pontuação é 3,1
• Se a resposta for 5, a pontuação é 2,0
• Se a resposta for (6), a pontuação é (1,0)
A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7:
• Se 7 = 1 e se 8 = 1 o valor da questão é 6
• Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1 o valor da questão é 5
• Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é 4
• Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é 3
• Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é 2
• Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é 1
Se a questão 7 não for respondida, o valor da questão 8 passa a ser o seguinte:
• Se a resposta for 1, a pontuação é 6
• Se a resposta for 2, a pontuação é 4,75
• Se a resposta for 3, a pontuação é 3,5
• Se a resposta for 4, a pontuação é 2,25
• Se a resposta for 5, a pontuação é 1,0
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O valor obtido para este domínio é 74, numa escala que varia do zero aos cem, em
que zero é o pior estado e cem o melhor.
A pontuação para o domínio do estado geral de saúde, que corresponde às
questões 1 e 11 do questionário, em que os valores obtidos nessas questões são
somados entre si e, em seguida, subtraídos pelo limite inferior (5), multiplicados por
cem e divididos pela variação (20), sendo que na questão 1:
• Se a resposta for 1, a pontuação é 5,0
• Se a resposta for 2, a pontuação é 4,4
• Se a resposta for 3, a pontuação é 3,4
• Se a resposta for 4, a pontuação é 2,0
• Se a resposta for 5, a pontuação é 1,0
Na questão 11, os itens devem ser somados, porém os itens B e D devem seguir a
seguinte pontuação:
• Se a resposta for 1, o valor é 5
• Se a resposta for 2, o valor é 4
• Se a resposta for 3, o valor é 3
• Se a resposta for 4, o valor é 2
• Se a resposta for 5, o valor é 1
A pontuação para o domínio da vitalidade correspondente à questão 9 (itens A, E,G,
I), em que a pontuação para os itens A e E segue a seguinte orientação:
• Se a resposta for 1, o valor é 6
• Se a resposta for (2), o valor é 5
• Se a resposta for (3), o valor é 4
• Se a resposta for 4, o valor é 3
• Se a resposta for 5, o valor é 2
• Se a resposta for 6, o valor é 1
Para os itens G e I é mantido o mesmo valor. A finalização do cálculo deste domínio
é feita somando os valores obtidos em cada item, subtraindo pelo limite inferior 4,
multiplicando por cem e dividindo pela variação 20.
A pontuação para o domínio dos aspectos sociais, correspondente às questões 6 e
10, é somada e subtraída pelo limite inferior 2, multiplicada por cem e dividida pela
variação (8), sendo que para a questão 10 considera-se o mesmo valor da resposta
obtida e para a 6:
Se a resposta for 1, a pontuação é 5
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• Se a resposta for 2, a pontuação é 4
• Se a resposta for 3, a pontuação é 3
• Se a resposta for 4, a pontuação é 2
• Se a resposta for 5, a pontuação é 1
A pontuação para o domínio da limitação por aspectos emocionais se dá pela soma
dos valores da questão 5, que vai ser subtraído pelo limite inferior 3, multiplicado por
cem e dividido pela variação 3.
A pontuação para o domínio da saúde mental correspondente à questão 9 (itens B,
C, D, F e H), é somado entre si, subtraídos pelo limite inferior (5), multiplicados por
cem e divididos pela variação 25, sendo que, nesta questão, a pontuação para os
itens D e H deve seguir a seguinte orientação:
• Se a resposta for 1, o valor é 6
• Se a resposta for 2, o valor é 5
• Se a resposta for 3, o valor é 4
• Se a resposta for 4, o valor é 3
• Se a resposta for 5), o valor é 2
• Se a resposta for 6), o valor é 1
Para os demais itens (B, C, F) é mantido o mesmo o valor.
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ANEXO- V

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA –
(VERSÃO CURTA DO IPAQ)

Nome:_______________________________________________________
Sexo: F ( ) M ( ) Idade: ________ Peso: ________ Altura ________
Email:___________________________________Fone:________________
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem
como parte do seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você
gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA SEMANA. As perguntas incluem as
atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por
esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim.
Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo
que considere que não seja ativo.
Para responder as questões lembre que:
 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande
esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal
 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço
físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez.
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de
um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?

Dias:

por SEMANA

(

) Nenhum

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto
tempo no total você gastou caminhando por dia?
horas:

Minutos:

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta,
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer,
aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente
sua respiração ou batimentos do coração.
(PORFAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)
Dias:

por SEMANA

(

) Nenhum
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2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por
dia?
Horas:

minutos

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços
domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos
elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou
batimentos do coração.
Dias:

por SEMANA

(

) Nenhum

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por
dia?
Horas:

minutos

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia,
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o
tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?
Horas:

minutos

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de
semana?
Horas

minutos

Classificação Geral

Met _ Caminhada:
Met _ Moderada:
Met _ Vigorosa:
Total Met:
Classificação

Obrigado pela sua Participação!

Mets__________________

