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RESUMO 
 
 

ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER E SUA RELAÇÃO COM A EVOLUÇÃO DA 

CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS QUE VIVEM EM COMUNIDADE 
 

Introdução: O envelhecimento da população é um fenômeno mundial e a 

população brasileira envelhece numa velocidade mais rápida do que a média 

mundial. Em 2050 o Brasil terá a 6ª maior população de idosos no mundo com 

32 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Durante o envelhecimento, a alta 

prevalência de doenças crônicas aumenta a perda da capacidade funcional, 

importante indicador de saúde. Há evidências de que a atividade física reduz a 

incapacidade entre idosos. 

Objetivo: Avaliar a influência da atividade física no lazer na capacidade 

funcional de idosos que vivem em comunidade ao longo do tempo de 

seguimento. 

Método: Análise longitudinal com dados da segunda coorte do Projeto 

EPIDOSO. O estudo foi desenvolvido em duas etapas: uma análise transversal 

da linha de base com 907 idosos (60 anos ou mais); e uma longitudinal que 

avaliou 287 indivíduos com mais de 60 anos, ao longo de uma média de 3,5 

anos de acompanhamento. A variável dependente foi a Capacidade Funcional 

(CF) mensurada através da escala de atividades de vida diária (AVDs). As 

variáveis independentes foram características sociodemográficas, de saúde e 

comportamentais como a Atividade Física no Lazer (AFL), medida através do 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Para a análise 

transversal foi realizada Regressão Logística Multinomial e para a longitudinal 

uma Regressão Linear Múltipla. 

Resultados: De acordo com a AFL, os 907 idosos participantes do estudo 

foram classificados em inativos (54,7%), insuficientemente ativos (17,5%) e 

ativos (27,8%). A AFL apresentou-se associada à CF (p<0,01). Dentre os 

ativos, 41% eram independentes (nenhuma limitação nas AVDs) e os inativos 

apresentaram uma chance duas vezes maior de terem dependência grave 

(mais de sete limitações nas AVDs), quando comparados aos ativos. A CF  
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também mostrou-se fortemente associada com a idade, o IMC e a presença de 

distimia. O avançar da idade, a obesidade e a presença de transtorno 

depressivo aumentaram a chance do idoso apresentar mais limitação. Na 

análise longitudinal, a relação entre a AFL e a CF perde a significância, mas 

permanece na direção certa, indicando que, quando os minutos por semana de 

atividade física no lazer aumentam, o número de dificuldade nas AVDs diminui. 

A capacidade funcional apresentou relação direta e significante com a idade, o 

IMC, a escolaridade e com o número de dificuldades nas AVDs na Onda 1. 

Conclusão: Os resultados apontam para uma ampla rede de fatores 

sociodemográficos e de saúde que influenciam a CF. O conhecimento desses 

fatores possibilita que as ações de saúde sejam melhor dirigidas para esta 

parcela da população. Destaca-se a relevância da atividade física no lazer 

como um dos poucos fatores comportamentais passíveis de mudança e um dos 

principais contribuintes para um envelhecimento ativo e saudável.  

 

 

Palavras-chave: envelhecimento, atividade física no lazer, atividade de vida 

diária, capacidade funcional. 
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ABSTRACT 

 

LEASURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY AND ITS RELATION WITH THE EVOLUTION 

OF THE FUNCTIONAL CAPACITY OF ELDERLY LIVING IN COMMUNITY 

 

Introduction:  Population aging is a worldwide phenomenon and the Brazilian 

population is aging at a higher speed than the world average. By 2025, Brazil 

will have the 6th largest elderly population in the world with 32 million people 

over the age of 60 years. During aging, the high prevalence of chronic diseases 

increases the loss of functional capacity, an important indicator of health. There 

is evidence that physical activity reduces disability among the elderly. 

Objective: To evaluate the influence of leisure-time physical activity on the 

functional capacity of elderly people living in the community during the follow-up 

time. 

Method: Longitudinal study with secondary data of the elderly cohort EPIDOSO 

Project. The study was developed in two stages: a cross-sectional analysis of 

the baseline with 907 elderly (≥60 years) and a longitudinal analysis that 

evaluated 287 individuals aged 60 years or older over an average of 3.5 years 

of follow-up. The dependent variable was the Functional Capacity (FC) 

measured by a scale of independence in activities of daily living (ADL).  The 

independent variables were sociodemographic, health and behavioral 

characteristics such as leisure-time physical activity (LTPA), measured by the 

International Questionnaire of Physical Activity (IPAQ). For the transversal 

analysis, a Multinomial Logistic Regression was performed, and for the 

longitudinal one was performed a Multiple Linear Regression. 

Results: According to LTPA, the 907 participants in the study were classified as 

inactive (54.7%), insufficiently active (17.5%) and active (27.8%). LTPA was 

associated with FC (p <0.01). Among the active ones, 41% were independent 

(no limitation in ADLs) and inactive individuals presented a twofold higher 

chance of having severe dependence (more than seven limitations in ADL) 

when compared to the active ones. FC was also strongly associated with age,  
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BMI and the presence of dysthymia. The advancing age, obesity and the 

presence of depressive disorder increased the chance of the elderly presenting 

more limitation. Longitudinal analysis showed that the relationship between 

LTPA and FC loses significance but remains in the right direction, indicating that 

when the minutes per week of leisure-time physical activity increase, the 

number of difficulties in ADL decreases. Functional capacity had a significant 

relationship with age, BMI, schooling and the number of difficulties in AVD in 

Wave 1. 

Conclusions: The results indicate that, a wide network of socio-demographic 

and health factors influence FC. Knowledge of these factors enables health 

actions to be better directed to this part of the population. It is noteworthy the 

relevance of leasure-time physical activity as one of the few behavioral factors 

that could change and one of the main contributors to an active and healthy 

aging. 

 

Keywords: activities of daily living, functional capacity, leisure-time physical 

activity, aging 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Envelhecimento da População: 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e uma 

realidade mesmo nos países mais pobres. Os idosos com mais de 65 anos 

representarão quase metade da expansão demográfica mundial de agora até o 

fim deste século (OMS, 2019). Portanto, ser idoso nos dias de hoje, não é mais 

privilégio de poucos e conviver com pessoas em extrema velhice deveria ser 

algo natural (Veras, 2009). 

Segundo o Panorama Mundial de Estatísticas da Saúde da OMS, já 

há mais idosos no mundo do que crianças pequenas. São 705 milhões de 

pessoas com mais de 65 anos e 680 milhões entre zero e quatro anos. As 

estimativas apontam que, até 2050, haverá duas pessoas com mais de 65 anos 

para cada uma entre zero e quatro anos (OMS, 2019). 

Esse processo de envelhecimento tem ocorrido, principalmente, 

como consequência de quedas nas taxas de fecundidade e mortalidade 

observadas nas últimas décadas. Mais da metade das pessoas com mais de 

65 anos vivem nos países do terceiro mundo onde o envelhecimento acontece 

com maior rapidez e as conquistas sociais ainda não alcançaram a maioria da 

população (Kalache et al, 1987), (Ramos et al, 1987). 

O Brasil tem uma das populações que mais envelhecem no mundo. 

Seu índice de envelhecimento aumentou 260% no período de 1970 a 2010 e o 

número de pessoas com mais de 60 anos deverá crescer muito mais rápido do 

que a média mundial. Enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo 

até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil devendo alcançar os 30% até 

a metade do século. Desde o início dos anos 2000, o país vem vivenciando um 

crescimento de 100% do número de pessoas com idades entre 60 e 79 anos e 

de 300% daquelas com oitenta anos ou mais (Kalache et al, 1987), (Ramos et 

al, 1987), (Brasil, 2008), (Schmidit et al, 2011), (OMS, 2015), (Campos, 2016).  

Desde 1970, o país vem transformando seu perfil demográfico: de 

uma sociedade rural e tradicional, com famílias numerosas e alto risco de 

morte na infância, passou para uma sociedade principalmente urbana com 

menos filhos e nova estrutura familiar; de uma população predominantemente 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311696/WHO-DAD-2019.1-eng.pdf
http://www.who.int/en/
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jovem passou para um contingente significativo de pessoas com 60 anos ou 

mais. A população de 65 anos ou mais que era de 3,1%, em 1970, passou para 

7,4% em 2010, ou seja, quase dobrou. O número de idosos, entre os anos de 

2002 e 2012 cresceu em 40,3%. Desde 1960, o grupo etário com mais de 60 

anos é o que mais cresce na população brasileira e esse aumento será de 15 

vezes entre 1950 e 2025, quando o Brasil será a 6ª população de idosos do 

planeta com mais de 32 milhões de pessoas (Ramos et al, 1987), (Miranda et 

al, 2016), (Reis et al, 2016). 

O índice de envelhecimento da população brasileira deve continuar 

sofrendo transformações nas próximas décadas. Em 1980, para cada grupo de 

100 crianças de 0 a 14 anos, havia 10,5 idosos de 65 anos ou mais no país. 

Em 2000 este número era 19,8 e, em 2010, passou para 30,7. Estimativas 

sugerem que, em 2030, para cada grupo de 100 crianças serão 113,2 idosos 

com mais de 65 anos e 160,90 em 2050 (IBGE, 2013). 

A idade média na população brasileira também vem aumentando. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta para o crescimento 

contínuo na estrutura populacional de idosos no Brasil e mostra que a idade 

média no país cresceu 3 anos na última década. Em 1980, o indicador era de 

24,8 anos e passou para 31,7 em 2010. Esse processo deverá se manter nas 

próximas décadas, devendo chegar a 35 anos em 2020 e 48.3 em 2050 

(Simões, 2016).  

De acordo com estimativas da OMS (2019), no Brasil, quem tiver 60 

anos por volta do ano 2100 terá uma expectativa de vida de aproximadamente 

mais 30 anos. Essa sobrevida é o dobro da esperada por um brasileiro que 

tivesse a mesma idade na primeira metade da década 1950. 

O fato de estarmos todos vivendo mais e caminhando para uma 

sociedade com poucas crianças e muitos idosos representa um novo desafio e 

aponta para novas necessidades. Essa mudança no padrão demográfico, que 

envelhece a sociedade, demanda cada vez mais recursos e aumenta a pressão 

para os sistemas de saúde no atendimento de carências específicas. 

Mudanças socioeconômicas (famílias menores e mulheres no mercado de 

trabalho, por exemplo) e a consequente redução da capacidade das famílias 

apoiarem e cuidarem da saúde dos mais velhos transfere para o Estado a 

responsabilidade pelos serviços e cuidados que devem ser prestados aos 
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idosos. Entretanto, boa parte da sociedade brasileira e das instituições 

governamentais, mesmo as responsáveis por programas e políticas públicas, 

ainda não se deu conta da complexidade de tais transformações que requerem 

intervenções comportamentais, ambientais e econômicas (Kalache et al, 1987), 

(Schmidit et al, 2011), (Miranda et al, 2016), (OMS, 2019). 

Portanto, a criação de uma sociedade adaptada aos interesses e 

necessidades dos mais velhos não pode ser adiada (United Nations, 2013). 

 

 

1.2. Envelhecimento da população e a transição epidemiológica: 

Como consequência do envelhecimento populacional, das 

conquistas médico-tecnológicas e de maior abrangência do atendimento à 

saúde, acontece uma modificação no padrão de morbidade e mortalidade. Uma 

transição epidemiológica caracterizada pela substituição das doenças 

transmissíveis, que se resolvem rapidamente por meio da cura ou do óbito, por 

doenças não transmissíveis e crônicas, diretamente relacionadas com o mundo 

moderno, a idade e o estilo de vida e que geralmente resultam em muitos anos 

de utilização do serviço de saúde e na necessidade de serviços mais 

complexos e mais caros. Além disso, a população envelhecida apresenta mais 

episódios de saúde e necessita de cuidados constantes. (Ramos et al, 1987) 

(Ramos et al, 1993), (Ramos, 2009), (Schmidt et al, 2011), (Duarte e Barreto, 

2012), (Reis et al, 2016).  

Além do envelhecimento populacional e da melhora no atendimento 

à saúde coletiva, Schmidt et al (2011) também apontam a melhora na renda, 

um maior acesso a alimentos, a industrialização e a urbanização (estas últimas 

responsáveis pela aquisição de hábitos não saudáveis por parte da população) 

como causas desta transição epidemiológica.   

No Brasil, a maior parte dos mais de 650 mil novos idosos que são 

incorporados a cada ano à população apresenta algum agravo crônico (Veras, 

2009) e mais de 70% de todas as mortes no país são atribuídas às doenças 

crônicas (Schmidt et al, 2011).  
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Um trabalho realizado pelo Projeto Bambuí, um estudo de coorte 

que acompanhou, ao longo de 10 anos, 1.606 idosos (≥ 60 anos) da cidade de 

Bambuí-MG revelou alta prevalência de doenças crônicas entre os 

pesquisados e encontrou como a condição de saúde mais frequente a 

hipertensão (61,5%) seguida por dores articulares crônicas (43,6%) e sintomas 

mentais comuns (38,5%) (Lima-Costa et al, 2011).  

O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), 

realizado com 9.412 brasileiros com mais de 50 anos encontrou que, em 

média, os indivíduos tinham 2,66 morbidades, sendo que hipertensão arterial 

(52,2%), problema de coluna (40,8%) e colesterol elevado (30,5%) foram as 

condições mais frequentes (Nunes et al, 2018). 

A multimorbidade é um problema comum na população idosa 

(Marengoni et al, 2009), (Jerliu et al, 2013). Estima-se que 80% dos indivíduos 

com mais de 60 anos possuam pelo menos uma doença crônica não 

transmissível (DCNT), que menos de 10% das pessoas de 65 anos ou mais 

estejam livres de algum tipo de agravo crônico e que mais de 10% apresentem, 

pelo menos, cinco doenças crônicas (Banco Mundial, 2011), (Barnett et al, 

2012), (Fortin et al, 2012), (Kingston et al, 2017), (Nunes et al, 2018). Essa 

presença simultânea de doenças torna a polimedicação um fenômeno 

frequente nesta faixa etária. Em Portugal, dentre os idosos com mais de 65 

anos, 89% consomem algum medicamento (Abrantes, 2013), taxa que chega a 

93% no caso de espanhóis com mais de 75 anos (SEGG, 2015).   

