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RESUMO 

Este estudo observacional do tipo seccional teve por objetivos: investigar a 

prevalência de quedas acidentais em idosos freqüentadores de centro de 

convivência para idosos (CCI) e a influência de variáveis a ela associadas 

(faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade, renda familiar/pessoa, 

aposentadoria, inserção no mercado de trabalho, estado cognitivo, tempo de 

registro e atividades praticadas no CCI e, nível de atividade física); estimar o 

nível de atividade física (NAF) desses idosos analisando as mesmas variáveis 

anteriores bem como a possível associação com quedas acidentais; e analisar 

as possíveis associações entre NAF e os fatores e/ou conseqüências 

relacionados à mais recente queda (número, período e local das quedas, 

ocorrência de fratura ou ferimento, procura por atendimento médico e medo de 

cair). Uma amostra de 350 idosos de três CCI da cidade de Cuiabá (Estado de 

Mato Grosso, Brasil) responderam ao Mini-Exame do Estado Mental – MEEM, 

e ao Questionário Internacional de Atividades Físicas - IPAQ versão curta. O 

Questionário de Caracterização de Quedas somente foi respondido pelos 

idosos que sofreram queda. Foram utilizadas para a análise de dados 

estatística descritiva, regressão logística binária e regressão logística ordinal 

pelo Modelo de Odds Proporcional (MOP), considerando o valor de p<0,05, em 

uma sub-amostra de 291 idosos. Cerca de 40% dos idosos disseram ter caído 

nos últimos 12 meses anteriores ao inquérito; dos que sofreram queda, 45,3% 

afirmaram ter sofrido duas ou mais quedas. O modelo preditivo de quedas foi 

composto das variáveis: sexo feminino (OR= 5,12; IC= 2,48–10,56), faixa etária 

de 75 a 79 anos (OR=3,0; IC= 1,20–7,47), estado civil separado (OR=4,09; IC= 

1,27–13,22), e ser pensionista (OR=2,82; IC= 1,20–6,64). Quanto ao NAF, 

38,1% dos voluntários foram classificados no nível “alto”, 49,8% no nível 

“moderado” e 12,1% no nível “baixo”. Os resultados do MOP para NAF 

indicaram que idosos mais velhos têm menos chance de estar no NAF alto 

(OR=0,78: IC=0,96-2,92) do que idosos nas faixas etárias mais jovens. Da 

mesma forma, idosos que não trabalham (OR=0,38: IC=0,22–0,67) e aqueles 

com baixo índice cognitivo (OR=0,31; IC=0,31-0,38) têm menos chance de 

estar no NAF alto em oposição aos outros níveis. Quanto à última queda 

relatada, verificou-se que 46,2% dos idosos caíram à tarde, 9,4% das quedas 

ocasionaram fratura, 70,9% dos casos resultaram em algum tipo de ferimento e 
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não houve conseqüências em 23,9% das quedas. Foi verificado que 54,7% dos 

idosos caíram fora de casa, 61,5% não procuraram atendimento médico e 

43,6% relataram muito medo de cair. Em relação às variáveis referentes à 

última queda, o resultado do MOP pelo NAF revelou que idosos que não 

sofreram ferimentos têm mais chances de se encontrar no NAF alto (OR=8,19: 

IC= 1,00–66,74). Os resultados indicam que a condição civil, o recebimento de 

benefício previdenciário, o sexo e a idade foram preditores de quedas. Além 

disso, o nível de atividade física dos idosos não mostrou qualquer associação 

com a ocorrência de quedas acidentais. 

 

Descritores: Acidentes por quedas; Exercício; Idoso; Serviços de saúde 

para idosos; Centros de convivência e lazer. 
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ABSTRACT 

The aims of this observational, cross-sectional study were: i) investigate the 

prevalence of accidental falls in Senior Citizen Centers (SCC) users and the 

influence of factors associated with these falls such as age group, sex, civil 

status, level of education, family/person income, retirement, labor market 

participation, cognitive status, registration period and activities carried out at 

SCC, and level of physical activity; ii) estimate the level of physical activity in 

this elderly population relating to the variables described above as well as the 

possible association with accidental falls; and iii) analyze the association among 

level of physical activity and related-factors and/or consequences on the most 

recent fall (number, daytime and fall location, fracture or injury occurrence, 

search for medical services and fear of falling). The sample included 350 Senior 

Citizens from three different SCC from Cuiabá City (Mato Grosso State, Brazil) 

that answered the Mini-mental State Examination–MMSE and the International 

Physical Activity Questionnaire-IPAQ short version. The Characterization of 

Falls Questionnaire was answered only by those elderly who had fallen. 

Descriptive Statistic, Binary Logistic Regression and Ordinal Logistic 

Regression by Proportional Odds Model (POM) were used for data analyses 

(p<0.05) from a 291 elderly sub-sample. About 40% of the elderly suffered falls 

in the last year. From this group, 45.3% declared to have fallen two or more 

times in the same period. The predictive model of falls was comprised by the 

following variables: female gender (OR= 5.12; IC= 2.48–10.56), 75-79 years old 

age group (OR=3.0; IC= 1.20–7.47), divorced marital status (OR=4.09; IC= 

1.27–13.22), and to be pensioner (OR=2.82; IC= 1.20–6.64). Analyzing the 

level of physical activity (LPA), 38.1% of voluntaries were classified as high 

level, 49.8% as moderate level and 12.1% as low level. The results of POM 

indicated that the oldest group showed lower chance to be classified as high 

LPA (OR=0.78: IC=0.96-2.92) than elderly younger groups. Seniors that do not 

have a job (OR=0.38: IC=0.22–0.67) and those with low cognitive status 

(OR=0.31; IC=0.31-0.38) had little possibility to be in high LPA in opposition to 

the other levels. Regarding to the last fall reported, it was verified that 46.2% 

occurred in the afternoon, 9.4% resulted in fractures, 70.9% resulted in some 

sort of injury and 23.9% did not result in any impairments. It was also verified 

that 54.7% of the elderly suffered outdoor falls, 61.5% did not seek any medical 
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attention and 43.6% related being very afraid of falling. In relation to the 

variables concerning to the last fall reported, results from MOP by NAF revealed 

that elderly that did not suffered injuries were more likely to be in high LPA 

(OR=8.19: IC= 1.00–66.74). Our results indicate that civil status, social security 

benefit receiving, sex and age were predictors to falls. Moreover, level of 

physical activity did not show any association with accidental falls occurrence. 

 

Key-Words: Accidental falls; Exercise; Aged; Health services for the aged; 

Centers of connivance and leisure. 
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 1 

I - INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento populacional de idosos tem ocorrido no mundo inteiro e 

se deve aos avanços tecnológicos da área da saúde e do mercado 

farmacêutico, bem como à adoção de um estilo de vida saudável e ativo 

(GISOLFI, LAMB e NADEL, 1995; JOHNSON, 2004). Todos esses aspectos 

contribuem com a melhora da saúde e têm impacto positivo na qualidade de 

vida do idoso. Contudo, a demanda gerada pela acelerada evolução do número 

de pessoas idosas não vem sendo suficientemente atendida no setor de 

serviços e pelos profissionais especializados tanto dos órgãos públicos quanto 

privados (LIMA-COSTA e VERAS, 2003). Desta forma, não somente o 

atendimento de ocorrências freqüentes neste tipo de população como socorro e 

o tratamento de episódios de quedas, mas também o monitoramento pós-

ocorrência, não tem recebido a devida atenção no sentido de estabelecer 

intervenções preventivas de reincidências. 

 A difusão de centros e grupos de idosos no Brasil e em outros países 

(FERRIGNO, LEITE e ABIGALIL, 2006; MATSUI e CAPEZUTI, 2008) sinaliza 

para um novo entendimento sobre envelhecimento e sobre o próprio 

gerenciamento da velhice que engloba aspectos relacionados à saúde, à vida 

social, ao lazer, à educação e não apenas às doenças ou à inutilidade que 

acompanhariam um restante de vida ainda a ser vivida pelo idoso. Neste 

contexto, encontramos o idoso fisicamente ativo que é considerado capaz de 

realizar tarefas da vida diária e de manter-se independente. Mas, a ocorrência 

de quedas pode representar um importante fator de comprometimento da 

confiança do idoso sobre si mesmo e de sua capacidade para desempenhar 

tais tarefas.  

 Embora haja evidência dos benefícios do exercício físico para a saúde 

de idosos e do aumento da incidência de quedas entre essa população, poucos 

estudos foram realizados sobre a relação entre nível de atividade física e 

quedas acidentais (BENEDETTI et al, 2008a) bem como aqueles que focalizam 

o idoso no âmbito de grupos de idosos como os centros de convivência.  

 Dados acerca das possíveis relações entre quedas acidentais e nível de 

atividade física, servirão de informação para a adequação de ações no campo 

da saúde que, segundo conclusões de pesquisas do IBGE (OLIVEIRA, 
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ALBUQUERQUE e LINS, 2006) merece especial atenção no sentido de se 

proporcionar amplo acesso às diversas modalidades de serviço direcionadas à 

população idosa. 

 Segundo Lima-Costa e Veras (2003), manter a independência e a vida 

ativa com o envelhecimento, fortalecer políticas públicas de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, bem como manter e aprimorar a qualidade de 

vida de pessoas idosas são desafios para a saúde pública reconhecidos pela 

Organização Mundial da Saúde. 

 Por isso, o objeto de estudo da presente pesquisa centrou-se na 

perspectiva de promoção da saúde da pessoa idosa que sofreu queda, 

considerando que a prática de atividade física regular é um hábito que contribui 

para um estilo de vida saudável e que está, por sua vez, comprovadamente 

relacionado com a prevenção de doenças crônico-degenerativas. Partindo 

destes pressupostos, pretendemos responder as seguintes questões: 

 Qual a prevalência de quedas acidentais em idosos freqüentadores de 

centro de convivência para idosos (CCI)? Qual a possível influência do perfil do 

idoso que freqüenta o CCI (idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda 

familiar por pessoa, aposentadoria, inserção no mercado de trabalho, estado 

cognitivo, tempo de registro no CCI, atividade praticadas no CCI e nível de 

atividade física) sobre essa prevalência? Existe associação entre nível de 

atividade física e alguns fatores relacionados às quedas acidentais como 

número de quedas, período, local, conseqüências imediatas, procura por 

atendimento de saúde e medo de cair em idosos que freqüentam CCI? 
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II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Envelhecimento e velhice 

 

 Embora na década de 1980 o Brasil pudesse ainda ser citado como um 

país jovem, uma vez que a porcentagem de crianças e adolescentes era maior 

que o número de idosos, cada vez mais pessoas da chamada “terceira idade” 

estão presentes de maneira representativa na população. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 1980 para cada 

grupo de 100 crianças de zero a 14 anos, havia 10,5 pessoas com 65 anos ou 

mais. Em 2000, a proporção de idosos subiu para 18,3. A previsão para 2050 é 

que a relação será de 100 crianças para 105,6 idosos (OLIVEIRA, 

ALBUQUERQUE e LINS, 2006). Nesse estudo ainda é relatado que no ano 

2000, os indivíduos com 80 anos ou mais eram 1,8 milhões, e em 2050 

poderão ser 13,7 milhões na mesma faixa etária. 

 O envelhecimento é um processo natural, contínuo e irreversível que 

afeta progressivamente as funções orgânicas ao longo do ciclo vital. No 

entanto, dependendo do indivíduo e das condições que o cercam, esse 

processo pode resultar em comprometimento da saúde e diminuição da 

capacidade de viver de forma independente. As causas do envelhecimento 

podem ser explicadas por diferentes teorias. As teorias modernas de 

envelhecimento, devido aos avanços na ciência e tecnologia, são sofisticadas e 

complexas, dividindo-se em três grandes categorias: teorias genéticas, teorias 

de danos e teorias de desequilíbrio gradual (SPIRDUSO, 2005). As teorias 

genéticas propõem que todo o processo de envelhecimento, do nascimento à 

morte, está programado pelos genes, ou seja, um ou mais genes controlam o 

envelhecimento celular no núcleo da célula, sendo que certos genes são 

expressos com erros que comprometem o funcionamento celular, tecidual e 

orgânico. As teorias de danos são baseadas no conceito de que reações 

químicas que ocorrem naturalmente no corpo começam a produzir um número 

de defeitos irreversíveis nas moléculas. Esses danos químicos podem ocorrer 

devido a vários fatores, tais como ar respirado, comida ingerida ou à partir de 

produtos do próprio metabolismo corporal. As teorias de desequilíbrio gradual 

estabelecem que o cérebro, as glândulas endócrinas e/ou o sistema 
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imunológico gradualmente começam a apresentar falhas das suas funções. 

Essa perda gradual da capacidade de manter a homeostase reduz a eficácia 

de cada sistema fisiológico, comprometendo o controle de seus mecanismos e 

tornando o indivíduo mais vulnerável às doenças. Embora cada grupo de 

teorias de envelhecimento tenha sido apresentado independentemente, 

estudos atuais indicam que as teorias não são independentes umas das outras. 

 O envelhecimento, que está contido em um campo de estudo maior que 

é o desenvolvimento humano, pode ser estudado a partir de uma variedade de 

estruturas teóricas que não se restringem apenas ao desenvolvimento 

biológico. Segundo NERI (2001), ciclo de vida, curso de vida e life-span são 

termos utilizados para explicar o desenvolvimento por várias áreas do 

conhecimento. De acordo com a mesma autora, a teoria de ciclo de vida de 

Erikson consagrou o termo ciclo de vida e considera a vida humana em toda 

sua extensão adicionando estágios que correspondem à vida adulta e à 

velhice. Esta teoria de estágios concentra-se na influência da sociedade sobre 

o desenvolvimento. De acordo com esta classificação, a terceira idade 

encontra-se no oitavo dos oito estágios do desenvolvimento humano. Este 

último estágio é chamado de “Integridade versus desespero”. Indivíduos com 

integridade são aqueles que olham para sua vida passada, com todos os seus 

fracassos e êxitos, e avaliam positivamente o que fizeram. Os que lamentam o 

passado e as decisões de sua vida, o fazem com remorso e olham o futuro 

com desespero. Neste estágio, o movimento corporal bem sucedido realizado 

pelo idoso pode significar independência, liberdade e fornecer informações 

importantes para que ele possa lidar melhor com o declínio de suas 

capacidades (GALLAHUE e OZMUN, 2003). 

 Na perspectiva de curso de vida, o desenvolvimento é entendido 

considerando as trajetórias de vida individual e suas inter-relações com a 

família e com a sociedade em um determinado momento histórico. Nela, a 

idade é considerada um conceito social definido pelas exigências e as 

oportunidades estabelecidas como normas por determinada sociedade, ou 

seja, espera-se, por exemplo, que as crianças vão à escola e idosos se 

aposentem. Nesse sentido, os indivíduos não avançam isoladamente em suas 

trajetórias de desenvolvimento, pois compartilham experiências (NERI, 2001). 

Nessa perspectiva, são incluídos os conceitos de coorte e de geração. Coorte 
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consiste de um grupo de pessoas que vivem eventos históricos nas mesmas 

épocas de suas vidas, que são nascidas num mesmo período de tempo e que 

entram e saem juntas de algumas instituições como escola e trabalho, por 

exemplo (NERI, 2001). Geração ou idade geracional, estrutura a família e as 

relações de parentesco, por exemplo, pai é um pai independente da idade 

cronológica. O conceito de geração considera as modificações em costumes e 

comportamentos que impõem singularidades a um conjunto de pessoas 

(DEBERT, 2004; BEAUVOIR, 1990). 

 O termo life-span, para a biologia, é entendido como extensão de vida 

de um indivíduo ou de uma espécie, determinado por um limite genético, por 

uma duração média de vida esperada. Para a psicologia, o termo significa 

abrangência ou extensão da vida em toda sua duração, bem como de um 

determinado período, e como as teorias de curso de vida, não entende o 

desenvolvimento em estágios (NERI, 2001). 

 A idade cronológica muitas vezes é utilizada como um indicador dos 

processos de desenvolvimento e de envelhecimento como ponto de referência 

e organização, o que não quer dizer que ela cause o desenvolvimento e o 

envelhecimento (NERI, 2001). De acordo com Aspesi, Dessen e Chagas 

(2005), “... o desenvolvimento não é um fenômeno linear, mas, sim, um 

processo dinâmico e complexo de interações entre fatores biológicos e 

culturais” (p. 21). 

 De acordo com o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2006a), considera-se idosa 

a pessoa que tem 60 anos ou mais. A ONU admite a idade cronológica de 65 

anos para uma pessoa ser considerada idosa em países desenvolvidos e 60 

anos para os países em desenvolvimento (IBGE, 2007).  

 De acordo com os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2006, há uma tendência de crescimento da população 

idosa, que alcançou 19 milhões de pessoas de 60 anos ou mais de idade 

(10,2% da população total), e 13 milhões no grupo etário de 65 anos ou mais 

(7,1%) (IBGE, 2007). Conforme a mesma fonte de pesquisa, a porcentagem de 

idosos brasileiros por grupo etário em 2006 foi distribuída da seguinte forma: 

30,5% dos idosos estavam na faixa etária de 60 a 64 anos, 24,7% na de 65 a 

69 anos, 18,7% na de 70 a 74 anos, 12,9% na de 75 a 79 anos e 13,2% dos 

idosos tinham 80 anos ou mais. 



 6 

 Durante o processo de envelhecimento, as modificações físicas, 

cognitivas, sociais, entre outras podem ter relevante efeito na execução de 

tarefas do cotidiano, resultando em comprometimento da estrutura e do 

funcionamento de órgãos e sistemas fisiológicos (ARKING, 1991). Declínios na 

função do sistema músculo-esquelético com o avanço da idade são 

potencialmente substanciais e frequentemente resultam em prejuízos que 

ameaçam a manutenção de viver independentemente. Estudos têm destacado 

que a perda de força muscular está associada, em grande parte, à redução da 

massa muscular causada tanto pela diminuição do tamanho das fibras quanto 

pelo decréscimo do número de fibras musculares (AOYAGI e SHEPHARD, 

1992; SHEPHARD, 2003). Essa perda muscular associada à idade pode, até 

certo ponto, ser atribuída ao desuso ou baixo grau de atividade física habitual. 

Como conseqüência dessas e de outras modificações, tais como, aumento do 

tempo de reação, perda gradual de tecido ósseo, alterações na postura, bem 

como fatores do meio ambiente, como perigo em casa (tapetes, luz fraca) e 

condições climáticas, o idoso tende a se tornar mais suscetível a sofrer lesões 

resultantes de quedas acidentais (ATKINSON e MURRAY, 1989; GILLESPIE et 

al., 2006). 

 

2.2. Quedas acidentais 

 

 Queda pode ser definida como uma mudança de posição do indivíduo 

para um nível mais baixo, em relação à sua posição inicial resultante de um 

evento não intencional (MOURA et al., 1999). Para Tinetti, Speechley e Ginter 

(1988), queda é uma situação em que o indivíduo inadvertidamente se apóia no 

solo ou em nível inferior, não como resultado de um evento intrínseco 

importante ou de um risco que não possa ser dominado que ocasiona queda na 

maioria das pessoas sadias. De acordo com os Descritores em Ciências da 

Saúde (Decs)1, “Acidentes por Quedas” é o termo utilizado para designar 

quedas sofridas devido a escorregões ou tropeços resultando em lesão. De 

acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

                                                           
1 Vocabulário estruturado e trilíngue criado pela BIREME e utilizado para indexação de estudos 
científicos como periódicos, livros, anais e outros materiais para serem facilmente localizados 
em bases de dados como LILACS e MEDLINE (http://decs.bvs.br/). 
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relacionados à Saúde – CID 10 (CID-10, 2008), quedas recebem o código 

W00-W19, que está dentro da classificação de “Outras causas externas de 

traumatismos acidentais” que por sua vez estão contidas no capítulo XX de 

“Causas Externas de Morbidade e Mortalidade”. Nesta categoria estão 

excluídos os seguintes tipos de quedas: de ou em água (com afogamento ou 

submersão), animal, edifício em chamas, fogo, maquinaria (em funcionamento), 

quedas repetidas não resultantes de acidente, veículo de transporte, por 

agressão ou por lesão auto-provocada intencionalmente. 

 Na literatura, encontra-se também um importante conceito referente à 

freqüência de quedas em uma pessoa idosa. O idoso “caidor” ou “faller” é o 

indivíduo que sofre queda pelo menos uma vez em um período de seguimento. 

O idoso que cai duas vezes ou mais é classificado como “caidor recorrente” ou 

“recurrrent faller” (MASUD, MORRIS, 2001). Este período é estabelecido por 

alguns estudos, especificado em 12 meses (LAESSOE et al, 2007; LUUKINEN 

et al, 2007; MORRIS et al., 2004; PERRACINI e RAMOS, 2002). 

 Na literatura são mencionados os fatores de risco intrínsecos e 

extrínsecos para o evento da queda. Os intrínsecos se referem às 

características do indivíduo e são citados como alterações resultantes do 

envelhecimento como, por exemplo, alterações da marcha e no equilíbrio, 

perda de visão e audição. Os fatores extrínsecos estão relacionados ao 

ambiente como, por exemplo, degraus, pisos escorregadios, más condições de 

iluminação (LOJUDICE, 2005; MENEZES, 2005; PERRACINI e RAMOS, 

2002). 

 No idoso, as quedas acontecem tanto dentro de casa quanto em 

ambientes externos, mas a sua ocorrência depende das condições de risco do 

ambiente em que o idoso se expõe. Em um estudo que comparou o número de 

quedas sofridas dentro de casa em idosos frágeis considerados vigorosos2, 

observou-se que os idosos frágeis caem duas vezes mais, e que os idosos 

considerados vigorosos sofrem quedas associadas aos riscos do ambiente 

(NORTHRIDGE et al, 1995). Idosos ativos podem estar mais expostos a 

situações de perigo no que se refere aos espaços externos. Por exemplo, 

                                                           
2 Neste estudo, para a avaliação de fragilidade os idosos foram divididos conforme seus 
escores em uma escala de fragilidade baseada em níveis de equilíbrio e desempenho de 
marcha. 
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pessoas que relatam fazer mais atividades físicas nas horas de lazer 

apresentam maior risco de queda em ambientes externos (LI et al, 2006). 

Morris et al (2004) verificaram que idosos “caidores” caem com a mesma 

proporção dentro e fora de casa, e que “caidores recorrentes” caem mais fora 

de casa. 

 A proporção de idosos que sofrem queda acidental, em um período de 

um ano, varia de 28 a 35% para aqueles com 65 a 74 anos e, de 32 a 42% 

naqueles com mais de 75 anos (MASUD e MORRIS, 2001). Esses dados 

semelhantes aos resultados do estudo de seguimento de dois anos de 

Perracini e Ramos (2002), realizado em idosos residentes na cidade de São 

Paulo, no qual 30,9% dos idosos sofreram queda no ano anterior ao inquérito. 

Desses, 10,8% relataram duas ou mais quedas no período. Em um estudo 

mais abrangente realizado com uma amostra de idosos advinda de sete 

estados do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Sul e Alagoas), a prevalência de queda entre idosos foi 

de 34,8%, significativamente maior entre as mulheres (40,1%) (SIQUEIRA, 

2007). 

 Idosos com histórico de quedas normalmente apresentam algumas 

características que indicam comprometimento na realização de movimentos 

corporais simples, além de características psicológicas. Em sua maioria, são 

adultos que gastam mais passos para dar uma volta de 360 graus, apresentam 

incapacidade de se levantar de uma cadeira sem empurrá-la, utilizam 

antidepressivos e têm comprometimento da cinestesia e/ou da percepção da 

posição corporal (LIPSITZ et al., 1991). Além disso, as quedas são mais 

prováveis em mulheres, pessoas que tiveram episódios prévios de tontura, que 

apresentam demência moderada ou que ingerem vários tipos de medicamentos 

(SPIRDUSO, 1995; PERRACINI e RAMOS, 2002). 

 No Brasil, as mortes determinadas pela causa queda, em idosos na faixa 

de 60 anos ou mais, no ano 2000, ocuparam o terceiro lugar na mortalidade por 

causas externas, tanto entre os homens quanto entre as mulheres 

(GAWRYSZEWSKI, JORGE e KOIZUMI, 2004). Os autores observaram neste 

estudo que as quedas ocuparam o primeiro lugar entre as internações por 

causas externas (56,1% do total de hospitalização foram devido às quedas) 

entre a população de 60 anos ou mais. 



 9 

 Em um estudo realizado por Fabrício, Rodrigues e Costa-Junior (2004), 

que tinha como um dos objetivos investigar a história da queda relatada por 

idosos atendidos em um hospital público de uma cidade do Estado de São 

Paulo, foi encontrado que a conseqüência mais comum ao episódio foi fratura 

(64% dos idosos, sendo a de fêmur a mais freqüente) e a segunda 

conseqüência mais citada foi o medo de voltar a cair (44%). 

 Wolf et al. (1996) verificaram que 32% dos idosos que caem sentem 

medo de cair novamente. Os fatores associados a esse medo foram: a 

presença de distúrbio da marcha, percepção subjetiva negativa de saúde física 

e mental bem como condições econômicas desfavoráveis. Em um estudo mais 

recente proposto por Suzuki et al. (2002), que visava examinar a relação entre 

incapacidade funcional e medo da queda durante as atividades da vida diária 

de idosos, foram encontrados resultados semelhantes aos supracitados. Foi 

verificado que 36,3% dos sujeitos expressaram medo de cair. Além disso, entre 

as mulheres, as atividades de caminhar e tomar banho estão altamente 

relacionados ao medo da queda. Esse medo decorrente de episódios 

anteriores de queda pode comprometer a qualidade de vida interferindo na 

autonomia funcional do idoso.  

 De acordo com um estudo realizado com idosos chineses que vivem em 

comunidade, o medo de cair pode provocar funções adaptativas a respeito do 

comportamento do idoso em relação à queda (CHOU, YEUNG e WONG, 

2005). Os autores afirmaram que esse medo pode fazer com que os idosos 

fiquem mais cautelosos em relação à queda e como resultado a probabilidade 

de quedas pode ser reduzida. Já Wijlhuizen, Jong e Houpman-Rock (2007) 

verificaram que idosos que residem na comunidade (Holanda) que tem alto 

medo de cair reduzem as atividades físicas para prevenir quedas que ocorrem 

fora de casa. Estes autores explicaram que essa modificação a curto prazo 

pode ser preventiva, mas a longo prazo, baixos níveis de atividade física levam 

ao enfraquecimento muscular, o que se deve levar em consideração já que a 

capacidade de viver independentemente requer um nível mínimo de atividade 

física. 
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2.3. Nível de atividade física, queda e saúde de idosos  

 

 A capacidade de deslocamento do indivíduo pelo ambiente, também 

entendida por mobilidade, é um componente da função física que constitui um 

pré-requisito para a execução das atividades da vida diária. Esta capacidade 

da pessoa em desempenhar as atividades básicas da vida diária, como comer, 

vestir-se e movimentar-se de maneira independente, tem sido examinada em 

estudos sobre incapacidade física entre idosos (SHEPHARD, 2003; ARAGÃO, 

DANTAS e DANTAS, 2002; KEMPEN et al., 1999; MATSUDO, MATSUDO e 

ARAÚJO, 2001). A capacidade funcional e a independência são consideradas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) fatores preponderantes para o 

diagnóstico de saúde da população idosa. 

