Mirella Pinto Valerio

Estudo comparativo de intervenções voltadas à
promoção de atividade física em idosos
sedentários no lazer

Tese apresentada à
Universidade Federal de São
Paulo para obtenção do título de
Doutor em Ciências

São Paulo
2011

ii

Universidade Federal de São Paulo
Departamento de Medicina Preventiva
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

Estudo comparativo de intervenções voltadas à
promoção de atividade física em idosos
sedentários no lazer

Tese apresentada à Universidade
Federal de São Paulo para obtenção
do título de Doutor em Ciências

Orientador: Luiz Roberto Ramos

iii

Valerio, Mirella Pinto
Estudo comparativo de intervenções voltadas à
promoção de atividade física em idosos sedentários no
lazer./ Mirella Pinto Valerio.-- São Paulo, 2011.
xiii,123f.
Tese(doutorado)- Universidade Federal de São Paulo.
Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva.
Título em inglês: A comparative study of interventions aiming
at physical activities for sedentary older adults in their free
time.
1.Envelhecimento. 2. Atividade Motora. 3. Sedentarismo.
4.Intervenções em atividade física

iv

Mirella Pinto Valerio

Estudo comparativo de intervenções voltadas à
promoção de atividade física em idosos
sedentários no lazer

Presidente da banca: Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos

BANCA EXAMINADORA:
Prof. Dr. Clineu de Mello Almada Filho
Prof. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes
Prof. Dr. Mário Maia Bracco
Prof. Dra. Vanessa Martins Valente Guimarães

Aprovada em: 01/07/2011

v

AGRADECIMENTOS

À galera de São Paulo, embora nem todos sejam de lá, foi onde a conheci
e passaram a fazer parte da minha vida: Alice, Brito, Camila, Dan, Diva,
Eduardo, Enoki, Esther, Fran, Gardênia, Gô, Inês, Ju, Léo, Malina, Marcia,
Mário, Moema, Re, Rita, Samuel, Tati, Val, Vera, Samuel, Silvania e claro, à
velharada toda!

Vocês me deram uma baita força ajudando não só nas

questões relativas à tese. Fizeram com que esses anos fossem TRI!!
Aos que já torciam por mim, antes de entrar no doutorado base, e àqueles
que me ajudaram num monte de coisas e ainda me aturaram na finaleira: Ana,
Ângela, Bereca, Bibiana, Delma, Elaine, Ioppis, João, Juju, Ligia, Manja,
Marina, Marisa, Paula, Piu, Ricardo, Rogério, Sérgio, Tai e claro à velharada
toda! Eu tenho uma baita sorte de ter vocês como parceria! bjbjbj.
Em

especial

ao

Luiz,

que

confiou,

apostou

e

me

possibilitou

conhecimentos e experiências além tese e mares! Sem ele nada disso teria
acontecido. Thanks Grandão!

vi

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS .................................................................................................. IV
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. VIII
LISTA DE QUADROS ................................................................................................. IX
LISTA DE TABELAS.................................................................................................... X
LISTA DE ANEXOS .................................................................................................... XI
RESUMO

XII

ABSTRACT ............................................................................................................... XIII
INTRODUZINDO O TEMA............................................................................................ 1
2. HIPÓTESE................................................................................................................ 6
3. OBJETIVOS ............................................................................................................. 6
3.1 GERAL ................................................................................................................... 6
3.2 ESPECÍFICOS........................................................................................................ 6
4. QUESTÕES ENVOLVIDAS ...................................................................................... 7
4.1. ENVELHECIMENTO FISIOLÓGICO ..................................................................... 7
4.2 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS ................................................ 10
4.3. ATIVIDADE FÍSICA ............................................................................................. 12
4.4. INATIVIDADE FÍSICA ......................................................................................... 17
4.5 BARREIRAS E FACILITADORES........................................................................ 22
4.6 ESTRATÉGIAS PARA ADESÃO E ADERÊNCIA ................................................ 24
5. METODOLOGIA..................................................................................................... 30

vii

5.1. TIPO DE ESTUDO............................................................................................... 30
5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA ................................................................................. 30
5.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS ........................................................................... 31
5.4 CRÍTERIOS DE INCLUSÃO ................................................................................. 32
5.5 CONFIGURAÇÃO DOS GRUPOS ...................................................................... 32
5.6 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO .................................................................... 34
5.7 PROCEDIMENTOS REALIZADOS ...................................................................... 36
5.8 VARIÁVEIS DO ESTUDO .................................................................................... 37
5.8.1 VARIÁVEIS DEPENDENTES ............................................................................ 37
5.8.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES ........................................................................ 37
5.9 TRATAMENTO ESTATÍSTICO ............................................................................ 38
6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ..................................................... 40
7. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 55
8. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 56
9. ANEXOS ................................................................................................................ 72
ANEXO I - AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA AMPLIADA - AGA.............................. 72
ANEXO II - QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ)
Versão longa ............................................................................................................. 96
ANEXO III - Questionário sobre fatores determinantes da baixa aderência de
idosos às atividades físicas. .................................................................................. 103
ANEXO lV - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.................................. 104
ANEXO V- Folheto .................................................................................................. 107

viii
LISTA DE FIGURAS

Figura 1

Configuração dos grupos

Figura 2

Razões dos idosos para não adesão à pesquisa

Figura 3

Médias de minutos semanais de atividades físicas dos três
grupos aos 180 dias.

Figura 4

Representação da evolução das médias de minutos por semanas
realizadas pelos três grupos nos T0, T90 e T180

ix

LISTA DE QUADROS

Quadro 1

Caracterização das variáveis independentes

x

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Resultados do IPAQ, quanto ao sedentarismo, no
domínio lazer e período avaliado.

Tabela 2

Distribuição dos sujeitos quanto às características de
sexo e idade dos idosos nos três grupos

Tabela 3

Distribuição dos sujeitos quanto às características de
estado conjugal, moradia, renda e escolaridade dos
idosos dos três grupos

Tabela 4

Distribuição dos sujeitos quanto às características de
consumo de medicamentos e presença de DCNT dos
três grupos

Tabela 5

Aderência à atividade física nos diferentes tempos

Tabela 6

Nível de atividade física aos 180 dias

Tabela 7

Média de minutos semanais praticadas no momento de
lazer

xi

LISTA DE ANEXOS

Anexo I

Avaliação gerontológica ampliada - AGA

Anexo II

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) Versão
longa

Anexo III

Questionário sobre fatores determinantes da baixa aderência de
idosos às atividades físicas.

Anexo IV

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Anexo V

Folheto

xii

RESUMO

O Brasil caminha rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido.
Indivíduos com mais de 65 anos superam a casa dos 13 milhões,
correspondendo a 10,2% do total da população brasileira. Apesar de a
atividade física contribuir para a autonomia e a independência dos idosos,
ainda é elevado o nível de sedentarismo nessa população. Tendo em vista a
complexidade da adesão à prática de atividades físicas e sua continuidade,
este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos de duas diferentes
intervenções, voltadas à mudança de comportamento sedentário de idosos no
momento de lazer. A variável desfecho foi a mudança na média de minutos
semanais utilizados para a prática de atividades físicas no lazer. Para tanto, foi
realizado um estudo quasi-experimental com integrantes de uma coorte
populacional de idosos residentes em zona urbana (projeto EPIDOSO)
classificados como sedentários no domínio lazer, de acordo com o
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), ou seja, não atingiam
dez minutos nas referidas práticas. A amostra foi constituída por 121 idosos,
subdivididos em três grupos: grupo aulas práticas(GA), grupo estímulo (GE) e
grupo controle (GC). Aos grupos GA e GE, foram aplicadas duas diferentes
intervenções durante um período de três meses. Os integrantes do GA
participaram de aulas realizadas duas vezes por semana, com duração de
sessenta minutos cada, contendo atividades aeróbicas e exercícios de
flexibilidade, equilíbrio e fortalecimento muscular. Os idosos do GE receberam
um folheto explicativo contendo questões a respeito dos benefícios da prática
de atividades físicas e informações de como realizá-las; e foram
acompanhados através de chamadas telefônicas pelo mesmo período. As
avaliações foram realizadas através da reaplicação do IPAQ, ao término das
intervenções (T90) e três meses após as mesmas (T180). O grupo controle foi
apenas reavaliado após 180 dias (T180). A análise de variância com medidas
repetidas (T90 e T180) com um fator categórico de três níveis (Aulas, Estímulo
e Controle) mostrou que, ao término das intervenções (T90 dias), os idosos no
GA tiveram um aumento significativamente maior na média de minutos
semanais de atividades físicas, quando comparada aos do GE (111,1 min/sem
e 42,7 min/sem, respectivamente). No entanto, na avaliação realizada três
meses depois de cessadas as intervenções (T180), as médias de minutos
semanais dos dois grupos foram semelhantes (71,5 min/sem. e 71,8 min/sem),
e superiores às verificadas no grupo controle (43,3 min/sem). Dessa forma,
concluímos que as estratégias de proporcionar aulas ou entregar folheto
explicativo com orientações sobre práticas de atividades físicas, seguidas de
acompanhamento telefônico, contribuem para a redução significativa dos
índices de sedentarismo no tempo de lazer dos idosos.
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Abstract
A comparative study of interventions aiming at physical activities for sedentary
older adults in their free time
Brazil has shown an increasingly older demographic profile. There are more
than 13 million people over 65 years old (10.2% of the Brazilian population) in
the country nowadays. Even though physical activities contribute to older adults’
autonomy and independence, their level of sedentarianism is still high. Taking
into account the complexity regarding the commitment to physical activities, this
study aimed at analyzing the effects of two different interventions whose
intention was to change the sedentary behavior of older adults in their free time.
The variable result was the change in the average of minutes used for physical
activities in their free time, per week. Therefore, a quasi-experimental study
was carried out with members of a cohort of older adults who live in an urban
area (a project called EPIDOSO) and who have been classified as sedentary
regarding their leisure activities, according to the International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ), i. e., they had not even spent ten minutes/week doing
these activities. The sample comprised 121 older adults, divided in three
groups: class (CG), stimulus (SG) and control ones. Groups CG and SG
underwent two different interventions for three months. Members of CG took
part in two 60-minute classes per week with aerobic activities and flexibility,
balance and muscle strengthening exercises. Older adults in the SG got a folder
with questions about the benefits of carrying out physical activities, besides
information on how to practice them; follow-up involved phone calls during this
period. Evaluation was performed by re-applying the IPAQ at the end of the
interventions (T90) and three months after that (T180). The control group was
reevaluated after 180 days (T180). Variance analysis of repeated measures
(T90 and T180) with a categorical factor of three levels (Class, Stimulus and
Control) showed that, at the end of the interventions (T90 days), the older adults
in CG had significantly increased their weekly average of physical activities by
comparison with the ones in the SG (111.1 min/week and 42.7 min/week,
respectively). However, the evaluation that was performed three weeks after the
end of the interventions (T180) showed that the average of both groups was
similar (71.5 min/week and 71.8 min/week) and superior to the one collected in
the control group (43.3 min/week). Therefore, I have concluded that strategies
which comprise classes or handing out folders with guidelines about physical
activities, followed by phone calls, have similar effects. Both contribute to
decrease in sedentarianism levels of older adults’ free time by comparison with
the control group.

Key words: aging, physical activity, sedentarianism, interventions in Physical
Education