A alta prevalência de doenças crônicas representa um importante 

problema de saúde pública não só pelos altos custos farmacêuticos e de 

atendimento mas, também, porque ela está associada com mortalidade, 

hospitalização, declínio funcional e baixa qualidade de vida da população 

idosa. Assim, as discussões, debates e intervenções em torno da longevidade 

conquistada devem estar focadas em políticas de promoção da saúde, com 

ações intersetoriais (ambiental, social, econômica) voltadas para a educação 

em saúde, para o monitoramento dos fatores de risco para as doenças crônicas 

e, principalmente, para o cuidado integral desta população (Veras, 2009), 

(Schmidit et al, 2011), (Valerio et al, 2016), (Nunes et al, 2018). 
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1.3. Saúde do idoso e capacidade funcional: 

Independentemente da presença ou não de doenças crônicas, o 

envelhecer envolve diferentes níveis de perdas funcionais no vigor, na força, 

prontidão, velocidade de reação e de outras funções. Além disso, as doenças 

crônicas, quando devidamente controladas, não impedem que o idoso leve 

uma vida normal e sem limitações. Entretanto, se não forem acompanhadas ao 

longo dos anos, podem levar a complicações que interferem diretamente sobre 

a independência do idoso. Existem evidências de que, na idade avançada, a 

maioria dos idosos terá menos independência e autonomia na vida cotidiana, 

experimentando, então, limitações pessoais e necessidades sociais e de saúde 

específicas como um suporte formal ou informal para realizar suas tarefas 

cotidianas (Ramos et al, 1993), (Ramos et al, 2003, (Ramos, 2009).  

Portanto, o problema não é quando se envelhece mantendo suas 

funções. Os problemas começam a surgir quando a funcionalidade, a 

independência e a autonomia começam a se deteriorar. O envelhecimento da 

população gera, então, uma mudança de paradigma na saúde pública: o 

principal indicador de saúde na velhice deixa de ser a presença ou ausência de 

doença e passa a ser a capacidade funcional, entendida como um processo 

que resulta da interação das capacidades físicas, sociais e mentais 

desenvolvidas durante a vida. Qualquer que seja a doença crônica envolvida, 

são as perdas funcionais, o grau de independência e autonomia, que irão 

indicar quem terá ou não um envelhecimento saudável e que permitirão 

identificar a população de risco para hospitalização, institucionalização e morte. 

(Kalache et al, 1987), (Ramos et al, 1993), (Ramos et al, 2001), (Ramos, 2003), 

(Ramos, 2009), (Ramos et al, 2013), (Santos et al, 2008), (Lima-Costa et al, 

2011), (Valerio et al, 2013). 

Segundo a percepção dos idosos, a saúde também não está 

associada apenas à ausência de doença. Para eles, ser saudável se relaciona 

com a noção de bem-estar, com a qualidade de vida, com a ausência de 

situações estressantes e com a capacidade de enfrentar as dificuldades do dia-

a-dia. O que importa para os idosos é ter habilidade para executar suas tarefas 

cotidianas, manter preservadas suas capacidades mentais, ter uma vida social 

satisfatória e autonomia para decidir e realizar seus próprios projetos. Portanto, 
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ser saudável na velhice é ter capacidade de gerir sua própria vida (Freitas et al, 

2007), (Valerio e Ramos, 2013).  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde, em sua reedição de outubro 

de 2006, adotou a “Capacidade Funcional” como o novo paradigma da política 

nacional de saúde da pessoa idosa (Ministério da Saúde, 2006). 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF), desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, também 

coloca na funcionalidade o foco das condições de saúde. A CIF conceitualiza a 

funcionalidade como resultado da interação entre a condição de saúde de uma 

pessoa, os fatores ambientais e os fatores pessoais, e identifica a capacidade 

como a aptidão de um indivíduo para executar uma ação, exercendo a rotina 

diária e respondendo às exigências das tarefas e das obrigações do dia-a-dia 

(Farias e Buchalla, 2005), (OMS, 2004, 2013), (Torres, 2009), (Araújo et al, 

2015). 

O Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde (OMS, 2015) define 

a capacidade funcional como os atributos relacionados à saúde que permitem 

que as pessoas sejam ou façam o que valorizam. 

Para Alves (2008) a incapacidade funcional é entendida como a 

dificuldade ou necessidade de ajuda para o indivíduo executar tarefas 

cotidianas básicas ou mais complexas, necessárias para a vida independente 

na comunidade. E a capacidade funcional é a capacidade da pessoa viver 

independentemente e cuidar dos seus negócios e de si própria. 

O conceito de capacidade funcional abrange os conceitos de 

autonomia e independência. O primeiro relaciona-se com a autodeterminação 

em relação às atividades cotidianas e o segundo com a capacidade ou não de 

realizá-las sem ajuda (Ramos et al, 1993), (Rosa, 1999). 

Portanto, é o grau de independência e autonomia na realização das 

atividades de vida diária (AVDs) que define a capacidade funcional de um 

indivíduo (Cortéz-Muñoz et al, 2016).  

Avanços técnicos e científicos têm modificado o significado das 

perdas funcionais com o decorrer do tempo. Assim, a avaliação da 

dependência nas atividades de vida diária (AVDs) deve ser incluída nas 

avaliações de saúde de uma pessoa idosa porque, além de indicarem riscos de 

mortalidade, são suscetíveis a intervenções que podem, inclusive, recuperar a 
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autonomia do idoso. Estudo realizado com o objetivo de verificar os preditores 

de mortalidade em 1.667 idosos (> 65 anos) mostrou que aqueles que 

necessitam de assistência em pelo menos sete AVDs (dependência grave) 

tiveram três vezes mais risco de morrer do que os idosos que puderam realizar 

todas as AVDs sem ajuda (Ramos et al, 2001). Esse resultado é corroborado 

por Lima-Costa et al (2011b) cujo trabalho mostra que a incapacidade para 

realizar quatro ou mais atividades da vida diária tem associação 

significante com a mortalidade do idoso.  

Evidências indicam que as doenças crônicas (DCNTs) apresentam 

forte influência na capacidade funcional. Quanto maior o número de DCNTs 

não controladas, maior será a incapacidade funcional, ocasionando maior 

vulnerabilidade e dependência na velhice, com implicações para a família, a 

sociedade, o sistema de saúde e para a qualidade de vida do idoso. Trabalhos 

indicam que a prevenção e o controle das doenças crônicas podem melhorar a 

capacidade deste idoso realizar as atividades diárias e, consequentemente, 

promover o bem-estar desta população (Alves et al, 2007), (Ministério da 

Saúde, 2011), (Ramos, 2009), (Ballesteros e Moreno-Montoya, 2018). 

Além de ser influenciada pelas doenças crônicas, a capacidade 

funcional também está associada a fatores sociodemográficos (como gênero, 

idade, estrutura familiar, renda, escolaridade) e de condições de saúde (como 

índice de massa corporal, saúde mental e hospitalização), dentre outros. A 

autopercepção de saúde é mais um fator fortemente relacionado com a 

incapacidade. Idosos que avaliam sua saúde como ruim tendem a apresentar 

um maior grau de dependência (Ramos et al, 1993), (Alves et al, 2010), 

(Santos et al, 2008), (Torres, 2009), (Palacios-Ceña et al., 2012), (Cortéz-

Muñoz et al, 2016), (Chen et al, 2018), (Matos et al, 2018), (Dos Santos et al, 

2018), (Zhang et al, 2019). 

Evidências apontam, também, para a associação entre a capacidade 

funcional e o estilo de vida. Comportamentos como não fumar e não beber, 

fazer exercícios, participar de grupos sociais, utilizar o tempo livre com 

atividades manuais ou culturais diminuem a possiblidade dos idosos sofrerem 

perdas em sua capacidade funcional (Rosa et al, 2003), (Cortéz-Muñoz et al, 

2016), (Zhang et al, 2019).   
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Pesquisa baseada em população espanhola com 18.325 idosos (≥ 

65 anos), com os objetivos de estudar a prevalência de incapacidades no 

período de 2000 a 2007 e determinar os fatores associados, aponta para uma 

maior incapacidade entre as mulheres em relação aos homens. O estudo 

também revela um aumento da incapacidade entre os indivíduos com mais de 

84 anos, com nível de escolaridade mais baixo, obesos e inativos (Palacios-

Ceña et al, 2012).  

O inquérito multicêntrico sobre Saúde, Bem-estar e                 

Envelhecimento - SABE, patrocinado pela Organização Pan-Americana de 

Saúde e coordenado por Maria Lúcia Lebrão (USP), com 1.479 idosos do 

município de São Paulo, investigou a associação entre dificuldades nas 

atividades da vida diária (AVDs) e variáveis socioeconômicas, de estilo de vida 

e autopercepção da saúde. O estudo aponta para a influência da idade e 

gênero sobre a dificuldade em AVDs e sugere que ter bom grau de 

escolaridade e ser de raça não branca podem ser fatores protetores. Dentre as 

condições de estilo de vida, apenas a variável atividade física apresentou 

significância, indicando que idosos fisicamente inativos apresentam mais 

chances de comprometimento da sua capacidade funcional (Santos et al, 

2008). 

Um estudo longitudinal chinês analisou o declínio da capacidade 

funcional antes da morte de idosos nascidos entre os anos de 1899 e 1928 e 

concluiu que o tempo restante de sobrevivência tem um efeito maior sobre as 

mudanças na capacidade funcional do que a idade cronológica. Este trabalho 

também aponta que recursos socioeconômicos, estilo de vida saudável, boas 

condições de vida na infância e meio ambiente favorável podem adiar o 

declínio da capacidade funcional, encurtar a duração da deficiência e reduzir o 

risco de incapacidade grave. Segundo os autores, essas variáveis ambientais, 

sociais e comportamentais explicam a heterogeneidade da capacidade 

funcional e suas diversas alterações ao longo do tempo (Zhang et al , 2019). 

Se o prolongamento da vida é o desejo de qualquer sociedade, ele 

só poderá ser considerado uma vitória se esses anos a mais forem anos 

vividos com qualidade. Se o envelhecimento cronológico é menos importante 

que o envelhecimento funcional e se a capacidade funcional envolve múltiplos 

conceitos e uma complexa rede causal, qualquer política pública destinada à 
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população idosa pede uma abordagem funcional e multidimensional, indo além 

dos benefícios atribuídos apenas à prevenção de doenças não-transmissíveis 

e, principalmente, levando em conta a necessidade de autonomia, de 

independência, de participação, de cuidado e de autossatisfação desta 

população (Kalache et al, 1987), (Veras, 2009), (Bauman et al, 2016).  

Se o aumento da expectativa de vida é o grande trunfo da 

humanidade, é também o maior desafio na medida em que aponta para a 

necessidade de investimentos em ações que garantam que estes idosos vivam 

o processo de envelhecimento como uma experiência positiva e permaneçam 

por mais tempo saudáveis, independentes, ativos e com boa qualidade de vida. 

Promover um envelhecimento saudável e bem sucedido e reduzir o número de 

anos de dependência e incapacidade deve ser assunto prioritário para a saúde 

pública (OMS, 2002). Entendendo o Envelhecimento Saudável como o 

processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que 

permite o bem-estar em idade avançada (OMS, 2015).  

Portanto, entender como promover a manutenção da capacidade 

funcional, conhecer as características dos idosos quanto à sua capacidade 

funcional e acompanhar tais modificações, podem prolongar o bem-estar desta 

população e auxiliar no planejamento assistencial visando à independência 

funcional do idoso pelo maior tempo possível (Kalache et al, 1987), (Ramos et 

al, 2001), (Alves et al, 2008, 2010), (Torres, 2009).  

 

 

1.4. Atividade física e capacidade funcional: 

O relatório do US Department of Health and Human Services (2008) 

define a atividade física como qualquer movimento corporal produzido pela 

contração do músculo esquelético que resulta em aumento do gasto de 

energia. O documento aponta para os benefícios da atividade física de 

moderada intensidade, acrescenta que quanto maior for o tempo dedicado à 

prática de atividade física, maior será o benefício à saúde e recomenda que 

uma pessoa acumule pelo menos 150 minutos por semana de qualquer 

atividade física para melhorar a saúde, manter a independência na realização 

das atividades cotidianas e reduzir o risco de queda. Além dos benefícios para 
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a saúde, o relatório esclarece que a atividade física propicia, também, a 

oportunidade de se divertir, de estar com amigos e familiares e de desfrutar do 

ar livre. Por isso, incentiva as pessoas a serem fisicamente ativas por todas e 

quaisquer razões que sejam significativas para elas.  

A OMS identifica a inatividade física como o quarto principal fator de 

risco para mortalidade global. E coloca a prática regular de atividade física (AF) 

como um dos fatores comportamentais determinantes de um envelhecimento 

ativo, com evidências na melhoria da qualidade de vida e na redução de 

incapacidades, integrando políticas e programas que envolvam a melhoria das 

condições físicas da saúde, a promoção da saúde mental e o incremento das 

relações sociais, atuando na aquisição de hábitos saudáveis e também no 

tratamento clínico. Para promover e manter a saúde, reduzir o risco de 

desenvolver doenças crônicas, incapacidades e mortalidade prematura, e para 

prolongar anos de vida ativa e independente a OMS recomenda ao menos 30 

minutos de atividade física moderada, pelo menos cinco dias por semana, 

(OMS, 2005, 2010, 2015). A segunda edição do Physical Activity Guidelines do 

U.S. Department of Health and Human Services (2018) confirma a 

recomendação da OMS mas elimina exigência de que esta atividade física 

deva ter pelo menos 10 minutos contínuos. Segundo a diretriz, os idosos que 

ainda não fazem o equivalente a 150 minutos de atividade física de intensidade 

moderada por semana podem ganhar benefícios de saúde fazendo pequenas 

quantidades de atividade física no decorrer do dia ou até trocando 

comportamentos sedentários, como sentado, por atividades físicas leves.  

A relação linear entre atividade física e o estado de saúde de idosos 

está consolidada. Inúmeros trabalhos têm demonstrado os benefícios da 

prática de atividade física regular na saúde, melhorando a condição geral 

(Araújo e Araújo, 2000), (Bauman et al, 2016), (Chodzko-Zajko et al, 2009) 

prevenindo doenças crônicas (Schmidt et al, 2011), (Palacios-Ceña et al, 

2012), (Santana et al, 2015), (Peixoto, 2019) reduzindo quedas (Nascimento e 

Tavares, 2016), desacelerando o início da demência (Bauman et al, 2016), 

favorecendo a longevidade (Rennewark et al, 2018) e promovendo a qualidade 

de vida (Freitas et al, 2007), (Valerio, 2014), (Chodzko-Zajko et al, 2009) na 

velhice. Evidências apontam, também, para o efeito benéfico de um estilo de 

vida ativo na manutenção da capacidade funcional, reduzindo as dificuldades 
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nas atividades diárias e promovendo a independência e a autonomia, durante o 

processo de envelhecimento (Alves et al, 2007), (Matsudo, 2009), (Maciel, 

2010), (Paterson, Warburton, 2010), (Tak et al, 2013), (Bauman et al, 2016), 

(Ballesteros e Moreno-Montoya, 2018), (Alonso, 2019).  