 A incapacidade, restrição ou perda de habilidade em desempenhar uma 

gama de atividades consideradas normais do ser humano, pode ser 

caracterizada em três dimensões gerais de desempenho diário: auto-cuidado 

básico, desempenho nas tarefas físicas e componentes da saúde relacionados 

à aptidão (GISOLFI, LAMB e NADEL, 1995). Os autores explicam que o 

indicador mais comumente associado à incapacidade para executar tarefas da 

vida diária é o auto-cuidado, que inclui atividades como tomar banho, ir ao 

banheiro, vestir-se ou andar pequenas distâncias. O desempenho nas tarefas 

físicas é uma dimensão que inclui atividades instrumentais do dia-a-dia, 

necessárias para se viver independentemente, tais como fazer compras, 

cozinhar, cuidar da casa e utilizar meios de transporte. Componentes da 

aptidão física (mobilidade, força, resistência, coordenação e uma série de 

movimentos corporais) têm sido utilizados como indicadores de incapacidade 

em idosos por estarem diretamente ou indiretamente relacionados com 

aspectos da execução de funções diárias. 

 Idosos que não tiveram experiências com exercício, esportes ou trabalho 

físico, principalmente mulheres idosas que na sua geração não tiveram 

oportunidades de experimentar essas atividades, têm pouca idéia sobre suas 

capacidades físicas (SPIRDUSO, 2005). Até mesmo pequenas perdas nas 

capacidades físicas decorrentes da idade (força para segurar os netos, 

carregar sacolas ou subir degraus de um prédio) podem diminuir a auto-

eficácia (SHEPHARD, 2003). O idoso não é apenas consciente dessas 
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mudanças, que afetam sua relação com o mundo físico e social, como já pode 

ter internalizado uma série de expectativas de incapacidade comportamental. 

 Estudos mostram que a manutenção da capacidade funcional e da 

qualidade de vida de idosos está intimamente relacionada com a prática regular 

de uma atividade física (McAULEY et al., 2005). Além disso, as taxas de morte 

para todas as causas combinadas são inferiores para as pessoas fisicamente 

ativas. Segundo NIEMAN (1999), dentre outros benefícios, adultos fisicamente 

ativos de meia-idade3 ganham em média dois anos a mais de vida como 

resultado desse comportamento saudável.  

 A atividade física pode ser definida como qualquer movimento corporal 

voluntário realizado pela musculatura esquelética que resulta em um gasto 

energético acima dos níveis de repouso (PATE et al, 1995). Neste sentido, 

praticar atividades físicas não é somente engajar-se em exercícios ou esportes, 

mas executar atividades cotidianas como caminhar, subir escadas ou limpar a 

casa.  

 O nível de atividade física (NAF) pode ser mensurado por diferentes 

meios. Na literatura encontramos meios indiretos de aferição, por exemplo, 

cálculos de dispêndio de energia para estimar o gasto energético do indivíduo 

em determinadas atividades executadas ao longo do dia e questionários que 

incluem a recordação de atividades e exercícios físicos realizados em um 

período de tempo. Dentre os métodos diretos estão, por exemplo, os sensores 

de movimento, as plataformas de força, a calorimetria (LAMONTE, 

AINSWORTH, 2001). 

 Devido à facilidade de sua administração e de seu baixo custo, 

questionários padronizados e validados são comumente aplicados (LAMONTE, 

AINSWORTH, 2001). Na literatura, entre 1966 e 2003 pelo menos 12 

questionários de atividade física específicos para idosos podem ser 

encontrados em publicações indexadas em importantes bases de dados como 

PubMed, CINAHL, and PsycINFO (JØRSTAD-STEIN et al., 2005). 

 A especificidade do instrumento destinado a um determinado grupo 

etário é um ponto importante a ser levado em consideração, já que os 

resultados do mesmo devem ser adequados para identificar o NAF próximo do 

real. Na literatura encontramos estudos que utilizaram instrumentos específicos 
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para a população idosa, o PASE - Physical Activity-based Scale for the Elderly 

(FONE, LUNDGREN-LINDQUIST, 2003) e o QBMI - Questionário de Baecke 

Modificado para Idosos (CHRISTOFOLETTI et al, 2006). O primeiro não foi 

validado para a população brasileira e o segundo somente foi validado em 

mulheres idosas. Em dois estudos, o NAF foi estabelecido considerando 

subitens de escalas padronizadas como a SAFE - Survey of Activities and Fear 

of Falling in the Elderly (CHOU, YEUNG, WONG, 2005) e a RFPMC - Risk 

Factor Prevalence Management Committee (MORRIS et al, 2004). Há 

pesquisas que utilizam questões apresentadas de maneira autônoma para 

avaliar atividade física bem como de questões que abordam condições de 

saúde que restringem a sua prática (RUTHIG et al, 2007). Baseando-se na 

definição de atividade física, podemos considerar também estudos como o de 

Fabrício, Rodrigues e Costa Junior (2004) que abordou as atividades 

instrumentais da vida diária, como subir escadas e caminhar fora de casa.  

 O Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) vem sendo 

amplamente utilizado por pesquisadores que pretendem avaliar o nível de 

atividade física de indivíduos de diferentes faixas etárias, de acordo com um 

levantamento a respeito de pesquisas sobre atividade física no Brasil (HALLAL, 

et al, 2007). O IPAQ é um instrumento validado para população brasileira 

(MATSUDO, et al., 2001) e, comparado com outros instrumentos de avaliação, 

pareceu apresentar as melhores condições para ser aplicado em idosos 

(RABACOW, et al., 2006).  

 Há duas versões disponíveis do IPAQ. A versão longa inclui atividades 

físicas contidas em quatro domínios da vida diária (atividades no tempo de 

lazer, domésticas, ocupacionais e de transporte). A versão curta inclui três tipos 

específicos de atividades físicas (caminhada, atividades moderadas e 

atividades vigorosas) contidas nos domínios anteriores. Neste instrumento, se 

considera caminhada tanto como forma de exercício, quanto a realizada como 

forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer ou por prazer. 

Atividades moderadas são definidas pelo IPAQ como aquelas que fazem o 

indivíduo aumentar moderadamente sua ventilação ou batimentos cardíacos 

(ex. pedalar leve na bicicleta, serviços domésticos como varrer, carregar pesos 

leves) e as vigorosas são aquelas atividades que fazem com que a pessoa 

                                                                                                                                                                          
3
 O autor se refere às pessoas com idade em torno de 50 anos. 
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aumente muito sua ventilação ou batimentos cardíacos (ex. corrida, serviços 

domésticos pesados como cavoucar no jardim). Ambas as versões podem 

indicar o nível de atividade física do indivíduo de duas diferentes maneiras.  

 De acordo com o Guidelines for Data Processing and Analysis of the 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - Short and long forms 

(GUIDELINES, 2008), os dados provenientes do IPAQ podem ser analisados 

de forma contínua ou categórica.  

 Na forma contínua o volume de atividade física pode ser demonstrado 

pelo peso que cada um dos tipos de atividade representa pelos seus 

respectivos METs, apresentados em um escore em MET-minutos/semana. 

METs são múltiplos da taxa metabólica de repouso. Um MET representa 

aproximadamente a taxa de consumo de oxigênio de um adulto sentado em 

repouso o que equivale a 3,5 ml/kg/min (McARDLE, KATCH e KATCH, 2003). 

Um MET-minuto é computado pela multiplicação do escore MET de uma 

atividade específica pelos minutos desempenhados (AINSWORTH et al, 2000). 

Por exemplo, se uma pessoa relata que caminha 30 minutos por dia, sete dias 

por semana, temos como resultado 3.3 (Caminhada = 3.3 METs) X 30 (minutos 

por dia) X 7 (dias por semana) que é igual a 693 MET-minutos/semana. Nos 

estudos que utilizam o IPAQ “Short Form”, os valores referentes às três 

atividades são somados (considerando 4.0 METs para atividades moderadas e 

8.0 METs para atividades vigorosas) para se chegar ao valor final de nível de 

atividade física (CRAIG et al, 2003).  

 Na forma categórica, o nível de atividade é estabelecido nas 

classificações “Low” (baixo), “Moderate” (moderado) e “high” (alto), baseadas 

no volume em METs e no tempo gasto em atividades moderadas (e ou 

caminhadas) e vigorosas semanalmente (GUIDELINES, 2008). 

 No estudo de Matsudo et al. (2002) que utiliza o IPAQ como instrumento 

de avaliação, os autores optaram pela classificação em cinco categorias “Muito 

Ativo”, “Ativo”, “Irregularmente Ativo” (subdividido em A e B) e “Sedentário”. Em 

outros estudos, nacionais e internacionais, havia somente a discriminação de 

dois níveis de atividade física, o “sedentário” e o “ativo” (BENEDETTI et al, 

2008a.; 2008b) ou a utilização das atividades físicas realizadas no tempo livre 

(HUGHES, McDOWELL e BRODY, 2008). Nestes casos e em outras 
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pesquisas, considerou-se o nível de atividade física em minutos por semana 

(HALLAL et al, 2003).  

 De acordo com uma revisão sistemática realizada por Hallal et al (2007), 

dos 32 estudos encontrados sobre atividade física no Brasil que definiram o 

termo “sedentarismo” (ou outra denominação para pessoas com baixos níveis 

de atividade física), foram identificadas 26 maneiras diferentes de definição 

desta variável. Neste estudo, a prática de atividades físicas inferior a 150 

minutos por semana foi o critério mais utilizado para a definição, mas outras 

classificações também foram empregadas, baseadas na combinação de 

diferentes freqüências (número de sessões por semana, mês), durações (10 a 

60 min por sessão) e intensidades (atividades leves, moderadas, vigorosas) da 

prática de atividades físicas.  

 Embora não haja um consenso entre os estudos encontrados na 

literatura sobre nível de atividade física do que pode ser classificado como 

sedentário, há concordância em que as pessoas consideradas ativas 

encontram-se nas recomendações propostas pelo Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) e pelo American College of Sports Medicine (ACSM), ou 

seja, de que todo adulto deve acumular 30 minutos ou mais de atividade física 

de intensidade moderada na maioria, preferencialmente, todos dias da semana 

(PATE, 1995), o equivalente a 150 min/sem. 

 Mais recentemente, o ACSM e a American Heart Association (AHA) 

propuseram um “update” da recomendação proposta pela CDC/ACSM (PATE, 

1995) separando recomendações para adultos idosos (com idade ≥ 65 anos e 

para adultos com 50 a 64 anos com condições crônicas clinicamente 

significativas e/ou com limitações funcionais) (NELSON et al, 2007).  

 Na nova recomendação encontra-se que para promoção e manutenção 

da saúde, adultos idosos precisam desempenhar determinadas atividades. 

Esta recomendação está detalhada no quadro 1. 

 As recomendações do ACSM e AHA (NELSON, 2007) são preventivas e 

o engajamento de idosos em cada um dos tipos de atividade física pode reduzir 

o risco de doenças crônicas, mortalidade prematura, limitações funcionais e 

incapacidades. É importante observar ainda que a recomendação de atividades 

aeróbias pode ser tomada como uma adição de atividades moderadas, 

realizadas pelo menos por 10 minutos contínuos, à rotina da vida diária (que 
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inclui atividades de baixa intensidade como auto-cuidado e cozinhar, por 

exemplo). 

 

Quadro 1. Descrição das atividades físicas propostas pelo ACSM e AHA para 
promoção e manutenção da saúde de adultos idosos (NELSON et al, 2007) 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 
Aeróbias 
 

• 30 minutos de atividades físicas de intensidade 
moderada (5 dias/sem) ou  

 
• 20 min de atividades de intensidade vigorosa (3 

dias/sem) ou ainda  
 

• a combinação de atividades moderadas e vigorosas 
que atendam a recomendação. A intensidade a ser 
considerada está relacionada ao esforço 
desempenhado em relação à aptidão física individual 
que, em uma escala de 10 pontos, 0 equivale a estar 
sentado e 10 a máximo esforço. Atividade moderada 
equivale de 5 a 6 pontos, correspondendo a um 
aumento notável na freqüência cardíaca e respiratória. 
Atividade vigorosa equivale de 7 a 8 pontos na mesma 
escala o que corresponde a um grande aumento da 
freqüência cardíaca e respiratória. 

 
 

De força muscular • Exercícios de resistência para treinamento de grandes 
grupos musculares com 8 a 10 exercícios utilizando 10 
a 15 repetições para cada exercício (2 a 3 dias não 
consecutivos/sem).  

 
• O nível de esforço deve ser de moderado a alto, ou 

seja, 5 a 6, em uma escala de 10 pontos em que 0 é 
nenhum movimento e 10 é máximo esforço. 

 
 

De flexibilidade 
 

• 10 min em 2 dias/sem como tempo requerido para 
uma rotina de alongamento geral que envolve 
articulações e grandes grupos musculares com 30 
segundos de alongamento estático e 3 a 4 repetições 
de cada alongamento. 

 
 

De equilíbrio • Embora a freqüência e a duração do treinamento de 
equilíbrio ainda não estejam claramente especificados 
na literatura, três vezes por semana foi recomendado 
por ter se mostrado efetivo em quatro estudos de 
prevenção de quedas. 
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 Considerando as recomendações supracitadas, a categoria “Baixo”, 

estabelecida para análise de nível de atividade física pelo IPAQ se torna 

coerente bem como o conceito de atividade moderada e vigorosa descrita 

neste instrumento de avaliação. 

 O estudo de Carlson et al. (2006), uma pesquisa de delineamento 

transversal realizada com idosos não institucionalizados, em uma amostra 

representativa de cidadãos americanos em 2003, utilizou princípios 

semelhantes aos adotados pelo IPAQ para estimar o nível de atividade física 

dos participantes da pesquisa. Este estudo tinha como objetivo verificar as 

relações entre nível de atividade física e incidência de quedas sofridas nos 

últimos três meses. Os voluntários do estudo forneceram informações sobre o 

número de dias por semana e o total de horas por dia que eram gastos para 

realizar atividades moderadas e vigorosas. Com base nessas respostas, os 

indivíduos eram categorizados em “ativos”, “insuficientemente ativos” ou 

“inativos”. Foi verificado que 36,3% dos idosos com 65 anos ou mais eram 

ativos, 35,6% eram insuficientemente ativos e 28,1% eram inativos. Neste 

levantamento, os homens foram mais propensos a serem ativos que as 

mulheres. Foi observado também que a incidência de queda foi 

significativamente maior entre idosos inativos (16,3%) comparados a idosos 

insuficientemente ativos ou ativos (12,3% e 12,6% respectivamente) 

(CARLSON et al, 2006). Matsura e Simão (2002) também verificaram que a 

prevalência de quedas em idosos que praticam atividade física (no caso, o 

treinamento de força) foi inferior à do grupo sedentário. 

 O estudo de Freiberger e Menz (2006) conduzido na Alemanha e que 

tinha como objetivo descrever as características das quedas de idosos 

fisicamente ativos residentes na comunidade, avaliou o nível de atividade física 

dos sujeitos do estudo usando uma medida objetiva de caminhar rapidamente 

8 metros e o número de horas auto-relatadas de caminhada por semana. 

Durante um período de seguimento de 12 meses, 42% dos idosos sofreram 

quedas acidentais. Enquanto as mulheres caíram dentro de casa, à tarde ou à 

noite, os homens caíram fora de casa, de manhã ou ao meio dia, nas horas de 

lazer. Os autores concluíram que os idosos pesquisados, viviam 

independentemente, experimentaram altos índices de queda fora de casa 

enquanto desempenhavam suas atividades da vida diária, o que raramente 
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ocasionou fraturas (4,5%) ou internação (4,1%). Neste estudo, a maioria 

(82,5%) não procurou por assistência médica após a queda. 

 No Brasil, estudo de Matsudo et al (2002) utilizou o IPAQ para avaliar o 

nível de atividade física (NAF) de indivíduos de 29 cidades do Estado de São 

Paulo em 2002. Verificou-se com este estudo transversal que não houve 

relação entre NAF e idade cronológica no sexo feminino (quase 10% das 

mulheres jovens de 15 a 29 anos de idade e acima de 70 anos foram 

consideradas sedentárias). Diferentemente das mulheres, o sedentarismo entre 

os homens aumentou com a idade (aumentando de 5,8% nos mais jovens para 

19% nos homens com mais de 70 anos). Já analisando o NAF “muito ativo”, os 

valores foram diminuindo com o passar do tempo tanto para homens quanto 

para mulheres (MATSUDO et al., 2002).  

 Considerando os dados dos estudos descritos e a informação que a 

prevalência de queda em mulheres é maior do que em homens idosos, são 

necessárias mais investigações para melhor compreender as possíveis 

influências do nível de atividade física na ocorrência ou na prevenção de 

quedas em idosos. 

 A prática de atividades físicas e a convivência entre idosos são 

incentivadas quando são disponibilizados espaços físicos destinados a estes e 

a outros fins pelas prefeituras de cidades de grande ou pequeno porte. Tais 

espaços são denominados de Centros de Convivência para Idosos - CCI. 

 

2.4. Centros de convivência para idosos 

 

 “Programas para terceira idade” é a maneira como Debert (2004) 

denomina genericamente as “escolas abertas para a terceira idade”, as 

“universidades para a terceira idade” e os “grupos de convivência para idosos” 

como “formas de associativismo em que a idade cronológica é um elemento 

fundamental na aglutinação dos participantes” (p.138).  

 Nos Estados Unidos, desde os anos de 1940 os centros de idosos têm 

fornecido uma ampla gama de serviços de saúde, sociais, recreacionais e 

educacionais para adultos idosos (MATSUI e CAPEZUTI, 2008). Mas, foi pelo 

Serviço Social do Comercio (SESC) da cidade de São Paulo, em 1963, que os 

grupos de terceira idade começaram a surgir no Brasil (FERRIGNO, LEITE e 



 18 

ABIGALIL, 2006), impulsionados pelos seus sócios aposentados. A criação 

destes grupos modificou os modelos de assistência às pessoas velhas, que até 

então se restringiam a instituições de longa permanência ou a tradicional 

assistência dada pelos familiares. Até mesmo, o que até então era denominado 

“velho”, passou a ser chamado de “idoso”, “terceira idade”, “melhor idade”, 

dentre outros adjetivos hoje bem conhecidos. 

 No início, a participação era exclusivamente masculina e as primeiras 

atividades do grupo eram relacionadas a comemorações de aniversários, 

bailes, festas, passeios e jogos de salão. A incorporação das esposas dos 

participantes foi gradual e hoje em dia as mulheres são a maioria (FERRIGNO, 

LEITE e ABIGALIL, 2006). De acordo com Debert (2004), esses programas 

atingem mais o público feminino onde a participação masculina raramente 

ultrapassa os 20%.  

 De acordo com Ferrigno, Leite e Abigalil (2002), mesmo com a 

multiplicação de núcleo de idosos em todo o país, a quantidade de idosos que 

usufruem desses programas ainda é muito restrita. De acordo com a contagem 

realizada pelo IBGE em 2002, apenas 1,92% dos idosos do país são atendidos 

por Centros de Convivência e grupos de convivência. Entretanto, as regiões sul 

e centro-oeste apresentaram a maior participação de idosos (4,53% e 4,51% 

respectivamente). 

 Atualmente, percebe-se que o conhecimento e a participação de idosos 

nos grupos de terceira idade vêm crescendo. Um estudo recente de âmbito 

nacional verificou que, 36% dos idosos conhecem ou participam de algum 

grupo de idosos, taxa que chega a 41% entre as mulheres e 30% entre os 

homens (DOLL, 2007). Nesta pesquisa, foi verificado que as temáticas desses 

grupos são bem diversificadas, variando desde grupos religiosos, de atividade 

física, de conversa, até grupos que abordam temas como música, trabalhos 

manuais, jogos de salão, teatro, bailes e viagens. 

 De acordo com Debert (2004), o lado positivo desses programas está no 

fato deles serem criados para resgatar a dignidade do idoso, diminuir os 

problemas resultantes da solidão e quebrar os preconceitos e estereótipos 

arraigados nos indivíduos. Ao criar espaços como esses, há a valorização do 

cidadão de mais idade, o aprendizado de novos conhecimentos e aquisição de 

novas experiências. O lado negativo, segundo ela, diz respeito às críticas 
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freqüentes a esses programas, que afirmam que seria uma forma de 

discriminação dos idosos, na medida em que leva a sua segregação. Mas, 

fazendo uma ponderação a respeito da opinião da autora, é necessário ser 

flexível – existem os dois lados – cabe a cada um dos idosos definir o que lhe 

serve melhor. Podemos apreciar atividades intergeracionais, capazes de 

aglutinar pessoas com diferentes idades, desejos. Por outro lado, entendemos 

que há situações nas quais é fundamental parcerias/convivências entre 

pessoas da mesma geração. 

 Veras e Caldas (2004) quando falam sobre o movimento das 

universidades da Terceira idade, descrevendo o Programa UnATI/UERJ 

(Universidade da terceira idade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), 

consideram o programa com uma abordagem que prioriza a promoção da 

saúde, o cuidado e a manutenção da autonomia do idoso, levando em 

consideração o resgate do valor social do mesmo. 

 De acordo com o estudo de Silva et al (2006), que tinha como objetivo 

compreender o significado do envelhecimento por idosos freqüentadores de 

CCI, as percepções positivas a respeito do processo de envelhecimento foram 

decorrentes da vinculação dos sujeitos estudados ao Centro de convivência. 

Dentre os aspectos positivos estavam o acúmulo de experiências, de 

realizações pessoais e novos relacionamentos.  

 Os CCI são centros que têm dentre os seus objetivos, garantir a 

participação da pessoa idosa na comunidade, assegurar-lhe o direito a 

cidadania e defender sua dignidade, bem-estar e saúde, por meio do 

desenvolvimento de atividades físicas, recreativas, culturais e educacionais. 

 De acordo com a OMS, dentre os pontos em torno dos quais o 

desenvolvimento das ações de promoção da saúde deve ser formulado e 

implementado está a criação de ambientes favoráveis à saúde. Nessa direção, 

os centros de convivência para idosos podem ser enquadrados neste ponto por 

serem um ambiente que facilita e favorece a saúde desta população (BRASIL, 

2007).  

 De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, o objetivo 

geral a ser alcançado é  

Promover a qualidade de vida e reduzir 
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
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seus determinantes e condicionantes – modos de 
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 
essenciais (BRASIL, 2006b, p.19). 
 

 Em consonância com os princípios da política supracitada estão também 

os preceitos advindos da proposta para um “envelhecimento ativo” da OMS 

(WHO, 2005). De acordo com esta proposta, direcionada principalmente às 

pessoas com idades mais avançadas, o enfoque deixa de ser baseado nas 

suas necessidades (como alvos passivos) e passa a ter uma abordagem 

baseada em direitos (à igualdade de oportunidades e tratamento em todos os 

aspectos da vida à medida que envelhecem). A necessidade de incentivar e 

equilibrar responsabilidade pessoal (auto-cuidado), ambientes amistosos para 

a faixa etária e solidariedade entre gerações deve ser reconhecida pelos 

programas e políticas de envelhecimento ativo. O planejamento e preparo para 

a velhice são atitudes a serem adotadas pelas famílias e pelos indivíduos que 

precisam se esforçar para assumir uma postura de práticas saudáveis em 

todas as fases da vida. “Ao mesmo tempo, é necessário que os ambientes de 

apoio façam com que as opções saudáveis sejam as mais fáceis” (WHO, 2005, 

p.18). Neste sentido, considerando as atividades comumente oferecidas nos 

CCI e seu alcance cada vez maior no atendimento de pessoas idosas, os CCI 

se tornam grandes ambientes de apoio aos programas e políticas de 

envelhecimento ativo que por sua vez, podem levar mais facilmente à escolha 

de opções saudáveis. No entanto, o que precisa ser avaliado é se a 

participação em CCI, principalmente em atividade físicas neles oferecidas, 

pode reduzir o risco de quedas nestes idosos. 
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III – OBJETIVOS 

 

 Investigar a prevalência de quedas acidentais em idosos freqüentadores 

de centro de convivência para idosos (CCI) e a influência das variáveis faixa 

etária, sexo, estado civil, escolaridade, renda familiar por pessoa, 

aposentadoria, inserção no mercado de trabalho, estado cognitivo, tempo de 

registro no CCI, atividade praticadas no CCI e nível de atividade física, na sua 

ocorrência.  

 

 Estimar o nível de atividade física de idosos que freqüentam CCI e 

analisar as variáveis associadas (faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade, 

renda familiar por pessoa, aposentadoria, inserção no mercado de trabalho, 

estado cognitivo, tempo de registro no CCI e quedas). 

 

 Analisar as possíveis associações entre nível de atividade física e 

fatores como número de quedas, período, local, ocorrência de fratura ou 

ferimento, procura por atendimento médico e medo de cair, para a mais recente 

queda acidental relatada pelos idosos que freqüentam CCI. 
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IV – MÉTODO 

 

4.1. Delineamento 

 

 Esta pesquisa observacional é caracterizada como um estudo seccional 

(Cross-sectional). O estudo seccional, ou transversal, é um estudo 

caracterizado pela observação direta de determinada quantidade planejada de 

indivíduos ou de unidades de observação, em uma única oportunidade. As 

unidades de observação de um estudo seccional costumam ser selecionadas 

aleatoriamente. Uma vez que a característica essencial de um estudo seccional 

é a observação de cada individuo em uma única oportunidade, a inferência é 

feita pela referência dos resultados a uma população definida em um local e 

em determinada época (MEDRONHO et al, 2009). Rouquayrol e Almeida Filho 

(1999) descrevem uma pesquisa desta natureza como um tipo de “estudo 

epidemiológico no qual fator e efeito são observados num mesmo momento 

histórico” (p.156). 

 

4.2. Área do estudo 

 

 Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, região Centro-oeste do 

Brasil, possui uma área territorial de 3.538,17 km2, e uma população de 

aproximadamente 527 mil habitantes (IBGE, 2008). Possui um clima tropical 

úmido no verão (de dezembro a fevereiro) e seco no inverno (de junho a 

agosto) e a temperatura máxima nos dias mais quentes pode chegar em torno 

de 45ºC e a mínima varia entre 12 e 14ºC (HISTÓRIA, 2008).  

 Conforme dados do PNAD 2006, a porcentagem de idosos na região 

Centro-oeste era de 8,2%, sendo de 7,9% no estado de Mato Grosso (IBGE, 

2007).  

 A população de idosos em Cuiabá é de aproximadamente 27.400 

pessoas (60 anos ou mais). Até dezembro de 2006, estavam inscritos nos 

Centros de Convivência para Idosos (CCI) existentes na cidade um total de 

4.286 idosos. 

 Existiam até o momento do estudo três CCI na cidade de Cuiabá. O CCI 

“Aideê Pereira Nascimento” foi o primeiro a ser inaugurado. Desde 04 de 
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outubro de 1999 está localizado na Rua Flamengo s/no., no bairro Novo 

Horizonte. O seu espaço físico é menor que os demais CCI, e é o único que 

não possui espaço para piscina.  

 O CCI “Padre Firmo Duarte” foi o segundo a ser inaugurado (em 15 de 

setembro de 2000) e localiza-se em um bairro da cidade de Cuiabá de fácil 

acesso a ônibus coletivo e próximo de ruas onde se concentram espaços 

comerciais como lojas, supermercados entre outros. Situa-se na Avenida Beira 

Rio, n.º 5.100, no Bairro Dom Aquino, localização próxima também de um dos 

limites municipais que faz divisa com a cidade de Várzea Grande.  