INTRODUZINDO O TEMA

Escrever sobre atividade física é preconizar movimento. Movimento
corporal.
Falar de saúde é exigir movimento. De acesso e atenção.
Pensar em idosos é clamar movimento. Movimento por direitos
humanos.
Movimento é vida, inquietação, busca, descoberta, transformação. É
pesquisa.
Dois rápidos movimentos denominados transição demográfica e
epidemiológica fizeram com que da década de sessenta até hoje, a expectativa
de vida tenha aumentado trinta anos e a taxa de fecundidade tenha passado de
6,2 para 2,3 filhos por mulher. O número de indivíduos com sessenta anos ou
mais dobrou e 80% da população residem em centros urbanos. Em apenas dez
anos (1997 a 2007) a população brasileira com sessenta anos ou mais de
idade apresentou um crescimento relativo de 47,8 % (BRASIL, 2007).
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) evidencia a
tendência de crescimento da população mais velha. Idosos de sessenta a 64
anos já somam dezenove milhões de pessoas. Indivíduos com mais de 65 anos
superam a casa dos treze milhões, correspondendo, respectivamente a 10,2%
e a 7,1% do total da população brasileira (BRASIL, 2007).
Conforme a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(SEADE), a realidade da composição demográfica do Estado de São Paulo
segue a mesma tendência. Já são mais de quatro milhões e quatrocentas mil
pessoas idosas, representando 10,7% da população. Na cidade de São Paulo,
o percentual chega a 11,4%, ou seja, existem um milhão e duzentas mil
pessoas maiores de sessenta anos no território paulistano (SEADE, 2010).
Mantidas as tendências dos parâmetros demográficos, implícitas na
projeção da população do Brasil, o país percorrerá velozmente um caminho
rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido.
Projeções levam a crer que em 2050, o mundo terá dois bilhões de
idosos, sendo; no Brasil, teremos aproximadamente 32 milhões de pessoas
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com sessenta anos ou mais, representando 22,71% da totalidade populacional
do país. Entre os anos de 2000 e 2020 poderá ocorrer um crescimento de
100% do número de pessoas com idades entre sessenta e 79 anos e de 300%
daquelas com oitenta e mais (BRASIL, 2008).
O fenômeno detectado implica a necessidade de adequações nas
políticas sociais, particularmente naquelas voltadas a atender as crescentes
demandas nas áreas da saúde, previdência e assistência social (Brasil, 2009).
A epidemiologia do envelhecimento demonstra que populações mais
envelhecidas têm uma alta prevalência de doenças crônicas. Menos de 10%
das pessoas de 65 anos ou mais estão livres de algum tipo de agravo crônico à
saúde e mais de 10% relatam pelo menos cinco doenças crônicas
concomitantes (RAMOS, 2009).
Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) demonstram que integrantes
desta faixa etária consomem mais de 25% dos recursos de internação
hospitalar do SUS. Grande parte dos valores daí provenientes deve-se a
gastos em tratamentos com doenças crônicas não transmissíveis, que
acometem a maioria dos idosos. Projeções apontam que no ano de 2050, 66%
da carga de enfermidades no país deverá ser de doenças não transmissíveis
(BRASIL, 2005).
Com isso, o crescimento da população idosa se torna um desafio tanto
do ponto de vista econômico quanto social para governos e sociedade.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a situação merece estudos
e políticas públicas específicas para um envelhecimento ativo, otimizando
oportunidades de saúde, participação e segurança de modo a aumentar a
qualidade de vida à medida que envelhecemos (KALACHE, 2009).
Em 1987, Ramos, Veras e Kalache já alertavam que a maneira de
enfrentar as questões advindas do envelhecimento populacional, dependerá
em grande parte do grau de sensibilização ao problema por parte da sociedade
como um todo, e de seus profissionais e políticos em particular.
Controlar as doenças crônicas a fim de preservar a capacidade
funcional e a autonomia física das pessoas idosas é o desafio do século. Todas
as iniciativas de promoção de saúde, de assistência e de reabilitação devem ter
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como meta aprimorar, manter ou recuperar a capacidade funcional do indivíduo
(VERAS, 2009).
Quando se relaciona saúde e capacidade de um indivíduo continuar
exercendo funções no meio físico e social, contribuindo e interagindo com a
sociedade, não se pode deixar de ressaltar a importância da preservação da
capacidade funcional do idoso.
Surge, nesse contexto, um novo paradigma na saúde. A presença ou a
ausência de doenças deixa de ser um indicador importante de envelhecimento
saudável e dá lugar à avaliação do grau de capacidade funcional mantido pelo
indivíduo (RAMOS, 2009).
No seu significado mais amplo, a capacidade funcional do idoso, inclui
sua habilidade em executar tarefas físicas, a preservação das atividades
mentais e uma situação adequada de integração social.
Preservar a capacidade funcional significa, para os idosos, a
possibilidade de realizarem suas atividades básicas da vida diária, ou seja,
preparar refeições, realizar a limpeza da casa, tomar remédios, caminhar,
comer, tomar banho, vestir-se, deitar e levantar da cama, ir ao banheiro em
tempo, cortar as unhas dos pés, subir lances de escada, andar em direção a
um local perto de casa, fazer compras e tomar condução sem a necessidade
de auxílio (COELHO FILHO e RAMOS, 1999).
A saúde do idoso, portanto, não é mais medida apenas pela presença
ou não de doenças, mas pelo grau de preservação da capacidade funcional.
Na verdade, o que está em jogo na velhice é a autonomia, ou seja, a
capacidade de determinar e executar seus próprios desígnios. Qualquer
pessoa que chegue aos oitenta anos, capaz de gerir sua própria vida e
determinar quando, onde e como serão suas as atividades de lazer, convívio
social e trabalho, certamente será considerada uma pessoa saudável (RAMOS
et al., 1993).
Para isso, é aconselhado que idosos mantenham um estilo de vida
ativo, preservando as habilidades físicas e mentais necessárias para desfrutar
a vida com independência e autonomia.
A prática de exercícios físicos constitui-se em uma medida eficaz para
minimizar os efeitos das alterações fisiológicas decorrentes do processo de
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envelhecimento

melhorando

a

capacidade

funcional,

a

autonomia

e,

consequentemente, a saúde.
Um conjunto substancial de evidências científicas indica que a
atividade física regular pode trazer benefícios para a saúde das pessoas de
todas as idades. A atividade física oferece uma das maiores oportunidades
para as pessoas estenderem anos de vida independente, ativa e reduzirem as
limitações funcionais (USDHHS, 2008).
A prática regular de atividade física é um dos meios mais eficazes para
ajudar a prevenir doenças crônicas, promover a independência e aumentar a
qualidade de vida na velhice. Manter tal hábito está associado à melhora da
saúde, com a redução da morbidade e da mortalidade além de o mesmo
proporcionar melhoras nos aspectos psicológicos e sociais das pessoas que
executam

regularmente

a

referida

atividade

(CRESS,

BUCHNER

e

PROHASKA, 2004).
Programas de incentivo à atividade física direcionados a idosos
possibilitam inverter a visão de que esta é somente uma fase de perdas. Tratar
o envelhecimento como uma etapa possível de prazeres e realizações, faz
parte das questões relativas à saúde pública.
A fim de que os idosos possam usufruir integralmente dos anos
proporcionados pelo avanço da ciência, precisamos instituir estruturas criativas
e inovadoras, com propostas de ações diferenciadas (VERAS, 2009).
Nesse sentido, é de fundamental importância propor programas de
promoção de atividades físicas voltados à população de idosos, incentivandoos à adesão e à aderência a um estilo de vida fisicamente ativo, reduzindo,
assim, a exposição a fatores de risco e, por consequência diminuindo os
desfechos fatais.
O termo adesão pode ser relacionado a muitos objetivos e implica a
decisão de as pessoas se comprometerem com planos de mudança de hábitos
e reações a estímulos (GONÇALVES e CAMPANE, 2005), já por aderência à
atividade física é compreendida a opção pela permanência em um plano ou
programa (EIRAS et al., 2009; COSTA, BOTTCHER e KOKUBUN, 2009).
Tendo em vista a complexidade do ingresso na prática de atividades
físicas e sua continuidade, consideramos necessário investigar as estratégias

5

em que devem repousar as ações e a avaliação dos programas de promoção
da atividade física a idosos. O conhecimento de dados acerca do sedentarismo
e seus determinantes traz importantes contribuições para a saúde pública, e
pode servir de base para o gerenciamento de atividades de incentivo a um
estilo de vida ativo fisicamente.
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2. HIPÓTESE

Programas de atividades físicas, adaptados às necessidades e interesses dos
idosos e ministrados por um professor de educação física capacitado para atender
essa população, são mais efetivos que outras estratégias, quando se trata de
aderência à atividade física.

3. OBJETIVOS

3.1 GERAL

Analisar os efeitos de duas diferentes intervenções voltadas à prática de
atividades físicas de idosos sedentários no lazer.

3.2 ESPECÍFICOS

Programar e desenvolver duas diferentes intervenções, visando ao aumento da
atividade física de lazer em idosos sedentários.
Comparar e avaliar o percentual de aderência de idosos sedentários à
atividade física.
Verificar a mudança de comportamento de idosos sedentários no lazer,
representada em minutos de atividade física por semana.
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4. QUESTÕES ENVOLVIDAS

4.1. ENVELHECIMENTO FISIOLÓGICO

O envelhecimento humano resulta da interação entre fatores genéticos,
ambientais e do estilo de vida, não existindo, portanto, um único fator condicionante de
tal processo. Além disso, sua velocidade pode variar de pessoa para pessoa, pois as
mudanças ocorrem de forma individualizada.
O processo de envelhecimento é associado a alterações físicas, fisiológicas,
psicológicas e sociais. Algumas modificações no organismo como a redução da
resistência física, da força muscular e da capacidade funcional geral são comuns entre
os idosos, deixando-os mais propensos a desenvolverem enfermidades e influenciando
negativamente em suas atividades cotidianas (HAYFLICK, 1996).
Em decorrência de modificações fisiológicas, os indivíduos com mais idade
tornam-se vulneráveis aos mais variados tipos de doenças. Entre as de maiores
incidências estão as relacionadas aos sistemas cardiovascular, respiratório, músculoesquelético e nervoso central (CARVALHO FILHO, 2000).
O sistema cardiovascular está entre aqueles sofrem mudanças com o processo
de envelhecimento. Com o passar dos anos, podem ocorrer algumas alterações a
exemplo das descritas a seguir.
O consumo máximo de oxigênio diminui, a frequência cardíaca torna-se mais
baixa e a circulação sanguínea mais lenta, ocasionando o aumento do trabalho
cardíaco e elevando, dessa forma, a pressão arterial (Matheus e Fox, 1994). Devido à
redução da circulação sanguínea, as células passam a receber pouca oxigenação e
nutrientes, ocorrendo envelhecimento e morte celular (NADEAU e PÉRONNET, 1985).
A elasticidade dos vasos sanguíneos tente a diminuir e ocorrer rigidez vascular,
consequentemente, há um aumento da pressão sistólica e do depósito de gordura,
facilitando o aumento da lipoproteína de baixa densidade, ou seja, do colesterol LDL.
Com a atrofia das fibras musculares cardíacas, há uma redução de 15 a 20% do peso e
do volume cardíaco. A perda da elasticidade das válvulas do coração leva a uma
rigidez valvular, favorecendo o processo de aterosclerose (SPIRDUSO, 1995).
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Outro sistema que apresenta modificações com o envelhecimento é o
respiratório. É importante destacar que os pulmões diminuem de volume e perdem a
elasticidade, mas sua capacidade não declina. O que ocorre é uma diminuição da área
total do órgão que, unida a outras alterações do tórax, leva a um decréscimo de
oxigenação do sangue (CARVALHO FILHO, 2000).
As principais modificações que acontecem no sistema em destaque estão
relacionadas à falta de mobilidade das costelas e ao enfraquecimento dos músculos
respiratórios e abdominais. Devido a ambos os fatores, ocorrem alterações articulares
e musculares que resultam em rigidez da caixa torácica e, consequentemente, a
entrada e a saída do ar dos pulmões ficam comprometidas (NADEAU e PÉRONNET,
1985).
A diminuição da elasticidade da caixa torácica ocorre devido à deposição de
cálcio no sistema ósteo-cartilaginoso e ao enfraquecimento da musculatura respiratória
resultando em uma diminuição da ventilação pulmonar. Com a perda da elasticidade
dos alvéolos e ductos alveolares, ocorre dilatação das vias aéreas terminais,
possibilitando o surgimento do enfisema senil.
Com o passar dos anos, também pode ocorrer a diminuição dos espaços
intervertebrais e achatamento das vértebras, levando o idoso a apresentar cifose
dorsal. A ossificação da cartilagem das costelas e as alterações da coluna vertebral
levam a uma limitação da capacidade de dilatação do tórax, influenciando na
respiração (MATHEUS e FOX, 1994).
Com o envelhecimento, também ocorrem modificações relacionadas ao
sistema músculo-esquelético. É observada, nesse sentido, uma diminuição da força e
da massa muscular, ocasionando uma perda mais intensa nos músculos flexores do
antebraço e nos músculos que mantêm o corpo ereto (RAHAL, ANDRUSAITIS e
SGUIZZATO, 2007).
A área transversal dos músculos torna-se menor em razão da atrofia muscular
e a massa muscular diminui em proporção ao peso do corpo, o que reduz a força
(SPIRDUSO, 1995).
De acordo com o enfraquecimento muscular, ocorre um declínio progressivo na
carga que os músculos conseguem erguer. A extrema perda muscular deixa os idosos
frágeis e incapazes de realizar muitas tarefas da vida diária (CARVALHO FILHO,
2000).
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Considerando a ação de levantar de uma cadeira, por exemplo: sabe-se que
uma pessoa jovem utiliza, em média, 50% da força do músculo quadríceps para
levantar lentamente, e cerca de 70% da força disponível para levantar rápido. Uma
pessoa de oitenta anos, sedentária, utiliza em média 90% da força do quadríceps para
levantar lentamente, e seria necessário 120% da força disponível para levantar rápido
(Santarém, 2006). Como esse enfraquecimento ocorre principalmente nos membros
inferiores, o controle do corpo diminui, levando o idoso a problemas de coordenação e
prejudicando as atividades da vida diária até mesmo provocando quedas (HORNE et
al., 2009).
A fim de manter o equilíbrio, constata-se diminuição no comprimento da
passada, desaceleração da velocidade da caminhada, ou seja, a marcha torna-se mais
lenta, o comprimento dos passos diminui, o tempo de apoio no chão é maior e a
amplitude de movimento dos tornozelos, joelhos e quadris se reduz assim como os
membros superiores se afastam da cintura pélvica e do tronco (SHERPHARD, 2003).
A elasticidade também reduz, devido a degenerações e danos nas
articulações, podendo afetar os ligamentos, diminuir a estabilidade articular e levar à
rigidez. Com os músculos menos flexíveis, diminui a capacidade de encurtar, de
alongar e/ou de contração (MATHEUS e FOX, 1994).
A descalcificação dos ossos e o achatamento das cartilagens intervertebrais
são outras alterações que podem interferir no sistema músculo-esquelético.
O Sistema Nervoso Central também sofre modificações com o passar dos
anos. De acordo com Nadeau e Péronnet (1985), há uma redução do fluxo sanguíneo
cerebral devido à limitação do oxigênio, o que leva à diminuição da respiração celular e
da produção de ATP, ocorrendo a anóxia e a morte celular.
Os neurônios são os que mais consomem oxigênio e, por isso, os mais
afetados. Com a redução do número de células nervosas, há uma diminuição da
capacidade de percepção e memória recente. Também ocorrem alterações nas
terminações nervosas livres e a diminuição da coordenação motora (COLCOMBE et
al., 2003).
Quanto ao sistema digestivo, observa-se que diminui a secreção salivar e o
teor de ptialina. Em indivíduos com problemas dentários, as duas modificações citadas
acarretam dificuldade de mastigação, levando a uma menor ingesta de fibras e
proteínas, podendo ocorrer desnutrição (ALENCAR e CURIATI, 2002).
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A digestão de gorduras é dificultada pela diminuição da função secretora do
pâncreas e da secreção biliar. As mucosas que revestem o estômago e os intestinos
ressecam, diminuindo a produção de sucos digestivos e a absorção de sais minerais
(ALENCAR e CURIATI, 2002).
Conforme visto, o processo de envelhecimento é marcado pelo decréscimo nas
funções fisiológicas advindo de uma combinação de fatores genéticos e ambientais
que, aliados ao estilo de vida, podem ocasionar o surgimento de doenças crônicodegenerativas (HAYFLICK, 1996).