A prática regular de atividade física em idosos não atua 

beneficamente apenas sobre o funcionamento fisiológico. Também proporciona 

melhora nos aspectos sociais e psicológicos, na medida em que oferece locais 

que propiciam trocas de experiência, afetos e novas amizades. As principais 

razões que levam os idosos a frequentarem programas de atividade física são 

a busca por um envelhecimento mais saudável e funcional, além das relações 

sociais que esses programas proporcionam. Essas são também as principais 

modificações encontradas nas suas vidas (Zaitune et al, 2007), (US 

Department of Health and Human Services, 2008), (Gomes e Zazá, 2009), 

(Tsubota-Utsugi e al, 2011), (Valerio et al, 2014), (Valerio et al, 2016). 

Apesar das evidências a favor da atividade física na saúde do idoso, 

a maior parte desta população não atende às recomendações de atividade 

física da OMS (Hallal et al, 2012) com o agravante de que e o nível de 

atividade física tende a diminuir com a idade (Centers for Disease, 2007), 

(Haskell et al, 2007). Em pesquisa realizada com 319 idosos (≥ 60 anos) 

residentes em zona urbana de Maceió, AL, a prevalência dos idosos 

insuficientemente ativos no lazer foi de 76,2%, e aumentou proporcionalmente 

com a idade (Mourão et al, 2013).  

Estima-se que no Brasil, 50,3% das mulheres e 65,4% dos homens, 

acima dos 65 anos sejam sedentários e que menos de 10% da população 

idosa pratica ao menos 30 minutos de atividade física mais que duas vezes por 

semana (Ferreira e Najar, 2005), (Cardoso et al, 2008), (Gomes e Zazá, 2009).  

Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) do Ministério da 

Saúde, realizado em 2016, mostram que a frequência da prática de atividade 

física no tempo livre equivalente a 150 minutos de atividade moderada por 

semana, entre aqueles com mais de 65 anos foi de 22,3 %, sendo maior entre 

homens (29,4%) do que entre mulheres (18,0%). Em ambos os sexos a 

frequência dessa condição tendeu a aumentar com a elevação do nível de 

escolaridade (Ministério da Saúde, 2017). 
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A relação entre a capacidade funcional (CF) e o nível de atividade 

física (AF) tem sido demonstrada em diversos estudos (Lim e Taylor, 2005), 

(Maciel, 2010), (Palacios-Ceña et al, 2012), (Pitanga et al, 2016), (Chen et al, 

2018), (De Lira et al, 2018), (Matos et al, 2018), (Artaud et al, 2016), (Zhang, 

Feldman, 2019). Muitos desses estudos também apontam para a alta 

prevalência de inatividade entre os idosos (Palacios-Ceña et al, 2012) e 

demonstram que, além de estar relacionada com a capacidade funcional, a 

atividade física também se associa a variáveis sociodemográficas, ambientais e 

de condições de saúde, como idade, gênero, escolaridade, estado civil (Chen 

et al, 2018), (Peixoto et al, 2019), presença de depressão, obesidade (Pengpid, 

Peltzer, 2018), acessibilidade e relações sociais, dentre outras (Rosa et al, 

2013), (Valerio et al, 2016),  

No Japão, um estudo longitudinal acompanhou, ao longo de sete 

anos, 1050 adultos (idade média 67,5 anos) de uma comunidade rural e 

encontrou alta taxa de inativos na comunidade (73,3% não pratica atividade 

física regular menos de uma vez por semana) e aponta para uma associação 

entre a pouca prática de atividade física e baixo grau de contato e interesse 

social. Segundo os autores (Tsubota-Utsugi et al, 2011), o baixo grau de 

interesse social antecede o declínio funcional e intervenções que estimulem a 

prática regular de atividade física podem levar à manutenção da participação 

social do idoso na comunidade.  

O estudo de coorte Whitehall II que vem acompanhando 10.308 

funcionários públicos britânicos desde 1985 em diversas ondas, estudou a 

evolução de comportamentos não saudáveis na meia idade e sua associação 

com a incapacidade nas idades mais avançadas em 6.825 participantes, ao 

longo de 20 anos. Comportamentos não saudáveis como pouca atividade 

física, tabagismo e consumo de álcool, da meia idade à velhice, foram 

associados ao aumento de risco de incapacidade. Este estudo identificou 

quatro trajetórias de atividade física e os participantes com inatividade 

persistente ou aqueles que reduziram seu nível de atividade física ao longo do 

seguimento apresentaram maior risco de incapacidade em comparação com 

participantes regularmente ativos. O trabalho concluiu que aumentar a 

atividade física na meia idade ou ter uma atividade física regular pode reduzir o 

risco de incapacidade na velhice (Artaud et al, 2016).  
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Um estudo de coorte realizado pelo projeto Epidemiologia do Idoso 

(EPIDOSO) concluiu que a perda de independência, medida pela incapacidade 

de realizar as atividades da vida diária (AVDs) era um fator de risco para 

mortalidade, após controlar todas as variáveis relacionadas à saúde e 

demográficas (Ramos et al, 2001). Desde então o projeto tem tentado 

compreender quais os fatores envolvidos na perda de independência e quais 

fatores poderiam impedir essa perda (D’Orsi et al, 2011). Em ambos os estudos 

a atividade física no tempo de lazer (AFL) não foi incluída na análise como 

variável explicativa. 

Um trabalho realizado com 860 idosos do EPIDOSO, com o objetivo 

de identificar a relação da AFL com a capacidade funcional, ao longo de dois 

anos, utilizou a AFL como variável de desfecho (Ferreira et al, 2010). O estudo 

encontrou forte relação entre o exercício e a capacidade funcional, sugerindo 

que mais de quatro limitações nas AVDs são positivamente associadas a 

menos atividade física e que, quanto maior o número de dificuldades, maior 

será a possibilidade de o indivíduo tornar-se fisicamente inativo. No entanto, 

este trabalho mediu a atividade física no lazer (AFL) através de um 

questionário não validado, onde os entrevistados respondiam sobre o 

envolvimento (ou falta dele) com atividades físicas durante o tempo de lazer e 

indicavam a frequência (vezes por semana) e a duração média (minutos por 

sessão).  

Assim, para tentar entender o papel da atividade física no lazer na 

independência da vida diária de idosos que vivem em comunidade, o presente 

estudo utilizou a AFL como variável explicativa, medida pelo Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ), um instrumento validado no Brasil e 

com critérios de precisão (reprodutibilidade e objetividade) melhor definidos 

(Matsudo et. al, 2001). E como variável dependente, a capacidade funcional 

medida pela independência nas atividades de vida diária (Ramos et al, 1998). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral: 

Avaliar a influência da atividade física no lazer (AFL) na capacidade 

funcional (CF) de idosos integrantes de uma coorte populacional, ao longo do 

tempo de estudo. 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

• Analisar a prevalência de AFL na linha de base da coorte.  

• Analisar a relação entre a AFL e a CF na linha de base, controlando por 

variáveis sociodemográficas, de saúde e comportamentais.  

• Analisar a relação da AFL com a evolução da capacidade funcional durante o 

período do estudo, controlando por variáveis sociodemográficas, de saúde e 

comportamentais. 
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3. METODOLOGIA 

Para atender aos objetivos propostos, optou-se por fazer duas 

análises com método, resultados, discussão e conclusão distintos: uma 

transversal e outra longitudinal. 

A análise transversal forneceu os dados de prevalência da AFL e 

permitiu a compreensão da associação entre a AFL e a CF e da CF com todas 

as outras variáveis explicativas, da linha de base da coorte. 

A análise longitudinal proporcionou resultados sobre a correlação 

entre a CF e a AFL e outras variáveis sociodemográficas, comportamentais e 

relacionadas à saúde, ao longo do tempo de seguimento. 

Ambas as análises serão descritas a seguir. 

 

 

4. ASPECTOS ÉTICOS 

O Projeto EPIDOSO, assim como este trabalho, foram aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP/HSP (protocolos nº 0843/07, em 

30/11/2007 e no 2.381.375, em 14/11/2017, respectivamente). (Anexos 1 e 2). 

Todos os idosos participantes do Projeto assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 3). 
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5. ANÁLISE TRANSVERSAL 

 

5.1. Delineamento do estudo: 

Para a análise transversal foram utilizados dados secundários da 

linha de base, da segunda coorte do projeto EPIDOSO (Epidoso 2). Foram 

incluídos os idosos que haviam respondido às avaliações geriátrica e 

gerontológica e ao IPAQ (n=907). (Anexo 4) 

 
 

Projeto EPIDOSO: 

O Projeto EPIDOSO (Epidemiologia do Idoso) é um estudo de coorte 

coordenado pelo Centro de Estudos do Envelhecimento (CEE), vinculado ao 

Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo (DMP/EPM/UNIFESP).  

Desde 1991 vem acompanhando idosos residentes na Vila 

Clementino, bairro da zona sul de São Paulo (Brasil) com baixo grau de 

migração e elevada condição socioeconômica. O principal objetivo do Projeto é 

conhecer os parâmetros de saúde física, mental e de capacidade físico-

funcional do idoso que está envelhecendo na comunidade, visando identificar 

preditores de mortalidade, hospitalização, fragilidade e de incapacidade, 

caracterizando seu estado funcional e suas alterações ao longo do tempo. O 

EPIDOSO objetiva, também, avaliar os fatores associados às perdas funcionais 

e a efetividade de intervenções interprofissionais de promoção de saúde, tendo 

em mente os fatores de risco previamente identificados.  

Nos primeiros anos do Projeto (1991-2002) foram acompanhados 

1.667 idosos com 65 anos ou mais (Epidoso 1) com inquéritos domiciliar, 

clínico e laboratorial, além do resgate dos atestados de óbitos (Ramos, 

Goihman, 1989), (Ramos et al, 1998), (Ramos et al, 2001). 

Dando continuidade ao estudo e ampliando seus objetivos, o CEE 

realizou, entre dezembro de 2007 e abril de 2008, novo recenseamento no 

mesmo bairro, gerando nova amostra aleatória de idosos (Epidoso 2) que 

serviu de base para um projeto multicêntrico populacional transversal (Ramos 

et al, 2013). Terminado o inquérito, todos os entrevistados (n=1.799) foram 
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convidados a participar da linha de base desta nova coorte com pessoas de 60 

anos ou mais (Onda 1). Atenderam a esta chamada 1.155 idosos. Entre agosto 

de 2012 e maio de 2017 foi realizada uma segunda onda transversal deste 

grupo que seguiu o mesmo protocolo inicial (Onda 2), (n=880). 

Nas duas coortes (Epidoso 1 e 2), os idosos participaram de 

completa avaliação geriátrica e gerontológica, incluindo o Questionário de 

Avaliação Funcional Multidimensional OARS (BOMFAQ), o MHSQ (Mental 

Health Screening Questionaire), o Mini-Exame do Estado Mental (MMSE) e o 

Questionário de Avaliação de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref). Os 

instrumentos forneceram informações sobre características sociodemográficas, 

apoio informal, independência na vida diária, doenças crônicas, medicamentos 

utilizados, estado de saúde mental, estado cognitivo e autopercepção de saúde 

(Anexos 5 e 6). 

A segunda coorte (Epidoso 2) incluiu a avaliação do nível de 

atividade física medido através do Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ) (Anexo 7).  

Para todos os idosos participantes foi oferecido o seguimento 

assistencial na Rede de Atenção Integral à Saúde, pelo SUS, no complexo 

assistencial Hospital Universitário/EPM, tendo como portas de entrada o CEE, 

o Ambulatório de Medicina Geral e Familiar do DMP/UNIFESP e o Centro de 

Saúde Vila Mariana da SES/SP em parceria com a SPDM/HU/EPM. 

 

 

5.2. Delimitação Geográfica: 

A área atendida pelo Projeto EPIDOSO está compreendida no 

quadrilátero formado pelas avenidas Domingos de Morais, Rubem Berta, 

Sena Madureira e José Maria Whitaker, no bairro Vila Clementino, distrito 

da Vila Mariana, zona sul do município de São Paulo. É a região onde 

estão localizados o Campus São Paulo da UNIFESP, o Hospital São 

Paulo e o Centro de Estudos do Envelhecimento. 

A região possui 8.9 km2 e é densamente populosa com cerca 

de 14.700 habitantes por km2. Sua população é de aproximadamente 
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132.000 habitantes com previsão de decréscimo populacional (-0,05%) 

até 2030. Os idosos (mais de 60 anos) são 21,2% dessa população, 

devendo chegar a 30,6% em 2030. Diferentemente da maioria dos 

estudos já realizados ou em andamento, que observam áreas de periferia 

com baixo poder econômico e financeiro, a Vila Clementino é um distrito 

de classe média alta com o 7º melhor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) da cidade de São Paulo (0,942), número bastante similar 

ao dos maiores índices do mundo como os da Noruega (0,944) e 

Austrália (0,935) (Fundação SEADE, 2014), (PNUD, 2019), (São Paulo, 

2010).  
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5.3. Variáveis e instrumentos: 

 

5.3.1. Variável dependente: 

 

A variável de desfecho desta análise transversal foi a Capacidade 

Funcional, medida através do instrumento multidimensional “Order Americans 

Resources and Services” (OARS) em sua versão brasileira, o “Brasilian OARS 

Multidimensional Functional Assessment Questionaire” (BOMFAQ) que integra 

a avaliação gerontológica do projeto EPIDOSO. Trata-se de uma escala de 

funcionalidade autorreferida que mede a independência e a autonomia do idoso 

onde as AVDs são hierarquicamente relacionadas e refletem os padrões de 

desenvolvimento das crianças e, possivelmente, em ordem inversa, a 

regressão natural do processo de envelhecimento (Ramos et al, 1993).  

O BOMFAQ pergunta sobre a necessidade de ajuda ou não para 

realizar 15 atividades de vida diária (AVDs) relacionadas ao cuidado pessoal e 

à vida em sociedade: deitar/levantar-se da cama ou da cadeira, alimentar-se 

sozinho, cuidar da aparência, andar no plano, tomar banho, vestir-se, ir ao 

banheiro em tempo, subir um lance de escada, cortar as unhas dos pés 

(atividades de vida diária pessoais – AVDP); e tomar remédio na hora certa, 

andar perto de casa, fazer compras,  preparar refeições, utilizar transporte e 

fazer limpeza de casa (atividades vida diária instrumentais – AVDI). As 

medidas de capacidade funcional fornecidas variam de um grau de 

independência total nas atividades cotidianas, com total autonomia de 

decisões, para um de dependência total na realização das atividades diárias e 

perda completa de autonomia de decisão. Primeiramente se perde a 

capacidade de realizar as AVDI mais relacionadas à vida em sociedade, ao 

convívio independente na comunidade e à funcionalidade cognitiva. As 

atividades pessoais ou físicas (AVDP), relacionadas aos cuidados pessoais, 

são afetadas posteriormente quando, então, o idoso perde a habilidade de ser 

continente, de vestir-se, de comer sozinho e, consequentemente, de viver 

sozinho (Ramos et al, 1993), (Rosa et al, 2003), (Ramos et al, 2013), 

(Rebouças et al, 2017).  
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Em relação à capacidade funcional, os idosos participantes deste 

estudo foram classificados em:  

1. Independente (nenhuma limitação); 

2. Dependência leve (uma a três limitações); 

3. Dependência moderada (quatro a seis limitações); 

4. Dependência grave (sete ou mais limitações). 
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5.3.2. Variáveis independentes: 

As variáveis independentes foram classificadas em variáveis 

sociodemográficas, de condições de saúde e comportamentais e foram 

selecionadas a partir de revisão de literatura, dentre as que mais podem 

influenciar o nível de atividade física e a capacidade funcional (Ramos, 2003), 

(Maciel, Guerra, 2007), (Giacomin et al, 2008). Os dados foram obtidos a partir 

das avaliações geriátrica e gerontológica da segunda coorte do Projeto 

EPIDOSO (Epidoso2). 