 O CCI “Maria Ignez França Auad” é o mais recente e o que agrupa o 

maior número de idosos inscritos. Foi inaugurado em 08 de abril de 2003 e está 

localizado na Avenida Curió, n.º 250, no Bairro CPA III – Setor II..  Sua 

construção é idêntica a do CCI “Padre Firmo Duarte”, mas são distantes em 

localização. Já o “Maria Ignez França Auad” e o “Aideê Pereira Nascimento” 

situam-se em bairros próximos, localizados na direção do Centro Político 

Administrativo de Cuiabá.  

 Em Cuiabá, compete ao setor de Apoio à Pessoa Idosa, que é um 

componente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 

Humano – SMASDH da cidade, coordenar os Centros de Convivência para 

Idosos. 

 Há disponibilizado nos locais, atendimento médico (consultas) e de 

enfermagem, avaliação e intervenção fisioterápica, psicológica, psicoterápica, 

nutricional, fonoaudiológica, e de terapia ocupacional. Coral, teatro, 

alfabetização e oficina de trabalhos manuais (crochê, corte e costura, pintura 

em tecido, pintura em tela, reciclagem de papel, confecção de enxovais para 

bebê, entre outros) são atividades oferecidas nos centros.  

 As atividades físicas desenvolvidas são hidroginástica (nos CCI “Padre 

Firmo Duarte” e “Maria Ignez França”), caminhada, dança, dança de salão, 

ioga, Tai Chi Chuan e jogos recreativos adaptados. Todo atendimento é 

oferecido de forma inteiramente gratuita tendo como exigência para o ingresso 

nas atividades, possuir idade mínima de 60 anos. 

 Uma das atividades muito procuradas pelos idosos é o Baile Popular, 

realizado às quartas-feiras, que visa à integração entre os participantes 

proporcionada pelos momentos de lazer fisicamente ativo. 



 24 

 

4.3. População 

 

 O estudo teve por base a população total de idosos freqüentadores dos 

três CCI da cidade de Cuiabá, inscritos até dezembro de 2006, ou seja, 4286 

idosos.  

 Obedecendo aos critérios de inclusão propostos, foram incluídas no 

estudo pessoas que atenderam os seguintes termos: 

a. idade igual ou maior que 60 anos; 

b. idosos de ambos os sexos, com período de registro de 

participação em pelo menos um dos CCI igual ou superior a 12 

meses. 

 Por meio de um levantamento mais detalhado dos registros encontrados 

nos arquivos dos CCI, pôde-se selecionar os idosos que se encontravam nos 

requisitos requeridos nos critérios de inclusão do estudo, bem como detectar se 

havia registro de pessoas em mais de um CCI, o que neste caso, levou a 

inclusão de cada indivíduo em apenas um dos centros, evitando a duplicação 

de dados. 

 Em conformidade aos critérios de inclusão descritos acima havia 2299 

idosos no CCI “Maria Ignez França” (A), 985 idosos no CCI “Padre Firmo 

Duarte” (B) e 193 idosos registrados no CCI “Aideê Pereira Nascimento” (C), 

portanto somando uma população de 3477 idosos. 

 

4.4. Método de amostragem 

 

 Nesta pesquisa foi utilizada amostragem aleatória estratificada 

proporcional ao tamanho da população, onde =
i

w  é a fração de observações 

assinadas ao estrato i , isto é, N/Nw
ii

=  e =
i

p  proporção populacional do 

estrato i  ( 5,0=p  quando não há informação sob p ). 

 Para a determinação do tamanho da amostra da pesquisa foi 

considerada uma população total de 3477 idosos dos três centros de 

convivência existentes na cidade de Cuiabá, um nível de confiança de 95%, 

isto é, Zα/2=1,96, um erro de 5% (d=0,05) e uma proporção de 0,5, pois não 
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existia informação sob p  no Estado de Mato Grosso. O valor de =
i

w  é a 

fração de observações assinadas ao estrato i , isto é, N/Nw
ii

= . Utilizando 

esses valores o tamanho de amostra aproximado foi de 350 idosos. Estes 

valores são apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Tamanho de população (N), fração (

i
w ) e tamanho de amostra 

aproximada (n) para todos os idosos considerados na pesquisa. 
Centro de Convivência População (N) 

i
w  n 

Aideê Pereira dos Nascimento 193 0,0555 20 
Padre Firmo 985 0,2833 100 
Maria Ignês França 2299 0,6612 230 
Total 3477 1,0000 350 

 

 

 No entanto esta população de idosos é constituída por duas faixas de 

idade, sendo a primeira de 60 a 79 anos e a segunda com 80 anos ou mais, 

conforme apresentado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Tamanho de população (N), proporção (p) e tamanho de amostra 
aproximada (n) para todos os idosos considerados na pesquisa. 
Centro de Convivência Idosos com 60 a 79 

anos 
Idosos com 80 anos ou 

mais 
Total 

Aideê Pereira dos 
Nascimento 

179 14 193 

Padre Firmo 907 78 985 
Maria Ignês França 2016 283 2299 
Total 3102 375 3477 
 

 

 Para uma melhor representatividade, os tamanhos de amostras por cada 

centro de convivência da Tabela 1, podem ser selecionados proporcionalmente 

para cada uma das duas faixas de idade.  

 Assim, a Tabela 3 apresenta o tamanho da população e o tamanho da 

amostra final, considerando os estratos centro de convivência e faixa de idade 

(60 a 79 anos e 80 anos ou mais).  
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Tabela 3 - Tamanho de população (N) e tamanho de amostra aproximada (n) 
estratificada por centro de convivência e em duas faixas de idade. 

População por faixa 
de idade 

Amostra por faixa 
de idade 

Centro de 
Convivência 

Idosos 
com 60 

a 79 
anos 

Idosos 
com 80 
anos ou 

mais 

População 
total (N) 

Idosos 
com 60 a 
79 anos 

Idosos 
com 80 
anos ou 

mais 

Tamanho 
de 

amostra 
total (n) 

Aideê Pereira 
dos 
Nascimento 

179 14 193 18 2 20 

Padre Firmo 907 78 985 90 10 100 
Maria Ignês 
França 

2016 283 2299 200 30 230 

Total 3102 375 3477 308 42 350 
 

 A seleção de cada amostra foi feita aleatoriamente em cada centro de 

convivência e por cada faixa de idade. Para esta seleção foi utilizado o pacote 

estatístico MINITAB V 14. 

 

4.5. Procedimentos 

 

 Foi feita uma visita aos CCI de Cuiabá para informar os objetivos e o 

método da pesquisa para a ciência e anuência dos responsáveis a respeito da 

realização da mesma. Após a aprovação da execução da pesquisa pela 

coordenação do Apoio à Pessoa Idosa – API (coordenação geral dos CCI) e 

posteriormente pelos Comitês de Ética em Pesquisa (item 4.8. Aspectos éticos 

da pesquisa, p.37) (ANEXO A), foram identificados os componentes da 

amostra de modo aleatório. 

 Os idosos selecionados foram convidados a participar do estudo, 

informados via telefone ou por contato pessoal. Para esses, foi apresentado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) o qual explica os 

objetivos do estudo, possíveis riscos e benefícios aos participantes.  

 

5.5. Instrumentos 

 

 Os idosos que aceitaram participar do estudo responderam aos itens da 

Ficha de identificação e perfil social do idoso (APÊNDICE B), o Mini-Exame do 

Estado Mental – MEEM (ANEXO B), o Questionário Internacional de Atividades 
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Físicas - IPAQ versão curta (ANEXO C) e, somente os idosos que tinham 

sofrido queda nos últimos 12 meses, responderam ao Questionário de 

Caracterização de Quedas (APÊNDICE C).  

 Todos os instrumentos foram aplicados em forma de entrevista pela 

pesquisadora responsável e por pesquisadores devidamente treinados por ela. 

A capacitação foi realizada inicialmente simulando a situação real da pesquisa 

de campo entre os próprios pesquisadores, monitorando o tempo para 

aplicação de cada questionário e discutindo sobre dúvidas quanto à aplicação 

dos mesmos para a padronização de procedimentos. 

 Esta etapa foi realiza de outubro a novembro de 2007 e de fevereiro a 

abril de 2008.  

 

 4.6.1. Ficha de identificação e perfil social do idoso 

 

 Os dados obtidos por meio da Ficha de identificação e perfil social do 

idoso foram agrupados para descrever as características da amostra de idosos 

freqüentadores de Centro de Convivência para Idosos. 

 As variáveis foram as seguintes: 

1) Sexo, como variável dicotômica (masculino e feminino); 

 

2) Idade, como variável obtida pela idade mencionada pelo idoso em anos 

completos. As idades foram divididas em categorias segundo faixas etárias que 

compreendem cinco anos, de 60 a 64 anos, de 65 a 69 anos, de 70 a 74 anos, 

de 75 a 79 anos e a faixa de idade de 80 anos ou mais, que compreende os 

idosos considerados mais velhos ou “velhíssimos”, nos descritores em Ciências 

da Saúde – DeCS;  

 

3) Estado civil, como variável categórica classificada nas categorias 

relacionadas ao estado conjugal: solteiro, casado, viúvo ou separado 

(desquitado ou divorciado); 

 

4) Escolaridade, como variável classificada em cinco categorias. A categoria 

“Analfabeto” agrupou idosos que não passaram pela educação formal. A 

categoria “1 a 4 anos de estudo” incluiu os idosos que cursaram da 1ª a 4ª 
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série do ensino fundamental (de forma completa ou incompleta). A categoria “5 

a 8 anos de estudo” agrupou idosos que cursaram da 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental (de forma completa ou incompleta). A categoria “9 a 11 anos de 

estudos” agrupou idosos que cursaram o ensino médio completo ou 

incompleto. A categoria “12 anos ou mais” compreendeu os idosos que 

cursaram o ensino superior (incompleto ou completo) e aqueles que cursaram 

pós-graduação. 

 

5) Renda, como variável categórica que se refere à renda familiar por pessoa 

definida como a soma total da renda de toda a família dividida pelo número de 

membros que fazem parte do núcleo familiar, vivendo na mesma casa. No 

momento da coleta de dados, o entrevistador perguntava a renda total da 

família e o número de pessoas que vivem desta renda. Esta variável foi obtida 

de maneira confiável já que os voluntários responderam a esta questão com 

boa vontade não apresentando nenhuma objeção. A categorização dos dados 

foi estabelecida posteriormente com base no salário mínimo brasileiro 

(R$380,00) no período da coleta de dados do presente estudo. As categorias 

são as seguintes: “menos de 1”, de “1 a menos de 2”, de “2 a menos de 4” e de 

“4 ou mais” salários mínimos. 

 

6) Aposentadoria, classificada em quatro categorias. A categoria 

“Aposentado” agrupou idosos aposentados por tempo de serviço (homens com 

35 anos de contribuição com a previdência e mulheres com 30 anos de 

contribuição), por idade (65 anos para homens e 60 anos para mulheres) ou 

por invalidez (benefício recebido pelo trabalhador que, por doença ou acidente, 

for considerado incapaz para executar suas atividades ou outro tipo de serviço 

para seu sustento). A categoria “Sem benefício” agrupou os idosos que não 

possuem nenhum tipo de benefício ou aposentadoria oferecida pelo governo. A 

categoria “Pensionista” agrupou os idosos que recebem pensão como 

dependentes de um segurado da previdência social que faleceu. A categoria 

“Aposentadoria e pensão” agrupou idosos que são aposentados e que também 

recebem pensão. 
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7) Inserção no mercado de trabalho, como variável dicotômica (sim e não) 

obtida levando em consideração o trabalho formal ou informal que resulta em 

renda para o idoso. Neste item não foi considerado trabalho voluntário. 

 

8) Estado cognitivo, como variável obtida pelo agrupamento de indivíduos 

realizado por meio do cruzamento de dados referentes a variável escolaridade 

com a pontuação total no Mini-exame do Estado Mental – MEEM (descrito a 

seguir) o que resultou em uma variável dicotômica que dividiu os indivíduos na 

categoria “igual ou acima do ponto de corte” proposto por Brucki (2003) ou 

“abaixo do ponto de corte” de acordo com suas respectivas pontuações.  

 

 As variáveis à respeito das características dos idosos relacionadas ao 

tempo de registro e as atividades realizadas pelos freqüentadores de Centro de 

Convivência foram descritas da seguinte maneira. 

 

1) Tempo de registro no CCI, como variável obtida pelos anos completos de 

registro no CCI. Os valores foram agrupados nas seguintes categorias, 1 a 2 

anos, 3 a 4 anos e 5 a 7 anos de registro. 

 

2) Atividades que o idoso participava no CCI agrupou variáveis relacionadas 

as atividades realizadas pelos idosos no CCI por eles relatadas. Além das 

atividades oferecidas pelos centros, também foram incluídas, atividades como 

“convívio social” (ir ao CCI para conversar com amigos, passear, etc.) e “jogos 

de mesa” (jogar dominó, damas, cartas, sinuca, entre outros jogos). A categoria 

“Não Freqüenta Regularmente” foi adicionada para agrupar as pessoas que 

fizeram registro no CCI e não freqüentaram de maneira regular as atividades 

do CCI. Cada variável foi caracterizada como dicotômica (sim ou não).  

 Para facilitar a descrição e discussão dos resultados, as atividades 

foram agrupadas em quatro grandes divisões de acordo com suas 

características ou finalidades da seguinte maneira: a) Atividades Físicas, como 

caminhada, ginástica, hidroginástica, Tai Chi Chuan e dança; b) Atividades 

Sociais, como baile, jogos de mesa, missa, terço e convívio social; c) 

Atividades Educacionais, como alfabetização, coral, atividades manuais, cursos 

e teatro; e d) Serviços de Saúde, como atendimento médico (excluindo-se os 
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atendimentos para atestar que o idoso está apto a praticar alguma atividade 

física no CCI, o que é obrigatório para sua participação), odontologia e 

fisioterapia. 

 

3) Número de atividades que o idoso participava, foi obtida como variável 

numérica obtida pela soma das atividades mencionadas no item anterior. 

 

 4.6.2. O Mini-Exame do Estado Mental – MEEM 

 

  O MEEM foi aplicado para avaliar se existia algum comprometimento 

cognitivo que impossibilitasse o idoso de se recordar de eventos passados. O 

MEEM é composto por 30 questões agrupadas em categorias que avaliam as 

seguintes funções cognitivas específicas: 

 a) Orientação (temporal e espacial), a qual um ponto é dado a cada 

resposta correta (total de 10 pontos). 

 b) Memória imediata, sendo um ponto dado para cada palavra repetida 

acertadamente (total de 3 pontos) 

 c) Atenção e cálculo, a qual se considera um ponto para cada subtração 

correta. Se houver erro, há a correção e prosseguimento do teste com os 

próximos cálculos (total de 5 pontos).  

 d) Evocação, a qual um ponto é dado para cada palavra certa lembrada 

do item memória imediata (total de 3 pontos). 

 e) Linguagem, na qual se avalia a capacidade de nomeação, a qual um 

ponto é dado para cada nomeação correta (relógio, caneta). Para a capacidade 

de repetição, um ponto é dado para a repetição perfeita da frase “Nem aqui, 

nem ali, nem lá”. A capacidade de reprodução de um comando é pontuada 

para cada procedimento executado, totalizando três pontos. A capacidade de 

leitura é avaliada dando-se um ponto para o indivíduo que ler a frase “feche os 

olhos” e executar o que está sendo pedido. A escrita com compreensão é 

verificada dando-se um ponto para uma frase (que tenha começo, meio e fim) 

dita ou escrita, não sendo considerados erros ortográficos ou gramaticais. 

Neste item o total é de 8 pontos. 
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 f) Atividade remota, a qual um ponto é dado para a cópia do desenho 

apresentado como modelo, considerado quando a pessoa desenha as duas 

figuras geométricas interseccionadas. 

 A pontuação do MEEM varia de 0 a 30 pontos. Alguns pontos de corte 

foram estabelecidos por estudos encontrados na literatura, inicialmente 

estabelecido em 24 pontos (FOSTEIN et al, 1975). Posteriormente, para a 

população brasileira e conforme a escolaridade do respondente, Almeida 

(1998) estabeleceu como ponto de corte de 20 pontos para analfabetos e de 24 

para escolarizados. Já em estudo de Brucki et al (2003) foram propostos 

pontos de corte que variavam de acordo com os anos de estudo da pessoa, ou 

seja, 20 pontos para analfabetos, 25 para 1 a 4 anos de escolaridade, 26 para 

5 a 8 anos, 28 para 9 a 11 anos e 29 para quem possui ensino superior.  

 No presente estudo, optou-se por utilizar a pontuação proposta por 

Brucki et al (2003) para análise da variável “Estado Cognitivo”, 

complementando a descrição do perfil dos idosos que freqüentavam o CCI.

 Como dito anteriormente, o escore mínimo de 20 pontos, também 

utilizado em estudos prévios (LUUKINEN et al, 2007), foi tomado como critério 

de exclusão de idosos somente nas análises dos dados referentes ao IPAQ e 

ao Questionário de caracterização de quedas.  

 

 4.6.3. O Questionário Internacional de Atividades Físicas - IPAQ 

versão curta 

 

 O IPAQ identifica o nível de atividade física e contém perguntas sobre a 

freqüência (dias por semana) e a duração (minutos por dia) da realização de 

atividades físicas moderadas, vigorosas e da caminhada. Todos os passos a 

serem seguidos para a organização do banco de dados descritos no Guia de 

processamento de dados e análises do IPAQ (GUIDELINES, 2008), foram 

seguidos antes do cálculo de scores de atividade física em MET-

minutos/semana. Em seguida, a partir dessas informações foi realizada a 

classificação dos indivíduos em três categorias de acordo com as diretrizes 

indicadas neste guia. As três categorias referentes ao nível de atividade física 

(NAF) são explicadas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Classificação categórica e descrição do nível de atividade física obtida 
por meio da aplicação do IPAQ. 

NAF DESCRIÇÃO 
Baixo • È o nível mais baixo de atividade física. As pessoas que não 

se encontrarem dentro dos critérios para as categorias 
moderado e alto são considerados com nível “baixo”. 

 
 

Moderado • Este nível inclui a pessoa que apresenta um modelo de 
atividade física que contemple um dos critérios a seguir:  

 
a) 3 ou mais dias de atividade e intensidade vigorosa pelo menos 
20 minutos por dia ou 
 
b) 5 ou mais dias de atividade de intensidade moderada e/ou 
caminhada pelo menos 30 minutos por dia ou ainda 
 
c) 5 ou mais dias de alguma combinação de caminhada, atividade 
de intensidade moderada ou vigorosa encontrando-se em um 
mínimo de atividade física total de pelo menos 600 MET-
minutos/semana. 
 
• Os indivíduos que encontrarem-se em pelo menos um dos 

critérios acima devem ser definidos como o nível mínimo de 
atividade acumulada e, portanto classificados no nível 
“moderado”. 

 
 

Alto • Esta categoria pode ser computada para descrever maiores 
níveis de atividade. Os critérios para classificação são: 

 
a) atividade de intensidade vigorosa pelo menos 3 dias alcançando 
no mínimo um total de atividade física de pelo menos 1500 MET-
minutos/semana ou 
 
b) 7 dias de alguma combinação de caminhada, atividade de 
intensidade moderada ou vigorosa encontrando-se em um mínimo 
de atividade física total de pelo menos 3000 MET-minutos/semana. 
 
 

 

 4.6.4. O questionário de caracterização de quedas 

 

 Por meio do Questionário de caracterização de quedas as variáveis 

relacionadas às quedas foram: 

 

1) Queda, caracterizada como variável dicotômica obtida pela presença ou 

ausência de quedas acidentais nos últimos 12 meses anteriores a aplicação do 

questionário.  
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2) Freqüência, caracterizada como variável obtida pelo número de quedas 

sofridas pelo idoso nos últimos 12 meses anteriores a aplicação do 

questionário. 

 

3) O Período de ocorrência foi uma variável considerada categórica obtida 

para cada uma das quedas relatadas. As 24 horas do dia foram divididas em 

períodos. As categorias foram: “Manhã” (das 06:00 as 11:59), “Tarde” (das 

12:00 as 17:59), “Noite” (das 18:00 as 23:59) e “Madrugada” (00:00 as 05:59). 

A categoria “Não sabe” foi incluída para agrupar os idosos que poderiam não 

se lembrar do período da ocorrência da queda. 

 

4) As Conseqüências foram identificadas agrupando-se os relatos sobre 

ferimentos, lesões, ou conseqüências de lesões resultantes de cada uma das 

quedas sofridas pelos idosos que ocorreram logo após as quedas. Ferimento 

pode ser entendido como uma lesão local causada por um traumatismo 

externo. De acordo com o dicionário digital de termos médicos (LEITE, 2008), 

ferimentos e lesões são definidos como “Danos infligidos no corpo como 

resultado direto ou indireto de uma força externa, com ou sem rompimento da 

continuidade estrutural”. Lesão também pode ser definida como um dano a um 

tecido provocado por traumatismo (pancada, corte), queimadura, ferida; uma 

alteração patológica de qualquer órgão ou tecido na sua estrutura ou na sua 

atividade funcional, devido à doença ou traumatismo (LEITE, 2008). Baseadas 

nos conceitos anteriores, as conseqüências foram classificadas em categorias 

e assim definidas4: 

 a) “Fratura”, definida como a perda da continuidade óssea por trauma. 

Osso quebrado. 

 b) “Luxação”, como o deslocamento de dois ou mais ossos com relação 

ao seu ponto de articulação normal. Separação das superfícies ósseas de uma 

articulação. 

                                                           
4
 Definições extraídas dos seguintes dicionários:  

GUIMARÃES, D.T. Dicionário de termos médicos e de enfermagem. São Paulo: Rideel, 2002. 
LEITE, E.M.D. Dicionário digital de termos médicos 2007. Disponível 
em:<http://www.pdamed.com.br/diciomed/pdamed_0001_aa.php> Acesso em: julho de 2008. 
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 c) “Escoriação”, como lesão discreta como conseqüência de trauma, 

resultando em perda de substância superficial da pele, mucosas ou de 

estruturas membranosas em contato com o meio exterior como a córnea, 

recuperando integralmente com o processo cicatricial. Abrasão, erosão, perda 

superficial dos tecidos. Ferida superficial. 

 d) “Contusão”, como lesão corporal produzida por golpe, que não 

ocasiona corte dos tecidos, mas que provoca a acumulação e derrame de 

sangue e linfa sob a pele. Não rompe a pele, mas fere os tecidos. 

 e) “Corte”, como ferimento causado por instrumento cortante. 

Caracteriza-se por seus bordos bem nítidos e ausência de destruição tissular 

 f) “Hematoma”, como  

acúmulo de sangue extravasado capturado nos tecidos 
cutâneos ou em um órgão, que resulta de trauma ou de 
hemostasia incompleta após cirurgia. Inicialmente, há 
sangramento franco no interior do espaço; se o espaço for 
limitado, a pressão se torna lenta e eventualmente pára o fluxo 
do sangue. O sangue coagula-se, o soro acumula-se, o 
coágulo endurece e a massa se torna palpável ao examinador 
sendo quase sempre dolorosa para o paciente. (ANDERSON e 
ANDERSON, 2001, p. 441-442).  
 

 Uma ou mais dessas conseqüências foram relatadas pelos idosos que 

utilizaram de linguagem simples para explicá-las. Dessa forma, as 

denominações dadas às lesões e aos ferimentos sofridos foram interpretadas 

pelo entrevistador5.  

 A classificação “Outros” também foi apresentada para ser assinalada 

quando o idoso apresentasse outro tipo de conseqüência não listada no 

instrumento. A ausência de conseqüências foi classificada como “nada”. 

 

5) A Procura por atendimento médico, considerada como variável dicotômica 

foi obtida pela resposta afirmativa ou negativa do idoso a pergunta: “O senhor 

procurou um médico ou um serviço de emergência de hospital?” Considerando 

se essa procura foi realizada imediatamente após a ocorrência de cada uma 

das quedas. 

 

                                                           
5 Os relatos dos idosos com trechos de frases como “ficou roxo” foram interpretados como 
hematoma, “quebrei a perna” como fratura, “ralei o joelho” como escoriação, “cortou e teve que 
dar ponto” como corte, por exemplo. 
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6) O Local foi classificado como uma variável dicotômica obtida por meio das 

informações das questões 6 e 7 do questionário. A classificação de local da 

queda “Dentro de casa” agrupou idosos que sofreram queda em sua 

residência, o que inclui quintal, varanda, jardim, ou outros espaços que 

integram a sua residência. A classificação “Fora de casa” agrupou os idosos 

que sofreram quedas em qualquer espaço externo a sua residência. Esta 

classificação foi realizada para cada uma das quedas sofridas. 

 

7) O Medo de cair foi considerado como uma variável categórica ordinal que 

diz respeito à presença ou ausência de medo de cair novamente. Considerou-

se também a sua intensidade, graduada em “Não, nenhum medo”, “Sim, pouco 

medo” e “Sim, muito medo”. 

 

 Obedecendo aos critérios de exclusão do presente estudo, seriam 

excluídos os idosos que se encaixaram nos seguintes termos: 

a. idosos que não concordaram em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, com isso não aceitando 

participar do estudo; 

 

b. idosos com déficit visual ou auditivo severos (não compensados 

por uso de óculos ou aparelho auditivo) que os impossibilitem de 

responder aos questionários; 

 

c. idosos que apresentaram, após a análise dos dados do 

instrumento Mini-exame do Estado Mental – MEEM, pontuação 

menor do que 20 pontos foram excluídos das análises de dados 

referentes ao Questionário Internacional de Atividade Física – 

PAQ - versão curta e do Questionário de Caracterização de 

Quedas. 



 36 

4.7. Análise dos dados 

 

 Foi empregada a análise estatística descritiva para apresentar as 

características dos idosos da amostra por meio de tabelas e gráficos, 

apresentando freqüências e porcentagens. 

 Para responder ao primeiro objetivo foi empregada a análise de 

regressão logística binária considerando como variável dependente (desfecho) 

a ocorrência ou não de quedas e as seguintes variáveis independentes 

(preditoras): idade, sexo, estado civil, escolaridade, aposentadoria, inserção no 

mercado de trabalho, renda, estado cognitivo e nível de atividade física. No 

modelo, ou modelagem matemática, os coeficientes de regressão são 

estimados por algoritmos de cálculo advindos de um conjunto de dados, de 

acordo com modelos lineares ou não-lineares. O modelo logístico é largamente 

empregado em estudos de caso-controle, mas também pode ser usado com os 

dados de estudos seccionais ou de coortes (MEDRONHO et al, 2009). 

 A regressão logística é um tipo de análise estatistica que, por meio de 

um conjunto de observações, tem como objetivo produzir um modelo que 

permita a predição de valores tomados por uma variável categórica, 

frequentemente binária, a partir de uma série de variáveis explicativas (que 

podem ser contínuas ou dispostas em categorias) (HARRELL JR, 2001).  

 O método stepwise foi utilizado para auxiliar na seleção das variáveis a 

serem inseridas no modelo de análise. Neste modelo, muito utilizado em 

estudos exploratórios, as variáveis são incluídas no modelo uma a uma e a 

seleção da seqüência de entrada dos preditores na equação é feita 

estatisticamente. 