4.2 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

A terminologia Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) refere-se ao
conjunto de doenças relacionadas a múltiplos fatores de risco (hábitos de vida,
ambiente ocupacional, fatores genéticos e envelhecimento) e incluem as doenças
cardiovasculares, reumáticas, respiratórias e cânceres. Dentre elas, as de maior
incidência são: Diabetes, hipertensão, colesterol elevado, infarto, acidente vascular
cerebral, osteoartrose, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer (BRASIL, 2009).
As doenças degenerativas são aquelas que provocam a transformação de um
órgão de seu estado normal para um estado alterado, tornando o individuo incapaz de
exercer suas atividades ou deficiente para tanto (BRASIL 2009). Entre as enfermidades
degenerativas que mais afetam os idosos estão a osteoartrose, osteoporose e artrite.
Entre os adultos com mais de setenta anos, cerca de 40% sofrem de osteoartrose do
joelho, sendo que 80% de seus portadores têm algum grau de limitação de movimento
e 25% não podem realizar as principais atividades da vida diária (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2007).
No Brasil, 66% da carga de enfermidades deve-se a doenças não
transmissíveis. Elas são responsáveis por uma parcela grande e crescente da carga de
doenças no país há mais de três décadas, decorrentes principalmente da urbanização
e da mudança nos estilos de vida (BRASIL, 2009).
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As principais DCNTs, como as doenças coronarianas, derrames, diabetes e
diversos tipos de câncer, não encontram sua causa principal em fatores genéticos, mas
sim em fatores de risco ambiental e comportamental, sendo que em idosos, o principal
fator de risco é a própria idade. Oito em cada dez idosos possuem pelo menos uma
doença crônica (VERAS, 2009).
Segundo o Relatório Mundial de Saúde, no mundo industrializado, 25% das
pessoas entre os 65-69 anos e 50% entre os 80-84 anos estão afetadas por duas ou
mais enfermidades crônicas, concomitantes (WHO, 2008).
A predominância de dieta pobre, sobrepeso e sedentarismo levam a um
aumento na hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes o que, por sua vez, eleva o
número de doenças do coração, derrames, doenças nos rins, câncer e outras DCNTs
(BRASIL, 2005).
O Sistema “Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas
por Inquérito Telefônico” (VIGITEL), em pesquisa realizada nas 27 capitais brasileiras
identificou que a frequência de diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial
alcançou 24,4%, sendo ligeiramente maior em mulheres (27,2%) do que em homens
(21,2%). Em ambos os sexos, o diagnóstico de hipertensão arterial se torna mais
comum com a idade, alcançando cerca de 50% na faixa etária de 55 anos ou mais
(BRASIL, 2009).
Em relação a diabetes, a freqüência de diagnóstico médico prévio foi de 5,8%,
sendo semelhante em ambos os sexos. O diagnóstico da doença também se torna
mais comum com a idade, alcançando o índice de mais de 20% após os 64 anos
(BRASIL, 2009).
Quanto ao diagnóstico médico prévio de dislipidemia, a frequência foi de
16,9%, sendo maior entre as mulheres (19,3%) do que entre os homens (14,1%). Em
ambos os sexos, o diagnóstico da doença se torna mais comum com o aumento da
idade, atingindo 36,7% dos indivíduos com mais de 65 anos (BRASIL, 2009).
Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam que as DCNTs já são
responsáveis por 58,5% de todas as mortes ocorridas no mundo e por 45,9% da carga
global de doença. Estima-se que em 2020 três quartos de todas as mortes observadas
nos países em desenvolvimento estarão relacionadas ao processo de envelhecimento,
como é o caso do câncer, das doenças do aparelho circulatório e do diabetes (WHO,
2002).
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A inatividade física é a quarta causa de mortalidade por doenças crônicas,
junto com o tabagismo, a alimentação inadequada e o uso abusivo de álcool (THE
TORONTO CHARTER, 2010). No Brasil, as DCNTs respondem por 62,8% do total das
mortes. Séries de estatísticas disponíveis acerca da mortalidade para as capitais dos
estados brasileiros indicam que a proporção de mortes por DCNTs aumentou em mais
de três vezes entre as décadas de 30 e 90 (BRASIL, 2008).
A prevenção das DCNTs e as incapacidades relacionadas ao processo de
envelhecimento dependem, em sua maior parte, de modificações dos fatores de risco
associadas ao estilo de vida. Sedentarismo, dieta inadequada, consumo abusivo de
álcool e tabagismo têm sido apontados como fatores de risco importantes no quadro de
morbimortalidade da população. Isto se deve a sua estreita associação com a
obesidade, a hipertensão, o diabetes e o colesterol elevado e, indiretamente, com o
infarto agudo do miocárdio e o derrame cerebral, sendo os dois últimos tidos como
principais causas de morte (BRASIL, 2008).
Com isso, torna-se urgente deter o crescimento das DCNTs no país, adotando
estratégias integradas e sustentáveis de monitoramento, prevenção e controle das
doenças em questão, assentadas nos principais fatores de risco modificáveis, entre os
quais, a falta de atividade física (MALTA et al.,2009).
No contexto apresentado, a promoção de atividades físicas faz parte das
questões relativas à saúde pública (PRATT et al.,2009). Prevenção é a chave para
mudar o quadro atual, já que ela é efetiva em qualquer nível, mesmo nas fases mais
tardias da vida (VERAS, 2009).

4.3. ATIVIDADE FÍSICA

De acordo com o U.S.Department of Health and Human Services (2008),
existem evidências de que a prática de atividades físicas reduz e cerca de 30% no risco
de limitações funcionais. Logo, tal prática deveria ser uma das principais intervenções
para a melhoria da saúde pública, já que pessoas fisicamente inativas apresentam
risco duas vezes maior de desenvolver doença coronariana e três vezes maior de
ocorrência de derrames do que as pessoas ativas (USDHHS, 2008).
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A Organização Mundial da Saúde reforça que modificações no estilo de vida da
população, como a inclusão da prática de atividade física regular, podem resultar na
redução das taxas das doenças crônicas em um curto período de tempo. Estimativas
indicam que 22% das doenças cardíacas, 10 a 16% dos casos de diabetes tipo 2 e de
cânceres de mama, cólon e reto poderiam ser evitados com a realização de um volume
suficiente de atividade física (WHO 2007).
Pesquisas afirmam ser possível prevenir muitas enfermidades com a atividade
física, já que sua prática diminui o risco de doenças cardiovasculares; fortalece a
musculatura cardíaca; regula a pressão sanguínea; auxilia no controle da pressão
arterial; melhora as condições cardiorrespiratórias, a capacidade máxima de captação
de O2, a oxigenação celular, cerebral e tecidual, a respiração, principalmente a
expiração; diminui a hipotermia, pelo aumento da circulação; auxilia na retenção do
cálcio, reduzindo o risco de osteoporose; estimula os movimentos peristálticos do
sistema digestivo, evitando a constipação intestinal e a incontinência fecal; mantém os
níveis de proteínas no organismo; aumenta os níveis de colesterol HDL e reduz o
colesterol LDL; auxilia a regular o metabolismo e mantém a taxa glicêmica (WEINECK,
1991; SIMÕES, 1994; VIEIRA, 1996; HAYFLICK, 1996; OKUMA, 1998; WALLACE,
LAHTI, 2005).
Os eventos citados ocorrem devido ao estímulo de várias funções essenciais
ao organismo, principalmente as relacionadas aos sistemas musculoesquelético,
cardiovascular, respiratório e endócrino, fazendo com que a atividade física se
constitua em uma medida eficaz para minimizar os efeitos das alterações fisiológicas
decorrentes do processo de envelhecimento (CDC, 2002; CHODZKO - ZAJKO, 2001;
EAKIN, 2001; STEWART, 2001; ACSM, 1998; USSDHHS, 2008).
Em 2008, foi lançado o “Physical Activity Guidelines Advisory Committee”
(PAGAC). Trata-se de um relatório do U.S. Department of Health and Human Services
(DHHS) que, através de revisões sistemáticas, apontou as evidências científicas da
atividade física associada à saúde. Para tal fim, o DHHS organizou diversas
subcomissões que analisaram as pesquisas relacionadas aos seguintes itens: todas as
causas de mortalidade; saúde cardiorrespiratória; saúde metabólica; equilíbrio
energético; saúde musculoesquelética; saúde funcional; cânceres; saúde mental e
eventos adversos.
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Os resultados foram sistematizados em diversas categorias sendo assim
distribuídos: tipo de estudo; força das evidências; associação com as causas de
mortalidade; tamanho do efeito; reação das evidências de acordo com idade, sexo e
raça; efeito dose/resposta e tipo de atividade assim como frequência, duração e
intensidade.
Segundo o PAGAC, existem fortes evidências dos benefícios da atividade física
para aos idosos. As pesquisas demonstram que idosos fisicamente ativos, quando
comparados a outros da mesma idade, porém sedentários, apresentam:
- menores taxas de mortalidade por todas as causas: doença coronarianas,
hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, doença pulmonar, diabetes tipo 2,
síndrome metabólica, dislipidemia, depressão, câncer de cólon e de mama. Em alguns
casos, a redução chega a 30%;
- maior nível de aptidão cardiorrespiratória e muscular. Idosos ativos possuem
massa corporal mais saudável e mais favorável à prevenção de doenças
cardiovasculares, com redução de 20 a 30% do risco para o surgimento de tais
doenças;
- redução de 30 a 40% de chances de desenvolver síndrome metabólica e
diabetes tipo 2. Ao melhorar o metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas,
oferece maior sensibilidade à insulina, prevenindo o desenvolvimento de neuropatia e
nefropatia diabética;
- níveis mais elevados de saúde funcional, maior reforço para a saúde óssea,
menores riscos de osteoporose e osteoartrite.
De acordo com o PAGAC, manter-se ativo também auxilia para uma melhor
função cognitiva e na qualidade do sono, entre outros benefícios físicos, psíquicos e
sociais, o que contribui para a independência funcional do idoso.
Nesse sentido, a prática da atividade física e de exercícios físicos se constitui
em uma medida eficaz para minimizar os efeitos das alterações fisiológicas decorrentes
do processo de envelhecimento, melhorando a capacidade funcional, a autonomia e,
consequentemente, a saúde (ACSM, 1998; USDHHS, 2008).
Em 1985, Caspersen, Powell, Christensen, conceituaram atividade física,
exercício físico e aptidão física. A primeira foi definida como qualquer movimento
corporal produzido pela musculatura esquelética (voluntária), que resulta em gasto
energético acima dos níveis de repouso, ou seja, um conjunto de ações corporais
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capazes de contribuir para a manutenção fisiológica e o funcionamento normal, não só
do organismo de um indivíduo, como também do seu estado psicológico e social. O
exercício físico é definido como uma subcategoria da atividade física. É planejado,
estruturado e repetitivo, com o propósito de melhora ou manutenção de uma ou mais
variáveis da aptidão física. É considerado uma forma apropriada de atividade física
(Koplan et al., 1985) para se alcançar as metas de saúde propostas pelas políticas de
saúde.
Aptidão física é compreendida como o conjunto de características que as
pessoas possuem ou adquirem, relacionadas à capacidade de realizar atividades
físicas. Segundo Santarém (2006), todas as qualidades da aptidão física são
estimuladas por exercícios: força, potência, resistência, flexibilidade, velocidade,
agilidade, equilíbrio e coordenação, sendo consideradas características que o indivíduo
possui, ou atinge (OKUMA, 1998).
Segundo o USDHHS (1996), a abordagem geralmente aceita é definir aptidão
física como a habilidade de efetuar as tarefas diárias com vigor e agilidade, sem
apresentar fadiga inadequada, e com ampla energia para aproveitar as atividades nos
momentos de lazer e adaptar-se a emergências inesperadas. A aptidão física inclui:
resistência cardiorrespiratória, resistência, força e potência da musculatura esquelética,
velocidade, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, tempo de reação e composição corporal.
A capacidade que os idosos têm de manterem-se independentes parece
depender, em grande parte, da manutenção da flexibilidade, força e resistência,
características que, em seu conjunto, poderiam ser consideradas componentes da
aptidão muscular. Quando reduzidas, são as que mais comprometem a qualidade de
vida de idosos (RAHAL, ANDRUSAITIS e SGUIZZATO, 2007).
Tome-se como exemplo que o indivíduo que deixa de ser sedentário para ser
um pouco mais ativo diminui em 40% o risco de morte por doenças cardiovasculares.
Isto demonstra que mesmo uma pequena mudança no comportamento pode provocar
grande melhora na saúde e na qualidade de vida e assim, reduzir o impacto dessas
doenças ao já tenso sistema de saúde das nações (WHO, 2005).
Em 2008, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, (ACSM) e a American
Heart Association (AHA) publicaram novas diretrizes de atividade física e saúde para
um envelhecimento saudável, a partir de uma atualização dos guias americanos que
descrevem distintas recomendações para diversos subgrupos populacionais. O
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Physical Activity Guidelines Advisory (PAGA) subdivide o movimento corporal em duas
categorias:
- Atividades básicas: refere-se àquelas de intensidade leve realizadas no dia-adia, como caminhar devagar, ficar em pé ou carregar pequenos objetos, ou ainda
atividades de intensidade moderada ou vigorosa, feitas em períodos muito curtos de
tempo como subir escadas. O PAGA considera as pessoas que fazem apenas as
atividades básicas como inativas.
- Atividade física para saúde: são atividades feitas adicionalmente às basais e
que produzem benefícios à saúde, como caminhada rápida, dança, pular corda e
carregar objetos pesados (USDHHS, 2008).
Segundo Nelson et al. (2007), para que os idosos adquiram benefícios à saúde,
eles devem fazer em adição às atividades de rotina diárias, pelo menos, 150 minutos (2
horas e 30 minutos) por semana, de atividade física aeróbica com intensidade
moderada, ou 75 minutos (1 hora e 15 minutos) por semana de intensidade vigorosa,
ou ainda, uma combinação de atividade aeróbica de intensidade moderada e vigorosa.
A atividade aeróbica deve ser praticada por pelo menos 10 minutos contínuos
e, de preferência, realizada moderadamente cinco vezes por semana, com duração de
30 minutos ou de forma vigorosa, duas vezes por semana durante 20 minutos.
Benefícios adicionais de saúde são ganhos se a atividade física aeróbica moderada for
realizada por 300 minutos por semana.
A atividade aeróbica de intensidade moderada, por sua vez, envolve um
esforço relativo para cada indivíduo. Numa escala de zero a dez pontos, moderado
seria aquele que atinge entre cinco ou seis pontos em relação à elevação de sua
frequência cardíaca. Já a intensidade vigorosa resulta numa elevada pulsação cardíaca
e, na escala de esforço ficaria situada entre sete e oito pontos.
Em relação aos exercícios de força, as recomendações do CDC/ ACSM são de
que os idosos exercitem os maiores grupos musculares, realizando de oito a dez
exercícios em uma série de dez a quinze repetições de cada exercício, executados dois
dias ou mais por semana, sempre em dias não consecutivos.
Exercícios de flexibilidade devem ser realizados no mínimo duas vezes por
semana durante dez minutos, envolvendo os principais grupos musculares,
principalmente antes e depois de atividades aeróbicas e de força. Cada exercício deve
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ser realizado três a quatro vezes, mantendo-se o alongamento entre dez e trinta
segundos.
Mesmo não existindo consenso quanto à intensidade e à duração de exercícios
visando à manutenção ou à recuperação do equilíbrio, é recomendada sua realização
três vezes por semana, a fim de melhorar a mobilidade e o deslocamento no ambiente.
De acordo com o American College of Sports Medicine e a American Heart
Association, um programa de atividades físicas ideal para adultos mais velhos deve
incluir exercícios de resistência, força, equilíbrio e flexibilidade (NELSON et al., 2007).
As atividades devem ser adaptadas às condições individuais a fim de otimizar a
aderência. Todos os adultos mais velhos, portando ou não doenças crônicas ou
deficiências, devem ser incentivados e ajudados no desenvolvimento e manutenção de
uma prática regular de atividades físicas ao longo de suas vidas (CRESS, BUCHNER e
PROCHASKA, 2004).
As recomendações citadas são adotadas mundialmente, devido ao rigor
científico com que foram elaboradas. Elas devem ser realizadas em distintos
momentos, ou seja, como forma de deslocamento, de trabalho, como atividades
domésticas ou no tempo de lazer.