 
 

5.3.2.1. Variáveis sociodemográficas: 

• Gênero: 

1. Masculino. 

2. Feminino. 

 

• Idade: 

1. 60 a 69 anos. 

2. 70 a 79 anos. 

3. 80 anos e mais. 

 

• Estado conjugal: 

1. Com vida conjugal (casado ou em união estável). 

2. Sem vida conjugal (solteiro, viúvo ou separado). 

 

• Escolaridade (anos de estudo): 

1. Menor ou igual a 3 anos. 

2. 4 a 7 anos. 

3. 8 anos ou mais. 

 

• Renda (pessoal, mensal, considerada em salários mínimos): 

1. Até 1 salário mínimo (SM). 

2. Mais de 1 a 3 SM. 

3. Mais de 3 a 10 SM. 

4. Mais de 10 SM. 
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5.3.2.2. Variáveis de saúde: 

• Número de diagnósticos médicos: 

1. Até 2 diagnósticos. 

2. 3 a 6 diagnósticos. 

3. 7 a 9 diagnósticos. 

4. 10 ou mais diagnósticos. 

 

• Número de medicamentos tomados diariamente: 

1. Não toma. 

2. 1 a 4 medicamentos. 

3. 5 ou mais medicamentos. 

  

• Quedas: 

1. Ausente. 

2. Presente sem fratura. 

3. Presente com fratura. 

 

• Distimia: 

1. Ausente. 

2. Presente. 

A distimia foi avaliada através de 15 questões com alternativas de 

respostas binárias (‘sim’ ou ‘não’) da Escala de Depressão Geriátrica 

(GDS), instrumento preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil, 

com trabalhos de validação que identificaram boa acurácia para a 

identificação de transtornos depressivos (Almeida e Almeida, 1999), 

(Paradela et al, 2005). Um entrevistado foi classificado como “presente” 

quando apresentou 5 ou mais respostas positivas, indicando possível 

presença de distúrbios depressivos. 

 

• Índice de massa corpórea, kg/m2 (IMC), categorizado de acordo 

com as recomendações da Organização Pan-americana da Saúde 

para a população idosa (OPAS, 2002): 

1. Baixo peso: menor que 23 kg/m2. 

2. Eutrófico:  de 23 a 27,9. 

3. Sobrepeso: de 28 a 29,9. 

4. Obeso: maior ou igual que 30. 
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5.3.2.3. Variáveis comportamentais: 

• Consumo de tabaco: 

1. Não fuma. 

2. Ex-fumante. 

3. Fumante. 

 

• Consumo de álcool: 

1. Sim 

2. Não 

 

• Atividade física no lazer (AFL): 

Os dados do nível de AFL foram obtidos através do Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ). Desenvolvido no final dos 

anos 90 e validado em 12 países, incluindo o Brasil, o IPAQ é o 

instrumento mais frequentemente utilizado para quantificar e comparar 

os níveis de atividade física (AF) em diferentes populações. Testes 

realizados por diversos pesquisadores quanto à sua reprodutividade e 

validade demonstram que o IPAQ apresenta baixo custo financeiro, 

além de aplicabilidade, estabilidade de medidas e precisão aceitáveis 

para uso em estudos epidemiológicos (Matsudo et al, 2001), (Craig et 

al, 2003), (Hallal et al, 2003), (Hallal e Victora, 2004), (Benedetti et al, 

2004), (Benedetti et al, 2007).  

Publicado nas versões curta e longa, com sete ou 27 questões, 

respectivamente, o questionário contém perguntas sobre a frequência 

(dias por semana), intensidade (moderada e vigorosa) e duração 

(tempo por dia) da AF em diferentes contextos do cotidiano como: 

trabalho, transporte, atividades domésticas e lazer. O IPAQ também 

considera o tempo gasto em caminhada e na posição sentada. 

De acordo com a intensidade e os minutos de atividade física praticada 

durante a semana, o IPAQ estabelece como padrão mínimo pelo 

menos 20 minutos de AF vigorosa em três ou mais dias por semana; ou 

pelo menos 30 minutos de AF moderada em cinco ou mais dias por 

semana. As atividades moderadas são definidas como aquelas que 

produzem uma aceleração moderada na respiração e nos batimentos 
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cardíacos e sudorese por pelo menos 10 minutos de duração. E as 

vigorosas são aquelas que produzem aumentos vigorosos nas mesmas 

variáveis. A pontuação é calculada para cada contexto e também para 

a soma de todos eles considerando pelo menos 10 minutos contínuos 

de AF. Para haver equivalência de intensidade, o tempo gasto com 

atividades vigorosas equivale ao dobro do tempo gasto com atividades 

moderadas (Hallal et al, 2003), (Craig et al, 2003), (IPAQ, 2005), (Lima 

et al, 2014).  

O IPAQ permite que os dados sejam expressos tanto através de 

variáveis categóricas quanto contínuas. No caso das categóricas, 

propõe a utilização de três níveis de atividade física (baixa, moderada e 

alta), definidas de acordo com o tempo e a intensidade de atividade 

física praticada durante a semana. Para as contínuas sugere que os 

dados sejam relatados como valores medianos e intervalos interquartis 

do gasto energético em cada tipo de atividade, definido como MET-

minutos (IPAQ,2005).  

A atividade física no lazer é um componente da atividade física global e 

refere-se à atividade física praticada durante o tempo livre, ou seja, no 

tempo não empenhado em obrigações domésticas e de trabalho. Um 

tempo que se pode dispor livremente para a prática destas atividades 

que incluem exercícios, dança e esportes, dentre outras.  

A avaliação da atividade física realizada no tempo destinado ao lazer 

tem sido o contexto mais investigado por ser considerada uma boa 

representação da prática de atividade física de uma população, um 

indicador de comportamento favorável à saúde e porque pode ser 

modificada através de campanhas de prevenção de doenças, promoção 

de saúde e políticas públicas (Hallal et al, 2007), (Zaitune et al, 2007).  

Este estudo utilizou os dados da atividade física no lazer 

(AFL) obtidos através da versão 8, forma longa do IPAQ e 

considerou pelo menos dez minutos de prática contínua. Na 

avaliação dos dados da primeira onda, a AFL foi descrita através da 

soma do tempo gasto em minutos/semana em atividades moderadas 

com o dobro do tempo gasto em minutos/semana em atividades 

vigorosas.  
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Seguindo recomendação da OMS (2010) para esta faixa 

etária, os idosos na primeira onda foram classificados em:  

1. Inativos (menos de 10 minutos de AFL/semana); 

2. Insuficientemente ativos (mais de 10 e menos de 150 

minutos de AFL/semana); 

3. Ativos (150 minutos ou mais de AFL/semana).  
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5.4. Análise Estatística:  

Variáveis qualitativas foram descritas como número (N) e 

porcentagem (%). Foi utilizado o teste qui-quadrado para avaliar todas as 

associações com a variável resposta.  

Com o objetivo de identificar os principais fatores associados com a 

CF, modelos de regressão logística multinomial foram ajustados usando CF 

como variável resposta. Inicialmente, as variáveis independentes foram 

analisadas separadamente através de uma regressão logística multinomial 

(análise univariada). Para o ajuste multivariado foram selecionadas todas as 

variáveis que na análise univariada apresentaram p<0,20. A partir do modelo 

multivariado inicial, as variáveis que não apresentaram significância estatística 

(p>0,05) foram excluídas do modelo em etapas para se obter o modelo final 

com apenas as variáveis significantes. Os resultados foram apresentados como 

razão de chance ou odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

Em todas as análises multivariadas, a variável sexo permaneceu no modelo 

como variável de controle.  

Para verificar se os participantes do estudo eram homogêneos em 

relação à amostra inicial, foi realizada a comparação dos dados 

sociodemográficos, comportamentais e de saúde entre os participantes que 

possuíam informação do IPAQ versus aqueles que não apresentavam tal 

informação (Anexo 8). 

Toda a análise estatística foi realizada no STATA/SE v.14 for 

Windows e foi adotado um nível de significância de 5%. 
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5.5. Resultados: 

Dos 1.155 idosos que aceitaram participar das avaliações geriátrica 

e gerontológica, 248 (21,5%) não responderam ao IPAQ. Dentre as 

características sociodemográficas dos entrevistados (n=907), destaca-se que a 

maioria era formada por mulheres (67,2%) e por pessoas com mais de 70 anos 

(65,2%). Mais de 65% deles apresentaram oito ou mais anos de estudo e mais 

da metade possuía renda entre quatro e 10 salários mínimos (52,5%). Dentre 

as variáveis relacionadas à saúde, a maioria tomava cinco ou mais 

medicamentos (51%); mais de 70% deles não apresentaram queda; e 30% não 

apresentaram distimia. Em relação à AFL, os idosos participantes do estudo 

foram classificados em ativos (27,8%), insuficientemente ativos (17,5%) e 

inativos (54,7%). As taxas de prevalência de inatividade foram de 52,9% e 

55,6% entre homens e mulheres, respectivamente, e foram maiores entre 

aqueles de 80 anos ou mais (61,2%) (dados não mostrados). Quanto à 

capacidade funcional, 31,7% não apresentaram nenhuma limitação e 14,7% 

apresentaram mais de 10 limitações. 

De acordo com as tabelas 1a, 1b e 1c, todas as variáveis 

sociodemográficas e as relacionadas à saúde e ao comportamento dos 

entrevistados apresentaram-se estatisticamente associadas à CF, com 

exceção do consumo do álcool e do tabaco. A AFL mostrou-se associada à CF. 

Dentre os ativos, mais de 40% era independente e menos de 10% 

apresentaram dependência grave. Dentre os independentes, a menor 

porcentagem foi de inativos (27,2%).  

Com o objetivo de avaliar a força de associação de cada variável 

com a CF, foi calculado o OR usando não ter nenhuma limitação nas AVDs 

como categoria de referência. Estes resultados encontram-se na tabela 2 onde 

se verifica que as pessoas do sexo feminino, os mais velhos, não casados e 

com menos anos de estudo apresentam maior chance de terem mais de sete 

limitações nas AVDs e, portanto, de serem mais dependentes (p<0,05). No 

aspecto de fatores de saúde, os obesos, aqueles que tomavam mais de cinco 

medicamentos, com mais de 10 diagnósticos, que não apresentaram queda, 

independentemente de com ou sem fratura e que apresentaram distimia, 

também apresentaram maior chance de serem dependentes graves. Dentre as 
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variáveis comportamentais, os inativos quando comparados com os ativos, e os 

ex-fumantes, quando comparados aos não fumantes, apresentaram maior 

chance de serem dependentes graves.   

Conforme mostra a tabela 3, depois do ajuste multivariado e usando 

não ter nenhuma limitação nas AVDs como categoria de referência, aqueles 

com mais de 80 anos (ORa=2,4; IC95%=1,4;4,1), com mais de sete 

diagnósticos (ORa= 2,5; IC95%=1,1;6) e os com sobrepeso (ORa=2,5; 

IC95%=1,4;4,3) ou obesos (ORa=2; IC95%=1,3;3,3) apresentaram maior 

chance de ter de uma a três limitações. Os entrevistados com idade entre 70 e 

79 anos (ORa=2,2; IC95%=1,2;4) e os com 80 anos ou mais (ORa=8,6; 

IC95%=4,1;18), obesos (ORa=3,4; IC95%=1,8;6,3), inativos (ORa=2,1; 

IC95%=1,1;3,8) e com distimia (ORa=3,7; IC95%=2;6,8) mostraram maior 

chance de ter de quatro a seis limitações. Os mais dependentes (mais de sete 

limitações nas AVDs) foram os com idade entre 70 e 79 anos (ORa=3; 

IC95%=1,5;5,6) e mais de 80 anos (ORa=21,1; IC95%=9,8;45,7); com 

sobrepeso (ORa=3,1; IC95%=1,4;4) e obesos (ORa=4,5; IC95%=2,3;8,5); que 

apresentaram queda, independentemente sem ou com fratura 

(respectivamente ORa=2,6; IC95%=1,4;4,7 e ORa=4,1; IC95%=1;16,1); os 

inativos (ORa=2; IC95%=1,1;3,7); e os que apresentaram distimia (ORa=6,88; 

IC95%=3,7;12,7). 

Não foi observada nenhuma diferença significante (p>0,05) entre 

aqueles que responderam ao IPAQ quando comparados aos que não 

possuíam tal informação.  
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Tabela 1a: Distribuição dos dados sociodemográficos segundo escore de atividades de vida diária (AVD). 

 
 
 
Variáveis 

 
Total 

N=907 

Escore AVD  p 

Independente 
N=288 (31,7%) 

Dependência leve 
N=376 (41,5%) 

Moderada 
N=114 (12,6%) 

Grave 
N=129 (14,2%) 

N % N % N % N % N % 

Gênero          0,001 
Masculino 297 32,8 104 35,0 139 46,8 28 9,4 26 8,8  
Feminino 610 67,2 184 30,2 237 38,8 86 14,1 103 16,9  

Faixa etária (anos)          <0,001 
60 – 69   316 34,8 137 43,3 134 42,4 24 7,6 21 6,7  
70 – 79  382 42,1 117 30,6 165 43,2 51 13,4 49 12,8  
≥ 80 209 23,1 34 16,3 77 36,8 39 18,7 59 28,2  

Estado conjugal          <0,001 
Casado 471 52,0 163 34,6 212 45,0 53 11,3 43 9,1  
Não casado 435 48,0 125 28,7 163 37,5 61 14,0 86 19,8  

Anos de estudo          <0,001 
≥8 anos 601 66,3 211 35,1 259 43,1 68 11,3 63 10,5  
4 a 7 anos 240 26,5 59 24,6 99 41,2 34 14,2 48 20,0  
≤3 anos 66 7,2 18 27,3 18 27,3 12 18,1 18 27,3  

Renda (SM)          0,007 
≤1  95 10,5 28 29,5 29 30,5 15 15,8 23 24,2  
2 a 3 204 22,5 57 27,9 83 40,7 31 15,2 33 16,2  
4 a 10 476 52,5 162 34,0 196 41,2 55 11,6 63 13,2  
>10 132 14,5 41 31,1 68 51,5 13 9,8 10 7,6  

SM: salário mínimo 
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Tabela 1b: Distribuição dos dados de saúde segundo escore de atividades de vida diária (AVD). 