 Também foi construída uma curva ROC (Receiver Operator Characteristi 

Curve). A curva ROC corresponde a uma metodologia muito empregada 

atualmente para verificar a qualidade do modelo. Essa gráfico de linha verifica 

a probabilidade de ocorrência de um resultado positivo verdadeiro contra a 

probabilidade de um resultado falso positivo, para diferentes pontos de corte. 

De acordo com Medronho et al (2009) a maior proximidade da curva ao canto 

superior esquerdo do gráfico indica melhor qualidade do modelo. Ou seja, na 

apresentação dos resultados usa-se a área sob a curva como medida de 

qualidade de acerto. Com o cálculo da probabilidade de risco foi possível 
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estimar a probabilidade de ocorrência de queda, dado o ajuste ou combinação 

das variáveis apresentadas no modelo estatístico. Além desses dados, este 

gráfico apresenta outras informações mais detalhadas. Apresenta os valores de 

sensitividade, ou seja, a probabilidade do teste produzir um resultado que o 

indivíduo caiu, dado que este indivíduo realmente tenha sofrido uma queda e, 

valores de especificidade, ou seja, a probabilidade do teste produzir um 

resultado que o indivíduo não caiu, dado que este realmente não tenha sofrido 

queda (PAGANO e GAUVREAU, 2004). Tomando as categorias da variável 

queda como sim (UM) e não (ZERO), o valor também apresentado na curva 

ROC, de predição positiva (PV+) refere-se a probabilidade do idoso realmente 

ter caído quando o modelo ajusta o valor UM para este indivíduo e de predição 

negativa (PV-), refere-se a probabilidade do idoso realmente não ter caído 

quando o modelo ajusta o valor ZERO para este indivíduo.  

 Foram apresentadas as razões de chance brutas de ocorrência de 

quedas bem como as calculadas pelo modelo por meio dos respectivos 

cálculos da Odds ratio (OR). Para a realização desses procedimentos de 

análise de dados, foi utilizado o software livre R.  

 As hipóteses sendo testadas são: 

 Hipótese de nulidade: a OR é estatisticamente igual a 1,00 ou seja, não 

há associação entre a variável estudada e queda. 

 Hipótese alternativa: a OR é estatisticamente diferente de 1,00 ou seja, 

há associação entre a variável estudada e queda. Desta maneira, poderemos 

avaliar o papel da chance (ocorrência de quedas), por meio do teste destas 

hipóteses estatísticas, como uma possível explicação para as associações 

observadas. 

 A análise de regressão logística ordinal foi realizada para responder ao 

segundo objetivo, tomando-se como variável dependente o nível de atividade 

física (baixo, moderado e alto) em relação as seguintes variáveis: sexo, faixa 

etária, estado civil, tempo de registro no CCI, escolaridade, renda, 

aposentadoria, inserção no mercado de trabalho, estado cognitivo e queda.  

 Quando o desfecho a ser estudado é apresentado em categorias com 

ordenação, os modelos de regressão logística ordinal podem ser utilizados, 

permitindo também o cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento, ou 

seja, a odds ratio (ABREU, SIQUEIRA e CAIAFFA, 2009). De acordo com 
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Abreu et al (2008) enquanto a definição usual de OR refere-se a razão entre 

duas chances, para dados ordinais ela é definida em termos de probabilidades 

cumulativas. 

 Dos modelos de regressão logística ordinal, escolheu-se o Modelo de 

Odds Proporcional (MOP), também conhecido como um modelo logístico 

cumulativo, apropriado para analisar variáveis ordinais, provenientes de uma 

variável contínua que foi agrupada e que tenham suposição de odds 

proporcional válida (ABREU et al, 2008; ABREU, SIQUEIRA e CAIAFFA, 

2009). Para se testar a suposição de odds proporcional, foi usado um teste de 

escore (HARRELL JR, 2001). Um nível de significância de 5% foi adotado, e a 

probabilidade de significância foi descrita como p. Neste sentido, de acordo 

com a suposição proporcional de odds, apenas um valor de OR foi apresentado 

para cada variável, sendo o mesmo para todas as categorias de resposta 

dessas variáveis.  

 As hipóteses sendo testadas são: 

 Hipótese de nulidade: a OR é estatisticamente igual a 1,00 ou seja, não 

há associação entre a variável estudada e nível de atividade física. 

 Hipótese alternativa: a OR é estatisticamente diferente de 1,00 ou seja, 

há associação entre a variável estudada e nível de atividade física.  

 Para responder ao terceiro objetivo do estudo, também foi aplicada a 

Regressão logística ordinal, MOP, tomando-se novamente o nível de atividade 

física como variável dependente, mas em relação a algumas características da 

mais recente queda sofrida pelos idosos. Nesta análise, as variáveis 

independentes foram: número de quedas, período, ocorrência de fratura ou de 

ferimento, procura por atendimento médico, local da queda e medo de cair. 

 As hipóteses sendo testadas são: 

 Hipótese de nulidade: a OR é estatisticamente igual a 1,00 ou seja, não 

há associação entre a variável estudada referente à mais recente queda sofrida 

e nível de atividade física. 

 Hipótese alternativa: a OR é estatisticamente diferente de 1,00 ou seja, 

há associação entre a variável estudada referente à mais recente queda sofrida 

e nível de atividade física.  

 Para a realização dos procedimentos de análise de dados referentes à 

análise de regressão logística ordinal, foi utilizado o pacote estatístico SAS. 
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4.8. Aspectos éticos da pesquisa 

 

 Analisando criticamente os possíveis riscos e benefícios do presente 

estudo para os seres humanos, a coleta de dados envolveu aplicação de 

questionários e entrevistas para alguns participantes e, portanto, não ofereceu 

riscos. Mas se o idoso sentisse qualquer tipo de desconforto durante a 

execução da pesquisa, este teria o apoio necessário da pesquisadora e seria 

respeitada a sua decisão caso não quisesse continuar no estudo ou agendasse 

outro dia para a sua realização. Quanto aos benefícios, o voluntário teve o 

resultado da avaliação do seu nível de atividade física e de esclarecimentos 

sobre a prevenção de quedas. As informações a serem obtidas nesta pesquisa 

poderão permitir a adequação de ações no campo da saúde no sentido de se 

proporcionar amplo acesso às diversas modalidades de serviço direcionadas à 

população idosa. 

 Esta pesquisa atendeu as normas éticas para a realização de pesquisas 

com seres humanos, de acordo com a Resolução CNS 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

“Hospital Universitário Júlio Muller” – CEP/HUJM (aprovado em 13/06/07, 

protocolo: 364/CEP-HUJM/07) bem como ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – CEP/UNIFESP (aprovado em 13/07/07, 

Protocolo: CEP 1074/07) (ANEXO A). 

 Os CEP seriam informados de quaisquer efeitos adversos ou fatos 

relevantes que pudessem alterar o curso normal da pesquisa ocorressem. 
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V – RESULTADOS 

 

 5.1. Perfil do idoso freqüentador de centro de convivência 

 

 A média de idade da amostra total de 350 idosos foi de 70,5 ±7,14 anos 

(variando de 60 a 101 anos). Aproximadamente 88% dos idosos tinham até 79 

anos e 12% tinham 80 anos ou mais. A porcentagem de idosos em cada faixa 

de idade está apresentada na tabela 4. 

 Podemos observar também na tabela 4 que 74,3% da amostra eram 

mulheres e que as maiores porcentagens apresentadas em cada variável 

incluíram 29,4% de idosos na faixa etária de 65 a 69 anos, 40,3% de pessoas 

viúvos e 49,1% de idosos que tinham de um a quatro anos de estudo. A 

maioria (67,7%) era aposentada e não estava inserida no mercado de trabalho 

(77,7%).  

 A média da renda familiar por pessoa (soma total da renda de toda a 

família dividida pelo número de membros que fazem parte do núcleo familiar, 

vivendo na mesma casa) variou de R$90,00 a R$5.000,00. O salário mínimo da 

época da coleta de dados (R$380,00) foi o valor da mediana e da moda da 

amostra, e a maioria dos idosos (60,3%) tinha renda familiar de um a menos de 

dois salários mínimos (Tabela 4). 

 Em relação ao estado cognitivo, a média da pontuação dos idosos da 

amostra no MEEM foi 23,01 (± 3,81), variando de 11 a 30 pontos. Pela 

pontuação proposta por Brucki et al. (2003) que considera o nível de 

escolaridade como parâmetro para avaliação, 67,1 % dos idosos encontravam-

se abaixo do ponto de corte. 

 Considerando as características dos idosos participantes de CCI em 

relação ao sexo, observa-se que, a respeito da faixa etária, a maior 

porcentagem de idosos encontrava-se na faixa de idade de 65 a 69 anos, tanto 

homens (25,6%) quanto mulheres (30,8%). 

 Quanto ao estado civil, a maioria dos idosos do sexo masculino era 

casada (60%) enquanto que a maior parte das idosas era viúva (46,9%). 

 A maior porcentagem tanto de homens quanto de mulheres da amostra 

relatou possuir de um a quatro anos de estudo (55,6% e 46,9% 

respectivamente), como observado na amostra geral. 
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Tabela 4. Características da amostra geral de idosos freqüentadores de Centro 
de Convivência por sexo (n=350). 

Características 
n (%) 

 Homens 
90 (25,7) 

Mulheres 
260 (74,3) 

Total 
350 (100) 

Faixa etária (anos)  F % F % F % 
60-64  16 17,8 59 22,7 75 21,4 
65-69  23 25,6 80 30,8 103 29,4 
70-74  16 17,8 64 24,6 80 22,9 
75-79  21 23,3 29 11,2 50 14,3 
80 ou +  14 15,6 28 10,8 42 12 
        
Estado civil        
Solteiro  8 8,9 22 8,5 30 8,6 
Casado  54 60 75 28,9 129 36,9 
Viúvo  19 21,1 122 46,9 141 40,3 
Separado 
 

 9 10 41 15,8 50 14,3 

Escolaridade  
(anos de estudo) 

       

Analfabeto  10 11,1 41 15,8 51 14,6 
1 a 4   50 55,6 122 46,9 172 49,1 
5 a 8   19 21,1 47 18,1 66 18,9 
9 a 11  7 7,8 40 15,4 47 13,4 
12 ou mais  
 

 4 4,4 10 3,9 14 4,0 

Aposentadoria        
Aposentado  75 83,3 162 62,3 237 67,7 
Sem benefício  12 13,3 47 18,1 59 16,9 
Pensionista  3 3,3 39 15 42 12,0 
Aposentadoria e 
pensão 
 

 0 0 12 4,6 12 3,4 

Inserção no 
mercado de trabalho 

       

Sim  20 22,2 58 22,3 78 22,3 
Não 
 

 70 77,8 202 77,7 272 77,7 

Renda (SM)        
Menos de 1  13 14,4 29 11,2 42 12,0 
1 a menos de 2  43 47,8 168 64,6 211 60,3 
2 a menos de 4  26 28,9 49 18,9 75 21,4 
4 ou mais 
 

 8 8,9 14 5,4 22 6,3 

Estado cognitivo – 
MEEM 

       

≥ Ponto de corte  29 32,2 86 33,1 115 32,9 
< Ponto de corte 
 

 61 67,8 174 66,9 235 67,1 

F= freqüência; SM= Salário mínimo do período do estudo (R$380,00); MEEM= 
Mini-exame do Estado Mental (BRUCKI et al., 2003). 
 



 42 

 
 A aposentadoria foi o benefício recebido por 83,3% dos homens e 62,3% 

das mulheres. Enquanto 15% das mulheres eram pensionistas, 3,3% dos 

homens recebiam este tipo de benefício. Apenas as mulheres (4,6%) recebiam 

ambas, aposentadoria e pensão. 

 A variável sexo não influenciou a participação dos idosos no mercado de 

trabalho. A maioria deles não estava inserida no mercado de trabalho (77,8% 

dos homens e 77,7 % das mulheres). 

 A maioria das mulheres (64,6%) afirmou ser sua renda equivalente a 

uma quantia entre um a menos que dois salários mínimos da época da 

pesquisa (R$380,00) comparada a 47,8% dos homens que afirmaram receber 

esta mesma quantia. 

 Em relação ao estado cognitivo, homens e mulheres se mostraram 

dentro de um mesmo padrão (Tabela 4). 

 Cerca de 40% dos idosos da amostra estavam registrados nos seus 

respectivos centros de convivência em um período de três a quatro anos 

(Tabela 5). 

 Em geral, dentre as atividades de maior participação entre os idosos 

estava a hidroginástica (48%) e em seguida a ginástica (29,7%). Ambas do 

conjunto de modalidades de Atividades Físicas oferecidas pelo centro de 

convivência. Dentro do conjunto de Atividades Sociais, o Baile (19,1%) foi a 

atividade com maior porcentagem de idosos. Das Atividades Educacionais, 

7,1% participavam do Coral e dos Serviços de Saúde, 13,1% dos idosos 

declararam ter recebido atendimento médico (Tabela 5).  

 Quanto ao número de atividades praticadas no CCI pelos idosos, 

48,85% praticavam de duas a três atividades e 42,9% praticavam pelo menos 

uma atividade dentre as apresentadas na tabela 5.  

 Considerando as características dos idosos participantes de CCI no que 

diz respeito às atividades praticadas por eles no próprio centro de convivência, 

podemos apresentar alguns resultados relacionados à variável sexo (Tabela 5).

 Das atividades físicas oferecidas no CCI, a maioria das mulheres 

(56,1%) participava da hidroginástica enquanto 24,4% dos homens 

participavam dessa atividade. Observando a tabela 5 podemos verificar que as 

11 pessoas da amostra que praticavam Tai Chi Chuan eram do sexo feminino. 
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 Das atividades sociais, 30% dos homens relataram participar do Baile, 

comparados a 15,4% das mulheres. Os jogos de mesa tinham maior 

participação masculina (23,3%), neste somente uma mulher que compunha a 

amostra relatou participar. 

 A porcentagem dos idosos da amostra em atividades educacionais foi 

baixa. Dentre essas atividades, o coral foi a de maior participação entre as 

mulheres (8,8%). Nenhum homem relatou participar de atividades manuais ou 

de algum curso oferecido pelo CCI. 

 Dos serviços de saúde oferecidos, a maior porcentagem dos idosos 

(16,7% dos homens e 11,9 das mulheres) relatou receber atendimento (Tabela 

5). 

 De uma amostra de 350 idosos registrados em pelo menos um dos três 

CCI existentes na cidade de Cuiabá, apenas quatro homens (4,4%) e 14 

mulheres (5,4%) relataram não freqüenta-los com regularidade. 

 Foram observadas diferenças entre a quantidade de atividades 

praticadas pelos idosos e pelas idosas. A maior parte delas (51,2%) participava 

de duas a três atividades no CCI enquanto que a maior parte deles (53,3%) 

participava de apenas uma atividade. 
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Tabela 5. Tempo de registro e atividades praticadas pelos idosos freqüentadores 
de centro de convivência em relação ao sexo (n=350). 

Características  
  Homens Mulheres Total 

Tempo de registro no CCI  
(anos completos) 

 F % F % F % 

1 a 2   27 30 83 31,9 110 31,4 
3 a 4   42 46,7 100 38,5 142 40,6 
5 a 7  
 

 21 23,3 77 29,6 98 28 

Atividades praticadas no 
CCI 

       

Atividades físicas        
Hidroginástica  22 24,4 146 56,2 168 48 
Ginástica  12 13,3 92 35,4 104 29,7 
Caminhada  5 5,6 25 9,6 30 8,6 
Dança  3 3,3 23 8,9 26 7,4 
Tai Chi Chuan 
 

 0 0 11 4,2 11 3,1 

Atividades sociais        
Baile  27 30 40 15,4 67 19,1 
Jogos de mesa  21 23,3 1 0,4 22 6,3 
Convívio social  7 7,8 7 2,7 14 4 
Missa  5 5,6 8 3,1 13 3,7 
Terço semanal 
 

 1 1,1 5 1,9 6 1,7 

Atividades educacionais        
Coral  2 2,2 23 8,9 25 7,1 
Atividades manuais  0 0 16 6,2 16 4,6 
Alfabetização  3 3,3 6 2,3 9 2,6 
Cursos  0 0 2 0,8 2 0,6 
Teatro 
 

 1 1,1 1 0,4 2 0,6 

Serviços de saúde 
(atendimentos) 

       

Medicina  15 16,7 31 11,9 46 13,1 
Odontologia  3 3,3 4 1,5 7 2 
Fisioterapia 
 

 4 4,4 7 2,7 11 3,1 

Não freqüenta regularmente 
 

 4 4,44 14 5,38 18 5,1 

Número de atividades 
praticadas 

       

Nenhuma regularmente  4 4,4 14 5,4 18 5,1 
1  48 53,3 102 39,2 150 42,9 
2 a 3   38 42,2 133 51,2 171 48,9 
4 a 5  
 

 0 0 11 4,2 11 3,1 

F= freqüência. 
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 5.2. Prevalência de quedas 

 

 Observou-se que dos 291 idosos selecionados, 117 (40,2%) sofreram 

quedas acidentais nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa. A prevalência 

de quedas acidentais na amostra de idosos pode ser observada na Figura 1. 

 

40.2%

59.8%

Sim

Não

 

Figura 1. Prevalência de quedas acidentais em idosos freqüentadores de Centro 
de Convivência (n=291). 
 

 A freqüência e a porcentagem de quedas acidentais sofridas em cada 

faixa etária podem ser observadas na Tabela 6. Foi verificado que a maioria 

dos idosos (54,8%) com idades entre 75 a 79 anos sofreu quedas acidentais, 

um padrão diferente quando comparados com as demais faixas etárias. 

(Tabela 6). 

 Quanto a variável sexo, verificou-se que dos 75 homens da amostra, 

apenas 15 (20%) sofreram queda. Considerando as 216 idosas da amostra, 

102 (47,2%) afirmaram ter sofrido queda no ano anterior ao inquérito (Tabela 

6). 

 Observando a variável “estado civil”, verificou-se que a maioria dos 

idosos separados (divorciados ou desquitados) sofreu quedas (52,4%) 

enquanto que a maior porcentagem dos idosos em cada uma das demais 

categorias não sofreu.  

Quedas acidentais nos últimos 12 meses 
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 Em relação à escolaridade, uma maior porcentagem de idosos com 9 a 

11 anos de estudo (56,8%) e de idosos analfabetos (44%) sofreu quedas em 

comparação com as demais categorias desta variável. 

 Enquanto a maioria dos idosos pensionistas sofreu queda (61,8%), a 

porcentagem de idosos que sofreu queda em outras categorias estava entre 30 

e 45%. 

 A maioria dos idosos tanto inseridos quanto não inseridos no mercado 

de trabalho não sofreu queda (62,9% e 58,8% respectivamente) embora uma 

menor porcentagem de idosos que trabalhava (37,1% comparado a 41,2% que 

não trabalhava) tenha sofrido queda. 

 Quanto à renda, 43,9% dos idosos do grupo que recebia 1 a menos de 2 

salários mínimos sofreram queda enquanto que a porcentagem de idosos 

caidores das demais categoria girou entre 30 e 40% (Tabela 6). 

 Em relação ao estado cognitivo, avaliado pelo MEEM, a maioria dos 

idosos tanto do grupo com pontuação igual ou acima do ponto de corte quanto 

abaixo dele, não sofreu queda (63,5% e 57,4% respectivamente). 

 A tabela 7 diz respeito às variáveis relacionadas à participação do idoso 

no CCI, tempo de registro, quais atividades e em que quantidade elas eram 

praticadas. Nesta tabela, podemos verificar que 49,3% dos idosos que 

participavam há mais tempo (5 a 7 anos) sofreram queda, comparados aos 

37% dos idosos que freqüentam entre 1 a 2 ou 3 a 4 anos. 

 Das atividades físicas praticadas pelos idosos no CCI, mais da metade 

dos idosos participantes não sofreu queda exceto para a atividade Tai Chi 

Chuan em que a maioria (72,7%) sofreu. Contudo, deve-se levar em 

consideração o pequeno número de participantes nessa última atividade (11 

idosos). Dos que não sofreram queda, as menores porcentagens de idosos 

concentraram-se nas atividades de hidroginástica (37,8%) e ginástica (39,1%). 

O mesmo ocorreu com as atividades educacionais, onde mais da metade dos 

idosos participantes não sofreu queda exceto para a atividade “Cursos”. Todos 

os participantes desta atividade relataram quedas (n=2). 

 A maior porcentagem de idosos participantes de todas as atividades 

sociais pesquisadas ou beneficiados pelo atendimento em serviços de saúde 

no CCI não sofreu queda (Tabela 7).  
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 Quanto ao número de atividades praticadas, observou-se que metade 

dos idosos que participava de mais atividades no CCI (4 a 5) sofreu queda. 

Nesta variável, dos que sofreram queda, a menor porcentagem de idosos 

(38%) que sofreu queda estava no grupo que participava de apenas uma 

atividade. Tais resultados podem ser verificados na tabela 7. 

Tabela 6. Prevalência de quedas acidentais em relação à faixa etária, sexo, estado civil, 
escolaridade, aposentadoria, inserção no mercado de trabalho, renda e estado cognitivo 
dos idosos da amostra (n=291). 
   Quedas Acidentais 
   Sim  Não 
Faixa etária (anos) N  F %  F % 
60-64  67  26 38,8  41 61,2 
65-69 94  38 40,4  56 59,6 
70-74 64  21 32,8  43 67,2 
75-79 42  23 54,8  19 45,2 
80 ou + 
 

24  9 37,5  15 62,5 

Sexo        
Masculino 75  15 20  60 80 
Feminino 
 

216  102 42,2  114 57,8 

Estado civil        
Solteiro 25  7 28  18 72 
Casado 113  42 37,2  71 62,8 
Viúvo 111  46 41,4  65 58,6 
Separado 
 

42  22 52,4  20 47,6 

Escolaridade (anos de estudo)        
Analfabeto 25  11 44  14 56 
1 a 4 anos 145  52 35,9  93 64,1 
5 a 8 anos 63  25 39,7  38 60,3 
9 a 11 anos  44  25 56,8  19 43,2 
12 anos ou mais  
 

14  4 28,6  10 71,4 

Aposentadoria        
Aposentado 193  72 31,3  121 62,7 
Sem benefício 53  19 35,8  34 64,2 
Pensionista 34  21 61,8  13 38,2 
Aposentadoria e pensão 
 

11  5 45,5  6 54,5 

Inserção no mercado de trabalho        
Sim 70  26 37,14  44 62,86 
Não 
 

221  91 41,18  130 58,82 

Renda (SM)        
Menos de 1 33  13 39,4  20 60,6 
1 a menos de 2 171  75 43,9  96 56,1 
2 a menos de 4 67  22 32,8  45 67,2 
4 ou mais 
 

20  7 35  13 65 

Estado cognitivo – MEEM        
≥ Ponto de Corte 115  42 36,5  73 63,5 
< Ponto de Corte 176  75 42,6  101 57,4 

N= número de indivíduos em cada categoria analisada; F= frequência; SM= Salário 
mínimo do período do estudo (R$380,00); MEEM= Mini-exame do Estado Mental (BRUCKI 
et al., 2003). 
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Tabela 7. Prevalência de quedas acidentais em relação ao tempo de registro e 
atividades praticadas pelos idosos da amostra (n=291). 
   Quedas Acidentais 
   Sim  Não 
Tempo de registro no CCI  
(anos completos) 

N  F %  F % 

1 a 2 92  34 37  58 63 
3 a 4 126  47 37,3  79 62,7 
5 a 7 
 

73  36 49,3  37 50,7 

Atividades praticadas no CCI        
Atividades físicas        
Hidroginástica 147  65 44,2  82 55,8 
Ginástica 82  31 37,8  51 62,2 
Caminhada 23  9 39,1  14 60,9 
Dança 23  11 47,8  12 52,2 
Tai Chi Chuan 
 

11  8 72,7  3 27,3 

Atividades sociais        
Baile 54  19 35,2  35 64,8 
Jogos de mesa 20  4 20  16 80 
Convívio social 6  1 16,7  5 83,3 
Missa 11  3 27,3  8 72,7 
Terço semanal 
 

2  0 0  2 100 

Atividades educacionais        
Coral 24  12 50  12 50 
Atividades manuais 14  6 42,9  8 57,1 
Alfabetização 6  3 50  3 50 
Cursos 2  2 100  0 0 
Teatro 
 

2  1 50  1 50 

Serviços de saúde        
Atendimento médico 34  11 32,4  23 67,6 
Odontologia 5  1 20  4 80 
Fisioterapia 
 

11  4 36,4  7 63,6 

Não freqüenta regularmente 
 

16  7 43,8  9 56,3 

Número de atividades praticadas        
Nenhuma 16  7 43,8  9 56,3 
1 129  49 38  80 62 
2 a 3 136  56 41,2  80 58,8 
4 a 5 10  5 50  5 50 

N= número de indivíduos em cada categoria analisada; F= frequência 
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 5.3. Características dos idosos associadas às quedas. 

 

 Após a aplicação do critério de exclusão para análise das variáveis em 

relação tanto as quedas acidentais e sua caracterização quanto ao nível de 

atividade física, foram excluídos da amostra 59 idosos que estavam abaixo da 

pontuação no instrumento de avaliação MEEM do estado cognitivo. 

 A tabela 8 mostra as razões de chances brutas (OR) como medida de 

associação entre as variáveis dicotômicas do estudo (para a variável “sexo”, 

considerou-se o feminino e para as demais variáveis, não participar das 

atividades listadas) e ocorrência de quedas na amostra de 291 idosos. 

 

Tabela 8 - Razões de chance brutas para quedas das variáveis do estudo com até duas 
categorias de idosos que freqüentam centros de convivência (n=291). 

Variáveis OR bruta IC95% p 
Sexo feminino 3,58 1,91 - 6.69 <<<<0.001** 
Caminhada 1.07 0.56 – 2.03 0.836 
Ginástica 1,52 0,59 – 3,94 0,386 
Hidroginástica 1,01 0,58 – 1,77 0,958 
Tai Chi Chuan 0,71 0,30 – 1,68 0,436 
Dança 1,56 0,44 – 2,51 0,912 
Baile 1,15 0,68 – 1,94 0,600 
Jogos 0,71 0,44 – 1,14 0,158 
Alfabetização 0,24 0,06 – 0,92 0,025* 
Coral 0,71 0,30 – 1,68 0,437 
Atividades manuais 1,30 0,70 – 2,40 0,404 
Atendimento médico 2,86 1,77 – 0,93 0,056 
Atendimento odontológico 0,66 0,13 – 3,36 0,621 
Fisioterapia 0,65 0,28 – 1,50 0,307 
Missa 0,89 0,30 – 2,64 0,836 
Terço 1,47 0,69 – 3,14 0,320 
Curso 2,73 0,30 – 24,73 0,353 
Teatro 1,18 0,34 – 4,14 0,791 
Convívio social 1,83 0,47 – 7,05 0,372 
Mercado de trabalho 3,40 0,16 – 71,58 0,402 
Estado cognitivo 0,13 0,006 – 2,78 0,126 

OR= Odds ratio (Razão de Chances); IC95%= Intervalo de confiança à 95%;  
* = p<0,05;  
** = p<0,001 
 

A tabela 9 mostra as razões de chance brutas como medida de 

associação entre as variáveis com mais de duas categorias para comparação e 

ocorrência de quedas. As variáveis apresentadas foram, faixa etária, estado 

civil, tempo de registro, escolaridade, renda e aposentadoria. 
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Tabela 9 – Razões de chance brutas para quedas das variáveis do estudo com mais de 
duas categorias em idosos que freqüentam centros de convivência. 