4.4. INATIVIDADE FÍSICA

Existe consenso entre os pesquisadores da área da atividade física voltada à
saúde, a respeito de que, para ser considerado fisicamente ativo, o indivíduo necessita
acumular 150 minutos de atividades físicas semanais (USDHHS, 2008). Estando
abaixo desses valores é considerado insuficientemente ativo (de 11 a 149 min/sem) ou
sedentário (de zero a 10 min/sem.). Em nosso estudo, aplicaremos tal classificação, ao
analisarmos as atividades físicas realizadas pelos idosos nos momentos de lazer.
Bennett et al.(2006), em revisão de artigos sobre intervenções de atividades
físicas para adultos, publicados entre os anos de 2000 e 2005, encontraram diversos
parâmetros para a definição de sedentarismo; a variação encontrada ficou na faixa
entre menos de 20 minutos e menos de 150 minutos por semana gastos em atividades
físicas, sem distinção da forma empregada para tal.
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Quanto à coleta de dados para a operacionalização e posterior definição do
nível de atividades físicas, geralmente é realizada através de medidas diretas ou de
questionários que captam o tempo médio em minutos gasto por semana com a prática
de exercícios ou atividades físicas.
Hallal et al. (2004), em uma revisão sistemática da evolução da pesquisa
epidemiológica em atividade física no Brasil salientam que 93% das investigações no
país recorreram a questionários e que o mais utilizado foi o Questionário Internacional
de Atividade Física (International Physical Activity Questionnarie – IPAQ), o que facilita
a comparação entre estudos.
O IPAQ é um questionário que permite avaliar o nível, o tempo e a intensidade
das atividades físicas realizadas numa semana normal, com duração mínima de 10
minutos contínuos. O questionário foi elaborado em 2001, por pesquisadores de
diversos países com suporte da Organização Mundial de Saúde, objetivando
desenvolver e avaliar a validade e a reprodutividade de um instrumento de medida do
nível de atividade física, com a possibilidade de uso internacional. Participaram do
estudo em questão doze países: Austrália, Canadá, Finlândia, Guatemala, Itália, Japão,
Portugal, África do Sul, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil (MARSHAL e
BAUMAN, 2001).
Existem duas versões desse questionário: a versão curta interroga os
entrevistados acerca do tempo de execução das atividades físicas realizadas em uma
semana, sem distinção da maneira como são praticadas.
Já a versão longa, para a classificação do nível de atividade física, são
adotados os critérios e o agrupamento por categorias, da seguinte forma: Domínio 1–
atividade física no trabalho; Domínio 2– atividade física como meio de transporte;
Domínio 3– atividade física em casa: trabalho, tarefas domésticas e cuidados com a
família, Domínio 4 – atividades físicas de recreação, esporte, exercício e de lazer.
Quanto à intensidade, a atividade física é classificada em atividades físicas
leves, moderadas ou vigorosas, sendo assim definidas: as primeiras são aquelas em
que o esforço físico é normal, sem alteração da respiração; atividades físicas
moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar um
pouco mais forte do que o normal; já as vigorosas são aquelas que aumentam
intensamente a frequência respiratória e cardíaca.
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De acordo com Matsudo et al. (2001), o IPAQ parece ter validade e
reprodutividade similares à de outros instrumentos utilizáveis internacionalmente para
medir o nível de atividade física, tanto da forma curta quanto da longa.
Rabacow et al. (2006), testaram as características psicrométricas (validade,
reprodutibilidade e objetividade) de vários questionários de avaliação física, e
concluíram que o IPAQ foi o que apresentou as melhores condições para ser aplicado
em idosos brasileiros.
Benedetti et al. (2007), realizaram um estudo com o objetivo de verificar a
reprodutibilidade (teste/reteste) e a validade concorrente do IPAQ (versão 8, forma
longa para semana usual/normal) na avaliação do nível de atividade física em homens
idosos. A amostra foi constituída de 29 homens idosos com idade média de 66,6 anos
e seu resultado foi comparado aos obtidos por meio do diário de atividade física (DAF)
e do pedômetro. O IPAQ foi aplicado duas vezes, com intervalos de 21 dias, na forma
de entrevista individual. As autoras concluíram que o IPAQ é um instrumento de
avaliação aceitável para mensurar o nível de atividade física, em diferentes lugares e
línguas, de fácil aplicação, baixo custo, para grandes populações, podendo ser utilizado
para mensurar o nível de atividade física em idosos brasileiros.
As pesquisadoras já haviam testado em 2004 o nível de reprodutibilidade e
validade concorrente do IPAQ versão 8, forma longa, em uma amostra de 41 mulheres
com idade média de 67 anos, concluindo que o instrumento possui bom nível de
reprodutibilidade e nível moderado de validade concorrente quando comparado ao
sensor de movimento (pedômetro) e ao diário de atividade física.
Segundo Hughes, McDowell e Brody (2008), dados captados pela National
Health and Nutrition Examination Survey – NHANES, pesquisa que mede a saúde e o
estado nutricional da população americana não institucionalizada, realizada pelo
National Center for Health Statistics demonstrou que 52,2% da população com
sessenta anos ou mais, não se envolve em nenhum tipo de atividade física no lazer e
que 20,6% praticam algum tipo de atividade, mas não atingem os 150 minutos
semanais recomendados pelo ACSM-CDC.
De acordo com o CDC (2008), somente 24,7% dos idosos americanos com
idades entre 65 e 74 anos estão engajados em atividade física de lazer, percentual que
cai para 17,9% quando os entrevistados têm idade superior a 75 anos.
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Na Inglaterra, 60% dos homens e 74% das mulheres não realizam atividades
físicas em níveis suficientes para obtenção de benefícios àsaúde (Foster, Hillsdon e
Thorogood, 2008).
O inquérito sobre Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento (SABE), realizado em
São Paulo entre 1999 e 2000 por Lebrão e Duarte (2003), verificou que apenas 26,5%
dos idosos realizaram atividade física regularmente.
Hallal et al. (2003), em um estudo na cidade de Pelotas/RS,

encontraram

43,2% de mulheres insuficientemente ativas na faixa etária compreendida

entre

sessenta e 69 anos, sendo que esse índice sobe para 69,1% entre aquelas com mais
de setenta anos.
Em Pernambuco Marques et al. (2005), pesquisaram o nível de atividade física
de cem idosas, pertencentes ao Núcleo de Assistência ao idoso; das entrevistadas,
86% foram consideradas inativas ou insuficientemente ativas.
Siqueira et al. (2008), utilizando como parâmetro de inatividade física a prática
de menos de cinquenta minutos de atividades físicas por semana, constataram que a
prevalência da inatividade física da população idosa das regiões sul e nordeste do país
é elevada.

O estudo foi realizado com 4.003 sujeitos de 65 anos ou mais de 41

municípios com cem mil habitantes ou mais, dos estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. A pesquisa
demonstrou que 58% dos idosos dessas cidades, não praticam atividades físicas.
Florindo et al. (2001), constataram que dos homens adultos e idosos de São
Paulo, por eles estudados, 94% não praticavam qualquer tipo de exercício físico. No
Rio de Janeiro, Gomes et al. (2001), encontraram uma prevalência de 88% de
mulheres que não praticam atividades físicas em seu tempo livre.
Mazo et al. (2003), apontam que 65% das idosas participantes de centros de
convivência em Florianópolis eram consideradas inativas no domínio do lazer. Estudo
feito em Campinas (SP) investigou a prevalência de sedentarismo em 426 indivíduos
com mais de sessenta anos de idade, tomando como referência o exercício praticado
no lazer e revelou que 70,9% dos idosos são sedentários (Zaitune et al., 2007).
Benedetti et al. (2008), em um estudo populacional na cidade de Florianópolis,
encontraram 74,3% de idosos inativos ou insuficientemente ativos no lazer.
Novais (2009), ao analisar o nível de atividade física dos idosos residentes na
região da Vila Clementino, no município de São Paulo (SP), constatou que 73,3% dos
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idosos são considerados insuficientemente ativos no lazer, sendo que, entre eles, 57%
não utilizam nem dez minutos de seu tempo livre durante a semana em atividades
físicas.
Em relação à população brasileira como um todo, o acompanhamento relativo
à pratica de atividades físicas é realizado pelo Ministério da Saúde, através da
Secretaria de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa, por meio do sistema VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico).
A referida pesquisa capta dados necessários ao monitoramento contínuo das
estimativas sobre frequência e distribuição sócio-demográfica e fatores de risco e
proteção para doenças crônicas presentes na população adulta, das capitais dos 26
estados brasileiros e do Distrito Federal.
Para a obtenção dos dados referentes ao sedentarismo são indagadas aos
entrevistados questões referentes a atividades físicas praticadas em quatro domínios:
no tempo livre (lazer), no trabalho, no deslocamento e no âmbito das atividades
domésticas, permitindo a construção de vários indicadores do padrão de atividade
física.
São apresentadas a frequência da prática de atividade física suficiente no lazer
e a frequência da condição de inatividade física. O Sistema VIGITEL atribuiu a
condição de (completa) inatividade física aos indivíduos que informam que: 1) não
praticaram qualquer atividade física no lazer, nos últimos três meses; 2) não realizavam
esforços físicos intensos no trabalho (não andavam muito, não carregavam peso e não
faziam outras atividades equivalentes em termos de esforço físico); 3) não se
deslocavam para o trabalho a pé ou de bicicleta; e 4) não eram responsáveis pela
limpeza pesada de suas casas (Brasil 2009).
A investigação sobre a frequência da prática de atividade física no tempo livre
(lazer) acompanhou as recomendações internacionais, considerando como atividade
física suficiente, a prática de pelo menos trinta minutos diários de atividade física de
intensidade leve ou moderada em cinco ou mais dias da semana ou a prática de pelo
menos vinte minutos diários de atividade física de intensidade vigorosa em três ou mais
dias da semana. Atividade com duração inferior a dez minutos não foi considerada para
efeito do cálculo da soma diária de minutos despendidos pelo indivíduo com exercícios
ou atividade física.
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A frequência de adultos que praticam atividade física no tempo livre foi
modesta em todas as cidades estudadas. No estado de São Paulo atingiu apenas
10,3%, sendo os homens um pouco mais ativos do que as mulheres: 13% e 7,9%
respectivamente.
No conjunto da população adulta das 27 investigadas, a frequência da
atividade física no tempo livre foi de 14,7%, sendo maior no sexo masculino (18,8%) do
que no sexo feminino (11,3%). Entre os idosos, 18,1% dos homens e 10,8% das
mulheres informaram atividade física suficiente no tempo livre.
A frequência de adultos classificados na condição de inatividade física foi
computada na soma dos quatro domínios, ou seja, indivíduos que não praticaram
qualquer atividade física no tempo livre nos últimos três meses e que não realizam
esforços físicos intensos no trabalho, nem se deslocam para ele ou para a escola a pé
ou de bicicleta, perfazendo um mínimo de dez minutos por trajeto por dia e que não
participam da limpeza pesada de suas casas.
Considerando o conjunto da população adulta das cidades estudadas, observase que a inatividade física foi maior entre os homens (18,3%) do que entre as mulheres
(8,9%). Em ambos os sexos, a frequência da condição de inatividade física foi máxima
na faixa etária de 65 ou mais anos de idade: 29,7 para homens e 17,7% para mulheres
(BRASIL, 2009).