Variáveis 

Total 
N=907 

Escore AVD  

p 

Independente 
N=288 (31,7%) 

Dependência leve 
N=376 (41,5%) 

Moderada 
N=114 (12,6%) 

Grave 
N=129 (14,2%) 

N % N % N % N % N % 

Nº diagnósticos          <0,001 
0 a 2 35 3,9 21 60,0 12 34,2 1 2,9 1 2,9  
3 a 6 277 30,5 131 47,3 111 40,0 19 6,9 16 5,8  
7 a 9 283 42,2 81 28,6 126 44,5 42 14,9 34 12,0  
≥10 312 34,4 55 17,6 127 40,7 52 16,7 78 25,0  

Nº medicamentos          <0,001 
Não toma 63 7,0 27 42,9 28 44,4 5 7,9 3 4,8  
1 a 4 381 42,0 145 38,1 171 44,9 33 8,6 32 8,4  
≥5 463 51,0 116 25,1 177 38,2 76 16,4 94 20,3  

Queda          <0,001 
Ausente 671 74,3 236 35,2 274 40,8 87 13,0 74 11,0  
Sem fratura 198 21,9 47 23,7 83 41,9 20 10,1 48 24,2  
Com fratura 34 3,8 5 14,7 16 47,1 6 17,6 7 20,6  

Distimia          <0,001 
Negativo (<5) 709 78,2 254 35,8 308 43,5 78 11,0 69 9,7  
Positivo (≥5) 198 21,8 34 17,2 68 34,3 36 18,2 60 30,3  

IMC           <0,001 
Eutrófico 398 45,9 146 36,7 160 40,2 44 11,0 48 12,1  
Baixo peso 150 17,3 61 40,7 60 40,0 14 9,3 15 10,0  
Sobrepeso 115 13,3 23 20,0 60 52,2 13 11,3 19 16,5  
Obeso 204 23,5 39 19,1 83 40,7 38 18,6 44 21,6  
           

IMC: índice de massa corporal (Kg/m2)       
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Tabela 1c: Distribuição das variáveis comportamentais segundo escore de atividades de vida diária (AVD). 

Variáveis 

Total 
N=907 

Escore de Atividade de Vida Diária  

p 

Independente 
N=288 (31,7%) 

Dependência leve 
N=376 (41,5%) 

Moderada 
N=114 (12,6%) 

Grave 
N=129 (14,2%) 

N % N % N % N % N % 

Consumo de tabaco          0,092 
Não fuma 579 64,2 182 31,4 232 40,1 69 11,9 96 16,6  
Fumante 60 6,6 23 38,3 22 36,7 10 16,7 5 8,3  
Ex-fumante 264 29,2 83 31,4 120 45,4 35 13,3 26 9,9  

Consumo de álcool           0,307 
Não 510 56,4 172 33,7 198 38,8 65 12,7 75 14,7  
Sim 395 43,6 115 29,1 177 44,8 49 12,4 54 13,7  

Atividade física no lazer           0,001 
Ativo 252 27,8 103 40,9 100 39,7 24 9,5 25 9,9  
Insuficiente ativo 159 17,5 50 31,4 73 45,9 20 12,6 16 10,1  
Inativo 496 54,7 135 27,2 203 40,9 70 14,1 88 17,8  
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Tabela 2: Análise univariada da associação entre nº de limitações nas AVDs e variáveis associadas. 

Variáveis 

Análise bruta 

Leve vs. Independente  Moderada vs. Independente  Grave vs. Independente 

OR IC95% p  OR IC95% p  OR IC95% p 

Sexo            
Feminino x Masculino 0,96 0,70; 1,32 0,820  1,74 1,06; 2,83 0,027  2,24 1,37; 3,66 0,001 

Faixa etária (anos)            
70 – 79 x 60 – 69   1,44 1,03; 2,02 0,033  2,49 1,44; 4,29 0,001  2,73 1,55; 4,82 0,001 
≥ 80 x 60 – 69   2,31 1,45; 3,70 <0,001  6,55 3,48; 12,32 0,001  11,32 6,07; 21,12 <0,001 

Estado conjugal            
Não casado x Casado 1,00 0,73; 1,37 0,987  1,50 0,97; 2,32 0,068  2,61 1,69; 4,02 <0,001 

Anos de estudo            
4 a 7 anos x ≥8 anos 1,37 0,94; 1,98 0,098  1,79 1,08; 2,96 0,023  2,72 1,70; 4,37 <0,001 
≤3 anos x ≥8 anos 0,81 0,41; 1,60 0,554  2,07 0,95; 4,51 0,068  3,35 1,64; 6,82 0,001 

Renda (S.M.)            
2 a 3 x ≤1 1,40 0,76; 2,61 0,281  1,01 0,47; 2,18 0,969  0,70 0,35; 1,42 0,326 
4 a 10 x ≤1 1,17 0,67; 2,04 0,586  0,63 0,31; 1,27 0,200  0,47 0,25; 0,88 0,019 
>10 x ≤1 1,60 0,84; 3,06 0,154  0,59 0,24; 1,43 0,245  0,30 0,12; 0,72 0,007 

Número de diagnósticos            
3 a 6 x 0 a 2 1,48 0,70; 3,15 0,305  3,05 0,39; 23,97 0,290  2,56 0,32; 20,37 0,373 
 7 a 9 x 0 a 2 2,72 1,27; 5,83 0,010  10,89 1,41; 83,77 0,022  8,81 1,14; 68,17 0,037 
 ≥10 x 0 a 2 4,04 1,86; 8,78 <0,001  19,85 2,58; 152,93 0,004  29,78 3,89; 228,01 0,001 

Número de medicamentos            
1 a 4 x nenhuma 1,14 0,64; 2,02 0,660  1,23 0,44; 3,43 0,694  1,99 0,57; 6,95 0,283 
≥5 x nenhuma 1,47 0,82; 2,62 0,190  3,54 1,30; 9,59 0,013  7,29 2,15; 24,79 0,001 

IMC             
Baixo peso x Eutrófico 0,90 0,59; 1,37 0,615  0,76 0,39; 1,49 0,427  0,75 0,39; 1,43 0,383 
Sobrepeso x Eutrófico 2,38 1,40; 4,04 0,001  1,87 0,88; 4,01 0,104  2,51 1,26; 5,01 0,009 
Obeso x Eutrófico 1,94 1,25; 3,02 0,003  3,23 1,85; 5,66 <0,001  3,43 2,00; 5,89 <0,001 

Queda            
Presente x Ausente 1,52 1,02; 2,26 0,039  1,15 0,65; 2,06 0,627  3,26 2,02; 5,26 <0,001 

Distimia            
Positivo x Negativo 1,65 1,06; 2,57 0,027  3,45 2,02; 5,87 <0,001  6,50 3,95; 10,69 <0,001 
            

IMC: índice de massa corporal;       SM: salário mínimo;    AVD: atividade de vida diária;          OR: odds ratio 
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Tabela 2 (cont.): Análise univariada da associação entre nº de limitações nas AVDs e variáveis associadas 

Variáveis 

Análise bruta 

Leve vs. Independente  Moderada vs. Independente  Grave vs. Independente 

OR IC95% P  OR IC95% p  OR IC95% p 

Atividade física            
Insuf Ativo x Ativo 1,50 0,96; 2,36 0,077  1,72 0,87; 3,40 0,121  1,32 0,65; 2,69 0,447 
Inativo x Ativo 1,55 1,09; 2,20 0,015  2,22 1,31; 3,78 0,003  2,69 1,61; 4,48 <0,001 

Consumo de tabaco            
Fumante x Não fumante 0,75 0,40; 1,39 0,361  1,15 0,52; 2,53 0,735  0,41 0,15; 1,12 0,082 
Ex-fumante x Não fumante 1,13 0,81; 1,59 0,469  1,11 0,69; 1,80 0,666  0,59 0,36; 0,98 0,043 

Consumo de álcool            
Sim x Não 1,34 0,98; 1,82 0,067  1,13 0,73; 1,75 0,593  1,08 0,71; 1,64 0,731 
            

AVD: atividade de vida diária;     OR: odds ratio  
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Tabela 3: Análise multivariada. 

Variáveis 

Análise ajustada 

Leve vs. Independente  Moderada vs. Independente  Grave vs. Independente 

OR IC95% P  OR IC95% p  OR IC95% p 

Sexo            
Feminino x Masculino 0,87 0,61; 1,25 0,460  1,37 0,78; 2,42 0,270  1,46 0,81; 2,62 0,208 

Faixa etária (anos)            
70 – 79 x 60 – 69   1,28 0,89; 1,85 0,187  2,19 1,20; 4,00 0,011  2,92 1,52; 5,63 0,001 
≥ 80 x 60 – 69   2,44 1,45; 4,10 0,001  8,66 4,18; 17,91 <0,001  21,16 9,79; 45,73 <0,001 

IMC             
Baixo peso x Eutrófico 0,93 0,59; 1,45 0,742  0,66 0,32; 1,38 0,270  0,57 0,26; 1,23 0,151 
Sobrepeso x Eutrófico 2,52 1,45; 4,37 0,001  2,00 0,89; 4,50 0,095  3,12 1,41; 6,93 0,005 
Obeso x Eutrófico 2,06 1,29; 3,29 0,002  3,41 1,82; 6,37 <0,001  4,49 2,35; 8,57 <0,001 

Número de diagnósticos            
3 a 6 x 0 a 2 1,31 0,58; 2,98 0,515  1,53 0,18; 13,06 0,697  1,10 0,12; 10,08 0,933 
 7 a 9 x 0 a 2 2,58 1,12; 5,95 0,026  4,92 0,59; 41,06 0,141  2,88 0,32; 25,94 0,345 
 ≥10 x 0 a 2 2,98 1,26; 7,06 0,013  6,00 0,71; 50,55 0,099  5,69 0,64; 50,78 0,119 

Número de medicamentos            
1 a 4 x nenhuma 1,04 0,55; 1,97 0,898  0,98 0,32; 3,06 0,978  1,70 0,42; 6,77 0,454 
≥5 x nenhuma 1,09 0,56; 2,11 0,800  2,03 0,66; 6,19 0,215  3,21 0,82; 12,54 0,093 

Queda            
Sem fratura x Ausente 1,47 0,95; 2,27 0,084  0,93 0,49; 1,77 0,828  2,63 1,46; 4,74 0,001 
Com fratura x Ausente 2,85 0,99; 8,24 0,053  2,39 0,60; 9,50 0,217  4,15 1,06; 16,15 0,040 

Atividade física            
Insuf Ativo x Ativo 1,25 0,75; 2,08 0,393  1,41 0,64; 3,13 0,390  0,65 0,27; 1,51 0,326 
Inativo x Ativo 1,39 0,95; 2,03 0,094  2,10 1,14; 3,87 0,018  2,02 1,10; 3,71 0,023 

Distimia            
Positivo x Negativo 1,61 0,99; 2,62 0,056  3,69 2,00; 6,82 <0,001  6,88 3,72; 12,76 <0,001 

IMC: índice de massa corporal        ORa: odds ratio ajustado   
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5.6. Discussão: 

Ao avaliar a influência de variáveis sociodemográficas, 

comportamentais e de saúde sobre a CF de idosos que vivem em comunidade, 

este estudo aponta para o efeito protetor da atividade física no lazer sobre a 

capacidade funcional.  

Outros trabalhos também validam esta associação (Santos et al, 

2008), (Ferreira et al, 2010) e mostram os benefícios da AFL para a saúde da 

população idosa, prevenindo doenças crônicas (Santana et al, 2015), 

aumentando a massa muscular (Paterson e Warburton, 2010), reduzindo 

quedas (Gasparotto et al, 2014), diminuindo o risco de desenvolver limitações 

funcionais (Bauman et al, 2015), melhorando a qualidade de vida (Cordeiro et 

al, 2014), aumentando a longevidade (Rennemark et al, 2018) e beneficiando a 

saúde mental (Windle, 2014). Há evidências de que a AFL também proporciona 

melhora nos aspectos sociais, na medida em que oferece locais que propiciam 

trocas de experiência, afetos e novas amizades (Valério et al, 2016).  

Utilizando-se de diferentes populações, métodos e instrumentos de 

avaliação, estudos transversais, longitudinais e revisões bibliográficas também 

apontam para o efeito protetor da atividade física sobre a capacidade funcional 

de idosos que vivem em comunidade. 

Um estudo transversal, com dados de 23.694 idosos (≥ 60 anos) de 

diferentes regiões da Colômbia verificou que, dentre outras variáveis individuais 

e sociais, a inatividade física estava associada à limitação funcional e que 

aproximadamente 80% dos indivíduos inativos apresentaram dificuldade em 

realizar pelo menos uma das AVDs. Os dados de atividade física não foram 

obtidos por instrumento validado mas através de uma única pergunta sobre a 

prática ou não de exercícios físicos (Ballesteros e Moreno-Montoya, 2018). 

O inquérito multicêntrico sobre Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 

(SABE), realizado com 1.479 idosos do município de São Paulo, investigou a 

associação entre a CF e variáveis socioeconômicas, de estilo de vida e 

autopercepção da saúde. Dentre as condições de estilo de vida, apenas a AF 

apresentou significância, indicando que idosos fisicamente inativos apresentam 

2,88 vezes a chance de apresentar comprometimento da sua CF, quando 

comparados aos ativos (Santos et al, 2008). 
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Outro estudo transversal de base populacional, realizado com 316 

idosos residentes em Lafaiete Coutinho-BA, utilizou o IPAQ para avaliar o nível 

de atividade física e verificou que, embora a dependência para realizar as 

AVDs tenha sido mais frequente entre os insuficientemente ativos, a atividade 

física não permaneceu associada à CF após a análise ajustada (modelo 

logístico multinomial múltiplo) (Freitas et al, 2012).  