Variáveis OR bruta IC95% p  
Faixa Etária 

65-69 vs 60-64 
70-74 vs 65-69 
75-79 vs 70-74 

80 anos + vs 75-79 
 

OR.crude 
 

 
1,07 
0,72 
2,48 
0,49 

 
1,01 

 
0.56 - 2.03 
0.37 - 1.40 
1.11 - 5.52 
0.18 - 1.38 

 
0.70 - 1.45 

 
0.836 
0.331 
0.025* 
0.177 

 
0.968 

Estado Civil 
Casado vs Solteiro 

Viúvo vs Casado 
Separado vs Viúvo 

 
OR.crude 

 

 
1.52 
1.20 
1.55 

 
1.14 

 
0.59 - 3.94 
0.70 - 2.05 
0.76 - 3.17 

 
0.80 - 1.63 

 
0,386 
0,512 
0,143 

 
0,458 

Tempo de Registro (anos completos) 
3 a 4 vs 1 a 2 
5 a 7 vs 3 a 4 

 
OR.crude 

 

 
1.01 
1.63 

 
1.21 

 
0.58 - 1.77 
0.91 - 2.93 

 
0.82 - 1.79 

 
0.958 
0.098 

 
0.342 

Escolaridade (anos de estudo) 
1 a 4 vs Analfabeto 

5 a 8 vs 1 a 4 
9 a 11 vs 5 a 8 

12 ou mais vs 9 a 11 
 

OR.crude 
 

 
0.71 
1.18 
2.00 
0.30 

 
0.96 

 
0.30 - 1.68 
0.64 - 2.16 
0.91 - 4.37 
0.08 - 1.11 

 
0.68 - 1.35 

 
0.436 
0,600 
0.080 
0.066 

 
0,822 

Renda (SM) 
1 a menos de 2 vs Menos de 1 

2 a menos de 4 vs 1 a menos de 2 
4 ou mais vs 2 a menos de 4 

 
OR.crude 

 

 
1.20 
0.62 
1.10 

 
0.99 

 
0.56 - 2.57 
0.34 - 1.13 
0.38 - 3.15 

 
0.70 - 1.40 

 
0.635 
0.119 
0.857 

 
0.947 

Aposentadoria 
Sem benefício vs Aposentado 
Pensionista vs Sem benefício 

Aposentadoria e pensão vs Pensionista 
 

OR.crude 
 

 
0.94 
2.89 
0.51 

 
1.27 

 
0.50 - 1.77 
1.19 - 7.04 
0.13 - 2.04 

 
0.80 - 2.02 

 
0.846 
0.018* 
0.341 

 
0.306 

OR= Odds ratio (Razão de Chances); IC95%: intervalo de confiança à 95%; SM= Salário 
mínimo (R$380,00) no período do estudo; OR.crude = corresponde a soma das 
categorias da coluna esquerda contra a soma das categorias da coluna direita de cada 
uma das variáveis. 
 

 Para a construção do modelo de regressão logística optou-se pela 

inserção das variáveis selecionadas pelo método stepwise: sexo, estado civil, a 

atividade física “Ginástica” e aposentadoria incluindo a variável faixa etária no 

modelo devido ao resultado significativo à 5% encontrado na análise bruta 

(Tabela 9). 
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O modelo apresentou uma proporção de 72,5% de acertos, ou seja, 

demonstrou que o modelo de probabilidades estimadas consegue prever tal 

porcentagem de eventos. A área sob a curva ROC que mostra esta 

probabilidade pode ser observada na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Curva ROC (receiver operating characteristics) de probabilidades estimadas de 
queda de idosos que freqüentavam centro de convivência. 
 

 Na Figura 2, os valores de sensibilidade (68,4%) e especificidade 

(67,8%) bem como o valor de predição positiva (58,8%) e negativa (76,1%) do 

modelo também são apresentados. 

 A tabela 10 mostra os coeficientes da regressão logística calculadas 

pelo modelo ajustado bem como as razões de chances (OR) para quedas das 

variáveis selecionadas. Dentre essas variáveis pôde-se constatar que a razão 

de chance para quedas somente foi significativa (p<0,05) para sexo feminino 

(OR= 5,12; IC= 2,48–10,56), para a faixa etária de “75 a 79 anos” (OR=3,0; IC= 

1,20 – 7,47), para o estado civil “separado” (OR=4,09; IC= 1,27–13,22), e para 

“pensionista” (OR=2,82; IC= 1,20–6,64). Não praticar a atividade “ginástica” no 

CCI (OR=0,51; IC= 0,93-3,02) e o estado civil “casado” (OR=2,53; IC=0,89–
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7,18) seriam resultados estatisticamente significativos somente se 

considerarmos o nível de significância em 10%. 

 

Tabela 10. Coeficientes da regressão logística das variáveis selecionadas e 
razões de chance para quedas de idosos que freqüentavam centros de 
convivência. 

Variáveis Coef. p OR IC95% 
Sexo feminino 1,63 <0.001** 5,12 2,48 – 10,57 
Faixa etária (anos) 
65-69 
70-74 
75-79 
80 ou  
 

 
 0,26 
-0,16 
 1,09 
 0,27 

 

 
0,476 
0,690 
0,018* 
0,630 

 

 
1,30 
0,85 
3,00 
1,31 

 
0,63 – 2,65 
0,38 – 1,90 
1,20 – 7,47 
0,43 – 3,96 

Estado Civil 
Casado 
Viúvo 
Separado  
 

 
0,93 
0,47 
1,41 

 

 
0,081 
0,375 
0,018* 

 

 
2.53 
1,61 
4,09 

 

 
0,89 – 7,18 
0,56 – 4,58 
1,27 – 13,22 

Não praticar ginástica 
 

0,51 0,088 1,67 0,93 – 3,03 

Aposentadoria 
Sem benefício 
Pensionista 
Aposentadoria e pensão 
 

 
-0,44 
 1,03 
 0,33 

 
0,248 
0,017* 
0,631 

 
0,64 
2,82 
1,39 

 
0,31 – 1,36 
1,20 – 6,65 
0,36 – 5,33 

Coef: Coeficiente da regressão logística; OR= Odds ratio (Razão de chances); IC95%: 
intervalo de confiança à 95%; 
* = p<0,05; 
** = p<0,001.  
 

 5.4. Nível de atividade física 

 

 Na amostra de 291 idosos, 38,1% (111) foram classificados no nível 

“alto” de atividade física, 49,8% (145) no nível “moderado” e 12,1% (35) no 

nível “baixo” (Figura 3).  
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Figura 3. Porcentagem de idosos da amostra (n=291) em cada nível de atividade 
física. 
 

 Considerando a distribuição dos idosos da amostra de 291 idosos em 

relação ao nível de atividade física, a seguir serão descritos os resultados 

referentes à faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade, aposentadoria, 

inserção no mercado de trabalho, renda e estado cognitivo (Tabela 11). 

 A maior porcentagem de indivíduos entre as categorias de NAF para 

todos os grupos etários, para ambos os sexos, por estado civil e escolaridade, 

se encontrou no NAF “Moderado” (Tabela 11). O mesmo ocorreu para as 

categorias referentes às demais variáveis estudadas, como aposentadoria, 

inserção no mercado de trabalho e estado cognitivo. Não obstante, quando 

focamos para análise da categoria “Baixo” de nível de atividade física, alguns 

resultados se sobressaíram.  

 Em relação à faixa etária, evidenciou-se um aumento da porcentagem 

de idosos neste nível de atividade física que foi de 4,5% no grupo de idosos 

com 60 a 64 anos e chegou a 33,4% em idosos com 80 anos ou mais.  

 Quanto à escolaridade, verificou-se que nas categorias extremas 

(analfabeto e 12 ou mais anos de estudo) não havia idosos no NAF baixo.  

 A variável inserção no mercado de trabalho se mostrou relevante nessa 

análise na qual foi observada que enquanto 15,4% dos idosos que não 

trabalhavam encontravam-se no nível baixo, somente 1,4% dos que estavam 

inseridos no mercado de trabalho estavam neste nível. 

12.1% 

49.8% 

38.1% 

Baixo 

Moderado 

Alto 

Nível de Atividade Física 
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 Em relação à renda, verificou-se menores porcentagens de idosos no 

nível baixo nas categorias extremas.  

 Quanto ao estado cognitivo, foi verificada menor porcentagem de idosos 

(7%) que se encontravam acima do ponto de corte no MEEM no nível baixo 

comparada a dos idosos abaixo dele (15,3%). 

 Na Tabela 12, podemos observar que a distribuição de idosos entre os 

níveis de atividade física em relação a 1 a 2 anos ou a 3 a 4 anos de registro 

de participação no CCI foi semelhante. Para os idosos que estão há mais 

tempo (5 a 7 anos) a porcentagem foi distinta, 16,4% se encontravam no nível 

baixo, 53,4% no moderado e 30,1% no alto. 

 



 55 

Tabela 11. Distribuição dos idosos de acordo com faixa etária, sexo, estado civil, 
escolaridade, aposentadoria, inserção no mercado de trabalho, renda e estado 
cognitivo em relação ao nível de atividade física (n=291). 
  Nível de Atividade Física 
  Baixo  Moderado  Alto 
Faixa etária (anos) N F %  F %  F % 
60-64 67 3 4,5  32 47,7  32 47,8 
65-69 94 9 9,6  47 50  38 40,4 
70-74 64 8 12,5  32 50  24 37,5 
75-79 42 7 16,7  23 54,7  12 28,6 
80 ou + 
 

24 8 33,4  11 45,8  5 20,8 

Sexo          
Masculino 75 17 22,7  32 42,7  26 34,7 
Feminino 
 

216 18 8,3  113 52,3  85 39,4 

Estado civil          
Solteiro 25 3 12  12 48  10 40 
Casado 113 17 15  53 46,9  43 38,1 
Viúvo 111 13 11,7  58 52,3  40 36 
Separado 
 

42 2 4,8  22 52,4  18 42,9 

Escolaridade  
(anos de estudo) 

         

Analfabeto 25 0 0  15 60  10 40 
1 a 4 145 20 13,8  74 51  51 35,2 
5 a 8 63 12 19  28 44,4  23 36,5 
9 a 11 44 3 6,8  19 43,2  22 50 
12 ou mais 
 

14 0 0  9 64,3  5 35,7 

Aposentadoria          
Aposentado 193 27 14  90 46,6  76 39,4 
Sem benefício 53 4 7,5  27 50,9  22 41,5 
Pensionista 34 4 11,8  18 52,9  12 35,3 
Aposentadoria e pensão 
 

11 0 0  10 90,9  1 9,1 

Inserção no mercado de 
trabalho 

         

Sim 70 1 1,4  31 44,3  38 54,3 
Não 
 

221 34 15,4  144 51,6  73 33 

Renda (SM)          
Menos de 1 33 3 9,1  24 72,7  6 18,2 
1 a menos de 2 171 22 12,9  77 45  72 42,1 
2 a menos de 4 67 9 13,4  34 50,7  24 35,8 
4 ou mais 
 

20 1 5  10 50  9 45 

Estado cognitivo – MEEM           
≥ Ponto de Corte 115 8 7  57 49,6  50 43,5 
< Ponto de Corte 
 

176 27 15,3  88 50  61 34,7 

N= número de idosos por categoria de cada variável; F= freqüência; SM= salário mínimo 
do período do estudo (R$380,00); MEEM= Mini-exame do Estado Mental (Brucki, 2003). 
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Tabela 12. Distribuição dos idosos de acordo com o tempo de registro e 
atividades praticadas em relação ao nível de atividade física (n=291).  
  Nível de Atividade Física 
  Baixo  Moderado  Alto 
Tempo de registro no CCI 
(anos completos) 

N F %  F %  F % 

1 a 2 92 10 10,9  44 47,8  38 41,3 
3 a 4 126 13 10,3  62 49,2  51 40,5 
5 a 7 
 

73 12 16,4  39 53,4  22 30,1 

Atividades praticadas no CCI          
Atividades físicas          
Hidroginástica 147 10 6,8  79 53,7  58 39,5 
Ginástica 82 4 4,9  46 56,1  32 39 
Caminhada 23 3 12,5  12 50  8 37,5 
Dança 23 2 8,7  12 52,2  9 39,1 
Tai Chi Chuan 
 

11 1 9,1  7 63,6  3 27,3 

Atividades sociais          
Baile 54 7 13  29 53,7  18 33,3 
Jogos de mesa 20 4 20  9 45  7 35 
Convívio social 6 4 66,6  1 16,7  1 16,7 
Missa 11 2 18,2  6 54,5  3 27,3 
Terço semanal 
 

2 1 50  1 50  0 0 

Atividades educacionais          
Coral 24 3 12,5  14 58,3  7 29,2 
Atividades manuais 14 0 0  10 71,4  4 28,6 
Alfabetização 6 1 16,7  3 50  2 33,3 
Cursos 2 0 0  0 0  2 100 
Teatro 
 

2 1 50  1 50  0 0 

Serviços de saúde          
Atendimento médico 34 6 17,6  17 50  11 32,4 
Odontologia 5 1 20  3 60  1 20 
Fisioterapia 
 

11 3 27,2  4 36,4  4 36,4 

Não freqüenta regularmente 
 

16 2 12,5  8 50  6 37,5 

Número de atividades 
praticadas 

         

Nenhuma 16 2 12,5  8 50  6 37,5 
1 129 19 14,7  56 43,4  54 41,9 
2 a 3 136 13 9,6  74 54,4  49 36 
4 a 5 
 

10 1 10  7 70  2 20 

N= número de idosos por categoria de cada variável; F= freqüência. 
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 A tabela 13 mostra a prevalência de quedas quando relacionada ao nível 

de atividade física dos idosos. A maior porcentagem de idosos tanto de 

caidores quanto de não caidores se encontrava no nível moderado de atividade 

física (51,3% e 48,8% respectivamente). Esta mesma correspondência de 

resultados foi também observada para os demais níveis. 

 

Tabela 13. Relação entre quedas acidentais e nível de atividade física da amostra 
de idosos freqüentadores de Centro de convivência (n=291). 
 Nível de Atividade Física 
Quedas N Baixo Moderado Alto 
  F % F % F % 
Sim 117 13 11,1 60 51,3 44 37,6 
Não 174 22 12,6 85 48,8 67 38,5 

N= número de idosos por categoria de cada variável; F= freqüência. 

 

 5.5. Características dos idosos associadas ao nível de atividade 

física. 

 

 A tabela 14 mostra os coeficientes da regressão logística ordinal 

calculados também pelo modelo de odds proporcional (MOP) para nível de 

atividade física das variáveis selecionadas. Dentre essas variáveis pode-se 

constatar que a razão de chance para cada categoria de NAF, somente foi 

significativa (p<0,05) para as variáveis, faixa etária (OR=0,78: IC=0,96-2,92), 

inserção no mercado de trabalho (OR=0,38: IC=0,22–0,67), e estado cognitivo 

(OR=0,31; IC=0,31-0,38). De acordo com esses resultados, idosos mais velhos 

(80 anos ou mais) têm 78% menos chance de estar no NAF alto, em 

comparação tanto ao nível moderado quanto ao nível baixo, do que idosos com 

faixas etárias abaixo de 80 anos. Tal resultado equivale às demais faixas de 

idade sucessivamente, devido à suposição principal do MOP, ou seja, de OR 

semelhantes para todas as categorias comparadas (ABREU, SIQUEIRA e 

CAIAFFA, 2009). 

 Quanto à inserção no mercado de trabalho, os resultados indicaram que 

idosos que não trabalham têm 38% menos chance de estar no NAF alto, em 

oposição ao nível moderado ou baixo, do que idosos inseridos no mercado de 

trabalho. Da mesma forma, idosos com baixo índice cognitivo (pontuação 
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abaixo do ponto de corte no MEEM) têm 31% menos chance de estar no NAF 

alto do que os idosos que se encontravam dentro ou acima desse índice. 

 Para a variável sexo, os resultados foram estatisticamente significativos 

ao considerar o nível de significância à 10% (OR=1,67; IC=0,96-2,92). Isso 

quer dizer que a chance de uma mulher estar no NAF alto, em oposição tanto 

ao nível baixo quanto ao moderado, é de 167% comparada a um homem 

mantendo todas as outras variáveis constantes. Todos esses resultados podem 

ser observados na tabela 14. 
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Tabela 14. Resultados de Odds proporcional e intervalo de confiança 95%, usando como 
resposta o nível de atividade física (baixo, moderado e alto) de idosos que freqüentavam 
centros de convivência (n=291). 

Variáveis β SE(β) OR (IC95%) Wald 
test 

p 

Sexo 
Masculino 
Feminino 
 

0,51 0,28 1,67 (0,96–2,92) 3,24 0,072 

Faixa etária (anos) 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80 ou mais 
 

-0,25 0,10 0,78 (0,63–0,96) 5,56 0,018* 

Estado Civil 
Solteiro 
Casado 
Viúvo 
Separado 
 

0,05 0,14 1,05 (0,80–1,39) 0,13 0,715 

Tempo de Registro (anos) 
1 a 2 
3 a 4 
5 a 7 
 

-0,15 0,16 0,86 (0,62–1,19) 0,83 0,362 

Escolaridade (anos de estudo) 
Analfabeto 
1 a 4 
5 a 8 
9 a 11 
 

0,01 0,12 1,01 (0,79 – 1,29) 0,01 0,919 

Renda (salário mínimo) 
Menos de 1 
1 a menos de 2 
2 a menos de 4 
4 ou mais 
 

0,17 0,16 1,19 (0,86 – 1,63) 1,12 0,289 

Aposentadoria 
Aposentado 
Sem benefício 
Pensionista 
Aposentadoria e pensão 

-0,20 0,15 0,81 (0,61–1,08) 1,95 0,163 

Inserção no mercado de 
Trabalho 
Sim 
Não 
 

-0,96 0,29 0,38 (0,22–0,67) 11,12 <0,001** 

Estado Cognitivo 
≥ Ponto de Corte 
< Ponto de Corte 
 

-0,50 0,25 0,31 (0,31–0,98) 4,12 0,042* 

Quedas 
Nenhuma 
Uma 
Duas 
Três 
Quatro ou mais 

0,03 0,12 0,82 (0,82 – 1,30) 0,08 0,779 

Teste da suposição de odds proporcional: p=0,132; β:coeficiente da regressão logistica; 
SE(β): Erro padrão de β; OR= Odds ratio (Razão de chances). IC95%: intervalo de 
confiança; * = p<0,05; **= p<0,001. 
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 5.6. Fatores relacionados às quedas acidentais sofridas pelos 

idosos. 

 

 Nesta análise, a amostra utilizada incluiu apenas os idosos que sofreram 

queda (n= 117), provenientes da amostra final de 291 idosos selecionados 

após a aplicação dos critérios de exclusão. Os dados indicaram que 54,7% (64) 

sofreram uma queda (caidor) e 45,3% (53) sofreram duas ou mais quedas 

(caidor recorrente). A porcentagem de idosos em relação ao número de quedas 

relatadas pode ser observada na Figura 4. 

 

54.70%

45.30%
1 queda

2 ou mais

 

Figura 4. Porcentagem de idosos da amostra em relação ao número de quedas 
acidentais sofridas (n=117). 
 

 Considerando a distribuição dos idosos que sofreram queda segundo 

sexo e número de quedas sofridas, podemos observar na tabela 15 que a 

maioria dos homens da amostra (80%) sofreu 1 queda, ou seja, podem ser 

considerados “Caidores”. No sexo feminino observou-se um equilíbrio entre 

idosas “Caidoras” (51%) e “Caidoras recorrentes” (49%). 

 

Tabela 15. Distribuição de idosos que sofreram queda segundo sexo e número 
de quedas (n=117). 
  NÚMERO DE QUEDAS 
SEXO  1 queda 2 ou mais quedas Total 
  F % F % F % 
Masculino  12 80 3 20 15 12,8 
Feminino  52 51 50 49 102 87,2 

F= frequência 

Número de quedas acidentais 
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 Nos idosos que sofreram queda, o medo de cair foi preponderante, pois 

76,1% (80) dos idosos sentiam medo de cair. Destes, 44,5% (52) sentiam 

“muito medo” e 23,9% (28) sentiam “um pouco de medo” de cair (Figura 5).  

 

Medo de Cair

31.62%

23.93%

44.44% Não

Sim, um pouco

Sim, muito

 
Figura 5. Porcentagem de idosos em cada categoria da variável “medo de cair” 
(n=117). 
 

 Considerando a variável medo de cair em relação ao sexo, foi possível 

constatar que 60% dos homens e 79,4% das mulheres apresentaram algum 

tipo de medo de cair (um pouco ou muito medo).  

 Podemos observar de maneira mais detalhada na tabela 16 que a maior 

porcentagem de idosos, tanto do sexo masculino quanto do feminino, tinha 

“muito medo de cair” (46,7% e 44,1% respectivamente), embora a maioria dos 

homens que sofreu queda tenha relatado ter caído menos vezes (Tabela 15). 

 

Tabela 16. Distribuição de idosos que sofreram queda segundo sexo e medo de 
cair (n=117). 
   MEDO DE CAIR  
SEXO  Não Sim, um pouco Sim, muito 
 N F % F % F % 
Masculino 15 6 40 2 13,3 7 46,7 
Feminino 
 

102 31 20,6 36 35,3 45 44,1 

N= número de indivíduos em cada categoria da variável; F= freqüência. 

 

 Por meio do instrumento de avaliação das quedas, foi realizado o 

detalhamento de cada uma das quedas sofridas, em um leque de 
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possibilidades de até quatro quedas, que poderiam ocorrer em um período de 

12 meses. Desta forma, mesmo que os idosos tivessem sofrido quatro ou mais 

quedas, somente foram detalhadas as características das quatro últimas 

quedas.  

 Os resultados apresentados na tabela 16 referem-se ao total de quedas 

sofridas pelos idosos “caidores” e pelos “caidores recorrentes”. 

 Quanto ao período do dia, a maior porcentagem das quedas (42,7%) 

ocorreu no período da tarde, o que ocorreu tanto aos idosos “caidores” quanto 

aos “caidores recorrentes” (46,4% e 41,2% respectivamente). 

 Embora 21,9% das quedas não tenham provocado nenhum tipo de 

ferimento, de todas as quedas relatadas, 10,4% ocasionaram fratura, sendo 

12,5% das quedas sofridas pelos “caidores” e 9,6% pelos “caidores 

recorrentes”.  

 Em geral, a conseqüência mais relatada foi a escoriação (31,3% das 

quedas), contudo, a maior porcentagem das quedas referentes aos idosos 

“caidores” (33,9%) ocasionaram contusão. 

 Após a ocorrência da maioria das quedas (62,5%), não houve procura 

por atendimento médico. O mesmo resultado é observado tanto para “caidores” 

quanto para “caidores recorrentes” (55,4% e 65,4% respectivamente).  

 Mais da metade de todas as quedas relatadas (55,2%) ocorreu “fora de 

casa”, resultado também verificado entre “caidores” e “caidores recorrentes” 

(Tabela 17). 
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Tabela 17. Dados descritivos das quedas sofridas pelos idosos segundo o 
período de ocorrência, as conseqüências imediatas, a procura de atendimento 
médico e o local, conforme o tipo de caidor. 
  
 

Caidor*  
Caidor 

Recorrente** 
 Total 

Total de quedas relatadas  n=56  n=136  n=192 
Período da queda F %  F %  F % 
Manhã 20 35,7  50 36,8  70 36,5 
Tarde 26 46,4  56 41,2  82 42,7 
Noite 10 17,9  14 10,3  24 12,5 
Madrugada 0 0  2 1,5  2 1,0 
Não sabe 
 

0 
 

0 
 

 14 
 

10,3 
 

 14 7,3 

Conseqüências imediatas         
Fratura 7 12,5  13 9,6  20 10,4 
Luxação 8 14,3  12 8,8  20 10,4 
Escoriação 7 12,5  53 39,0  60 31,3 
Contusão 19 33,9  20 14,7  39 20,3 
Corte 6 10,7  6 4,4  12 6,3 
Hematoma 7 12,5  8 5,9  17 8,9 
Nada 14 25  28 20,6  42 21,9 
Outro 
 

4 
 

7,1 
 

 13 
 

9,6 
 

 17 8,9 

Procura por atendimento 
médico         

Sim 25 44,6  47 34,6  72 37,5 
Não 31 

 
55,4 

 
 89 

 
65,4 

 
 120 62,5 

Local da queda         
Dentro de casa 27 48,2  59 43,4  86 44,8 
Fora de casa 
 

29 
 

51,8 
 

 77 
 

56,6 
 

 106 55,2 

N= número de quedas relatadas em cada grupo; F= freqüência;  
* = 1 queda sofrida nos últimos 12 meses. 
** = 2 ou mais quedas sofridas nos últimos 12 meses. 
 

 5.7. Características da mais recente queda associadas ao nível de 

atividade física 

 

 Foi realizada a análise de regressão logística ordinal pelo modelo de 

odds proporcionais (MOP), considerando o nível de atividade física (NAF) em 

função das características da mais recente queda sofrida pelos idosos da 

amostra de 117 idosos. As características analisadas foram: classificação de 

tipo de caidor (caidor ou caidor recorrente), período, local, conseqüências 
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imediatas, procura por atendimento médico e medo de cair. Nesta análise, o 

NAF foi considerado como variável categórica ordinal sendo dividido em NAF 

“baixo”, “moderado” e “alto”. As conseqüências imediatas foram agrupadas da 

seguinte maneira: a ocorrência de fratura em “sim” ou “não”; a ocorrência de 

um ou mais tipos de ferimento, lesão ou outra conseqüência destes eventos 

exceto fratura (dentre os descritos separadamente na análise descritiva 

supracitada), agrupados na categoria “sim” da variável “ferimentos”; e a não 

ocorrência de qualquer tipo de conseqüência em “sim” ou “não”. 

 Conforme apresentado na tabela 18 em valores percentuais, quanto à 

última queda relatada, verificou-se que 46,2% dos idosos caíram no período da 

tarde, 9,4% das quedas ocasionaram fratura, 70,9% levaram à algum tipo de 

ferimento e apenas 23,9% não apresentaram conseqüências. A maioria dos 

idosos (54,7%) também caiu fora de casa, não procurou atendimento médico 

(61,5%) e relatou muito medo de cair (43,6%). Tais resultados coincidem com 

os resultados referentes às demais quedas sofridas (tabela17). 

 A tabela 18 mostra além da freqüência e da porcentagem de idosos em 

cada um dos níveis de atividade física, os resultados do Modelo de Odds 

Proporcionais (MOP), usando a resposta de nível de atividade física em função 

das variáveis referentes às características da mais recente queda sofrida pelos 

idosos.  

 Das variáveis presentes no modelo, somente a variável ferimento se 

associou de forma significativa (p<0,05) ao nível de atividade física. De acordo 

com este resultado, a chance de idosos que não sofreram ferimentos estarem 

no grau alto de NAF, em oposição tanto ao nível baixo quanto ao moderado, é 

de aproximadamente 819% comparado aos que sofreram algum tipo de 

ferimento.  
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Tabela 18. Resultados do modelo de odds proporcional e intervalo de confiança 95% das variáveis referentes a mais recente queda sofrida pelos 
idosos para os níveis baixo, médio e alto de atividade física (n=117). 