4.5 BARREIRAS E FACILITADORES

Podemos verificar que apesar das evidências acumuladas sobre os benefícios
da atividade física, seus níveis tendem a declinar com o avanço da idade, fato que
contribui para a redução da aptidão física e a manifestação de diversas doenças (CDC,
2007; HASKELL et al., 2007).
Estudiosos afirmam que conhecer a importância da atividade física raramente é
suficiente para motivar um indivíduo sedentário a iniciar a realizá-la e a mantê-la de
forma regular (KOLT et al., 2007; KOLT et al., 2006; STEVENS et al., 2003; STEWART
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et al., 2001; MUNRO et al., 2004; CONN et al., 2003; BRASSINGTON et al., 2002;
FREITAS et al., 2007; HUGHE et al., 2009; GONÇALVES e SANTOS 2001).
Diversos fatores podem facilitar ou dificultar a prática de atividade física.
Quando os mesmos viabilizam a prática, podem ser chamados de fatores facilitadores;
ao contrário, quando atrapalham, são chamados barreiras (Salmon et al., 2003). Booth
et al. (1997), entendem por barreiras quaisquer motivos ou desculpas que dificultam ou
impedem a tomada de decisão do indivíduo no sentido de iniciar alguma atividade
física.
Problemas de saúde como doenças, dores, falta de energia e cansaço são
citados por idosos como impedimento para o exercício (EIRAS et al., 2009;
NASCIMENTO et al., 2008; REICHERT et al., 2007; JANCEY et al., 2007; COX et al.,
2003; COHEN-MANSFIELD, MARX e GURALNIK, 2003; BRAWLEY, REJESKI e KING,
2003; CRAIG et al., 1997; JEANNA et al., 2003).
Contrariando o senso comum de que, por serem aposentados dispõem de
tempo livre, muitos idosos declaram não se exercitarem por não terem disponibilidade
de tempo para a prática de atividades físicas, principalmente as mulheres (Reichert et
al.,2007; Cox et al., 2003; Sherwood e Jeffery, 2000; Llian et al., 1999; Craig et al.,
1997). Muitas idosas citam o compromisso com as tarefas domésticas e a necessidade
de cuidar de familiares como impeditivos à atividade física (FERREIRA e NAJAR, 2005;
SOUZA, VENDRUSCULO, 2010).
Além disso, questões ambientais e estruturais das cidades são apontadas por
idosos como barreiras à caminhada. Temperatura, medo de assalto, péssima qualidade
do passeio público também se incluem no tópico. (CLARK, 1999; SHERWOOD e
JEFFERY, 2000; VALERIO, 2006; EIRAS, SILVA, SOUZA e VENDRUSCOLO, 2009).
Falta de motivação, de persistência, de companhia e de acesso, também
representam barreiras para os idosos praticarem atividades físicas (CRAIG et al. 1997;
JEANNA et al., 2003; REICHERT et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2008).
Existem muitas razões para que as pessoas idosas apresentem baixos níveis
de atividade física e não há solução única para o problema. O grande desafio da
promoção da atividade física para idosos, além de quebrar barreiras para que
comecem um plano de atividades físicas, é fazer com que uma vez iniciado,
mantenham um estilo de vida ativo (PRATT et al., 2009).
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Segundo Findorff et al.,(2009) e King (2001), os níveis de participação nos
programas de exercícios tendem a diminuir com o tempo. Em se tratando de idosos, o
abandono ocorre nos três primeiros meses após o ingresso (CHAO, FOY e FARMER,
2000; JANCEY et al. ,2007). Então, para aumentar a atividade física e evitar o
abandono, é importante que as intervenções sejam adaptadas às necessidades dos
participantes (National Blueprint, 2001).
Para Chao, Foy e Farmer (2000), motivar os participantes é pré-requisito para
qualquer intervenção em atividade física. Experiências anteriores, apoio de familiares e
automotivação para a prática são determinantes para a aderência (FERREIRA e
NAJAR, 2005).

4.6 ESTRATÉGIAS PARA ADESÃO E ADERÊNCIA

Campanhas

comunitárias,

entregas

rotineiras

de

curtas

mensagens,

divulgações informativas, intervenções de apoio social em ambientes comunitários,
criação ou maior acesso aos locais de atividade física, são abordagem fortemente
recomendadas pela Task Force on Community Prevent Services (2002) para o
aumento do nível de atividade física da população.
Em uma revisão sobre intervenções para a promoção da atividade física
realizada entre os anos de 1980 e 2001 por Hillsdon, Foster e Thorogood (2005), os
autores

encontraram

as

seguintes

formas

de

estratégias:

orientação

ou

aconselhamento individual e em grupo, atividade física prescrita ou autodirigida,
atividade física com e sem supervisão, atividade física realizada em casa ou em
instituições.
Um crescente corpo de conhecimentos sugere que intervenções em atividade
física,

para

serem

eficazes,

devem

incluir

alguns

princípios

de

mudança

comportamental, entre eles, apoio social, autoeficácia, metas de saúde, escolhas
ativas, segurança e reforço positivo (Hughes et al .,2009).
Sessões de terapias em grupo, baseadas na teoria comportamental
transteórica é uma estratégia comumente empregada para a aderência à atividade
física. Segundo Prochaska e Markus (1994), o modelo em pauta classifica os sujeitos
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em cinco estágios de comportamento: Pré-Contemplação (indivíduos sem intenção de
mudança no comportamento); Contemplação (quando os indivíduos pretendem mudar
o comportamento nos próximos meses); Preparação (pretendem fazer mudanças
imediatas no comportamento); Ação (já fizeram modificações no comportamento) e
Manutenção (período de modificação continuada).
As intervenções citadas partem do pressuposto de que, para as pessoas
mudarem seus comportamentos, primeiramente devem identificar aspectos que as
mantêm sedentárias. O emprego de técnicas de motivação auxilia os indivíduos a
descobrirem e superarem as barreiras que os impedem de ter um comportamento
saudável. A fim de que possam preparar suas metas e objetivos em relação à atividade
física, os sujeitos recebem suporte técnico, partindo de preferências individuais e
identificando as atividades que melhor se adaptam a eles, preparando-os para a ação.
Segundo a AHRQ/CDC (2002), as intervenções mais promissoras incluem
prescrições escritas de exercícios, atividades físicas adaptadas e mensagens enviadas
por correio ou telefone. Projetos de base comunitária tais como os que acontecem em
centros comunitários, também podem fornecer programas adaptados para os idosos se
tornarem mais ativos.
Estando a atividade física intimamente relacionada à saúde, profissionais
dessa área, em especial os médicos, deveriam ser os principais incentivadores do
combate ao sedentarismo, devido à grande influência que exercem em seus pacientes,
já que a maioria dos idosos segue suas prescrições.
Kerse et al., (2005), Munro et al., (2004) e Pinto et al., (2005), afirmam que
médicos e outros clínicos são importantes agentes de promoção à prática da atividade
física. A literatura mostra a efetividade do treinamento de médicos que, após serem
treinados para aconselharem seus pacientes, no sentido de uma mudança
comportamental, passam a utilizar de três a seis minutos do tempo destinado às
consultas para recomendar atividades físicas.
Hirvensato et al., (2003) demonstraram que profissionais da área da saúde, ao
incentivarem idosos a participarem de programas de exercícios físicos, contribuem
muito para sua adesão aos programas. Os autores pesquisaram 611 idosos
finlandeses, com idades entre 64 e 84 anos, com o objetivo de verificar se a
recomendação por profissionais da área da saúde estava associada ao aumento da
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atividade física e concluíram que a adesão à prática de atividades físicas foi de cinco a
seis vezes maior por aqueles que receberam tais recomendações.
Segundo Eiras et al. (2009) e Freiras et al. (2007), idosos iniciam algum tipo de
atividade física por seguirem os conselhos de seus médicos. Andrade et al., (2000)
atestam que cerca de 40% das mulheres e 50% dos homens brasileiros optam por
praticar alguma atividade física por recomendação médica.
Pfrimer et al., (2006) também verificaram que os médicos têm grande influência
junto aos idosos. Objetivando verificar a motivação de idosos à prática de atividade
física, foi aplicado um questionário, no qual 33,5% dos entrevistados responderam que
procuraram a atividade física por recomendação desses profissionais, sendo que 47%
dos idosos escolheram a modalidade praticada baseados em suas prescrições.
O recebimento de materiais que contenham informações sobre a importância
da atividade física e explicações de como realizá-la é outra maneira de contribuir com o
processo de mudança de comportamento sedentário, atuando como suporte para a
adoção da prática de exercícios.
Entre indivíduos idosos, esse tipo de intervenção tem sido empregado com o
acréscimo de chamadas telefônicas, a fim de manter os sujeitos motivados,
possibilitando a resolução de conflitos ou dúvidas. Segundo Conn et al. (2003), esse
tipo de intervenção é de baixo custo e de boa efetividade entre adultos mais velhos.
As chamadas telefônicas geralmente são utilizadas para encorajar a
caminhada como atividade física. Seguem um protocolo de técnicas de motivação,
identificando barreiras e buscando soluções, além de discutir aspectos positivos e
negativos acerca da realização da atividade (KOLT et al., 2007).
A combinação de telefonemas e envio de materiais impressos foi utilizada por
Pinto et al. (2005). Após três encontros pessoais de aconselhamento e prescrição de
exercícios, os indivíduos foram acompanhados por telefonemas e entrega de panfletos
semanais, objetivando motivá-los. O emprego dessa metodologia se mostrou eficaz
para o aumento da atividade física entre os integrantes do estudo.
Após prescrição de exercícios físicos e sessões visando ao suporte social e
comportamental, idosos foram acompanhados por meio de telefone em estudo de
Brassington et al., (2002). Tal experiência demonstrou que o apoio recebido fez com
que os idosos adquirissem confiança para a realização dos exercícios, determinando
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assim, a adesão. Os autores da pesquisa salientam que a autoeficácia é importante
para a manutenção da atividade física.
Castro, King e Brassington,(2001) utilizaram o contato telefônico durante um
ano para incentivar idosos a praticarem atividade física. Após esse período, os
participantes

foram

randomizados

em

dois

grupos,

os

quais

receberam

o

aconselhamento por meio do telefone e e-mail ou apenas por e-mail. Ambas as
estratégias, foram eficientes na manutenção da atividade física moderada, sugerindo
que tais intervenções auxiliam os idosos a manterem-se ativos.
Os modelos de intervenções analisados são questionados por Dishman, Sallis,
Orenstein (1985) e Siedentop (1996). Os autores argumentam que a informação, por si
só, é insuficiente para induzir a mudanças ou à incorporação de hábitos de vida.
Programas e campanhas não teriam condições de alterar o quadro de sedentarismo da
população se estivessem restritas a iniciativas de ampliação do conhecimento da
população sobre o exercício físico. Ainda a esse respeito, Cavill (1998) destaca que
não se pode “esperar que campanhas sejam responsáveis pela reversão de
comportamentos social e ambientalmente construídos” (p.51).
Idosos questionados sobre a pouca adesão a programas de atividades físicas
salientaram que só propaganda em rádios e televisão não basta. Para eles, é
necessário sentar e conversar com o público alvo, escutar suas angústias e anseios e
mostrar-lhes novas possibilidades e caminhos para um novo estilo de vida (Valerio,
2003).
Para Okuma (1998), embora exista um grande corpo de conhecimentos
evidenciando os benefícios da atividade física para a saúde, isso não é suficiente para
mobilizar idosos sedentários a modificar seu estilo de vida. A maioria dos programas de
atividades físicas apresenta modelos que estabelecem metas a serem atingidas a partir
de padrões pré-estabelecidos e define comportamentos motores a serem seguidos,
assim como níveis mensuráveis de saúde e eficiência de determinados órgãos. Para a
autora, “tais objetivos não têm sensibilizado suficientemente as pessoas para levá-las
aos programas de atividades físicas e/ou as mantê-las neles” (p. 17).
De acordo com Brassington et al. (2002) o engajamento em um programa de
atividades físicas é baseado nas expectativas, experiências e autoconfiança. Trata-se
de questões essenciais para tornar os sujeitos mais ativos, já que a atenção e o apoio
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social influenciam no ingresso e na participação em atividades físicas (AHRQ/CDC
2002).
Como estratégia de recrutamento para envolver idosos sedentários em
programas de atividades físicas na Holanda, foi implementado e bem-sucedido o
“Active Living Groningen”, no qual os idosos, além de receberem informações escritas,
são visitados em suas residências para informações e convite a participarem das
atividades (STEVENS, JONG e LEMMINK, 2008).
A fim de promover a atividade física em adultos mais velhos, Hooker et
al.,(2005) desenvolveram um programa levando em consideração a preferência
individual dos idosos, o estado de saúde, a disponibilidade para mudança e os recursos
disponíveis na comunidade. Após uma sessão de planejamento individualizado, os
participantes receberam regularmente chamadas telefônicas durante o período de um
ano. Como resultado, os pesquisadores observaram aumento significativo no gasto
calórico dos idosos, bem como o aumento da frequência e da duração da atividade
física semanal. Os autores do estudo atribuíram o sucesso à safisfação e ao apoio que
os participantes receberam, bem como a atuação de equipe multidisciplinar.
Acesso, instalações e espaços adequados à prática de exercícios físicos,
paisagem agradável, percepção de ambiente seguro e serviços têm sido associados
com maiores níveis de atividade física entre idosos (AHRQ/CDC, 2002; FERREIRA,
NAJAR, 2005; PROCHASKA et al ., 2006).
Diversos autores apontam como fatores para a aderência a programas de
atividades físicas a presença de instrutores amigáveis e motivadores, a camaradagem
no grupo, a existência de atividades agradáveis, a consistência do ensino com
intensidade, frequência e duração apropriadas aos idosos (BRAWLEY, REJESKI e
KING, 2003; PROCHASKA et al., 2006; COX et al., 2003; WARREN-FINDLOW,
PROCHASKA e FREEDMAN, 2003).
No Brasil, o Programa Academia da Cidade, realizado na cidade do Recife
(PE), apresenta as características apontadas. O Academia da Cidade é uma estratégia
de saúde pública destinada a promover a atividade física em nível comunitário. São 21
espaços públicos seguros e implementados em locais definidos pela comunidade, que
apresentam segurança e infraestrutura para a prática da atividade física, com aulas
diárias, gratuitas e ministradas por professores de Educação Física concursados para
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tal finalidade. Essa intervenção se mostrou eficaz, elevando os níveis de atividade
física nas comunidades onde foi implementada (SIMÕES et al, 2009).
Chegamos a um ponto no qual são comprovados os benefícios da atividade
física para a saúde; as evidências sobre a eficácia de intervenções estão
documentadas; e as recomendações para a prática de exercícios tanto em níveis
individuais quanto comunitários, estão definidas (Pratt et al., 2009). Agora, torna-se
urgente propor estratégias que auxiliem os idosos a romperem com o sedentarismo,
passando a serem mais ativos e usufruindo dos benefícios que a atividade física
proporciona àqueles que a praticam.
Nesse sentido, o presente estudo se propôs analisar duas intervenções
visando ao aumento do nível de atividade física entre idosos sedentários.
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5. METODOLOGIA

5.1. TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo quasi-experimental, em que foram desenvolvidas duas
diferentes intervenções voltadas à aderência de idosos sedentários à prática de
atividades físicas.