Com dados de 604 idosos (≥ 63 anos) de Florianópolis-SC, um 

estudo transversal mediu a AF através do IPAQ e do uso de acelerômetro. Os 

idosos que relataram ≥150 minutos de atividade física moderada por semana 

foram classificados como ativos e aqueles que relataram ≥10 a 149 minutos 

como insuficientemente ativos. A dependência funcional, mensurada através do 

BOMFAQ, foi definida como a dificuldade em realizar quatro ou mais AVDs. Os 

resultados deste trabalho mostram que o sedentarismo está associado à baixa 

CF e que elevados níveis de AF, mesmo entre os idosos mais velhos, 

contribuíram para uma maior independência e melhor desempenho físico (Dos 

Santos et al, 2018). 

Ao comparar dois grupos de idosos (ativos e insuficientemente 

ativos) com idade acima de 60 anos e residentes no município de Santa Maria-

RS, estudo transversal encontrou que os idosos ativos apresentaram níveis 

funcionais significativamente maiores do que os idosos insuficientemente 

ativos, quando a CF foi avaliada através do teste de qualidade de vida SF-36. 

No entanto, esta diferença não se repetiu quando foi realizado o Índice de Katz 

(Cordeiro et al, 2014).  

Uma revisão sistemática relacionada às diretrizes de AF do Canadá 

e com o objetivo de examinar o papel da AF na manutenção da independência 

funcional de idosos (>65 e <85 anos) que vivem em comunidade averiguou que 

os indivíduos mais ativos apresentaram risco reduzido para a incapacidade; 

que maior atividade física (categorizada por vários métodos) está relacionada 

com maior CF (expressa de várias maneiras) na idade avançada; e que é 

possível uma redução de 50% no risco de limitação funcional através da prática 

regular de AF moderada (Paterson e Waburton, 2010).  

Uma metanálise que incluiu estudos com dados sobre a associação 

entre AF e a incidência e progressão de incapacidade em atividades de vida 

diária (AVD) em idosos que vivem em comunidade, concluiu que os trabalhos 



37 
 

 

revisados foram consistentes ao relatar que a AF pode não só previnir, mas 

também retardar o declínio funcional que leva à incapacidade. Assim como a 

revisão de Paterson e Warburton (2010), este estudo sugere que a diversidade 

de definições e métodos usados para medir a AF e a CF tornam a síntese de 

evidências uma tarefa desafiadora. Na maioria dos trabalhos revistos a AF foi 

medida através de uma simples questão e poucos estudos utilizaram algum 

questionário validado (Tak et al, 2013).  

Os trabalhos analisados por uma revisão bibliográfica que avaliou o 

potencial da AF na prevenção da limitação funcional apontaram para os efeitos 

benéficos da AF sobre a CF em diferentes fases da vida e que pessoas 

fisicamente ativas na meia-idade eram mais propensas a continuar sendo 

fisicamente ativas na velhice.  Segundo as autoras, o mecanismo pelo qual a 

AF impede e retarda a progressão das limitações funcionais pode ser 

explicado pelo aumento da força, da capacidade aeróbica e do melhor 

equilíbrio resultantes do aumento do exercício apesar da presença ou não de 

doenças crônicas na velhice (Von Bonsdorff e Rantanen, 2011).  

Os benefícios da prática de AF no decorrer da vida também são 

apontados pelo estudo Whitehall II, que vem acompanhando 10.308 

funcionários públicos britânicos desde 1985, em diversas ondas. O trabalho 

avaliou a relação da evolução de comportamentos não saudáveis na meia 

idade e sua associação com a incapacidade nas idades mais avançadas em 

6.825 participantes, ao longo de 20 anos de seguimento e concluiu que 

comportamentos não saudáveis de AF, da meia idade até a velhice, foram 

associados ao aumento do risco de incapacidade; e que aumentar a AF na 

meia idade ou ter uma atividade regular pode reduzir o risco de incapacidade 

na velhice (Artaud et al, 2016). 

Trabalho realizado com 860 idosos do Projeto EPIDOSO apontou 

para fortes evidências na relação entre AFL e CF, sugerindo que mais de 

quatro limitações nas AVDs são positivamente associadas a menos AF e que 

quanto maior o número de dificuldades, maior a possibilidade de o indivíduo ser 

fisicamente inativo. No entanto, o trabalho de Ferreira et al (2010), mediu o 

nível de AFL através de um questionário onde os entrevistados respondiam 

sobre o envolvimento (ou falta dele) com atividades físicas durante o tempo de 

lazer e indicavam a frequência (vezes por semana) e a duração média (minutos 
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por sessão). Seria mais recomendado o uso de um instrumento validado como 

o IPAQ, com critérios de precisão (reprodutibilidade e objetividade) melhor 

definidos, assim como foi feito em nosso trabalho.  

Apesar das fortes evidências em favor da prática de atividade física 

na saúde do idoso, a maior parte desta população é inativa. Dentre os 

participantes deste estudo, 72,2% foram classificados como insuficientemente 

ativos ou inativos e estes apresentaram maior chance de comprometimento da 

sua capacidade funcional. Altas taxas de inatividade física entre idosos também 

foram verificadas em São Paulo, 87.2% (Ferreira et al, 2010); Maceió, 76,2% 

(Mourão et al, 2013); Florianópolis, 73% (Confortin et al, 2017); no Brasil, 

77,7% (Ministério da Saúde, 2017); nos Estados Unidos, 84% (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2013); na Suécia, 71,4% (Rennemark et al, 

2018); no Japão, 73,3% (Tsubota-Utsugi et al, 2011); em Gana, 78% (Fonta et 

al, 2017), na Austrália, 75% (Australian Institute of Health and Welfare, 2018); e 

no mundo, 72,5% (Guthold et al, 2018).  

Neste trabalho, a CF também se apresentou fortemente associada 

com a idade, a obesidade, a presença de quedas e de distimia. O avançar da 

idade aumentou a chance do idoso apresentar mais limitação, concordando 

com estudos prévios (Santos et al, 2008), (Artaud et al, 2016), (Ballesteros e 

Moreno-Montoya, 2018), (Chen et al, 2018), (Giacomin et al, 2018). Essa 

associação pode ser entendida como consequência de perdas discretas e 

contínuas no vigor, na força, prontidão, velocidade de reação e de outras 

funções, características do processo de envelhecimento. Existem evidências de 

que, na idade avançada, a maioria dos idosos experimentará mais limitações e 

menos independência e autonomia na vida cotidiana (Ramos, 2009).  

Os idosos obesos e os com sobrepeso apresentaram mais chance 

de terem limitações nas AVDs do que os eutróficos, resultado apontado por 

outros estudos (Freitas et al, 2012), (Jensen e Hsiao, 2010), (Palacios-Ceña et 

al, 2012) e descartado por Ballesteros e Moreno-Montoya (2018). Essa relação 

pode ser explicada porque a obesidade está relacionada à pouca AF por parte 

dos obesos (Dos Santos et al, 2018) e porque o excesso de gordura corporal 

está associado ao desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes 

mellitus, hipertensão, doença cardíaca, osteoartrite do joelho e com a perda de 

massa muscular, que contribuem para a deficiência (Jensen e Hsiao, 2010). 
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As quedas têm sido descritas como importante fator de risco para a 

redução da capacidade funcional (Gasparotto et al, 2014). Os resultados deste 

trabalho confirmam esta afirmação ao indicarem que a presença de quedas 

sem e com fratura aumenta, respectivamente, em 2,63 e 4,15 a chance de o 

idoso se tornar dependente grave. Essa relação entre a presença de quedas e 

a diminuição da capacidade funcional também foi encontrada em trabalhos 

realizados em Uberaba - MG (Nascimento e Tavares, 2016), na Flórida - EUA 

(Sekaran et al, 2013) e em Lafaiete Coutinho - BA (Brito et al, 2013) e pode ser 

explicada pela presença doenças crônicas, pelo consumo de medicamentos e 

também pelo próprio processo de envelhecimento que causa a diminuição da 

visão, da massa muscular, do equilíbrio e da velocidade de reação. Além disso, 

Lopes et al (2009) mostraram que, por medo de cair novamente, os idosos que 

apresentaram quedas acabam restringindo algumas tarefas cotidianas e 

consequentemente reduzindo sua capacidade funcional. Nesse contexto, os 

autores comparam o medo de cair a um ciclo vicioso que inclui o risco de 

quedas, o déficit de equilíbrio e mobilidade, o medo de cair, o declínio funcional 

repercutindo em mais medo. Já Brito et al (2013) apresenta a diminuição da 

capacidade funcional tanto como um fator causal ou como consequência das 

quedas. 

A presença de distimia ou transtorno depressivo também está 

fortemente associada à CF. Idosos com sintomas depressivos demonstraram 

maior chance de apresentarem de quatro a seis limitações nas AVDs do que os 

idosos sem os sintomas. Essa associação foi apontada por outros trabalhos 

(Ballesteros e Moreno-Montoya, 2018), (Matos et al, 2018), (Cortes-Muñoz, 

2016) e pode ser explicada pelo fato da depressão ser uma das cinco doenças 

que mais causam anos vividos com incapacidade no mundo, (mais do que o 

acidente vascular cerebral ou a insuficiência cardíaca), causando a diminuição 

da capacidade do indivíduo gerir o seu dia-a-dia de forma independente e 

autônoma (Ramos, 2009), (Murray e Lopez, 2013). Além disso, os sintomas de 

depressão, na maioria das vezes, são acompanhados de fadiga, perda da 

vitalidade e indisposição para realizar as atividades do cotidiano interferindo, 

assim, na CF (Matos et al, 2018).  

Os resultados deste trabalho reforçam a ideia de vincular a CF a 

uma vasta e variada rede de fatores sociodemográficos, comportamentais e de 

condições de saúde. Como em trabalhos anteriores, este estudo mostra que a 
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as mulheres (Chen et al, 2018), (Matos et al, 2018), os não casados (Alves et 

al, 2010), (Matos et al, 2018), aqueles com menor escolaridade (Alves et al, 

2010), (Ballesteros e Moreno-Montoya, 2018), (Chen et al, 2018), (Palacios-

Ceña et al, 2012), com menor renda (Matos et al, 2018), os com maior número 

de diagnósticos (Chen et al, 2018), os que tomavam mais de 5 medicamentos 

(Matos et al, 2018) e os que apresentaram queda (Gasparotto et al, 2014) têm 

maior chance de serem dependentes.  

A comparação entre os dados sociodemográficos e de condições de 

saúde dos idosos participantes com os dados daqueles que não haviam 

respondido ao IPAQ (21,5%) não apresentou diferença significativa. Este 

resultado reduz possível viés de seleção e contribui para a validade da 

pesquisa. No entanto, o resultado deste trabalho não pode ser generalizado 

para a população idosa em geral sem antes se considerar as possíveis 

diferenças sociais, culturais e de estilo de vida existentes entre as populações.  

Importante considerar a singularidade da amostra. Trata-se de uma 

população com altos índices de renda e educação (mais de 65% com oito ou 

mais anos de estudo e mais da metade com renda entre quatro e 10 salários 

mínimos), vivendo numa região com um Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) muito elevado (0.970) (Município de São Paulo, 2007), maior até que o 

IDH da Noruega, país que lidera o ranking do Desenvolvimento Humano da 

ONU (0,949) (PNUD, 2017). Apesar de viverem em um Bairro Amigo do Idoso 

(Rosa et al, 2013), com dados sociais e econômicos tão elevados, os idosos da 

Vila Clementino apresentaram índices de inatividade física similares ao 

restante do país e do mundo. 

 O presente estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente 

quanto aos instrumentos utilizados. Tanto o IPAQ como o BOMFAQ avaliam 

informações obtidas através de autorrelatos que podem ser influenciados por 

alterações cognitivas e emocionais ou depender da capacidade do indivíduo de 

recordar as atividades realizadas em determinado período de tempo. Outra 

limitação refere-se ao fato de ser um estudo transversal que associa a CF com 

a AFL, mas não estabelece uma relação de causa e efeito deixando sem 

resposta a seguinte questão: os idosos praticam mais AF porque têm melhor 

CF ou a AF melhora a condição geral e diminui as dificuldades nas AVDs? 

(Santos et al, 2008). Para se compreender melhor esta associação, sugere-se 

estudos com maior poder de análise de causa e efeito, que procurem explicar 
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melhor como esta relação se dá ao longo do tempo, de preferência 

longitudinais com intervenção controlada.   

 
 

5.7. Conclusão: 

Os resultados do nosso estudo mostram que a CF sofre influência 

de uma ampla rede de fatores sociodemográficos, comportamentais e de 

saúde. O conhecimento desses fatores possibilita que as ações de saúde 

sejam mais bem dirigidas para esta parcela da população.  

É importante ressaltar a relevância da AF, especialmente no que diz 

respeito ao tempo de lazer, porque há ampla evidência de seus benefícios para 

a promoção e manutenção da saúde do idoso. A participação em programas de 

AF é uma forma independente para reduzir e prevenir uma série de declínios 

funcionais associados ao envelhecimento. Além disso a AF é um dos poucos 

fatores comportamentais passíveis de mudança e um dos principais 

contribuintes para um envelhecimento ativo e saudável. Os resultados deste 

trabalho mostram claramente que um minuto a mais de atividade física gera 

incremento na capacidade funcional. Assim, investir em ações que estimulem e 

favoreçam a prática regular de AF, pode ser o melhor investimento em saúde 

para a população idosa. Recomenda-se a promoção de AF na atenção básica, 

integrando ações voltadas para a preservação da CF e que atendam às 

limitações individuais, às preferências e às necessidades de autonomia, 

participação e de autossatisfação desta população visando a adesão a 

comportamentos saudáveis e a independência funcional do idoso pelo maior 

tempo possível.  
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6. ANÁLISE LONGITUDINAL 

 

6.1. Delineamento do estudo: 

Para examinar a relação entre atividade física no lazer e a 

capacidade funcional, durante um período médio de acompanhamento de 3,5 

anos, foram utilizados dados de idosos integrantes do Epidoso 2, com 60 anos 

ou mais e que haviam respondido às avaliações geriátrica, gerontológica e de 

atividade física (IPAQ) nas duas ondas (n=287).  

 

6.2. Variáveis e instrumentos: 

Para explicar a evolução da capacidade funcional nestes 3,5 anos 

de acompanhamento foram utilizados os instrumentos e os dados das variáveis 

da linha de base. Porém nesta análise as variáveis Idade, IMC, Renda, Número 

de diagnósticos, Número de drogas e AFL foram descritas como contínuas. Os 

dados da capacidade funcional na linha de base (AVD1) foram incluídos como 

variável independente. 

 

6.2.1. Variável dependente: 

A variável de desfecho foi a Capacidade Funcional ao final do 

seguimento (AVD2), analisada como variável contínua, medida pelo escore (0 a 

15) do “Brasilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionaire” 

(BOMFAQ), que integra a avaliação gerontológica do projeto EPIDOSO.  