Variáveis  NAF       
 Total Baixo Moderado Alto  Β SE(β) OR (IC95%) Wald 

Teste 
p 

 
Tipo de caidor 
Caidor (1 queda) 
Caidor Recorrente (2 ou mais) 

F (%) 
 

65 (55,6) 
52 (44,4) 

F (%) 
 

6 (9,2) 
7 (13,5) 

F (%) 
 

36 (55,4) 
24 (46,2) 

F (%) 
 

23 (35,4) 
21 (40,4) 

  
0,03 

 
0,38 

 
1,03 (0,49–2,17) 

 
0,01 

 
0,929 

Período 
Manhã 
Tarde 
Noite 
Madrugada 
Não sabe 

 
42 (35,9) 
54 (46,2) 
17 (14,5) 

0 (0,0) 
4 (3,4) 

 
3 (7,2) 

8 (14,8) 
2 (11,8) 

0 (0) 
0 (0) 

 
20 (47,6) 
28 (51,9) 
9 (52,9) 

0 (0) 
3 (75) 

 
19 (45,2) 
18 (33,3) 
6 (35,3) 

0 (0) 
1 (25) 

 -0,17 0,22 0,84 (0,54–1,30) 0,64 0,422 

Fratura 
Sim 
Não 

 
11 (9,4) 

106 (90,6) 

 
2 (18,2) 

11 (10,4) 

 
4 (36,4) 

56 (52,8) 

 
5 (45,4) 

39 (36,8) 

 1,30 0,96 3,68 (0,56 – 24,38) 1,83 0,176 

Ferimento 
Sim  
Não 

 
83 (70,9) 
34 (29,1) 

 
11 (13,3) 

2 (5,8) 

 
44 (53,0) 
16 (47,1) 

 
28 (33,7) 
16 (47,1) 

 2,10 1,07 8,19 (1,00–66,74) 3,86 0,049* 

Sem conseqüências 
Sim 
Não 

 
28 (23,9) 
89 (76,1) 

 
2 (7,1) 

11 (12,4) 

 
14 (50) 

46 (51,7) 

 
12 (42,9) 
32 (36) 

 1,65 1,11 5,22 (0,58–46,54) 2,19 0.139 

Procura por atendimento médico 
Sim 
Não 

 
45 (38,5) 
72 (61,5) 

 
5 (11,1) 
8 (11,1) 

 
23 (51,1) 
37 (51,4) 

 
17 (37,8) 
27 (37,5) 

 -0,18 0,42 0,83 (0,36–1,91) 0,19 0.665 

Local da queda 
Dentro de casa 
Fora de casa 

 
53 (45,3) 
64 (54,7) 

 
3 (8,1) 

10 (15,6) 

 
32 (59,5) 
28 (43,8) 

 
18 (32,4) 
26 (40,6) 

 0.05 0,36 0,51 (0,51–2,18) 0,02 0.877 

Medo de cair 
Não 
Sim, um pouco 
Sim, muito 

 
37 (31,6) 
29 (24,8) 
51 (43,6) 

 
3 (8,1) 

3 (10,3) 
7 (13,7) 

 
22 (59,5) 
15 (51,7) 
23 (45,1) 

 
12 (32,4) 
11 (37,9) 
21 (41,2) 

 0.00 0,22 1,00 (0,65–1,53) 0,00 0.991 

Teste da suposição de odds proporcional: p=0,238; NAF: Nível de atividade física; MOP= Modelo de odds proporcional; β: coeficiente da regressão 
logistica; SE(β): Erro padrão de β; OR= Odds ratio (Razão de chances). IC95%: intervalo de confiança à 95%; *=p<0,05. 
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VI. DISCUSSÃO 

 

 Com o intuito de organizar a apresentação da discussão dos dados, bem 

como de otimizar o entendimento do leitor, o presente capítulo foi subdividido 

acompanhando a seqüência dos sub-capítulos utilizados na apresentação dos 

resultados. A discussão dos resultados segue uma linha de raciocínio que inicia 

com os dados descritivos que levam, por conseguinte, à abordagem dos 

resultados das análises estatísticas inferenciais. 

 

 6.1. Análise descritiva do perfil do idoso freqüentador de centro de 

convivência 

 

 Ao comparar as características da amostra de idosos que freqüentam 

Centros de convivência em Cuiabá com dados disponíveis sobre as 

características dos idosos brasileiros, observamos semelhanças. Conforme os 

resultados, pudemos verificar uma correspondência entre a proporção de 

idosos em cada faixa etária que participa de CCI e a porcentagem de idosos 

brasileiros por grupo etário (IBGE, 2007) (Tabela 19). Contudo, observamos 

que a maior porcentagem de idosos da população brasileira encontrava-se na 

faixa etária de 60 a 64 anos (30,5%) e a maior porcentagem de idosos que 

freqüentam o CCI está na de 65 a 69 anos.  

 Esta menor participação de idosos do grupo etário mais jovem de 60 a 

64 anos pode ser explicada pelo fato desses idosos ainda estarem inseridos no 

mercado de trabalho e/ou pode dever-se a percepção de velhice. Ou seja, este 

grupo pode não se sentir idoso e assim, não procurar serviços destinados a 

esta população, como os centros de convivência. De acordo com Venturi e 

Bokany (2007), apenas um terço dos idosos brasileiros que estão entre 60 e 64 

anos sentem-se idosos e somente a partir dos 70 anos a maior parte dos 

idosos se sente como tal. 
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Tabela 19. Comparação entre a porcentagem de idosos brasileiros e idosos que 
freqüentam CCI em cada faixa etária 
Faixa etária (anos) Idosos brasileiros (%) Idosos que freqüentam CCI em 

Cuiabá-MT(%) 
60-64  30,5 21,4 
65-69 24,7 29,4 
70-74 18,7 22,9 
75-79 12,9 14,3 
80 ou + 13,2 11,9 

 

 Como esperado, a grande maioria dos idosos que freqüentava CCI era 

do sexo feminino (74,3%). De acordo com Camarano, Kanso e Mello (2004) a 

questão de gênero está intimamente relacionada com o envelhecimento. 

Segundo estatísticas da OMS, em todo o mundo, bem como no Brasil, a 

proporção do sexo feminino é superior à masculina e é mais expressiva quanto 

mais idoso for o segmento (NERI, 2007). Da população de pessoas com 60 

anos ou mais no Brasil, 55,1% são mulheres (50,6% na região Centro-oeste), 

de acordo com o censo demográfico 2000 (IBGE, 2002).  

 Embora no Brasil, historicamente os primeiros momentos de 

funcionamento de Centros de Convivência a participação era exclusivamente 

masculina (FERRIGNO, LEITE e ABIGALIL, 2002), atualmente a porcentagem 

de mulheres é ainda maior do que aponta as estatísticas destinadas à 

população de idosos em geral. Isso pode ser verificado em estudos 

internacionais em “Senior Centers”, nos quais foram observadas porcentagens 

de participação feminina que variam de 53% a 81% (FERNANDEZ et al, 2008; 

MATSUI e CAPEZUTI, 2008; RESNICK, LUISI e VOGEL, 2008) bem como 

naqueles realizados em diferentes estados brasileiros com idosos de Centros 

de convivência em que a porcentagem de idosas participantes supera os 60% 

(FANHANI et al., 2007; SAMPAIO, REIS e OLIVEIRA, 2007; VAROTO, TRUZI 

e PAVARINI, 2004). 

 Quanto à composição da amostra de idosos do presente estudo por 

estado civil, observou-se o predomínio da viuvez entre as mulheres (46,9% 

comparadas a 21,1% dos homens), enquanto a maioria dos homens era 

casada (60% comparados a 28,8% das mulheres). Considerando a distribuição 

percentual de idosos da população nacional (tabela 20), embora a maioria dos 

homens idosos seja casada, uma porcentagem maior de viúvos participa de 

CCI. Além disso, mesmo que a maioria das idosas participantes de CCI seja 
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viúva (o esperado, se compararmos com os dados populacionais), uma 

porcentagem menor de casadas freqüenta este tipo de grupo.  

 
Tabela 20. Distribuição percentual de idosos brasileiros e dos idosos que 
freqüentam CCI em relação ao estado civil e sexo. 
 Idosos brasileiros 

(%)* 
Idosos que 

freqüentam CCI 
em Cuiabá-MT(%) 

 Homens Mulheres Homens Mulheres 
Solteiros 4 6,6 8,9 8,5 
Casados 77,3 40,8 60 28,8 
Viúvos 12,4 40,8 21,1 46,9 
Separados, desquitados, divorciados 6,2 11,8 10 15,7 

*FONTE: IBGE/Censos demográficos de 2000. 

 

 De acordo com Debert (2004) a viuvez pode ser uma forma de 

independência e realização. Particularmente no caso das mulheres, somente a 

partir desta condição algumas delas começam a se envolver em esferas da 

vida social que antes não tinham conhecimento ou a elas não era permitido. 

Erbolato (2006) complementa que o homem, nas gerações mais velhas, era o 

“cabeça do casal” constituindo-se como fonte de autoridade e que a perda 

desse parceiro significaria liberdade e autonomia na escolha de novos papéis 

sociais.  

 Quanto ao nível de instrução, ou escolaridade, dos idosos do presente 

estudo, observou-se que quase metade dos idosos freqüentadores de CCI 

(49,1%) possui de um a quatro anos de estudo, quadro que praticamente não 

se alterou quando a análise está relacionada ao sexo (55,5% dos homens e 

46,9% das mulheres). Os resultados da presente pesquisa se mostram 

semelhantes aos encontrados em um estudo recente sobre idosos brasileiros 

realizado em cinco regiões do país (SANTOS, LOPES e NERI, 2007) em que a 

maior porcentagem de idosos também possuía esta escolaridade (57%). 

Contudo, de acordo com dados do IBGE (2007), especificamente no estado de 

Mato Grosso, 37,9% das pessoas com 60 anos ou mais não possuíam 

instrução, enquanto apenas 9,4% relataram ter nove ou mais anos de estudo. 

Esses dados podem indicar que os centros de convivência concentram idosos 

mais instruídos já que, comparando com dados populacionais, verificou-se que 

14,6% dos idosos do CCI não possuíam instrução e 13,4% possuíam nove ou 

mais anos de estudo. 
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 Dados do IBGE (2007) mostram também que 57,1% dos idosos 

brasileiros recebem aposentadoria (56,1% no estado de Mato Grosso), o que 

da mesma forma ocorre com os idosos que freqüentam CCI, mas, em maior 

porcentagem (67,7%). Estatísticas nacionais também mostram a disparidade 

entre sexos, são 75,7% dos idosos aposentados contra 42,5% de idosas 

aposentadas (IBGE, 2007), que de acordo com o estudo de Neri (2007) 

aposentam-se mais por idade que por tempo de serviço.  

 Por meio da tabela 21, podemos comparar o perfil de idosos 

participantes de CCI com o perfil de idosos da região centro-oeste do país 

aposentados e/ou pensionistas em relação ao sexo. Mesmo considerando a 

maior porcentagem de homens aposentados que mulheres aposentadas 

(60,1% e 40% respectivamente) nesta região, a porcentagem de aposentadoria 

é ainda maior entre os freqüentadores de CCI em ambos os sexos (83,3% de 

homens e 62,3% de mulheres). 

 
Tabela 21. Distribuição percentual de idosos da região centro-oeste do Brasil e 
dos idosos que freqüentam CCI aposentados e/ou pensionistas em relação ao 
sexo. 
 Idosos da  

região centro-oeste (%)* 
Idosos que 

freqüentam CCI (%) 
em Cuiabá-MT 

 Homens Mulheres Homens Mulheres 
Aposentados 60,1 40 83,3 62,3 
Pensionistas 2,7 20,5 3,3 15 
Aposentados e Pensionistas 1,4 5,7 0 4,6 

*FONTE: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2006. 

 

 O evento da aposentadoria, neste caso, em conjunto com a informação 

de que a maioria dos idosos que freqüentava o CCI não estava inserida no 

mercado de trabalho, pode ter facilitado a participação destes nas atividades 

oferecidas no CCI. Isto se deve talvez pela maior disponibilidade de tempo, 

pela facilidade de deslocamento entre a residência do idoso e o CCI, e por ser 

um serviço oferecido gratuitamente (considerando também seu horário de 

funcionamento que era das 7h às 17h e 30 min, onde não eram oferecidas 

atividades entre as 12 e 13 horas). Um estudo atual mostra que os direitos 

conquistados pelos idosos, como a aposentadoria, a gratuidade nos 

transportes, o atendimento preferencial em filas e o Estatuto do Idoso, é o 

principal argumento de idosos para a percepção de melhora da situação dos 



 70 

idosos no Brasil de hoje comparados ao que era há 20 ou 30 anos (VENTURI e 

BOKANY, 2007).  

 No presente estudo, 22,3% dos idosos estavam inseridos no mercado de 

trabalho, sendo encontradas porcentagens semelhantes entre a participação 

masculina e a feminina. Na literatura, embora ainda seja observada uma maior 

participação masculina no mercado de trabalho, o crescimento da participação 

feminina vem sendo explicado pela combinação de vários fatores que 

redefinem o papel das mulheres (inclusive as de idade mais elevada) em 

diferentes classes sociais. Dentre esses fatores estão as modificações nos 

padrões de comportamento, nos arranjos familiares, o aumento da 

escolaridade, a redução da taxa de fecundidade (WAJNMAN, OLIVEIRA e 

OLIVEIRA, 2004) bem como a maior flexibilidade do mercado de trabalho em 

absorver mulheres em ocupações tradicionalmente masculinas ou pela 

necessidade de ocupação por conta própria incentivada por empregos 

informais (GIATTI e BARRETO, 2002).  

 Conquanto tenha sido verificado que a maioria dos idosos recebia de um 

a menos de dois salários mínimos da época da pesquisa, observou-se que os 

CCI atendiam tanto pessoas que vivem com baixíssima renda (R$90,00) 

quanto pessoas com altas rendas (R$5.000,00). Isto pode indicar que o CCI é 

um espaço em que os idosos, independentemente de seu poder aquisitivo, 

podem se sentir à vontade, ao menos reduzindo os preconceitos entre “ricos” e 

“pobres” em usufruir de um mesmo tipo de atendimento.  

 O estado cognitivo do idoso foi avaliado pelo Mini-Exame do Estado 

Mental. O MEEM é um indicador quantitativo da função cognitiva, geralmente 

utilizado na clínica e em estudos epidemiológicos, sendo um bom indicador da 

capacidade mental da pessoa para executar as atividades do dia-a-dia. Os 

idosos do CCI apresentaram um fraco desempenho quando avaliados tomando 

por base os escores propostos por Brucki et al. (2003). Mesmo sendo esta 

versão da análise do MEEM a mais atual e aplicável para a população 

brasileira, ela se mostra um tanto conservadora e rígida em relação aos pontos 

de corte propostos. Tomamos como exemplos um indivíduo que tenha 11 anos 

de estudo e outro que possua ensino superior completo. Caso o primeiro não 

acerte três e o segundo não acerte dois itens do instrumento, ambos estarão 

abaixo do ponto de corte. Além disso, conforme observação dos mesmos 
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autores, a heterogeneidade do ensino em nosso país, bem como as diferenças 

regionais, por exemplo, fazem com que haja também heterogeneidade nas 

respostas, principalmente em grupos com escolaridades inferiores (BRUCKI et 

al, 2003). Por outro lado, é mais desejável detectar um maior número de casos 

verdadeiros, mesmo que isso ocorra em detrimento da inserção de “falsos-

positivo” em um grupo (ALMEIDA, 1998) já que, de acordo com Brucki et al. 

(2003), o MEEM é um instrumento de rastreio, e que indivíduos que estiverem 

abaixo dos índices estabelecidos devem ser submetidos a uma acurada 

avaliação quanto às perdas funcionais em relação ao nível prévio individual. 

 A participação em um maior número de atividades oferecidas ou que 

podem ser realizadas nos CCI foi característica das idosas. A maioria dos 

homens somente participava em uma atividade.  

 Quando analisamos o tipo de atividade executada no CCI foi observado 

que das atividades físicas, a hidroginástica é a atividade realizada por mais da 

metade das mulheres e por quase um quarto dos homens da amostra, seguida 

da ginástica e da caminhada. A hidroginástica é um tipo de exercício físico que 

além de contribuir para a aptidão física6 relacionada à saúde de idosos, é uma 

atividade que apresenta vantagens para esse grupo populacional (ALVES et al, 

2004). As limitações advindas das modificações físicas e fisiológicas impostas 

pelo processo de envelhecimento podem limitar a execução de determinados 

movimentos fora da água. Considerando as propriedades físicas da água, 

durante a prática da hidroginástica estas limitações podem ser amenizadas. 

Além disso, na execução do exercício em meio líquido é possível um melhor 

rendimento do idoso e redução de risco de lesões. Todos esses fatores 

também podem trazer benefícios psicológicos, como por exemplo, melhorando 

sua auto-eficácia (BANDURA, 1998), na medida em que levam o idoso a se 

sentir capaz de desempenhar novamente certos movimentos que fora da água 

seriam impossíveis de serem executados.  

                                                           
6
 Aptidão física é a capacidade de desempenhar atividades físicas, a condição na qual a 

pessoa possui energia e vitalidade suficientes para a realização de tarefas diárias ou atividades 
recreativas/esportivas (Nieman, 1999) A aptidão física pode ser relacionada à habilidade (ou 
desempenho) ou à saúde, sendo esta última relacionada a um menor risco de desenvolvimento 
de doenças crônicas. No estudo de Alves et al (2004) ela foi mensurada por uma bateria de 
testes pela qual eram avaliados: força e resistência dos membros, flexibilidade, mobilidade 
física (velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico) e resistência aeróbia. Contudo, outros 
autores também incluem a avaliação da composição corporal nesta avaliação.  
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 Quanto às atividades sociais, considerando o número inferior de homens 

que freqüenta os CCI em relação ao número de mulheres, verificou-se que a 

proporção de participação masculina nos bailes é maior que a feminina. O 

mesmo ocorre quando analisamos a maior participação masculina em jogos de 

mesa e a sua não inclusão em atividades manuais evidenciando a questão de 

diferenças entre gênero. 

 A prevalência de participação em jogos recreacionais “Gambling” (jogos 

de azar) também foi superior para o sexo masculino no estudo de Desai et al. 

(2004). Neste estudo, realizado nos Estados Unidos, que comparou dois 

grupos etários (jovens de 18 a 64 anos e idosos de 65 anos ou mais) de 

jogadores e de não jogadores, não foi verificado associação entre o jogo e 

medidas negativas de saúde e bem-estar. Além disso, a saúde geral subjetiva 

do grupo de idosos apresentou-se como boa ou ótima. Considerando que 

existe uma linha tênue entre jogo recreacional e jogo patológico, a advertência 

seria no que diz respeito à associação deste jogo com o abuso de substâncias 

como o álcool (GALETTI et al, 2008). Contudo, tal preocupação não 

procederia, pelo menos dentro dos CCI, onde não é permitido o seu consumo.  

 Em outra direção, embora sejam atividades consideradas de cunho 

intelectual, que envolvem elaboração de estratégias, temos que considerar 

ainda a característica de vários tipos de jogos recreacionais no que tange ao 

comportamento sedentário por eles muitas vezes exigidos (o jogador 

permanece a maior parte do tempo sentado). Esse comportamento sedentário 

também é observado quando analisamos a maneira de se executar atividades 

manuais. Atividades essas como, bordado, artesanato, costura entre outras, 

em que adesão do público feminino foi evidente, tanto no presente estudo 

quanto em outros da literatura (LEITE, CAPELLARI e SOLEGO, 2002). 

Todavia, o aspecto positivo dessas modalidades incide na manutenção da 

coordenação motora fina, da concentração bem como do desenvolvimento da 

criatividade dos que as executam. 

 A participação de idosos em atividades educacionais no CCI ainda é 

tímida, a atividade de maior participação (coral) agrupa menos de 8% dos 

idosos da amostra e somente 2,6% freqüentavam o curso de alfabetização.  

 Mesmo que apenas 13% dos idosos tenham relatado que receberam 

algum tipo de atendimento médico oferecido pelo CCI, na verdade, uma grande 
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quantidade de idosos foi atendida por esse serviço. Isso pode ser explicado 

quando é assumido que os idosos são obrigatoriamente submetidos a uma 

avaliação médica em qualquer um dos CCI pesquisados antes de dar início a 

qualquer atividade física oferecida. Esta informação, obtida junto à 

coordenação de cada CCI pesquisado, nos remete ao potencial do CCI na 

prevenção de doenças na população idosa. É uma maneira indireta de levar os 

idosos a realizarem avaliações de saúde e exames periódicos destinados à 

prevenção ou a diagnósticos precoces de doenças ou agravos. Possivelmente, 

tal comportamento não seria observado se o idoso não compartilhasse desse 

contexto. 

 

 6.2. Prevalência de quedas 

 

 A prevalência de quedas acidentais em um período de 12 meses nos 

idosos da amostra do presente estudo foi de 40,2%, resultado superior aos 

encontrados em grande parte dos estudos realizados com idosos que vivem 

em comunidade (ALMEIDA et al, 2007; MASUD e MORRIS, 2001; PERRACINI 

e RAMOS, 2002) ou que freqüentam CCI (BORGES et al. 2008; MAZO et al, 

2007). Tal resultado leva a reflexão sobre os fatores que podem estar 

repercutindo nessa alta prevalência, pois tem sido previamente relatado na 

literatura que a proporção de idosos que sofre pelo menos uma queda em um 

ano varia de 28 a 35% naqueles com mais de 65 anos e 32 a 42% naqueles 

com mais de 75 anos (MASUD e MORRIS, 2001).  

 Embora tenham sido encontrados na literatura estudos recentes que 

relacionam quedas e nível de atividade física em idosos de diferentes regiões e 

estados do país, não foram encontrados estudos com essa abordagem no 

estado de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, os estudos publicados não seguem 

um padrão quanto ao registro do tempo de ocorrência da queda relatada (3 

meses, 12 meses anteriores ao inquérito) ou quanto à classificação do 

indivíduo em um determinado nível de atividade física (classificação de 

sedentário, menos ativo ou mais ativo, ou ainda, se pratica ou não atividade 

física) dificultando assim a discussão dos resultados. O quadro 3 descreve os 

principais resultados de pesquisas encontradas na literatura, para que possam 

ser comparados aos resultados do presente estudo.  
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Quadro 3. Resultados de pesquisas com idosos realizadas em diferentes estados do país 
sobre prevalência de quedas e nível de atividade física. 

Autores 
(ano) 

Amostra 
(n) 

Local Quedas 
(%) /meses 
recordados 

NAF (%) 

PERRACINI e 
RAMOS 
(2002) 
 

POP 
(1667) 

São Paulo-SP 30,9 /12 Prática de atividade física 
(sem especificação) 
 

MAZO et al 
(2007) 
 

CCI  
(254) 

São José - SC 19,9 /3 Menos ativos * = 20,9 
Mais ativos** = 79,1 

SIQUEIRA et 
al (2007) 
 

POP 
(4003) 
 

Estados do Sul e do 
Nordeste do Brasil: 
 
Rio Grande do Sul 
Santa Catarina 
Alagoas 
Pernambuco 
Paraíba 
Rio Grande do 
Norte  
Piauí 
 

34,8 /12 Sedentário*** = 57,9 
Ativos**** = 42,1 

BENEDETTI, 
et al (2008a) 
 

POP 
(875) 

Florianópolis - SC 11,4 /3 Menos ativos*** = 40,7 
Mais ativos = 59,3 

POP= População de idosos da comunidade; 
CCI = Idosos que freqüentam centros de convivência; 
NAF= Nível de atividade física; 
*: <300 min/sem); **: ≥≥≥≥300 min/sem;  
***: <150 min/sem; ****: ≥≥≥≥150 min/sem) 
 

 Apesar dos resultados descritivos do presente estudo apresentarem uma 

análise estatística mais detalhada do nível de atividade física que considera 

esta variável com três categorias (baixo, médio e alto), pôde-se calcular os 

resultados obtidos para duas categorias: “menos ativos” e “mais ativos” para 

efeito de comparação com os estudos citados no quadro 3. Com isso, no 

presente estudo, verificou-se que 12% dos idosos podem ser considerados 

“menos ativos” (<150 min/sem), e 88% “mais ativos” (≥150 min/sem).  

 No atual estudo admitiu-se que esses idosos estavam mais expostos 

aos fatores externos relacionados ao ambiente que podem levar a ocorrência 

de quedas pois, além de se tratar de pessoas que se deslocam de suas casas 

para freqüentar o CCI, os resultados confirmam que a maioria das quedas 

sofridas pelos idosos ocorreu fora de suas casas. Tal evidência vai ao encontro 

dos resultados da pesquisa realizada por Wenjun et al (2006), que verificou que 

idosos ativos, que relatam realizar mais atividade físicas no tempo livre, tiveram 
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alto risco de queda fora de casa e que a maioria delas foi precedida por fatores 

ambientais, tais como em superfícies irregulares e tropeços ou escorregões em 

objetos, normalmente ocorridas em calçadas e ruas. Neste estudo, caminhar foi 

a atividade mais comum relacionada à queda. 

 Em países em desenvolvimento como o Brasil, ainda são escassas as 

adaptações relacionadas ao ambiente das cidades que se ajustam às 

necessidades da pessoa idosa. Nas ruas, encontramos pisos irregulares, 

buracos e falta de calçadas apropriadas. Nas casas ocorre o mesmo. As 

pessoas envelhecem e o interior das casas, bem como espaços públicos, não 

se adaptam para acompanhar tal evolução como, por exemplo, a instalação de 

corrimão próximo às escadas, apoios nas paredes laterais do vazo sanitário e 

do chuveiro. De acordo com o estudo de Siqueira (2007) 35% dos idosos 

brasileiros encontram dificuldade para andar nas ruas e calçadas e 11% têm 

dificuldade no acesso aos prédios públicos como bancos, shoppings e 

repartições públicas. Em adição, grandes cidades impõem um ritmo acelerado 

e hostil ao ambiente, em oposição ao ritmo mais lento do idoso decorrente das 

modificações físicas que acompanham o processo de envelhecimento o que 

pode levar a maior risco de acidentes (FERNANDES, 2000). 

 

 6.3. Características dos idosos associadas às quedas. 

 

 De acordo com o modelo resultante da análise de regressão logística, 

observamos que sexo foi o mais forte preditor de ocorrência de quedas 

acidentais, sendo as mulheres idosas as mais propensas a cair (p<0,001). Tal 

resultado é coerente com os resultados de estudos atuais encontrados na 

literatura (CARLSON et al, 2006; SIQUEIRA et al, 2007), mesmo ponderando 

em uma ou, em duas ou mais quedas sofridas em um período de um ano 

(MORRIS et al, 2004). A maior ocorrência de quedas entre idosas poderia ser 

talvez explicada por fatores endógenos como a influência de hormônios 

sexuais que pode ser distinta entre gêneros. Todavia, as relações entre essas 

variáveis ainda estão sendo estudas em pesquisas recentes encontradas na 

literatura. Quedas relacionadas à fratura de membros em mulheres de 75 anos 

foram pesquisadas por Sipila et al (2006). Os autores observaram que maiores 



 76 

concentrações de estradiol7 sérico e maior força muscular foram associadas à 

baixa incidência de quedas. Bischoff-Ferrari, Orav e Dawson-Hughes (2008) 

investigaram níveis de hormonios sexuais em relação ao risco de quedas entre 

homens e mulheres com 65 anos ou mais. Foi verificado que altos níveis de 

testosterona tanto em homens quanto em mulheres estão relacionados à baixo 

risco de queda. Contudo, no estudo de Schaap et al (2005) que avaliou 

homens e mulheres com 65 a 88 anos foi verificado que baixos níveis de 

hormônios sexuais (dentre eles a testosterona) estavam associados à 

mobilidade prejudicada e à reduzida força muscular em homens, mas não em 

mulheres e não foi observada associação entre esses níveis e incidência de 

quedas em ambos os sexos.  