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população do estudo em foco foi composta por idosos pertencentes ao
projeto EPIDOSO (Epidemiologia do Idoso). Desde 1991, o Centro de Estudos do
Envelhecimento (CEE) do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), coordena o projeto EPIDOSO.
Trata-se de um estudo de coorte que se destina a acompanhar o processo de
envelhecimento de idosos residentes na Vila Clementino, bairro do distrito de Vila
Mariana, em São Paulo, SP. Em um período de quinze anos, o projeto acompanhou
1667 pessoas e verificou que o maior fator de risco para a mortalidade dos idosos é a
perda de capacidade funcional.
Em 2008, o EPIDOSO iniciou um novo estudo de coorte prospectivo, mantendo
os sujeitos remanescentes e realizando uma nova seleção dentro da área da Vila
Clementino. Nessa fase, os objetivos foram avaliar as perdas funcionais, os fatores
associados a elas e a efetividade das intervenções multiprofissionais de promoção,
manutenção e reabilitação da capacidade funcional dos idosos.
No presente estudo, foram selecionados todos os idosos sedentários que
integravam o projeto até março de 2010. Dos 494 idosos avaliados, foram detectados
280 indivíduos sedentários. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão da
pesquisa, 121 idosos aceitaram e participaram de todas as etapas seguintes, assim
distribuídos: 49 no grupo intervenção e 72 no grupo controle.
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5.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Foram aplicados em forma de entrevista e analisados por profissionais do
Centro de Estudos do Envelhecimento os seguintes instrumentos:
1. Avaliação Geriátrica Ampliada (AGA): é um instrumento de avaliação
multidisciplinar com questões relacionadas à funcionalidade geral dos idosos (Paixão
Jr, Reichenheim, 2005). Este instrumento, além dos dados pessoais e sócio
demográficos dos sujeitos, contém as seguintes avaliações: gerontológica, geriátrica,
qualidade de vida, atividades físicas, fisioterápica, nutricional e odontológica (Anexo I).
2. O Questionário Internacional de Atividades Físicas (IPAQ) é um instrumento
específico que visa mensurar as atividades físicas realizadas no trabalho, no
transporte, nas atividades domésticas e no lazer (Marshal, Bauman, 2001). Na
presente pesquisa, foi utilizada a secção que avalia as atividades físicas de recreação,
esporte ou lazer (usualmente identificada como atividades físicas de lazer). Ela é
composta por questões referentes às atividades físicas que o avaliado desenvolve em
uma semana usual em seu tempo destinado à prática de atividades físicas, por pelo
menos dez minutos contínuos (Anexo II).
O questionário foi aplicado por um único avaliador, professor de educação
física, como forma de entrevista individual no CEE, sendo que a pesquisadora foi
mantida cega no tocante ao resultado. O IPAQ foi aplicado a todos os idosos do projeto
EPIDOSO e novamente aos integrantes dos grupos aulas e estímulo aos noventa e aos
180 dias do início das intervenções e aos idosos do grupo controle, aos 180 dias após
seu ingresso no projeto EPIDOSO. Salientamos ainda, que é de praxe aconselhar e
orientar todos idosos a praticarem atividades físicas no momento da realização do
IPAQ.
3. Questionário visando identificar o estágio de comportamento em relação à
atividade física e às principais barreiras encontradas: este instrumento foi baseado em
Rabacow et al., (2006) e objetivou verificar se o idoso tinha começado a realizar
atividades físicas (Anexo III). Caso o fato tenha sido confirmado, foi reaplicado o IPAQ.
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5.4 CRÍTERIOS DE INCLUSÃO

Idosos considerados sedentários, ou seja, aqueles que praticavam menos de
dez minutos por semana de atividades físicas no domínio lazer, de acordo com o
resultado do Questionário Internacional de Atividades Físicas - IPAQ, (Anexo ll) e que
realizaram a Avaliação Geriátrica Ampliada (Anexo l).
Todos os idosos enquadrados nesses critérios foram elegíveis, não existindo,
portanto, critério de exclusão da pesquisa.

5.5 CONFIGURAÇÃO DOS GRUPOS

Devido ao fato de o ingresso dos idosos ao projeto EPIDOSO ocorrer em fluxo
contínuo, a pesquisa ora apresentada teve seu desenvolvimento em três momentos
distintos, de acordo com a data de entrada e término das avaliações. Sendo assim,
foram programadas três etapas, conforme o período de aplicação do IPAQ, da seguinte
maneira:
1.

De abril de 2007 a abril de 2008, foram avaliados 135 idosos, sendo

detectados 77 sujeitos sedentários. Esses idosos fizeram parte do primeiro grupo de
intervenção, realizada entre os meses de setembro e novembro de 2008.
2.

De maio de 2008 a março de 2009, foram avaliados 144 idosos, sendo

detectados 82 sujeitos sedentários. Eles passaram a integrar o segundo bloco de
intervenções, ocorridas entre os meses de abril e junho de 2009.
3.

De abril de 2009 a abril de 2010, foram avaliados 215 idosos, sendo

detectados 121 sujeitos sedentários que passaram a integrar o grupo controle. Esses
sujeitos foram reavaliados após seis meses da aplicação do IPAQ.
Embora as intervenções tenham ocorrido em momentos distintos, os
procedimentos de seleção e de alocação nos grupos aula e estímulo foram realizados
da mesma forma. Os sujeitos selecionados foram pareados por idade e sexo e
alocados em dois grupos através da técnica de amostragem simples.
Quanto ao grupo controle, todos os sujeitos detectados como sedentários na
avaliação ocorrida no período entre os meses de abril de 2009 e abril de 2010, foram

33

chamados para participarem do estudo. A seguir descreveremos o processo da
configuração dos grupos.
Para o primeiro bloco de intervenções, foram diagnosticados como sedentários
77 idosos, os quais subdividiram-se em dois grupos: 38 idosos no Grupo Aulas (GA) e
39 no Grupo Estímulo (GE). Após os procedimentos citados anteriormente, foi
constatada a perda de 52 sujeitos, sendo 24 idosos no GA e 28 idosos no GE, devido
às seguintes razões:
Grupo Aulas: cinco idosos estavam enfermos; cinco trabalhavam; um faleceu;
dois mudaram de cidade; três idosos recusaram a participar do estudo; dois desistiram
do EPIDOSO e seis idosos não compareceram à reunião. Dessa forma o GA ficou
composto por quatorze participantes, dos quais, um não participou de todo o período
da intervenção; porém, participou das reavaliações.
Grupo Estímulo: cinco idosos estavam enfermos; sete trabalhavam; um
faleceu; três idosos recusaram-se a participar da pesquisa; três desistiram do
EPIDOSO; sete idosos não compareceram à reunião e dois não foram localizados.
Assim, o grupo ficou composto por onze integrantes.
A intervenção com tais sujeitos ocorreu entre os meses de setembro e
dezembro de 2008.
Para o segundo bloco de intervenções, foram avaliados 144 idosos, sendo 82
classificados como sedentários assim subdivididos: 41 idosos no Grupo Intervenção
Aulas (GA) e 41 idosos no Grupo Intervenção Estímulo (GE). Após os primeiros
procedimentos realizados, foi constatada a perda de 58 sujeitos, sendo 28 no GA e 30
no GE devido às seguintes razões:
Grupo Aulas: cinco idosos estavam enfermos; quatro trabalhavam; um idoso
faleceu; cinco sujeitos recusaram-se a participar da pesquisa; um idoso estava
praticando atividades físicas; dois deixaram de participar do EPIDOSO; dois não foram
localizados; um idoso não saía sozinho de casa e sete não compareceram à reunião.
Dessa forma, o GA passou a contar com treze participantes.
Grupo Estímulo: cinco idosos estavam enfermos; três trabalhavam; cinco
idosos se recusaram a participar; dois estavam viajando; três idosos abandonaram o
projeto EPIDOSO; três não foram localizados e nove não compareceram à reunião.
Dessa forma, o Grupo Estímulo ficou composto por onze integrantes.
Esse bloco de intervenções ocorreu entre os meses de abril e julho de 2009.
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O terceiro bloco de idosos foi destinado à alocação dos sujeitos que fariam
parte do grupo controle. Foram avaliados no período 215 idosos, dos quais 121 foram
considerados sedentários no lazer. Houve uma perda de 49 indivíduos, assim
justificada: cinco idosos trabalhavam; dois idosos faleceram; cinco não foram
localizados; seis estavam doentes; quinze recusaram-se a participar; dois sujeitos
desistiram do projeto EPIDOSO; três não saíam sozinhos de casa no momento em que
foram convidados; três encontravam-se fora da cidade e oito idosos não compareceram
à avaliação. Desta maneira, integraram o grupo controle (GC)72 idosos.

As

reavaliações desses idosos ocorreram seis meses após a aplicação do primeiro IPAQ.

5.6 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

As intervenções realizadas foram denominadas grupo aulas (GA) e grupo
estímulo (GE), com duração de três meses. A fim de verificar se houve mudanças em
relação aos minutos semanais utilizados para a prática de atividades físicas, os sujeitos
foram reavaliados, por meio da aplicação do IPAQ, ao término das intervenções e três
meses após as mesmas. Embora elas tenham ocorrido em dois momentos distintos,
ambas seguiram o mesmo protocolo. Todos os idosos sorteados para integrarem os
grupos GA e GE, receberam um telefonema, convidando-os a participar de uma
reunião explicativa da pesquisa a ser desenvolvida. As reuniões ocorreram no Espaço
Cultural Pátio da Tribo, pertencente à UNIFESP.
Nos encontros, um geriatra da equipe de profissionais do CEE proferiu uma
palestra sobre a importância da atividade física no processo de envelhecimento e logo
após, os idosos foram informados acerca dos objetivos e métodos da pesquisa, sendo,
então, convidados a participarem do estudo.
Aqueles que se dispuseram a integrar a pesquisa assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo lV) e preencheram o questionário (Anexo lll).
Quanto aos sujeitos do grupo controle (GC), passados seis meses da aplicação
do IPAQ, eles foram chamados para a reaplicação do mesmo. Para o grupo em
questão, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado foi o do projeto
EPIDOSO.
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Atendendo às normas de pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
São Paulo, sob o número 0511/08.
A Figura 1 sintetiza o processo metodológico deste estudo.
Figura 1 – Representação da metodologia empregada

Figura 1 - EPIDOSO=Epidemiologia do Idoso; IPAQ= Questionário Internacional de Atividade
Física; AGA= Avaliação Geriátrica Ampliada; n = Número de sujeitos; GA=Gupo Aulas; GE= Grupo
Estímulo; GC= Grupo Controle; T90= Tempo aos 90 dias; T180 = Tempo aos 180 dias.
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5.7 PROCEDIMENTOS REALIZADOS

A seguir, são descritos os procedimentos realizados nos grupos intervenção
aulas e estímulo.

A - Grupo Aulas (GA)
Os integrantes desta intervenção participaram de aulas práticas de atividades
físicas, realizadas duas vezes por semana, com duração de sessenta minutos cada,
durante doze semanas.
As aulas foram ministradas pela pesquisadora no Espaço Cultural Pátio da
Tribo e compostas por um programa de atividades físicas, com atividades
diversificadas, de acordo com o protocolo recomendado pelo American College of
Sports Medicine (ACSM) e pela American Heart Association (AHA) Nelson e cols
(2007), ou seja, atividades aeróbicas e exercícios de flexibilidade, equilíbrio e
fortalecimento muscular.
As aulas eram baseadas no espírito lúdico, realizadas em grande grupo e em
círculo. Acredita-se que esse formato de aula, tenha possibilitado a todos uma melhor
visão dos colegas e da professora, de modo a contribuir para a integração entre o
grupo e para o acompanhamento em relação às limitações e aos progressos dos
idosos, na execução dos exercícios.
Os materiais utilizados foram: aparelho de som portátil, CDs com músicas
diversas, colchonetes, cadeiras, cordas, cabos de vassoura e garrafas pet contendo
aproximadamente 500 gramas de areia.
A frequência dos idosos foi computada em um caderno apropriado, sendo
considerados aderentes ao programa aqueles que tiveram 75% de presença às aulas.

B - Grupo Estímulo (GE)
Os integrantes desse grupo receberam, no primeiro encontro, um folheto
contendo questões a respeito dos benefícios da prática de atividades físicas,
informações e explicações sobre como realizá-las e alguns exemplos que poderiam ser
seguidos pelos idosos (Anexo V).
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Logo após, foi realizada uma sessão de exercícios com a utilização de
cadeiras. Durante tal atividade, eram explicados e salientados os cuidados que
deveriam ter quanto à postura, intensidade e duração dos exercícios, além de
esclarecermos os questionamentos acerca das dificuldades e das curiosidades dos
idosos em relação à atividade física.
Todos os idosos foram incentivados a praticarem atividades físicas no tempo
livre pelas próximas doze semanas e acompanhados através de chamadas telefônicas
realizadas aos 45 e 90 dias após a reunião, feitas pela pesquisadora. As ligações
tiveram a duração média de dez minutos cada e se constituíram no diálogo sobre o
aconselhamento e estímulo à prática de atividades físicas, informações de como as
estavam realizando (modalidade, intensidade, duração e local) e esclarecimento de
dúvidas por parte dos idosos. Todas as informações recebidas eram anotadas em
fichas individuais, a fim de acompanhar as atividades que os idosos estavam
realizando.