 

6.2.2. Variáveis independentes 

As variáveis explicativas foram classificadas em variáveis 

sociodemográficas, de condições de saúde e comportamentais. Os dados 

foram obtidos a partir das avaliações geriátrica, gerontológica e de atividade 

física do EPIDOSO.  
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6.2.2.1. Variáveis sociodemográficas: 

• Gênero: 

1. Masculino; 

2. Feminino. 

 

• Idade: em anos. 

 

• Estado conjugal: 

1. Com vida conjugal (casado ou em união estável); 

2. Sem vida conjugal (solteiro, viúvo ou separado). 

 

• Escolaridade (anos de estudo): 

1. Menor ou igual a 3 anos; 

2. 4 a 7 anos; 

3. 8 anos ou mais. 

 

• Renda: pessoal, mensal, considerada em salários mínimos. 

 

 

6.2.2.2. Variáveis de saúde: 

• Diagnósticos médicos: em números. 

 

• Medicamentos tomados diariamente: em números. 

 

• Quedas: 

1. Ausente; 

2. Presente.  

 

• Distimia: 

1. Ausente;  

2. Presente.  

 

• Índice de massa corpórea (IMC): considerado em kg/m2.  

 

• Capacidade funcional na linha de base (AVD1): considerada 

como contínua, medida pelo escore de AVD (0 a 15). 
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6.2.2.3. Variáveis comportamentais: 

• Consumo de tabaco: 

1. Não; 

2. Sim. 

 

• Consumo de álcool: 

1. Não; 

2. Sim. 

 

• Atividade Física no Lazer (AFL): descrita como variável contínua, 

considerando o tempo em minutos gasto por semana em diferentes 

intensidades. A evolução da AFL entre as duas ondas foi resumida 

através do valor mediano obtido entre o resultado da AFL na linha 

de base e o obtido ao final do seguimento (AFLP50%).  

 

 

6.3. Análise Estatística: 

Inicialmente, foi realizada uma análise descritiva onde as variáveis 

qualitativas foram resumidas atraves do número (N) e porcentagem (%) e as 

quantitativas como média ± desvio padrão ou como mediana (P50%) e 

intervalo interquartil (P25%; P75%) quando a suposição de normalidade não foi 

satisfeita. 

A seguir, foi utilizado um modelo de regressão linear simples 

(análise bivariada) da capacidade funcional ao final do seguimento (AVD2) com 

cada uma das variáveis explicativas na linha de base, e também com a 

mediana da AFL (AFLP50%). 

A partir desta análise bivariada foram incluídas no modelo de 

Regressão Linear Múltipla todas as variáveis que apresentaram um valor de p 

menor do que 0,20 (p<0,20). Com base neste ajuste inicial, aquelas que não se 

mostraram significantes foram retiradas, uma a uma, do modelo até se chegar 

ao ajuste final, onde permaneceram aquelas que se mostraram 

estatisticamente correlacionas com a AVD2. A variável AFLP50% permaneceu 

em todos os passos da modelagem, inclusive no ajuste final. 
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Para verificar se os dados da linha de base dos participantes que 

possuíam BOMFAQ e IPAQ eram homgêneos em relação aos que não 

possuíam tais avaliações nas duas ondas, foi realizada a comparação dos 

dados sociodemográficos, comportamentais e de saúde entre estes dois 

grupos (análise de atrito). 

Todos os testes estatísticos foram bilaterais e foi adotado um nível 

de significância de 5% (α=0,05), ou seja, foram considerados como 

significantes os resultados que apresentaram p-valor menor do que 5% 

(p<0,05).  

 

6.4. Resultados: 

Dos 907 participantes da ONDA 1, apenas 287 (31,6%) atenderam 

aos requisitos do trabalho, ou seja, haviam respondido ao BOMFAQ e ao IPAQ 

nas duas ondas. Destes, a maioria era formada por mulheres (66%), com união 

estável (52%), mais de 8 anos de estudo (70%), com mediana de renda igual a 

4,3 salários mínimos, variando de nenhuma renda até 43 salários mínimos. A 

média de idade foi de aproximadamente 72 anos (variando de 60 a 89 anos). 

Dentre as características relacionadas à saúde, observou-se que a média do 

IMC foi igual a 27,3±4,7 Kg/m2, indicando que a maioria dos idosos eram 

eutróficos. Observou-se que, em média, os idosos consumiam 5 drogas por dia 

com variação de nenhuma a doze drogas, e apresentavam, aproximadamente, 

8 diagnósticos médicos com variação de nenhum a vinte. Dos 287 idosos 

avaliados, observou-se que 23% apresentavam distimia e que 24% 

apresentaram histórico de quedas. Dentre as variáveis comportamentais, 95% 

não fumavam e 61% não consumiam álcool. No que se refere à pratica de 

atividade física no lazer, 50% dos idosos apresentaram até 75 minutos/semana 

de mediana de AFL entre a Onda 1 e a Onda 2, sugerindo que metade 

apresentou comportamento desfavorável de AFL.  

A tabela 4 apresenta o resultado da análise bivariada, onde se 

observa que, com exceção do consumo de álcool e tabaco, todas as variáveis 

sociodemográficas e as relacionadas à saúde e ao comportamento dos idosos 

apresentaram relação significante com a AVD2. A AFLP50% apresentou relação 

inversa e significante com a CF, indicando que, para cada minuto adicional por 

semana de AFL, a pontuação da AVD2 diminui 0,003. 
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Tabela 4: Resultado do modelo de regressão linear simples para a variável 

dependente número de limitações das atividades de vida diária na Onda 2. 

Variáveis 
independentes  

Coeficiente () Erro padrão IC95% p-valor 

Gênero, feminino 0,958 0,392 0,187; 1,729 0,015 

Idade, anos 0,175 0,025 0,126; 0,224 <0,001 

Estado conjugal, 
sem companheiro 

-0,843 0,370 -1,572; -0,114 0,023 

Escolaridade, anos -1,118 0,293 -1,694; .0,542 <0,001 

Renda, salário 
mínimo 

-0,058 0,023 -0,104; -0,012 0,013 

Diagnósticos, 
número 

0,212 0,044 0,125; 0,299 <0,001 

Medicamentos, 
número 

0,263 0,061 0,141; 0,384 <0,001 

Queda, presente 1,358 0,432 0,509; 2,208 0,002 

Distimia, presente 0,207 0,059 0,090; 0,324 <0,001 

IMC, kg/m2 0,159 0,038 0,084; 0,234 <0,001 

Tabaco, sim -1,107 0,895 -2,870; 0,217 0,217 

Álcool, sim -0,435 0,383 -1,189; 0,319 0,257 

AFLP50%, minutos -0,003 0,001 -0,005; -0,001 0,003 

AVD1, número 0,542 0,062 0,420; 0,664 <0,001 

IMC: índice de massa corporal; AVD: atividade de vida diária; AFL: atividade física no lazer 

 

A tabela 5 mostra o ajuste inicial da regressão linear múltipla das 

AVDs ao final do seguimento, com as variáveis selecionadas para examinar 

quais delas mantiveram o poder preditivo após o ajuste completo. Os 

resultados indicam que as variáveis gênero, estado conjugal, renda, número de 

diagnósticos, número de medicamentos, queda, distimia e AFLP50% perderam a 

significância quando analisadas conjuntamente, ou seja, não se mostraram 

independentemente correlacionadas com AVD2 (p>0,05). Mantiveram-se 

significantes as variáveis idade, escolaridade, IMC e a AVD2. 

À medida que foram retiradas as variáveis não significantes do 

modelo anterior observou-se que o poder estatístico das variáveis que 

anteriormente mostravam-se marginalmente significantes foi aumentando.  
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Tabela 5: Resultado do ajuste inicial do modelo de regressão linear múltipla 

para a variável dependente número de limitações das atividades de vida diária 

na Onda 2. 

Variáveis 
independentes  

Coeficiente () Erro padrão IC95% p-valor 

Idade, anos 0,131 0,024 -13,805; -3,431 <0,001 

Gênero, feminino 0,288 0,410 0,518; 1,096 0,482 
Estado conjugal, 
sem companheiro 

-0,230 0,340 -0,902; -0,440 0,498 

Escolaridade, anos -0,486 0,267 -1,012; 0,040 0,070 
Renda, SM -0,010 0,020 -0,051; -0,030 0,619 
Diagnósticos, no 0,034 0,045 -0,054; 0,124 0,443 
Medicamentos, no 0,039 0,062 -0,084; 0,163 0,528 
Queda, presente 0,591 0,376 -0,149; 1,331 0,117 
Distimia, presente 0,071 0,056 -0,039; 0,182 0,208 
IMC, kg/m2 0,079 0,035 0,009; 0,149 0,027 

AFLP50%, minutos -0,0005 0,0009 -0,002; 0,001 0,583 

AVD1, número 0,318 0,072 0,175; 0,462 <0,001 

IMC: índice de massa corporal; AVD: atividade de vida diária;  AFL: atividade física no lazer; SM: salário 
mínimo 

 
Na tabela 6 encontra-se o modelo final com as variáveis que se 

mostraram independentemente correlacionadas com a AVD2. A variável 

AFLP50% permaneceu no ajuste final mesmo não se mostrando estatisticamente 

significante, por se tratar de uma das variáveis principais do estudo. De acordo 

com a tabela 6 observa-se que:  

✓ Quando a idade aumenta em 1 ano, a AVD2 aumenta em, média, 0,13 

AVDs (p<0,001), ou seja, quando a idade aumenta em 10 anos é esperado 

um acréscimo médio de uma limitação nas atividades de vida diária;  

✓ Quando a escolaridade passa de ≤ 3 anos para 4 a 7 anos, ocorre um 

decréscimo nas AVDs de 0,62; e quando a escolaridade passa de ≤ 3 anos 

para ≥ 8 anos, ocorre um decréscimo de 1,2 limitações nas AVDs da              

Onda 2;  

✓ Quando o IMC aumenta em 1 Kg/m2, o número de limitações nas AVDs 

aumenta 0,07;  

✓ Quando acresce-se uma dificuldade nas AVDs na Onda 1 o número de 

dificuldades na Onda 2 aumenta por um fator de 0,4.  

✓ A relação entre a AFLP50% e a CF permanece inversa, mas torna-se mais 

fraca (beta = -0,0009) e estatisticamente não significativa. 
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Tabela 6: Resultado do ajuste final do modelo de regressão linear múltipla para 

a variável dependente número de limitações das atividades de vida diária na 

Onda 2.  

 

IMC: índice de massa corporal; AVD: atividade de vida diária;  AFL: atividade física no lazer 

 

De acordo com a análise de atrito (Anexo 9), os idosos que não 

participaram da análise longitudinal foram os mais velhos, os de baixa renda, 

os com maior número de diagnósticos e aqueles que consumiam álccol. Em 

relação à limitação na AVD, a análise longitudinal perdeu mais daqueles com 

dependência grave, enquanto que o número de idosos independentes 

aumentou. O perfil dos participantes nas duas análises é bastante similar no 

que se refere à AFL.  

 

 

6.5. Discussão: 

Diferentemente da análise da linha de base que aponta para a 

influência significante da atividade física no lazer sobre a capacidade funcional 

de idosos, assim como é demonstrado por outros estudos (Santos et al, 2008), 

(Ferreira et al, 2010), (Paterson e Warburton, 2010), (Von Bonsdorff e 

Rantanen, 2011), (Tak et al, 2013), (Artaud et al, 2016), (Ballesteros e Moreno-

Montoya, 2018), (Dos Santos et al, 2018), a análise longitudinal encontrou esta 

significância apenas quando a AFL foi examinada como único preditor de CF. 

Após o ajuste com outras variáveis confundidoras, esta relação tornou-se mais 

fraca e não significativa, assim como os resultados encontrados por Freitas et 

al (2012), Cordeiro et al (2014) e Lopez et al (2014). 

Variáveis 
independentes  

Coeficiente () Erro padrão IC95% p-valor 

Idade, anos 0,130 0,023 0,084; 0,176 <0,001 

Escolaridade, anos 0,618 0,256 0,126; 0,224 0,016 

IMC, kg/m2 0,070 0,035 0,001; 0,139 0,044 

AFLP50%, minutos -0,0009 0,0009 -0,002; 0,0009 0,331 

AVD1, números 0,409 0,063 0,285; 0,534 <0,001 
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Apesar de não indicarem uma relação significante entre AFL e CF, 

os resultados apontam para a existência de uma relação na direção esperada. 

Quando os minutos por semana de atividade física no lazer aumentam, o 

número de dificuldade nas AVDs diminui. A falta de significância encontrada 

neste trabalho talvez possa ser explicada pelo fato de as variáveis explicativas 

selecionadas como influenciadoras da CF, serem também potencialmente 

influenciadoras da atividade física no lazer, como demonstram outros estudos 

(Ferreira et al, 2010), (Foong et al, 2014), (Hamer et al, 2014), (Dos Santos et 

al, 2018), (Peixoto et al, 2019).  

O estudo de coorte realizado por Ferreira et al (2010) com idosos de 

características bastante similares às deste estudo, demonstrou que a atividade 

física no lazer está fortemente associada ao gênero, às quedas, à idade e à 

capacidade funcional. Seu trabalho conclui que ser mais velho e do sexo 

feminino, com baixa capacidade funcional e com histórico de quedas, contribui 

para uma tendência de comportamento não favorável na AFL entre os idosos, 

em dois anos.  

O estudo desenvolvido por Dos Santos et al (2018) com 604 idosos 

de Florianópolis-SC concluiu que a prática de atividade física no lazer está 

associada com a idade (maior entre os idosos mais jovens), com o IMC (maior 

entre aqueles com peso adequado) e com o grau de escolaridade (maior entre 

aqueles com elevado nível de educação). Os resultados mostraram que idosos 

com excesso de peso passam mais tempo em atividades sedentárias e 

apresentam menor nível de atividade física leve ou moderada. E que, aqueles 

com maior escolaridade, principalmente com 8 anos ou mais de estudo, como é 

o caso da população de idosos estudada pelo EPIDOSO, apresentaram maior 

nível de atividade física. No trabalho de Dos Santos et al (2018), a AFL também 

mostrou-se associada à CF, indicando que o aumento e a manutenção de 

níveis adequados de atividade física no lazer, mesmo entre os idosos mais 

velhos, contribuem para maior independência nas atividades de vida diária. 

Resultados semelhantes foram apontados por Foong et al (2014) que também 

relacionam a atividade física com a idade e com o IMC. 

Em seu trabalho realizado com 8.736 indivíduos com 50 anos ou 

mais do estudo de coorte ELSI-Brasil, Peixoto et al (2019) concluíram que a 
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prática de atividade física nos níveis recomendados (≥ 150 min/semana) 

diminui com o aumento da idade.   

Os resultados dos trabalhos acima citados demonstram que a 

atividade física no lazer se relaciona com os mesmos fatores que influenciam a 

capacidade funcional podendo, assim, atuar como elemento confundidor de 

uma análise.  