 Idosos com idades entre 75 a 79 anos sofreram mais quedas que a faixa 

etária anterior (p<0,05). Tal resultado pode ser explicado pelo possível 

desequilíbrio entre a percepção e a real capacidade física do idoso. O idoso 

desta faixa de idade por ainda não se encontrar no segmento denominado de 

“muito idoso”, composto por idosos considerados mais frágeis e com 

necessidades diferenciadas em relação aos idosos mais jovens (MORELAND 

et al, 2003), pode se sentir em plena forma, desconsiderando que o 

envelhecimento é um processo constante e gradativo. Isso quer dizer que 

esses idosos com idades entre 75 a 79 anos podem estar se arriscando mais 

ao executar atividades do seu cotidiano que, devido às perdas decorrentes do 

processo de envelhecimento, não correspondem às suas atuais habilidades em 

executá-las. Desta forma, estariam mais expostos a fatores de riscos para 

quedas. Estudos mostram que a percepção de autonomia - tanto de idosos que 

vivem em comunidade quanto daqueles que participam de centros de 

convivência - é mais alta que de idosos que vivem em casa de repouso ou 

instituições de longa permanência (MATSUI e CAPEZUTI, 2008). No entanto, 

devemos observar que idosos com 75 anos e mais, comparados a idosos com 

                                                           
7
 O estradiol é um hormônio estrogênio fabricado pelos ovários. Além de participar da função 

reprodutiva ele é responsável pela manutenção dos tecidos do organismo, a reconstituição dos 
ossos, a proteção de funções cerebrais, dentre outras atividades. A partir dos 36 anos começa 
o declínio, que é contínuo, da produção ovariana de estradiol. A perda da função ovariana que 
culmina na menopausa resulta numa perda de 90% do estradiol circulante. As conseqüências 
da perda da função ovariana durante a vida reprodutiva podem levar a pessoa a ter desde 
sintomas como ondas de calor, sudorese noturna até a perda da massa óssea com 
desenvolvimento subseqüente de osteoporose, anormalidades da função cardiovascular, bem 
como declínio das funções cognitivas (MOLINA, 2007) 
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idade entre 60 a 74 anos, também apresentam maior redução no seu 

desempenho funcional. Essa redução que trás como conseqüência o aumento 

no grau de limitações funcionais (mais acentuados entre os homens) foi 

avaliada pelo grau de dificuldade referido nas atividades cotidianas 

subdivididas em Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) e nas Atividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) no estudo de Lebrão e Laurenti (2005).  

 Em relação ao estado conjugal, idosos freqüentadores de CCI que 

relataram ser separados (ou divorciados ou desquitados) apresentaram cerca 

de cinco vezes mais chance de sofrer quedas (p<0,01). No estudo de Perracini 

e Ramos (2002) a razão de chance não foi tão elevada (OR=1,6), mas também 

foi significativa na variável que os autores denominaram como “ausência de 

cônjuge” (estado civil solteiro, viúvo ou divorciado). A explicação dada por 

esses autores para o resultado encontrado foi a tendência desses idosos a 

morarem sozinhos, o que pode gerar uma situação de risco devido à 

incumbência de desempenhar várias tarefas somadas à instabilidade funcional 

em decorrência do envelhecimento. No presente estudo, tal resultado não 

poderia ser explicado usando o mesmo argumento uma vez que os idosos 

solteiros e viúvos foram agrupados em categorias separadas.  

 Conforme os resultados do presente estudo, idosos que recebiam 

pensão, como benefício, também tiveram mais chances de sofrer quedas que 

os idosos que recebiam nenhum benefício. Esse resultado poderia ser 

parcialmente explicado pela maior proporção de idosas pensionistas em 

relação a idosos pensionistas da amostra, levando em consideração que foi 

alta e significativa a influência do sexo feminino na ocorrência de quedas. Se 

observarmos a tabela 5, que relaciona a variável “aposentadoria” com a 

variável “sexo” verifica-se que enquanto 15% do grupo das mulheres eram 

pensionistas, apenas 3,3% dos homens estavam nessa categoria. Outro ponto 

a ser discutido é que a pensão é um benefício recebido pela família do 

trabalhador, no caso de falecimento da esposa ou esposo, ou seja, quando o 

idoso torna-se viúvo. Considerando que a maioria (85,3%) dos idosos 

pensionistas analisados na amostra do presente estudo eram viúvos (Tabela 

22), a maior ocorrência de quedas de idosos pensionistas pode remeter a uma 

possível modificação de comportamento em relação às suas próprias vidas 

após a morte do companheiro.  
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Tabela 22. Relação entre a variável “aposentadoria” e estado civil dos idosos 
freqüentadores de CCI (n=291) 
  Estado Civil 
  Solteiro Casado Viúvo Separados 
Aposentadoria N F % F % F % F % 
Aposentado 193 22 11.4 82 42,5 63 32,6 26 13,5 
Sem Benefício 53 2 3,8 28 52,8 8 15,1 15 28,3 
Pensionista 34 1 2,9 3 8,9 29 85,3 1 2,9 
Aposentado e 
Pensionista 

11 0 0 0 0 11 100 0 0 

 

 O estudo de Rocha et al (2005) de abordagem qualitativa, que analisou 

como idosas viúvas “encaram” essa perda do companheiro verificou que 

conquanto houvesse a busca de proximidade com a família logo após a perda 

do marido, as viúvas procuravam aumentar suas atividades, principalmente as 

sociais (grupos de dança, de trabalhos manuais, associações religiosas, dentre 

outras) por maior disponibilidade de tempo. Partindo desses pressupostos, 

acredita-se que esse aumento de atividades desempenhadas fora de casa 

pode ter levado os pensionistas do presente estudo a serem mais expostos aos 

fatores externos relacionados às quedas acidentais.  

 Quanto à participação de idosos nas atividades oferecidas no CCI, 

dentre as atividades avaliadas apenas a ginástica se mostrou como um fator 

protetor para quedas acidentais (considerando p<0,10), ou seja, idosos que 

não participam dessa atividade tem mais chances de sofrer quedas (167%), 

comparados aos que a praticam. Durante o período de coleta de dados do 

estudo, a atividade de ginástica disponibilizada nos centros de convivência era 

oferecida duas vezes por semana em sessões com duração de 60 minutos. Era 

uma atividade realizada em grupo em que os exercícios eram executados com 

acompanhamento de música em um salão semi-aberto. Essas aulas eram 

divididas em: parte inicial, com exercícios de alongamento; parte principal, com 

exercícios resistidos para grandes grupos musculares, exercícios de equilíbrio 

e exercícios aeróbios de baixo impacto e; para parte final, com atividades de 

relaxamento ou “volta à calma”. Essas aulas eram ministradas por profissionais 

formados em Educação Física. 

No estudo de Robitallie et al (2005) os autores pesquisaram um 

programa de exercícios cujo foco se concentrou na importância de se 

desenvolver as sessões de exercícios no ambiente em que o idoso freqüentava 
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(no próprio centro de idosos) e não em locais controlados de pesquisa (“Clinical 

settings”). Foi observado que sessões de exercícios em grupo realizados 

durante 12 semanas em organizações comunitárias de serviços para idosos 

interferiam positivamente em fatores internos relacionados à ocorrência de 

quedas (equilíbrio e mobilidade). Nesta pesquisa, o programa de exercícios 

proposto era semelhante ao programa de ginástica a que se refere o presente 

estudo.  

 Pesquisas experimentais vêm incluindo o exercício físico em programas 

de prevenção de quedas e comparando-o com outras alternativas de 

prevenção ou grupos controle. Lin et al. (2007) compararam três programas de 

prevenção de queda em um período de quatro meses: 1) Educação, 2) 

Avaliação e modificação para segurança em casa e 3) Treinamento de 

exercício. Houve superioridade do exercício sobre as outras intervenções no 

que diz respeito as variáveis pesquisadas (qualidade de vida nos domínios 

físico, psicológico, social e ambiental, equilíbrio funcional e medo de cair) 

embora não tenha sido observado melhora para depressão. 

 Gillespie et al (2006), na revisão sistemática sobre intervenções para 

prevenção de quedas em idosos, afirmaram que, embora programas que 

envolvam treinamento de força muscular e de equilíbrio sejam 

comprovadamente benéficos, intervenções de exercícios realizados em grupos 

até aquela data apresentaram efetividade ainda não bem comprovada, em 

relação à prevenção de quedas acidentais. Contudo, Gillespie et al (2009) em 

uma nova revisão sistemática constatou que intervenções baseadas em 

exercício físico supervisionado realizado de forma individual ou em grupo são 

mais efetivas que outros tipos de intervenção.  

 

 6.4. Nível de atividade física 

 

 Para a discussão dos resultados referentes ao nível de atividade física, 

interpretamos “inatividade” ou nível “baixo” de atividade física como aqueles 

níveis encontrados na literatura que estejam abaixo das recomendações, ou 

seja, menos que 150 min de atividade/sem ou menos de 600 MET-minutos/sem 

(NELSON et al., 2007). 
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 Quanto ao nível de atividade física, os idosos da amostra se mostraram 

mais ativos que os idosos analisados por estudos nacionais (BENEDETTI et al, 

2008a; SIQUEIRA et al, 2007), já que 87,9% dos idosos do atual estudo 

encontraram-se dentro dos níveis recomendados (somatório dos níveis 

moderado 49,8% e alto 38,1%). Estudos desenvolvidos em outros países 

mostram que a inatividade em idosos é alta, chegando a porcentagens acima 

de 60% (CARLSON et al, 2006; HEESCH, MILLER e BROWN, 2007). No 

estudo de Hallal et al. (2003), 44,6% de idosos que viviam na comunidade com 

60 a 69 anos e 57% daqueles com 70 anos ou mais, eram inativos enquanto 

que para os idosos do presente estudo foi o índice de 12,1% (sendo 7,5% para 

os de 60 a 69 anos). Tais dados demonstram um perfil de idoso que freqüenta 

CCI diferente do encontrado em populações de idosos que vivem na 

comunidade. Isto pode ser devido ao fato destes idosos terem oportunidade de 

executar exercícios físicos no próprio CCI, pois de acordo com os resultados 

encontrados, a maioria dos idosos, principalmente as mulheres, participava de 

atividades físicas nele oferecidas. Por outro lado, também pode ser devido ao 

que chamamos de “seleção natural”, ou seja, idosos que já se engajavam em 

atividades físicas somente deram continuidade ao seu hábito ou somaram 

novos exercícios a ele participando de atividades no CCI. 

 Ainda que os dados do presente estudo indiquem uma menor 

porcentagem de idosos no nível “baixo” de atividade física, estratificando-se por 

faixa etária observamos um aumento da porcentagem de idosos neste nível e 

uma redução no nível “alto”, quanto mais avançada a idade. Esta redução de 

indivíduos no nível alto de atividade física também foi observada por Matsudo 

et al. (2002), em uma amostra de pessoas (jovens e idosos) residentes no 

estado de São Paulo. 

 

 6.5. Características dos idosos associados ao nível de atividade 

física. 

 

 De acordo com os resultados encontrados, idosos com 80 anos ou mais 

têm 78% menos chances de estar no NAF alto, em comparação tanto ao nível 

moderado quanto ao nível baixo, do que idosos das menores faixas etárias 

avaliadas (em uma proporção equivalente para as demais faixas de idade). 



 81 

Resultados de pesquisas que evidenciam um declínio do nível de atividade 

física relacionado à idade são encontradas na literatura tanto considerando 

atividades físicas em geral (SHAW e SPOKANE, 2008) ou aquelas realizadas 

no tempo livre ou de lazer (HUGHES, McDOWELL e BRODY, 2008). De 

acordo com Spirduso (2005) a razão para essa inatividade física é explicada 

pelo que ele denomina de “círculo vicioso”. Segundo ele, dentre as muitas 

razões que podem ser sugeridas como fatores contribuintes à inatividade física, 

a expectativa de um desempenho físico diminuído com a idade, tanto por parte 

da pessoa quanto de seu grupo de apoio, pode ser considerado o fator mais 

prejudicial. As pessoas envelhecem e se tornam menos ativas, e 

consequentemente reduzem sua capacidade física e resistência que por sua 

vez as tornam menos dispostas a se tornarem fisicamente ativas. “Quanto 

menos se movem, menos podem se mover. Elas começam a se sentir idosas, 

o que inclui não ser fisicamente ativas.” (SPIRDUSO, 2005, p.400). O autor diz 

que quando se assume (profissionais de saúde, familiares, amigos, todos que 

circundam ao redor do indivíduo idoso) que a incapacidade e a dependência 

são conseqüências inevitáveis da idade avançada, é caminho fácil desistir e se 

tornar inativo e dependente. Contudo, essa expectativa de diminuição de 

desempenho pode ter afetado menos esses idosos pela própria iniciativa de 

participação em atividade oferecidas em um centro de convivência, que mostra 

que a pessoa ainda busca um estilo de vida mais ativo não se confinando em 

sua própria casa. 

 A inserção no mercado de trabalho se mostrou um fator importante que 

pode contribuir para um maior nível de atividade do idoso, devido aos 

resultados terem indicado que idosos não inseridos no mercado de trabalho 

tem 38% menos chance de estar no NAF alto, em oposição ao nível moderado 

ou baixo, do que idosos inseridos no mercado de trabalho. Esta maior chance 

dos idosos economicamente ativos serem mais fisicamente ativos pode ser 

resultado do tipo de ocupação desempenhada. A própria característica da 

ocupação (essencialmente física ou intelectual) poderia ter determinado a 

exigência física necessária para a sua execução. No estudo de Proper e 

Hildebrandt (2006), realizado com trabalhadores holandeses, 30% do total da 

atividade física realizada pelos sujeitos pesquisados era advindo do trabalho. 

Neste estudo, houve diferenças significativas na porcentagem de contribuição 
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para o nível de atividade física conforme a ocupação ou seu setor. Enquanto 

que trabalho em funções normativas (policy functions) e executivas superiores 

contribuíram com 19%, trabalhar em ocupações agrícolas contribuía com 55% 

do total de atividades físicas. Dentre os setores pesquisados, o que menos 

contribuiu foi o setor bancário e/ou de seguros (8,4%) e o que mais contribuiu 

foi o setor de agricultura, horticultura ou pesca (56,6%). Na mesma direção, 

Wandel e Roos (2006) buscaram verificar a influência do envelhecimento, ou 

da sua auto-percepção, na execução de determinada atividade laboral bem 

como na prática de atividade física de trabalhadores. O objetivo da referida 

pesquisa foi explorar como homens de 35 a 57 anos, com diferentes 

experiências de trabalho (carpinteiros, engenheiros e motoristas), falam sobre 

envelhecimento, e como eles vêem a idade como uma razão para buscar ou 

não uma atividade física. Independente da ocupação, com o avanço da idade, 

os participantes relataram pensar mais sobre saúde e doença, e relataram 

sobre o sentimento de declínio corporal. Mas, quanto a tornar-se mais ativo 

com a idade, houve diferenças de acordo com o tipo de trabalho. Os 

participantes das três ocupações relataram ter feito mais atividades físicas no 

tempo de lazer antes dos 25 ou 30 anos, e que após esta idade houve um 

declínio que foi mais proeminente para os carpinteiros. Por outro lado, os 

carpinteiros, em comparação com os demais profissionais, eram os mais 

fisicamente ativos em seu trabalho. 

 Embora no presente estudo a variável “inserção no mercado de trabalho” 

tenha agrupado idosos engajados tanto em trabalhos formais (ex. atividades 

regulamentas e com registro em carteira de trabalho) quanto não formais (ex. 

venda de artesanato, prestação de serviços) que resultem em renda, por meio 

do instrumento de coleta de dados não foi possível especificar o tipo de 

trabalho exercido pelo idoso, o que impediu uma discussão mais detalhada do 

assunto. Além disso, conquanto tenham sido encontrados na literatura estudos 

que abordam o tema trabalho e nível de atividade física, a abordagem vem 

sendo feita em populações adultas não-idosas que também encontraram 

associação entre inatividade física e indivíduos que não trabalham e/ou não 

eram aposentados (BARETTA, BARETTA e PERES, 2007), indicando a 

necessidade de desenvolvimento de pesquisas nesse domínio.  
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 Da mesma maneira, os resultados indicaram que idosos com baixo 

índice cognitivo (pontuação abaixo do ponto de corte no MEEM) têm 31% 

menos chance de estar no NAF alto do que os idosos que se encontravam 

dentro ou acima desse índice. Há evidências na literatura que prejuízos 

cognitivos são prevenidos ou retardados pela prática regular de atividade física 

(LARSON et al, 2006; WEUVE, et al, 2004). No estudo de Benedetti et al 

(2008b), que avaliou a relação entre nível de atividade física (avaliado pelo 

IPAQ versão longa) e estado mental de idosos, foi verificada associação 

inversa entre atividade física total e atividade física de lazer com a demência. 

Os autores afirmaram que os idosos com demência perdem o interesse em se 

engajar em atividades físicas, o que os tornam mais sedentários. 

 Embora os resultados referentes à variável sexo, tenham sido apenas 

estatisticamente significativos ao nível de significância de 10%, observou-se 

que as mulheres são mais fisicamente ativas pelo fato de terem 167% mais 

chance de estar no NAF alto, em oposição tanto ao nível baixo quanto ao 

moderado, que os homens. Estes dados são contrários aos resultados 

encontrados em outros estudos realizados no país em que a porcentagem de 

idosos ativos é maior que de idosas ativas (BRASIL, 2009; LEBRÃO e 

LAURENTI, 2003; PASKULIN e VIANNA, 2007). Na população brasileira 

observa-se a relação inversa da encontrada no presente estudo, segundo uma 

pesquisa realizada em 27 estados brasileiros em 2008 para vigilância de 

fatores de risco e proteção de doenças crônicas por inquérito telefônico, 

baseada na metodologia do Behavioral Risk Factor Surveillance System 

(BRFSS) aplicada nos Estados Unidos (BRASIL, 2009). Por esta metodologia, 

avalia-se a atividade física (AFL), como aquela desempenhada de maneira 

suficiente8 no tempo de lazer e, a completa inatividade física9 das pessoas 

pesquisadas. Na população adulta a porcentagem de AFL foi de 16,4% e entre 

a população idosa foi de 14,8%. Em relação ao sexo, enquanto que entre os 

idosos a AFL ficou em 20,5% entre as idosas foi de 11,2%. Mas, quando 

                                                           
8
 Adultos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos 

diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 
minutos diários em 3 ou mais dias da semana 
9
 Pessoas que informam que: a) não praticaram qualquer tipo de atividade física no tempo de 

lazer nos últimos três meses; b) não realizavam esforços físicos de maneira intensa no trabalho 
(não andavam muito, não carregavam peso, por exemplo); c) não se deslocavam para o 
trabalho a pé ou de bicicleta; e d) não se dedicavam à limpeza pesada de suas casas. 
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falamos de inatividade física, nesta perspectiva, as porcentagens são pareadas 

em idades mais jovens (18-24 anos) entre homens e mulheres (próximas aos 

26%), mas permanecem desequilibradas com superioridade de inatividade 

entre os homens entre as faixas de 25-34 anos até 55-64 anos. Com o 

envelhecimento, o equilíbrio é adquirido de maneira negativa passando de 

cerca de 30% da faixa anterior para cerca de 50% entre idosos de 65 anos ou 

mais (51,7% entre os homens e 53,2% entre as mulheres). No presente estudo 

o nível de atividade física foi avaliado somando-se as atividades executadas 

pelos idosos do CCI em diferentes domínios em que elas poderiam ser 

desempenhadas (no tempo de lazer, no trabalho, em atividades domésticas, 

em atividades de transporte). O nível mais alto de atividade física encontrado 

entre o sexo feminino pode dever-se a participação delas de forma mais 

intensa em atividades físicas domésticas ou relacionadas à sua inserção no 

mercado de trabalho do que em atividades de lazer, levando-se também em 

consideração a sua participação no próprio centro de convivência. 

 No presente estudo, a variável queda não se relacionou estatisticamente 

com o nível de atividade física. De acordo com os resultados da regressão 

logística aplicada, não foram apresentadas diferenças significativas no nível de 

atividade física de idosos que sofreram queda com aqueles que não sofreram.  

 Na literatura encontramos estudos observacionais que não evidenciam, 

estatisticamente, uma influência positiva da prática de atividade física na 

ocorrência de quedas, quando são incluídas outras variáveis que podem estar 

associadas (BENEDETTI et al, 2008a; CARLSON et al 2006). Utilizando os 

resultados do BRFSS de uma amostra representativa da população de pessoas 

com 65 anos ou mais dos Estados Unidos, Carlson et al (2006) encontraram 

associação estatística entre nível de atividade física e queda nos últimos três 

meses anteriores ao inquérito realizado, sendo os inativos os que 

apresentaram maior porcentagem de queda. Entretanto, após estratificar os 

respondentes por sexo, grupo de idade, índice de massa corporal e nível de 

educação, o grupo inativo continuou a apresentar maior porcentagem de 

queda, mas nenhuma diferença significativa foi encontrada. Benedetti et al 

(2008a) verificaram que tanto idosos menos ativos quanto os mais ativos 

sofreram quedas nos últimos três meses, sendo a maior porcentagem de 

quedas observada nos mais ativos. Os autores explicaram seus resultados 
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justificando que estes idosos caminhavam mais e participavam de atividades 

diversificadas que os faziam se expor aos fatores de risco relacionados à 

queda. Em estudos de intervenção, outros resultados podem ser verificados. 

Como citado anteriormente, o estudo de Lin et al (2007) que comparou três 

tipos de programa de prevenção de queda verificou superioridade do 

treinamento de exercício sobre as demais intervenções (Programa de 

Educação e Programa de Avaliação e modificação para segurança em casa). 

Mas, ao analisar a incidência de quedas após seis meses de acompanhamento 

dos idosos depois do término dos programas não foram verificadas diferenças 

significativas entre os grupos.  

 De acordo com a revisão sistemática de diferentes delineamentos de 

estudos sobre o tema, publicada recentemente (VALIM-ROGATTO et al, 2009) 

verificamos que os estudos encontrados sugerem uma associação entre nível 

de atividade física e fatores associados à ocorrência de quedas, como por 

exemplo, capacidade funcional, qualidade de vida e independência nas 

atividades da vida diária. Além disso, observamos em alguns estudos, que o 

evento da queda levou à restrição de atividade física. Contudo, em função de 

limitações de alguns estudos selecionados, quanto à não representatividade 

das amostras, a ausência de grupo controle, heterogeneidade dos instrumentos 

de aferição do NAF e, acompanhamento dos participantes de estudos 

experimentais após o término da intervenção por um determinado período, não 

foi possível identificar se maiores níveis de atividade física são capazes de 

reduzir a incidência de quedas. Apenas um estudo selecionado fez este 

acompanhamento, todavia, seus resultados somente poderiam ser 

generalizados para idosos com saúde muito fragilizada, pelas características 

da população analisada, e não a idosos da população em geral que também 

experimentam quedas acidentais. Finalmente, uma atual revisão sistemática 

realizada apenas com estudos de intervenção (111 Trials) realizada por 

Gillespie et al (2009) pesquisou diferentes tipos de intervenções para a 

prevenção de quedas em pessoas idosas que vivem em comunidade. Os 

resultados desse estudo evidenciaram que exercícios físicos realizados em 

grupos supervisionados ou em casa e a participação em Tai Chi Chuan 

reduzem a razão de quedas e o risco de quedas em idosos. Os exercícios 

pesquisados continham treinamento de força, de equilíbrio, de flexibilidade, ou 
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de resistência. Programas que continham dois ou mais desses componentes 

foram considerados efetivos. Esses resultados não foram observados nos 

programas que incluem mudanças e cuidados na casa ou o uso de 

suplementação de vitamina D. Os autores também encontraram que avaliações 

e intervenções multifatoriais reduzem a taxa de ocorrência de quedas, mas não 

reduzem o seu risco. 

 

 6.6. Fatores relacionados às quedas acidentais sofridas pelos 

idosos. 

  

 No presente estudo, no que se refere ao período do dia em que 

ocorreram as quedas relatadas pelos idosos, ao contrário do que foi verificado 

em idosos institucionalizados que caem pela manhã (LOJUDICE, 2005), a 

maioria das quedas ocorreu no período da tarde. Este resultado é coerente 

com outras pesquisas realizadas com idosos da comunidade encontradas na 

literatura (FREINBERDER e MENZ, 2006).  

 A porcentagem de fratura após a ocorrência de queda (10,4% em geral, 

12,5% entre os “caidores” e 9,6% entre os “caidores recorrentes”) encontrada 

na presente investigação, foi coerente com um estudo realizado por Siqueira et 

al (2007) em que 12,1% dos idosos relataram fratura. Contudo, esta 

porcentagem foi superior a porcentagem verificada em outros estudos 

nacionais (PERRACINI E RAMOS, 2002) e internacionais (STEL et al 2004; 

FREINBERDER e MENZ, 2006). No estudo de Stel et al (2004) 3,4% dos 

idosos sofreram fratura decorrente de queda acidental, 3,2% no estudo de 

Freiberg e Menz (2006) e 5,2% no estudo de Perracini e Ramos (2002). 

Estudos de revisão confirmam que a porcentagem de fratura como 

conseqüência de uma queda gira em torno de 5% (MASUD e MORRIS, 2001). 

 Ao analisar a porcentagem de idosos que relataram algum tipo de 

ferimento, observou-se resultado semelhante com outros estudos encontrados 

na literatura. No presente estudo, 78,1% das quedas relatadas ocasionaram 

algum tipo de ferimento, no estudo de Stel et al (2004) a porcentagem foi de 

68,1%. 

 Em geral, a conseqüência mais relatada foi a escoriação (31,3% das 

quedas), sendo a contusão (33,9%) para os idosos “caidores”. No estudo de 
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Stel et al (2004) a contusão (com extravasamento de sangue–hematoma) 

também foi o ferimento mais relatado, acometendo 42,6% dos idosos que 

sofreram queda.  