5.8 VARIÁVEIS DO ESTUDO

5.8.1 VARIÁVEIS DEPENDENTES

Minutos de atividades físicas realizadas por semana no domínio lazer.

5.8.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES

Sexo,

faixa

etária,

estado

conjugal,

escolaridade,

renda,

moradia,

medicamentos ingeridos e doenças crônicas não transmissíveis, categorizadas e
demonstradas no Quadro 1.
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Variáveis
Sexo
Faixa etária (anos)
Estado Conjugal
Grau de Escolaridade
(anos)
Renda (SM*)
Moradia
Medicamentos
Ingeridos (quantidade)

Categorias
Masculino
60-65
Solteiro
Sem
escolaridade
Sem renda
Sozinho

Não utiliza

Feminino
66-70
Casado

71-75
Separado

76-80
Viúvo

1-3

4-7

8 ou +

1-2
Acompanhado

3-5

6-10

+ 10

1-2

3-4

5-6

7 ou +

81-85

86-90

Não
1
2
4
5 ou +
apresenta
Quadro 1 – Caracterização das variáveis independentes.
*Modificado anualmente, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas
necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim (Constituição Federal de 1988, em seu artigo
7, inciso IV).
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5.9 TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Para a confecção do banco de dados, foi utilizado o programa Excel 2007 by
Windows®, através de dupla digitação dos referidos dados, posteriormente transferidos
para o programa StatSoft® (Statistica analysis software system, version 7, 2004).
Os dados relativos à variável dependente, ou seja, os minutos de atividades
físicas realizadas por semana no domínio lazer, dos grupos aula e estímulo foram
coletados antes da intervenção (momento zero), aos 90 dias (término da intervenção) e
aos 180 dias (três meses após as intervenções). Para o grupo controle, os dados foram
coletados somente em dois momentos: na aplicação do IPAQ e após um intervalo de
seis meses.
Os dados das variáveis independentes (sexo, idade, estado conjugal,
escolaridade, renda, moradia, quantidade de medicamentos ingeridos e número de
doenças crônicas não transmissíveis) foram retirados da AGA de cada participante.
Para determinar a proporcionalidade de sexo e idades entre os grupos de
Controle, Aulas e Estímulo, empregou-se o teste de Qui-Quadrado, utilizando uma
Tabela de Contingência, em um nível de significância de 5%.
A fim de verificar se existiam diferenças significativas entre as variáveis
independentes e as médias de tempo de atividade em 180 dias, foram realizadas
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análises de variância fatoriais dentro dos grupos Aulas, Estímulo e Controle, também
em um nível de significância de 5%.
Com vistas à comparação das médias de tempo de atividade física entre os
grupos Aulas, Estímulo e Controle, ao longo dos tempos 90 dias (T90) e 180 dias
(T180), transformaram-se as medidas originais através da função Logaritmo, para
satisfazer os pré-requisitos do método de análise, e aplicou-se a Análise de Variância
com Medidas Repetidas (T90 e T180) com um fator categórico de três níveis (Aulas,
Estímulo e Controle).
Depois de verificada a adequação, aplicou-se o teste de Post-Hoc de Duncan,
para determinar as diferenças, dois a dois, entre os níveis dos fatores estudados.
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A prática de atividades físicas é apontada como fator importante para a
manutenção e/ou recuperação da capacidade funcional de idosos; dessa forma, é
recomendado que eles mantenham um estilo de vida ativo minimizando os riscos de
doenças crônico-degenerativas (HASKELL et al., 2007; NELSON et al., 2007).
A participação em um programa de exercício regular é uma modalidade de
intervenção

efetiva

para

reduzir/prevenir

declínios

funcionais

associados

ao

envelhecimento (CDC, 2007).
Idosos representam o grupo etário com menor nível de atividade física, sendo
que a frequência de sua prática tende a diminuir conforme o aumento da idade
(UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2008;
BRASIL, 2009).
A opção por uma vida mais ativa e saudável depende da oferta, da
oportunidade de acesso a espaços favoráveis, daprática do lazer e/ou exercício físico,
da complexidade da adesão e da continuidade à prática da atividade física (CDC,
2002).
A Vila Clementino, bairro localizado no distrito da Vila Mariana, na cidade de
São Paulo, SP, conta com aproximadamente 22.412 idosos. Uma amostra
representativa desses moradores tem seu envelhecimento acompanhado através do
Projeto EPIDOSO.
Dados referentes ao nível de atividade física dos idosos avaliados no ano de
2007 demonstraram que 73,3% dos integrantes do EPIDOSO são insuficientemente
ativos no lazer, ou seja, não atingem os 150 minutos de atividades físicas por semana
recomendados pelo American College of Sports Medicine e pela American Heart
Association (Novais, 2009). Dessa forma, acreditando na importância de modificarmos
tal situação, o presente estudo foi realizado com os idosos participantes do projeto em
questão.
Entre abril de 2007 e março de 2010, 494 idosos foram avaliados quanto ao
nível de atividade física, através do Questionário Internacional de Atividade Física
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(IPAQ). Após analisar os dados do domínio lazer, foram detectados 280 indivíduos que
não realizavam dez minutos de atividade física em seu tempo livre, o que os levou à
classificação como sedentários (Tabela1). Em revisão de literatura, dados semelhantes
foram encontrados por Rolim et al. (2004) que, ao investigarem trezentos idosos da
favela da Maré, RJ, constataram que 68,9% deles não realizavam qualquer tipo de
atividade física no tempo livre.
Tabela 1 – Resultados do IPAQ*, quanto ao sedentarismo, no domínio lazer e período avaliado

N de idosos

Período

N de sedentários

% sedentarismo

Abril 2007 / abril 2008

135

77

57,03%

Maio 2008 / março 2009

144

82

56,94%

Abril 2009 / março 2010

215

121

66,27%

TOTAL (abril 2007 / março 2010)

494

280

56,68%

*IPAQ= Questionário Internacional de Atividade Física. N= número de sujeitos; %= percentual.

Em relação à inatividade física entre os brasileiros, pesquisa realizada pelo
Sistema Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico – nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, demonstrou um
elevado nível de inatividade física no momento de lazer dos idosos com índices de
89,28% de mulheres e 81,9% de homens insuficientemente ativos (BRASIL, 2009).
Embora exista a divulgação da importância de se manter um estilo de vida mais
ativo, muitos idosos sedentários continuam resistentes a ingressar em programas de
atividades físicas (FREITAS et al., 2007; KERSE et al., 2005; NAJAR e FERREIRA,
2005).
Na presente pesquisa, dos 280 sujeitos elegíveis, 159 idosos (56,78%)
deixaram de participar do processo, sendo que deles, oitenta (50,31%) se recusaram a
tomar parte do projeto e 79 (49,69%) estavam impossibilitados de fazer parte das
etapas do experimento por diversas razões.
Em relação às recusas, doze idosos já tinham desistido de continuar no projeto
EPIDOSO; 31 alegaram a falta de interesse em participar da pesquisa e 37 idosos não
responderam aos convites.
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No que diz respeito às impossibilidades, diversas razões foram encontradas
para a não adesão à pesquisa, conforme demonstrado a seguir (Figura 2):
Figura 2 – Razões dos idosos para não adesão à pesquisa.
30,77%

15,18%
6,32%

6,32%
5,06%
32,91%

2,53%
1,26%

Doença
Viagem
Mudança cidade

Trabalho
Morte
Insuficiente ativo

Não localizado
Não sai de casa só

As perdas e/ou recusas estão de acordo com outras intervenções de atividades
físicas para idosos (Conn et al., 2003; Ackermann, Deyo e Logerfo, 2005; Armit et
al.,2009; Kolt et al., 2007). Num estudo envolvendo somente mulheres, Conn et al.
tiveram como resultado 34,45% de recusas, aproximadamente o mesmo índice de
Ackermann, Deyo e LoGerfo, quando 34,12% de idosos de ambos sexos se recusaram
a fazer parte de seus estudos. Armit et al também obtiveram 31,25% de perdas por
não aceitação por parte dos sujeitos, enquanto Kolt e colaboradores tiveram maiores
perdas: 58,84% de negativas ao convite para participar da pesquisa.
Após as exclusões, o presente estudo contou com uma amostra de 121 idosos.
Para efeitos de análise e discussão dos resultados, agrupamos os dados dos grupos
de intervenção, os quais ficaram assim constituídos: 27 idosos no Grupo Aulas, 22
idosos no Grupo Estímulo e 72 idosos no Grupo Controle.
Embora a amostra não represente a totalidade de idosos da população
brasileira, convém considerar que a metodologia empregada teve como intuito
abranger todos os idosos sedentários pertencentes ao projeto EPIDOSO, inclusive
sendo suprimido o cálculo de amostra.

43

A Tabela 2 representa os dados de idade e de sexo dos sujeitos e os
resultados do teste Qui-Quadrado relativos à comparação dos três grupos abarcados
pelo estudo.
Em relação ao sexo, observamos que a maioria da amostra foi composta por
mulheres, já que dos 121 integrantes, 89 idosos (73,55%) eram do sexo feminino. O
percentual está de acordo com os dados do IBGE (2007), segundo os quais no estado
de São Paulo as mulheres representam 76% do total de idosos. Quanto à idade, os
participantes do estudo têm entre 60 e 89 anos, sendo a que a média é de 71,5 ±7,09
anos.
A aplicação do teste Qui-Quadrado, demonstrou não haver diferença
significativa entre os três grupos, no que se refere às categorias de sexo (p=0, 288) e
de idade (p=0,662).
Tabela 2 – Distribuição dos sujeitos quanto às características de sexo e idade dos idosos nos três
grupos.

Variável

GA % (n=27)

GE% n=22)

GC % (n=72)

TOTAL % (121)

Valor de p

0,288

SEXO

Masculino

25,92 (07)

13,63 (03)

30,55 (22)

26,44 (32)

Feminino

74,07 (20)

86,36 (19)

69,44 (50)

73,55 (89)

0,662

IDADE

60-65 anos

22,22 (06)

27,27 (06)

20,83 (15)

22,31 (27)

66-70 anos

29,62 (08)

7,04 (02)

26,38 (19)

23,96 (29)

71-75 anos

25,93 (07)

27,27 (06)

20,83 (15)

23,14 (28)

76-80 anos

3,70 (01)

18,18 (04)

18,05 (13)

14,87 (18)

81-85 anos

14,81 (04)

18,18 (04)

11,11 (08)

13,22 (16)

86-90 anos

3,70 (01)

0 (0)

2,77 (02)

2,47 (03)

GA=grupo aulas; GE= grupo estímulo; GC= grupo controle; %= percentual; n=número de sujeitos.
Teste Qui-Quadrado: Valor significativo p <0,05
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A Tabela 3 mostra as características sócio-demográficas (estado conjugal,
moradia, renda e escolaridade), com distribuição entre os três grupos do estudo.
Em relação ao estado conjugal e ao tipo de moradia, tanto os homens quanto
as mulheres encontram-se, em sua maioria, casados e morando na companhia de
outras pessoas. Os dados obtidos estão de acordo com os divulgados pelo IBGE
(2007), no que diz respeito ao estado de São Paulo. Quanto à escolaridade, constatouse a predominância de um período superior a oito anos de escolaridade.
Em nosso estudo, 66,11% dos idosos recebem de três a dez salários mínimos
mensais (SM), embora a maior concentração de renda esteja na faixa compreendida
entre três e cinco salários mínimos mensais, correspondente a 44 idosos. Ainda
conforme os dados do IBGE (Brasil, 2007), 31,8% dos idosos do estado de São Paulo
recebem de um a dois salários mínimos mensais e 34,8%, mais de dois SM.
Tabela 3 – Distribuição dos sujeitos quanto às características de estado conjugal, moradia, renda e
escolaridade dos idosos dos três grupos.

GA % (n)

GE % (n)

GC % (n)

TOTAL % (n)

Solteiro

25,92 (07)

4,54 (01)

12,50 (09)

14,04 (17)

Casado

37,03 (10)

54,54 (12)

56,94 (41)

52,06 (63)

Viúvo

22,22 (06)

18,18 (04)

6,94 (05)

12,39 (15)

Divorciado

14,81 (04)

22,72 (05)

23,61 (17)

21,48 (26)

Sozinho

14,81 (04)

22,72 (05)

12,50 (09)

14,87 (18)

Acompanhado

85,18 (23)

77,27 (17)

87,50 (63)

85,12 (103)

Sem renda

11,11 (03)

13,63 (03)

2,77 (02)

6,61 (08)

1-2 SM

18,51 (05)

13,63 (03)

15,27 (11)

15,70 (19)

Variável

ESTADO CONJUGAL

MORADIA

RENDA
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3-5 SM

37,03 (10)

50,0 (11)

31,94 (23)

36,36 (44)

5-10 SM

14,81 (04)

9,09 (02)

41,66 (30)

29,75 (36)

+ 10 SM

18,51 (05)

13,63 (03)

8,33 (06)

11,57 (14)

0-1 ano

0 (0)

0 (0)

1,38 (01)

0,82 (01)

2-3 anos

3,70 (01)

4,54 (01)

9,72 (07)

7,43 (09)

4-7 anos

18,51 (05)

13,63 (03)

26,38 (19)

22,31 (27)

+ 8 anos

77,77 (21)

81,81 (18)

62,50 (45)

69,42 (84)

ESCOLARIDADE

GA=grupo aulas; GE= grupo estímulo; GC= grupo controle; %= percentual; n=número de sujeitos;
SM=Salário mínimo mensal.