Outras explicações possíveis para a falta de significância na relação 

entre AFL e CF encontrada neste trabalho talvez seja a perda de indivíduos 

entre a Onda 1 (n = 907) e a Onda 2 (n = 287), o pouco tempo de observação 

(média de 3 anos e meio) e o baixo número de avaliações no período de 

seguimento (duas).  

Devido ao pequeno número de participantes na Onda 2, optou-se 

por descrever a AFL como variável contínua. Mas, ao invés de utilizar a 

mediana do gasto energético (METs), como sugere o IPAQ (2005), usou a 

mediana do tempo em minutos gasto por semana em diferentes intensidades 

entre as ondas 1 e 2, porque esta medida permite que se observe a 

experiência de atividade física de cada indivíduo no decorrer do período de 

seguimento. Outros autores também sugerem a utilização da mediana do 

tempo em minutos (Hurtig-Wennlof et al, 2010), (Mazo e Benedetti, 2010) e 

justificam que padrões de movimento e energia diferem entre grupos etários e 

que os fatores de ponderação indicados pelo IPAQ (3.3 para caminhada; 4.0 

para AF moderada; 8.0 para AF vigorosa) correspondem a valores metabólicos 

de adultos que, provavelmente, não são apropriados para idosos. Além disso, 

apontam para o fato de o tempo em minuto apresentar uma ideia imediata da 

AF descrita e de ser a unidade de medida mais comumente utilizada por outros 

instrumentos.  

Os resultados deste trabalho indicam haver relação significante entre 

o IMC e a CF, reforçando os resultados apontados pela análise da Onda 1, 

concordando com outros estudos (Jensen e Hsiao, 2010), (Freitas et al, 2012), 

(Palacios-Ceña et al, 2012), (Chen et al, 2018) e discordando dos resultados 

encontrados por Ballesteros e Moreno-Montoya (2018). Esta relação pode ser 

explicada pela associação entre o excesso de gordura corporal e o 

desenvolvimento de doenças crônicas, na maioria das vezes incapacitantes. A 

revisão bibliográfica realizada por Jensen e Hsiao (2010) detectou que, além de 

se relacionar fortemente com o IMC, a CF também se relaciona com mudanças 

involuntárias no peso corporal, para cima ou para baixo.  
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A redução da CF com o avanço da idade, como apontada neste 

trabalho, é consistentemente reportada pela literatura (Ramos, 2009), (Santos 

et al, 2008), (Freitas et al, 2012), (Artaud et al, 2016), (Ballesteros e Moreno-

Montoya, 2018), (Chen et al, 2018), (Giacomin et al, 2018), (Matos et al, 2018), 

(Peixoto et al, 2019), (Zhang et al, 2019). Esta relação é explicada pelas 

discretas e constantes perdas biológicas e funcionais características do 

processo de envelhecimento que, mesmo não lineares, são associadas à idade 

(Ramos, 2009), (OMS, 2015). 

Este trabalho também encontrou relação da CF com o grau de 

escolaridade, indicando que quanto maior for o tempo de estudo menor será o 

número de dependência nas AVDs. Resultados similares foram encontrados 

por outros trabalhos (Palacios-Ceña et al, 2012), (Nunes et al, 2017), 

(Ballesteros e Moreno-Montoya, 2018), (Chen et al, 2018), (Dos Santos et al, 

2018). Essa relação acontece possivelmente porque os mais escolarizados têm 

mais acesso à informação e aos serviços de saúde, mais recursos financeiros e 

uma melhor compreensão dos benefícios de hábitos de vida saudáveis, 

favorecendo assim, uma melhor qualidade de vida, melhor saúde e, 

consequentemente, mais independência e autonomia.  

O presente estudo permitiu uma melhor compreensão a respeito dos 

potenciais determinantes da capacidade funcional em população idosa que vive 

em uma região com altos indicadores sociais, econômicos, urbanísticos e 

ambientais. A região da Vila Clementino é bem abastecida de serviços sociais, 

de bom transporte público e de uma vasta rede de atendimento à saúde, à 

cultura e ao lazer, voltada para a população idosa, características que reduzem 

o risco de limitação funcional (Rosa et al, 2013), (Novais, 2014), (Zhang et al, 

2019). Acredita-se que os resultados apresentados poderão servir como 

indicadores de comparação para outras regiões com características similares. 

Como as medidas de atividade física e de capacidade funcional 

foram avaliadas por instrumentos validados e amplamente utilizados na 

literatura, a análise dos resultados permitiu a comparação com estudos 

internacionais e nacionais que abordaram o mesmo tema.  

A análise longitudinal apresentou algumas limitações, além das já 

destacadas na análise transversal como o fato de o BOMFAQ e o IPAQ 

trabalharem com informações obtidas a partir de autorrelato e de ter 

considerado apenas o contexto do lazer na avaliação do nível de atividade 

física. 
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A principal limitação da análise longitudinal está na força do estudo. 

A perda de mais da metade de idosos entre as duas ondas pode ter sido uma 

das principais razões para a não significância estatística da variável explicativa 

de interesse. É possível que a relação entre a atividade física no lazer e a 

capacidade funcional resultasse significante, se a amostra fosse maior e o 

tempo de acompanhamento mais longo.  

 

 

6.6. Conclusão: 

Este trabalho encontrou que, ao longo de um período médio de 3,5 

anos de seguimento, a CF apresentou relação significante com a idade, 

escolaridade, IMC e com o grau de dependência nas AVDs apresentado na 

linha de base. Os resultados também apontaram para uma relação inversa 

(apesar de não significante) entre a atividade física no lazer e a capacidade 

funcional, indicando que o aumento de tempo semanal de AFL implica em 

diminuição da dificuldade de realização das atividades de vida diária. 

Este trabalho reforça a ideia da condição multidimensional da 

capacidade funcional que se relaciona com variáveis sociodemográficas, 

comportamentais e de situação de saúde que, por sua vez, são responsáveis 

pela heterogeneidade significativa na realização das AVDs, formando assim 

uma rede de fatores (modificáveis ou não) que interagem entre si. 

Integrando esta vasta rede de características que influenciam a 

capacidade funcional, encontra-se a adoção de um estilo de vida ativo onde se 

insere a atividade física no lazer, um dos poucos fatores comportamentais 

passíveis de mudança e um dos principais contribuintes para um 

envelhecimento saudável. 

Se a capacidade funcional é o mais importante indicador de saúde e 

bem-estar na velhice, as ações de saúde pública direcionadas para esta 

parcela da população devem estar focadas na sua maximização, alinhando os 

sistemas de saúde às populações mais velhas; desenvolvendo sistemas de 

cuidados de longo prazo; criando ambientes favoráveis aos idosos; melhorando 

a medição, o monitoramento e a compreensão dos fatores que agem sobre o 

envelhecimento saudável e independente, como sugere o Relatório Mundial 

sobre Envelhecimento e Saúde da OMS (2015).  
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ANEXO 8 

Análise de atrito entre os idosos com informação do IPAQ e aqueles 

que não responderam ao questionário (estudo transversal) 
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ANEXO 8: Análise de atrito entre os idosos com informação do IPAQ e aqueles 

que não responderam ao questionário (estudo transversal). 
 
 

 Total 
Com  

informação 
(N=907) 

Sem  
informação 

(N=248) 
 

 

 Nº % Nº % Nº % p 

Sexo       0,085 
  Feminino 791 68,5 610 67,2 181 73,0  
  Masculino 364 34,5 297 32,8 67 27,0  
Idade (anos)       0,872 
  Média ± DP 74,0±7,8 

60-99 
73,9±7,6 

60-99 
74,0±8,5 

60-99 
 

  Min - Max  
Faixa etária       0,107 
  60-69 anos 414 35,8 316 34,8 98 39,5  
  70-79 anos 468 40,5 382 42,1 86 34,7  
  ≥ 80 anos 273 23,7 201 23,1 64 25,8  
Estado conjugal*       0,219 
  Casado 589 51,0 471 52,0 118 47,6  
  Não casado 565 49,0 435 48,0 130 52,4  
Anos estudo**       0,055 
  ≤3 87 7,5 66 7,3 21 8,5  
  4 a 7 287 24,9 240 26,5 47 19,0  
  ≥8 780 67,6 601 66,2 179 72,5  
Renda (SM)       0,070 
  Até 1 sm 126 10,9 95 10,5 31 12,5  
  Mais 1 até 3  277 24,0 204 22,5 73 29,4  
  Mais 3 até 10  588 50,9 476 52,5 112 45,2  
IMC***       0,403 
  Baixo peso (< 23) 192 17,5 150 17,3 42 18,3  
  Eutrófico (23 a 27,9) 489 44,6 398 45,9 91 39,7  
  Sobrepeso (28 a 29,9) 149 13,6 115 13,3 34 14,9  
  Obeso (≥ 30) 266 24,3 204 23,5 62 27,1  
Quedas****       0,593 
  Ausente 858 74,6 671 74,3 187 75,7  
  Com fratura 40 3,5 34 3,8 6 2,4  
  Sem fratura 252 21,9 198 21,9 54 21,9  
No diagnósticos       0,203 
  0 a 2 39 3,4 35 3,9 4 1,6  
  3 a 6 353 30,6 277 30,5 76 30,6  
  7 a 9 372 32,2 283 31,2 89 35,9  
  ≥ 10 391 33,8 312 34,4 79 31,9  
No medicamentos       0,271 
  Não toma 87 7,5 63 6,9 24 9,7  
  1 a 4 476 41,2 381 42,0 95 38,3  
  5 ou mais 592 51,3 463 51,1 129 52,0  

SM: salário mínimo; IMC: índice de massa corporal 
* falta a informação de 1 idoso no grupo “com informação”; 
** falta a informação de 1 idoso no grupo “sem informação”; 
*** falta a informação de 60 idosos: 40 no grupo “com informação e 20 no grupo “sem 

informação”; 
**** falta informação de 3 idosos no grupo “sem informação” 
Sem diferença significante entre os idosos que têm as duas medidas e aqueles que não têm. 
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ANEXO 9 

Análise de atrito entre os idosos que participaram apenas do estudo 

transversal e aqueles que participaram das duas ondas 
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ANEXO 9: Análise de atrito entre os idosos que participaram apenas do estudo 

transversal e aqueles que participaram das duas ondas. 
 
 

 
Total 

(N=907) 

Só  
Transversal 

(N=620) 

Longitudinal 
(N=287) 

 
 

Variáveis Nº % Nº % Nº % p 

Sexo       0,758 
  Feminino 610 67,3 419 67,6 191 66,6  
  Masculino 297 32,7 201 32,4 96 33,4  
Idade (anos)       <0,001 
  Média ± DP 72,8 ±7,7  73,6 ±7,9 71,3 ±7,0  
Faixa etária       0,001 
  60-69 anos 316 34,8 185 29,8 131 45,7  
  70-79 anos 382 42,1 272 43,9 110 38,3  
  ≥ 80 anos 209 23,1 163 26,3 46 16,0  
Estado conjugal       0,909 
  Casado 471 52,0 321 51,9 150 52,3  
  Não casado 435 48,0 298 48,1 137 47,7  
Anos estudo       0,239 
  ≤3 66 7,3 46 7,4 20 7,0  
  4 a 7 240 26,5 174 28,1 66 23,0  
  ≥8 601 66,2 400 64,5 201 70,0  
Renda (SM)       0,026 
  Até 1 95 10,5 77 12,4 20 7,0  
  Mais 1 até 3  204 22,5 143 23,0 61 21,3  
  Mais 3 até 10  476 52,5 314 50,6 162 56,4  
  >10 132 14,5 86 13,9 46 16,0  
Renda (SM)       0,023 
  P50% (P25%; P75%) 3,9 (2,3;7,5) 3,9 (2,2;7,5) 4,3 (2,9;7,8)  
  Min-Max 0 – 172,0 0 – 172,0 0 – 88,2  
IMC       0,962 
  Baixo peso (< 23) 150 17,3 102 17,0 48 17,9  
  Eutrófico (23 a 27,9) 398 45,9 278 46,4 120 44,8  
  Sobrepeso (28 a 29,9) 115 13,3 80 13,4 35 13,1  
  Obeso (≥ 30) 204 23,5 139 23,2 65 24,2  
IMC       0,648 
  Média ± DP 27,2±4,8 27,2±4,8 27,3±4,7  
Quedas       0,289 
  Ausente 671 74,3 452 73,3 2197 76,6  
  Presente 232 25,7 165 26,7 67 23,4  
No diagnósticos       0,004 
  0 a 2 35 3,9 19 3,1 16 5,6  
  3 a 6 277 30,5 173 27,9 104 36,2  
  7 a 9 283 31,2 195 31,4 88 30,7  
  ≥ 10 312 34,4 233 37,6 79 27,5  
No diagnósticos       <0,001 
  P50% (P25; P75) 8 (6;12) 8 (6;11) 7 (5;10)  
  Min; Max 0;20 0;20 0;20  
No medicamentos       0,174 
  Não toma 63 7,0 37 6,0 26 9,1  
  1 a 4 381 42,0 258 41,6 123 42,9  
  5 ou mais 463 51,0 325 52,4 138 48,0  
No medicamentos       0,092 
  P50% (P25; P75)  5 (3;7) 5 (3;7) 4 (2;6)  
  Mín; Máx 0; 16 0; 16 0; 12  
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Distimia       0,452 
  Ausente 709 78,2 489 78,9 220 76,7  
  Presente 198 21,8 131 21,1 67 23,3  
Tabaco       0,082 
  Não 843 93,4 569 92,4 274 95,5  
  Sim 60 6,6 47 7,6 13 4,5  
Álcool       0,038 
  Não 510 56,4 335 54,0 175 61,4  
  Sim 395 43,6 285 46,0 110 38,6  
AVD Onda 1       0,001 
  Independente 288 31,7 175 28,2 113 39,4  
  Leve 376 41,5 258 41,6 118 41,1  
  Moderada 114 12,6 85 13,7 29 10,1  
  Grave 129 14,2 102 16,5 27 9,4  
AVD Onda1       <0,001 
  P50% (P25%; P75%) 1,5 (0;4) 2 (0;4) 1 (0;3)  
  Min – Max 0 - 15 0 - 15 0 - 15  
AFL       0,144 
  Ativo 252 27,8 171 27,6 81 28,2  
  Insuf. Ativo 159 17,5 99 16,0 60 20,9  
  Inativo 496 54,7 350 56,4 146 50,9  
AFL       0,232 
  P50% (P25%; P75%)  (0;175) 0 (0;172,5) 0 (0;175)  
  Min - Max 0;3780 0;3780 0;1080  

IMC: índice de massa corporal; AFL: atividade física no lazer; AVD: atividade de vida 
diária; SM: salário mínimo. 