 No presente estudo, não houve procura por atendimento médico após 

62,5% das quedas, resultado semelhante encontrado por Stel et al (2004) em 

que a maioria dos idosos pesquisados (76,5%) não utilizou serviços de saúde 

após a ocorrência da queda. Por outro lado, no estudo de Guimarães e 

Farinatti (2005) foi encontrado resultado diferente o qual, 41% dos idosos não 

procuraram atendimento médico após a queda. Isto pode ser devido aos 

autores terem utilizado uma abordagem de análise considerando a 

necessidade de se recorrer a serviços médicos devido a fraturas, luxações, 

cortes profundos ou dores fortes de maior ou menor gravidade, embora a 

maioria dos eventos observados no estudo não tenham trazido maiores 

conseqüências além de hematomas ou escoriações de menor gravidade. No 

presente estudo, os resultados referem-se à procura ou não pelo serviço 

independentemente da necessidade devido a gravidade da conseqüência da 

queda, que no caso deveria ser verificada pelo profissional de saúde. Esse 

comportamento pela não procura por atendimento de saúde após algum 

acidente ou eventualidade que pode resultar em ferimentos, não é apenas 

observada quando se verifica esse tipo de ocorrência, mas também quando 

nos referimos aos exames preventivos que deveriam ser rotineiros entre 

idosos. De acordo com estudo de FPA/SESC (2007), quando foi perguntado 

aos idosos de vários estados brasileiros quando foi sua última consulta médica, 

as respostas variaram de 1 a 7 dias anteriores ao inquérito até 180 dias, ou 

mais (neste estudo, há 181 dias ou como há 10, 20 ou 30 anos foram 

considerados) inclusive pessoas que nunca foram ao médico. Quanto aos 

exames preventivos, somente 22% das idosas disseram ter feito exames 

ginecológicos (colpocitologia oncótica e mamografia) no último ano e 26% 

relataram nunca ter feito esses exames. Nesta pesquisa, 42% dos homens 

relataram nunca ter feito exame de próstata (exame digital retal e a dosagem 

sérica de PSA- Prostate-Specific Antigen) e apenas 16% o fizeram no último 

ano. Com a finalidade de cobertura de atendimento de pessoas que por algum 

motivo não procuram atendimento médico, no Brasil é disponibilizado também 

um tipo de serviço de saúde público domiciliar chamado Estratégia de Saúde 
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da Família (ESF). Este serviço é realizado por equipes mínimas compostas por 

médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde. No que se refere à utilização desse serviço, os resultados do estudo de 

FPA/SESC (2007), também apontaram que 51% dos idosos pesquisados 

relataram nunca ter recebido visita de agentes de saúde e 88% nunca 

receberam visita de médicos do PSF. Daqueles que já foram visitados, metade 

recebeu visitas regulares de agentes comunitários de saúde, mas apenas 3% 

desses idosos receberam visitas regulares de médicos do programa.  

 Neste sentido, Stel et al (2004) afirmam que conquanto existam na 

literatura muitas pesquisas que encontram associação entre história de queda 

e hospitalização de idosos, os fatores que levam a utilização de serviços de 

saúde entre caidores ainda são escassos indicando futuros estudos no intuito 

de examinar estes fatores em diferentes tipos de serviços de saúde usados 

pelos idosos que caem. 

 A ocorrência de queda fora de casa, observada na presente pesquisa, 

pode ser considerada uma das características das quedas de idosos 

considerados mais ativos (BERGLAND et al, 2003; GUIMARÃES e FARINATTI, 

2005; LI et al, 2006; REINSCH et al, 1992). Indivíduos frágeis tendem a cair 

dentro de casa e as quedas fora de casa tendem a ocorrer entre as pessoas 

mais ativas que são fortemente influenciadas pelas características do meio 

(BERGLAND et al, 2003). No referido estudo, os fatores de risco para quedas 

dentro e fora de casa foram diferentes. Pessoas que apresentavam velocidade 

de caminhada confortável mais rápida e que tinham capacidade de lidar com 

altos degraus tiveram queda mais fora de casa do que pessoas com 

multicomorbidades e que apresentavam velocidade de caminhada mais lenta, 

por exemplo. Além disso, estudos mostram que idosos saudáveis que são 

atendidos em centros de convivência caem mais fora do que dentro de suas 

casas (REINSCH et al., 1992). Morris et al (2004) verificaram diferenças entre 

caidores e caidores recorrentes. Enquanto os primeiros caem com a mesma 

proporção dentro e fora de casa, os que sofrem duas ou mais quedas caem 

mais fora de casa. No atual estudo, a maior porcentagem tanto de caidores 

quanto de caidores recorrentes relatou queda fora de casa. 

 Na pesquisa de Guimarães e Farinatti (2005), das quedas ocorridas fora 

de casa, 55% ocorreram na rua e 33% ocorreram em ambientes fechados 
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como a casa de amigos, ou parentes, supermercados, restaurantes, igrejas, 

entre outros. No estudo de Li et al (2006), as quedas também ocorreram mais 

fora do que dentro de casa e baseados nesses resultados, os autores 

afirmaram que, com a promoção difundida de um estilo de vida ativo entre as 

pessoas, progressos no ambiente externo são urgentemente necessários.  

 O medo de cair foi apontado por grande porcentagem de idosos (68,4%) 

como conseqüência da queda acidental, sendo que sentir “muito medo” foi 

apontado pela maior porcentagem (44,5%) deles. Tal resultado está de acordo 

com a prevalência de medo de cair entre idosos que sofreram queda 

encontrada na literatura que varia de 29% a 92% (JØRSTAD et al, 2005). 

Quanto a porcentagem de idosos que não relataram medo de cair, Suzuki et al 

(2002) encontraram resultados semelhantes aos do presente estudo (36,3% 

versus 31,6% respectivamente), utilizando o mesmo método de avaliação de 

medo de cair (variável dividida em três categorias de maneira ordinal). 

Contudo, em relação ao sexo, na presente pesquisa foi observada uma 

porcentagem semelhante de homens e mulheres quanto ter muito medo de cair 

(46,7% e 44,1% respectivamente) o que não foi observado no estudo de Suzuki 

et al (2002). Estes autores observaram que as mulheres foram mais propensas 

a ter muito medo de cair comparadas aos homens (19,5% e 9,3% 

respectivamente). Esta maior freqüência de medo de cair é maior no sexo 

feminino, principalmente quando se trata de mulheres sedentárias (LEGTERS, 

2002). O medo de cair pode levar os idosos a ter sentimentos de fragilidade e 

incompetência afetando sua auto-imagem e auto-eficácia (SUSUKI et al, 2002). 

Além de resultar em efeitos psicológicos negativos, o medo de cair em conjunto 

com outros fatores, pode também levar a pessoa a interromper um 

comportamento fisicamente ativo. Alguns desses fatores foram evidenciados no 

estudo de seguimento de dois anos de Shimada et al. (2007), com idosos que 

vivem em comunidade. Os autores encontraram que mulheres, fumantes, os 

que relataram medo de cair e aqueles que apresentaram velocidade lenta de 

caminhada foram significativamente mais propensos a cessar sua prática 

regular de atividade física10.  

 

                                                           
10 Neste artigo a prática regular de atividade física foi definida como executar algum tipo de 
atividade física cinco vezes ou mais por semana. 
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 6.7. Características da mais recente queda associadas ao nível de 

atividade física. 

 

 De acordo com os resultados encontrados, somente a variável ferimento 

apresentou associação estatisticamente significativa com o nível de atividade 

física. Conforme o resultado encontrado pelo Modelo de Odds proporcional, 

idosos que não sofreram ferimentos têm uma porcentagem elevada (819%) de 

estarem no NAF alto, em oposição tanto ao nível baixo quanto ao moderado, 

comparados aos que sofreram ferimento. O resultado indica que a ocorrência 

de ferimento pode reduzir a chance do idoso de ter um nível mais alto de 

atividade física. Enquanto que no presente estudo verificou-se a relação entre 

ferimento(s) ocorrido(s) na última queda relatada, independente do número de 

quedas sofridas e nível de atividade física (NAF) geral, outros estudos 

buscaram identificar essa relação estratificando o NAF (GILL et al, 2008) ou o 

número de quedas que resultaram em ferimentos (TINETTI e WILLIAMS, 1998) 

ou ainda por sexo (STEL et al, 2004). 

 No estudo de Gill et al (2008), ferimentos de quedas - definidos como 

resultados de contusões (hematomas), abrasões (escoriações), lacerações 

(cortes), luxações ou distensões, fraturas ou ferimentos na cabeça – foram 

avaliados quanto à sua associação com o nível de atividade física de homens 

idosos. Neste estudo, a atividade física foi dividida em atividades domésticas, 

como atividades da vida diária (AVD) e atividades instrumentais da vida diária 

(AIVD) requeridas para viver independentemente, e atividades recreativas, 

como aquelas realizadas no tempo de lazer. Os autores verificaram associação 

entre ferimentos e baixo nível de atividade física doméstica, mas alto nível de 

atividade física recreativa em idosos.  

 Tinetti e Williams (1998) avaliaram em qual extensão quedas e/ou 

ferimentos de quedas são determinantes independentes de respostas 

funcionais como atividades da vida diária (AVD e AIVD), atividades sociais e 

atividades físicas de idosos. Os autores avaliaram quatro diferentes grupos: 

não caidores, uma queda sem ferimentos, mais de duas quedas sem 

ferimentos e uma ou mais quedas com ferimentos. Dentre outros resultados 

encontrados, experimentar pelo menos uma queda com ferimento foi associado 

com declínio de atividades físicas de idosos, resultado este que vai pela 
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mesma direção do encontrado no presente estudo. Esse declínio em atividades 

físicas realizadas como uma conseqüência direta da última queda sofrida 

também foi verificada no estudo de Stel et al (2008), no qual acometeu 15,2% 

dos idosos, sendo observado em maior porcentagem entre as mulheres 

(21,4%) do que entre os homens (7,6%). 

 No atual estudo, discutimos as características de idosos e suas relações 

tanto com o nível de atividade física quanto com a ocorrência de queda 

acidental entre aqueles os quais foi proporcionada (condição de vida) e 

escolhida (estilo de vida) a participação em centros de convivência. Neste 

sentido, devemos considerar qual seria a atuação de cada profissional de 

saúde tanto no estilo de vida do indivíduo quanto nas suas condições de vida, 

já que estas últimas dependem de outros fatores muitas vezes impostos pela 

sociedade em que vivemos.  

 Caponi (2003), baseada no pensamento de Canguilhem (2002), trata do 

que ela chama de “etiologia social” considerando as condições de vida como 

aquelas que não poderiam ser escolhidas pela pessoa como, por exemplo, 

alimentação deficiente, distribuição desigual de riquezas e condições sanitárias 

deficientes. A autora enfatiza que tais desigualdades que podem levar a 

predisposição a diferentes enfermidades deveriam ser consideradas na 

elaboração de políticas públicas e intervenções nesse sentido, já que o estilo 

de vida está relacionado com a conduta individual e pode ser escolhido. Em 

adição, na visão de Farinatti (2008) o estilo de vida - ou modo de vida - não se 

resume apenas em decidir aceitar ou evitar certos riscos à saúde, a escolha 

esclarecida pode ser impossibilitada pela falta de conhecimento ou pela 

influência de tradições. Nessa reflexão o autor incorpora o conceito de 

educação para a saúde considerando-a como um fator importante para a sua 

promoção. Ele afirma que quando se lida com a educação para a saúde de 

idosos, dois pontos são fundamentais: 1) a necessidade de informações que 

considerem o indivíduo, sua família, seu meio profissional e seu espaço social 

desde idades mais jovens e que esse processo deve ser individual e coletivo 

ao mesmo tempo; 2) a escolha de modos de vida deve ser facilitada por esta 

educação conscientizando as pessoas idosas da importância do respeito aos 

seus desejos e valores, considerando que este desejo de viver nas condições 

escolhidas não está isento de riscos (FARINATTI, 2008). “Se vivemos sem 
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riscos, isso não se aproxima quase de um sinônimo de não-vida?” (FARINATTI, 

2008; p.46). 

 Investigamos nesse estudo principalmente o aspecto prático da saúde 

coletiva, que de acordo com Paim e Almeida Filho (1998) tem como objeto de 

atuação: 

“políticas (formas de distribuição do poder); práticas 
(mudanças de comportamentos; cultura; instituições; produção 
de conhecimentos; práticas institucionais, profissionais e 
relacionais); técnicas (organização e regulação dos recursos e 
processos produtivos; corpos/ambientes); e instrumentos 
(meios de produção da intervenção)” (p. 312). 
 
 

 Ao abordar o centro de convivência como uma instituição destinada a 

idosos, pensamos em um local que pudesse possibilitar a modificação de 

comportamentos (conforme descrito acima) que resultassem em um estilo de 

vida mais saudável. Talvez, a constatação de um nível mais alto de atividade 

física no idoso que participa de CCI comparado ao da população de idosos da 

comunidade em geral, seja devido a seu estilo de vida mais ativo, não somente 

no aspecto físico. Retomando a reflexão inicial, queremos dizer que a 

discussão aqui não se restringe apenas ao que se denomina como fisicamente 

ativo, mas nos remetemos ao sentido de “envelhecimento ativo” descrito pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2005). Essa descrição expressa o 

processo de conquista de uma vida longa acompanhada de oportunidades de 

saúde, participação e segurança, o que inclui também permanecer ativo nas 

questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Podemos 

exemplificar tal raciocínio pelo resultado de que as pessoas que permanecem 

inseridas no mercado de trabalho têm mais chances de se encontrar em um 

nível mais alto de atividade física. Contudo, isso não foi suficiente para reduzir 

a prevalência de queda nessa população mais fisicamente ativa comparada à 

população de idosos da comunidade.  
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VII - CONCLUSÃO 

 

 As principais conclusões que chegamos com este estudo em relação ao 

primeiro objetivo é que mulheres, idosos com idades entre 75 a 79 anos, os 

separados e os que recebem pensão como benefício têm mais chance de 

sofrer queda acidental. Foi verificada também uma tendência de não 

praticantes de ginástica e casados sofrerem mais quedas. 

 Quanto ao segundo objetivo, encontramos que idosos mais velhos, não 

inseridos no mercado de trabalho e aqueles com baixo nível cognitivo têm 

menos chance de estar no alto nível de atividade física, em comparação aos 

demais níveis. Houve também uma tendência das mulheres apresentarem um 

nível mais alto de atividade física. 

 Finalmente, no que se refere ao terceiro objetivo do estudo, das 

características relacionadas às quedas sofridas pelos idosos, somente foi 

verificado que não apresentar qualquer tipo de ferimento em decorrência da 

queda aumenta as chances do idoso estar no nível alto de atividade física (em 

comparação com o nível moderado e baixo). 

 Como em qualquer estudo transversal, devemos considerar algumas 

limitações. Com este tipo de estudo não há determinação de causalidade e por 

isso existe a possibilidade de confusão, por exemplo, entre a associação entre 

atividade física e queda, pois ao mesmo tempo em que altos níveis de 

atividade física podem auxiliar a pessoa a manter sua aptidão e estabilidade, 

baixos níveis de estabilidade e mobilidade podem ser um fator inibidor da 

prática de atividade física. Todavia, devemos considerar que toda pesquisa, 

independente de seu delineamento, é passível de limitações. E ainda que se 

tenha optado pela utilização desta metodologia, o cuidado com a determinação 

da amostra, a escolha minuciosa de uma análise estatística adequada e a 

obtenção de dados realizada de maneira direta com a população estudada, 

confere o rigor metodológico por meio do qual os resultados foram alcançados. 

Os resultados encontrados contribuem para a construção do conhecimento na 

área da pesquisa epidemiológica em atividade física no âmbito da saúde 

coletiva, considerando a escassez de pesquisas com dados exclusivamente 

coletados na região centro-oeste do país. Além disso, outros pesquisadores 

poderiam dar continuidade a este estudo abordando os mesmos fatores 
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pesquisados por meio de estudos de coorte. Embora haja estudos de coorte 

com a população de idosos da comunidade na literatura, sugerimos um estudo 

deste tipo com a população de idosos que participa de centro de convivência 

para que as possíveis modificações no nível de atividade física e suas relações 

com os acidentes por queda desse público em especial sejam acompanhadas 

ao logo do tempo.  

 Com base nos achados da presente pesquisa, atentamos ainda para as 

diferentes necessidades de cuidado com o idoso freqüentador de centro de 

convivência já que este apresentou um perfil diferenciado, em determinados 

aspectos, do idoso que vive em comunidade tanto em relação às quedas 

acidentais quanto ao nível de atividade física. Um exemplo disso é 

conscientizar os profissionais de saúde que lidam com esta população que as 

quedas ocorrem não somente entre os idosos mais frágeis e dependentes em 

suas casas mas também, entre os mais ativos que freqüentam atividades em 

centros de convivência que podem cair na rua, caminhando para suas casas. 

Outro exemplo é compreender que não somente a ocorrência de uma fratura 

decorrente de queda pode comprometer a continuidade da prática de atividade 

física. Um ferimento resultante de uma queda pode ser um dos motivos de 

redução de um comportamento fisicamente ativo entre os idosos. Finalmente, é 

preciso que políticas públicas sejam implementadas no sentido de implantar 

programas de prevenção de quedas para os idosos ativos, que já estão 

incorporando diretrizes que preconizam a promoção da saúde. 
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APÊNDICE A – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Projeto: O SIGNIFICADO DA QUEDA PARA O IDOSO FREQUENTADOR DE 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA.  

Pesquisadores e instituições envolvidas: Este estudo está sob a responsabilidade 

da pós-graduanda Priscila Carneiro Valim Rogatto (Curso de Doutorado em 

Enfermagem–DINTER: UNIFESP/UFMT), sob a orientação da Profa. Dra. Ana Cristina 

Passarella Brêtas (docente do Departamento de Enfermagem da UNIFESP).  

Objetivos: Compreender o significado da queda para o idoso considerando o seu 

nível de atividade física. Caracterizar os idosos que freqüentam Centros de 

Convivência para Idosos (CCI) que sofreram queda nos últimos doze meses, 

considerando informações como idade, sexo, nível de instrução e tempo de 

participação no CCI.  

Procedimentos: Como idoso registrado a mais de um ano no CCI, eu serei convidado 

a participar desta pesquisa e, num primeiro momento, responderei a um questionário 

para saber se eu estou esquecido (Exame do Estado Mental), um questionário para 

saber se eu sofri quedas (quando aconteceram, quantas vezes eu caí, o que 

aconteceu depois que eu caí e se eu tomo ou tomava algum remédio) e um 

questionário curto para saber meu nível de atividade física, ou seja, se sou sedentário 

ou ativo, por exemplo. Em um segundo momento, poderei ser convidado para 

participar de uma entrevista individual que será realizada em data e horários 

combinados comigo. A entrevista será gravada e acontecerá em uma sala do Centro 

de Convivência que participo. Nesta entrevista eu contarei para a pesquisadora a 

história de como aconteceu a queda.  

Possíveis riscos e desconforto: Fui informado que esta pesquisa não me oferece 

risco, mas se eu sentir qualquer tipo de desconforto terei o apoio necessário da 

pesquisadora. Caso eu não queira continuar no estudo, minha decisão será respeitada 

ou se eu preferir, agendaremos outro dia para a sua realização.  

Benefícios previstos: Participando do estudo eu terei o resultado da avaliação do 

meu nível de atividade física e também esclarecimentos sobre a prevenção de quedas. 

As informações a serem obtidas nesta pesquisa poderão permitir a adequação de 

ações no campo da saúde no sentido de se proporcionar amplo acesso às diversas 

modalidades de serviço direcionadas à população idosa. Eu terei uma cópia deste 

formulário, o qual será assinado em duas vias idênticas. 
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 Eu...........................................................................................................................

...., fui informado dos objetivos, procedimentos, riscos e benefícios desta pesquisa, 

descritos acima. Entendo que terei garantia de que ninguém além dos (as) 

pesquisadores (as) terá acesso ao meu nome. Entendo também, que tenho direito a 

receber informações adicionais sobre o estudo a qualquer momento, mantendo 

contato com o pesquisador principal. Fui informado ainda, que a minha participação é 

voluntária e que se eu preferir não participar ou deixar de participar deste estudo em 

qualquer momento, isso NÃO me acarretará qualquer tipo de penalidade. Estou ciente 

que posso ser entrevistado e a minha entrevista será gravada e transcrita com a 

garantia de sigilo do meu nome pelo pesquisador responsável e aceito desta maneira 

a sua publicação em escritos científicos. 

 Compreendendo tudo o que me foi explicado sobre o estudo a que se refere 

este documento, concordo em participar do mesmo. 

 

Nome e Assinatura do participante (ou responsável):  

 

........................................................................................................................................... 

 

Para o pesquisador: Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a 

participação neste estudo.  

 

Nome e Assinatura da pesquisadora responsável:  

 

........................................................................................................................................... 

 

Em caso de necessidade, contate a Priscila Carneiro Valim Rogatto no seguinte 

endereço: Faculdade de Educação Física – Ginásio de Esportes, Avenida. 

Fernando Correa da Costa, s/no. Telefone: (65) 0000-0000 ou 0000-0000 

(inclusive ligações a cobrar). E-mail: lappex@yahoo.com.br . Informações sobre 

o projeto fazer contato com o CEP do HUJM: (65) 3615-7254. 

Data (Cidade/dia mês e ano) ____________ ___ de ______________de 20___ 
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APÊNDICE B – MODELO DA FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E PERFIL SOCIAL DO 

IDOSO 

Perfil sócio-demográfico 
 
Número de identificação _____________________________ 
1) Registro no Centro de Convivência para Idosos (CCI)  
(     ) A (CCI “Aideê Pereira Nascimento”) 
(     ) B (CCI “Padre Firmo Duarte”) 
(     ) C (CCI “Maria Ignez França”) 
 
2) Sexo: (     ) Masculino     (     ) Feminino 
 
3) Idade: ___________ 
 
4) Estado civil  
(     ) Solteiro 
(     ) Casado 
(     ) Viúvo  
(     ) Separado/Desquitado/Divorciado  
 
5) Tempo de registro no CCI (anos completos): _______ano (s) 
 
6) Escolaridade 
(     ) Analfabeto (nunca estudou) 
(     ) 1ª. a 4ª. serie do Ensino Fundamental - Incompleto 
(     ) 1ª. a 4ª. serie do Ensino Fundamental - Completo 
(     ) 5ª. a 8ª. serie do Ensino Fundamental - Incompleto 
(     ) 5ª. a 8ª. serie do Ensino Fundamental - Completo 
(     ) 1ª. a 3ª. serie do Ensino Médio - Incompleto 
(     ) 1ª. a 3ª. serie do Ensino Médio - Completo 
(     ) Curso Superior - Incompleto 
(     ) Curso Superior - Completo 
(     ) Pós-graduação 
 
7) Atividades que o idoso participa no CCI 

Atividade Duração Freqüência 
   
   
   
   
   
 
8) Renda Familiar por pessoa (por mês em reais): 
_____________________________ 
 
9) Aposentadoria 
(    ) sim    (    ) não    (    ) Pensionista     (    ) Aposentadoria e Pensão 
 
10) Inserido no mercado de trabalho 
(    ) sim    (    ) não 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE QUEDAS 
 
1) O(a) senhor(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 meses (não ler as alternativas) 
(     ) sim     (      )não 
 
2) Quantas vezes o (a) senhor (a) caiu nos últimos 12 meses 
(     ) 1 vez         (     ) 2 vezes        (     ) mais vezes 
(     ) 3 vezes     (     ) 4 vezes                                    Quantas?_____________ 
 
3) Qual foi o período de ocorrência da queda? (marca um X no período de cada 
queda) 
 1ª. queda 2ª. queda 3ª. queda 4ª. queda 
Manhã (das 06:00 as 11:59)     
Tarde (das 12:00 as 17:59)     
Noite (das 18:00 as 23:59)     
Madrugada (00:00 as 5:59)     
Não sabe     

 
Anotações quando houver mais de quatro quedas nos últimos 12 meses 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4) Houve alguma conseqüência em decorrência da queda? (marcar um X) 
 1ª. queda 2ª. queda 3ª. queda 4ª. queda 
Fratura     
Luxação     
Escoriação     
Contusão     
Corte     
Outro     

 
Anotações quando houver mais de quatro quedas nos últimos 12 meses 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5) O (a) senhor (a) procurou um médico ou um serviço de emergência de hospital? 
1ª. queda (     ) sim     (      )não 
2ª. queda (     ) sim     (      )não 
3ª. queda (     ) sim     (      )não 
4ª. queda (     ) sim     (      )não 
 
Observações__________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6) Em que local aconteceu a queda? (Ex. no banheiro, na rua, na escada, etc.) 
 Local 
1ª. queda  
2ª. queda  
3ª. queda  
4ª. queda  

 
Anotações quando houver mais de quatro quedas nos últimos 12 meses 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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7) Que atividade o (a) senhor (a) estava realizando no momento da queda? (ex. 
descendo do ônibus, andando ate o banheiro, tomando banho, etc.) 
 Atividade 
1ª. queda  
2ª. queda  
3ª. queda  
4ª. queda  

Anotações quando houver mais de quatro quedas nos últimos 12 meses 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8) O (a) senhor(a) faz uso de medicamentos regularmente? 
 
(     ) Sim      (     ) Não      
Se sim, quantos?_______ 
Quais 
medicamentos?________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
9) No presente momento, o (a) senhor (a) está com medo de cair?   
(     ) não, nenhum medo que possa cair  
(     ) sim, um pouco de medo que possa cair  
(     ) sim, muito medo que possa cair 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS. 
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ANEXO B - MODELO DO MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL – MEEM (FOSTEIN 
et al, 1975). 
 
ORIENTAÇÃO – 10 pontos 
Dia da semana (     ) 
Dia do mês (     ) 
Mês (     ) 
Ano (     ) 
Hora aproximada (     ) 
Local específico (     ) 
Setor (     ) 
Bairro/rua (     ) 
Cidade (     ) 
Estado (     ) 
 
MEMORIA IMEDIATA – 03 pontos 
Repita as palavras  
Pente (     ) 
Vaso (     ) 
Laranja (     ) 
 
ATENÇÃO E CÁLCULO – 05 pontos 
Subtraia 7 de 100 cinco vezes ou soletre MUNDO de trás para frente  
(um ponto para cada subtração ou letra soletrada) 
(     ) 93  (     ) 86  (     ) 79  (     ) 72  (     ) 65 
 
EVOCAÇÃO – 03 pontos 
Diga novamente as três palavras que mencionei anteriormente 
(um ponto para cada palavra certa) 
 
LINGUAGEM – 08 pontos 
Nomear um RELÓGIO (     )  e uma CANETA (    ) - 2 pontos 
Repita: “NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ” (   ) – 1ponto 
Obedeça ao comando: PEGUE ESTE PAPELCOM A MÃO DIREITA (    ), DOBRE AO 
MEIO (    ) e COLOQUE NO CHÃO (    ) – 3 pontos 
Leia o que está escrito: “FECHE OS OLHOS”- (    ) – 1 ponto 
Escreva ou diga uma frase: (    ) – 1 ponto 
 
ATIVIDADE REMOTA – 1 ponto 
Copiar um desenho (    ) 

 
ESCORE: ______ 



 121 

ANEXO C - MODELO DO QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES 
FÍSICAS - IPAQ VERSÃO 8 – FORMA CURTA (MATSUDO et al., 2002). 
 
Nome:_______________________________________________________________
______________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão 
ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão 
relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. 
As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a 
outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa 
ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada 
questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 
Para responder as questões lembre que: 

• Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 
esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

• Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 
físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
 
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 
outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, 
dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, 
fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar 
do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou 
batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 
contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 
futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados 
em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer 
atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 
contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
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Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 
trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 
tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
______horas ____minutos 
 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
______horas ____minutos 
 

 