A Tabela 4 representa a distribuição dos sujeitos quanto às características de
consumo de medicamentos e presença de DCNT dos três grupos. Observa-se que
97,53% dos sujeitos da amostra apresentam alguma DCNT, sendo que 76,85% dos
idosos têm de duas a três DCNTs. Embora não apresentadas na tabela a seguir, ,
constatamos que a dispilemia, a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes tipo 2 são
as DCNTs mais prevalentes.
De acordo com Ramos et al. (1993), a grande maioria dos idosos é portadora
de pelo menos uma doença conforme o estudo realizado na área metropolitana da
região sudeste do Brasil, que mostrou uma prevalência de 86% de doenças crônicas
entre os sujeitos investigados.
Em relação aos medicamentos, 90,89% dos idosos do nosso estudo fazem uso
contínuo dos mesmos. Uma investigação realizada na cidade do Rio de Janeiro, por
Veras (1994) verificou que, 80,19% dos idosos do município usavam medicamentos
regularmente. Dados mais recentes demonstram que 84,5% das idosas participantes
do programa de atividades físicas no programa da saúde da família do município de
São Caetano do Sul (SP) utilizam três ou mais medicamentos diariamente (Silva,
2011). Assim, à medida que as pessoas envelhecem ocorre uma maior probabilidade
do aumento do consumo de medicamentos (VERAS,1994).
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Tabela 4 – Distribuição dos sujeitos quanto às características de consumo de medicamentos e
presença de DCNT dos três grupos.

GA % (n)

GE % (n)

GC % (n)

TOTAL % (n)

0 DCNT

3,70 (01)

4,54 (01)

1,38 (01)

2,47 (03)

1 DCNT

11,11 (03)

0 (0)

18,05 (13)

13,22 (16)

2 DCNT

44,44 (12)

45,45 (10)

33,33 (24)

38,01 (46)

3 DCNT

25,92 (07)

50,00 (11)

40,27 (29)

38,84 (47)

4 ou + DCNT

14,81 (04)

0 (0)

6,94 (05)

7,43 (09)

Nenhum

3,70 (01)

22,72 (05)

6,94 (05)

9,09 (11)

1 a 2 med.

40,74 (11)

4,54 (01)

26,38 (19)

25,61 (31)

3 a 4 med.

25,92 (07)

36,36 (08)

29,16 (21)

29,75 (36)

5 a 6 med.

7,40 (02)

4,54 (01)

13,88 (10)

10,74 (13)

+ de 7 med.

22,22 (06)

31,81 (07)

23,61 (17)

24,79 (30)

Variável

DCNT

MEDICAMENTOS

GA=grupo aulas; GE= grupo estímulo; GC= grupo controle; %= percentual; n=número de
sujeitos; DCNT=Doença crônica não transmissível; med.=medicamentos.

As estratégias utilizadas, no presente estudo, no qual uma intervenção realizou
atividades corporais de movimento (GA) e a outra, a entrega de um folheto contendo
informações sobre atividades físicas e acompanhamento por meio de contatos
telefônicos (GE), estão de acordo com a revisão realizada por Van der Bij, Laurant e
Wensing, (2002) que também buscaram modificar o comportamento sedentário de
idosos. Os autores, concluíram que exercícios realizados em grupos, prescrições para
a realização em domicílio e atividades educacionais são as configurações mais
utilizadas na eficácia de intervenções.
No estudo de Wilcox et al.(2009), foi comparada uma intervenção – Active
Living Every Day –, que ofereceu aconselhamentos de estilo de vida em forma de curso
durante vinte semanas, à outra, que utilizou o apoio telefônico para o aconselhamento
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de estilo de vida durante seis meses – Active Choices. Os autores referiram que os
dois programas podem ser traduzidos em sucesso quanto à efetividade desses tipos de
intevenções para a prática da atividade física em idosos.
Para Hillsdon, Foster e Thorogood (2005), o uso de materiais impressos ou
telefonemas é uma excelente forma de motivar e auxiliar na automonitorização de
idosos que ingressam em programas de atividades físicas. Quando se utiliza a entrega
de materiais para motivar a prática de tais atividades, adicionar chamadas telefônicas
faz com que a intervenção seja mais efetiva (MARSHALL, OWEN e BAUMAN, 2004).
Em relação às intervenções realizadas em grupos ou a domicílio, após revisão
de literatura, Van der Bij et al. (2002), constataram que as duas formas são eficazes no
aumento da atividade física para idosos já que encontraram uma taxa de participação
de 90% nas intervenções domiciliares e de 84% nas intervenções em grupo.
A revisão sistemática de Gillespie et al. (2003), que comparou programas com
atividades realizadas coletivamente com outro, nas quais os idosos foram instruídos
para realizarem exercícios individualmente em casa, concluiu que os dois programas
são equivalentes em termos de aderência ao exercício.
Diferentemente, Cox et al. (2003), referem que a prática da atividade física
realizada em grupo e a curto prazo, alcança uma maior adesão dos participantes. A
revisão sistemática realizada por Hong, Hughes e Prohaska (2008), com idosos
sedentários, entre os anos de 1980 e 2000 confirmou que, programas em grupo têm
maior adesão do que os realizados de forma individualizada. Além disso, os autores
relataram que iniciar com atividades de intensidade moderadas é uma estratégia viável
para o aumento da atividade física.
Na Tabela 5, são demonstrados os resultados da aderência à atividade física
nos dois grupos de intervenção (GA, GE), nos diferentes períodos de avaliação (T0,
T90, T180) e no Grupo controle na avaliação realizada aos 180 dias, devido ao fato de
que os integrantes não desenvolveram nenhum programa de atividades físicas (T180).
No momento final das intervenções (T90), a maioria dos idosos pertencente ao
grupo aulas estava praticando atividades físicas (96,29%), ao passo que no grupo
estímulo, apenas 36,36% dos casos.
Dados aproximados foram encontrados nos estudos de Hughes et al.(2009),
Cox et al.(2003) e Brassington et al.,(2002). No programa desenvolvido por Hughes et
al., que oferecia três aulas semanais para idosos a aderência encontrada foi de 55%.
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Com a mesma frequência semanal, porém para mulheres de 40 a 65 anos de idade,
Cox et al., obtiveram uma participação de 63,0% quando as atividades eram
desenvolvidas a domicílio e de 84% quando a prática era realizada em um grupo
específico para esse fim. De outra forma, Brassington et al., realizaram um programa
de atividades físicas para idosos sedentários, com aulas realizadas duas vezes por
semana, em um centro, adicionado da sugestão da prática das mesmas atividades no
domicílio e obtiveram 80% de adesão, o que demonstrou ser possível a realização das
duas estratégias concomitantemente.
Na avaliação realizada aos 180 dias, ou seja, três meses após o término das
intervenções, foi constatada uma mudança de comportamento dos idosos em relação à
prática de atividade física, pois obtivemos percentuais de aderência semelhantes nos
grupos aula (55,55%) e estímulo (54,54%).
Verificamos que 40,74% dos integrantes do grupo aulas voltaram a ser
sedentários, ao passo que, no mesmo período, mais sujeitos do grupo estímulo
passaram a realizar atividades físicas (18,18%). Fato também observado no grupo
controle, no qual houve um acréscimo de 23,61% no número de idosos praticantes
(Tabela 5).
Tabela 5 – Aderência à atividade física nos diferentes tempos.

Tempo

GC % (n)

GE % (n)

GA % (n)

T0

0 (72)

0 (27)

0 (22)

96,29(26)

36,36 (08)

-

55,55 (15)

54,54 (12)

23,61 (17)

T90

T180

GA=Grupo Aulas; GE= Grupo Estímulo; GC= Grupo Controle; T0= Início da intervenção; T90= Fim da
intervenção (90 dias); T180= Pós-intervenção (180 dias); %= Percentual; n=Número de sujeitos.

Entre as razões que possam ter levado os idosos do GA ao abandono da
atividade física, supomos que, a retirada de alguns fatores presentes na intervenção,
como as amizades, o convívio em grupo, as aulas ministradas por professor de
educação física, mantendo a monitorização constante sobre os idosos, e ainda
estabelecendo suas práticas no grupo de mesma faixa etária, poderiam representar
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importantes barreiras, favorecendo o abandono das atividades (Najar e Ferreira, 2005
Freitas et al. 2007 e Eiras SB et al. 2009). De acordo com os autores citados, tais
fatores são fundamentais para motivar os idosos a participarem de programas de
atividades físicas. No mesmo sentido, Brawley, Rejeski e King, (2003); Freitas et al.
(2007); Okuma, (1998); Souza e Vendruscolo, (2010); Nascimento et al., 2008) referem
que tais quesitos contribuem para que os idosos se sintam seguros durante a
realização de atividades físicas.
Por outro lado, o acréscimo do número de idosos do GE que deixaram de ser
sedentários, pode ser atribuído ao estímulo individual realizado durante a intervenção
(Jong et al., 2006; Hillsdon et al., 2005), que os levou a incorporarem valores,
transformando-os em hábitos e à automotivação para a prática das atividades físicas
(NAJAR,2005; OKUMA,1998; BRAWLEY, REJESKI e KING, 2003).
Ao constatarmos uma variação em termos de aderência à atividade física,
buscamos verificar também, se ocorreram mudanças nos níveis de atividade física dos
idosos que participaram de nosso estudo.
Na presente pesquisa, os idosos foram classificados como ativos no domínio
lazer quando acumularam 150 minutos por semana de atividades físicas; como
insuficientemente ativos os que praticaram de dez a 149 minutos semanais e como
sedentários aqueles que não atingiram os dez minutos por semana (Nelson et al.,
2007). Na avaliação realizada aos 180 dias através da aplicação do IPAQ, verificamos
que 55,10% de idosos que participaram das intervenções (GA e GE) tiveram uma
mudança do nível de atividade física (Tabela 6).
Analisando a referida mudança nos três grupos separadamente, verificamos
que, no grupo aulas, 37,03% de idosos tornaram-se insuficientemente ativos e 18,51%
passaram a ser ativos. No grupo estímulo, 27,27% dos idosos tornaram-se
insuficientemente ativos e 27,27% atingiram a classificação de ativos fisicamente no
lazer.
Em relação ao grupo controle, observamos que 9,7% dos sujeitos tornaram-se
insuficientemente ativos e um percentual maior deles passou a ser ativo (13,88%).
Embora esses idosos não tenham participado de nenhuma intervenção, acreditamos
que a mudança do nível de atividades físicas possa ser explicada pelo fato de os
profissionais que atuantes no projeto EPIDOSO, sempre aconselharem os idosos a
praticarem atividades físicas. Além disso, a aplicação do IPAQ, em forma de entrevista,
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faz com que o idoso perceba o tempo, a intensidade e a frequência das atividades
físicas realizadas, ou não, em sua rotina diária, o que talvez possa ter contribuído para
a mudança do comportamento sedentário dos idosos do grupo controle.
Tabela 7 – Nível de atividade física aos 180 dias.

Nível de AF

Masculino (n)

Feminino (n)

Total (n)

%

GA

Sedentário

Insuficientemente
ativo

Ativo

01

11

12

44,44

03

07

10

37,03

03

02

05

18,51

0

10

10

45,45

0

6

6

27,27

3

3

6

27,27

18

37

55

76,38

2

5

07

9,70

2

8

10

13,88

GE

Sedentário

Insuficientemente
ativo

Ativo

GC

Sedentário

Insuficientemente
ativo

Ativo

GA = Grupo Aulas; GE= Grupo Estímulo; GC= Grupo Controle; AF= Atividade Física; %= percentual; n=
Número de sujeitos
A Figura 3 demonstra os resultados das médias de minutos semanais

de atividades

físicas realizadas pelos idosos, aos 180 dias (T180) nos grupos GA, GE e GC; a Tabela
8 apresenta os resultados das médias de minutos semanais de atividades físicas
realizadas pelos idosos, nos tempos T90 (90 dias) e T180 (180 dias) nos grupos GA e
GE e os resultados da comparação dos tempos entre os grupos GA, Ge e GC.
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Figura 3 – Médias de minutos semanais de atividades físicas dos três grupos aos 180 dias.
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Tabela 8 – Média de minutos semanais praticados no momento de lazer

GRUPO

T90
(média ± erro padrão)

T180
(média ± erro padrão)

Valores de p

AULAS

111,1 ± 5,3

71,5 ± 18,5

0,001

ESTÍMULO

42,7 ± 13,4ª

71,8 ± 18,3

0,045

CONTROLE

-

43,3±11,4ª

b

-

Valores expressos em minutos por semana; Valores de p obtidos na ANOVA; post-hoc de Duncan:

a

b

p<0,05 versus GA; p<0,05 versus GE.

Na análise da comparação entre médias do GA nos T90 (111,11 min./sem) e
T180 (71,5 min./sem), constatamos diminuição significativa (p<0,001) do tempo de
atividade física por semana. A redução de 29,3 minutos pode ser atribuída pela retirada
das atividades oferecidas durante os três meses de aulas, o que talvez tenha feito os
idosos se sentirem desmotivados e, dessa forma, não as terem mantido com a mesma
regularidade.
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Em relação à comparação entre as médias dos minutos semanais de
atividades físicas dos integrantes do GE, ocorreu um aumento significativo (p=0,045),
passando de 42,7 min./sem no T90 para 71,8 min./sem no T180. O aumento médio de
28,8 minutos de atividades físicas semanais pode ter ocorrido pelo fato de os idosos
terem se habituado a realizar suas atividades físicas e a retirada do incentivo não
representar obstáculos para a continuidade, pelo contrário; a atividade física foi
incorporada às suas rotinas, inclusive ampliando os minutos dedicados à prática.
De acordo com os nossos resultados, os estudos de Pinto et al.,(2005) e Kolt et
al.(2007), que utilizaram aconselhamentos e chamadas telefônicas para incentivar
idosos à prática de atividades físicas, também obtiveram, ao final de três meses, um
acréscimo de minutos por semana de atividade física (57,69 e 48,9 respectivamente).
Embora com sujeitos com idades a partir de cinquenta anos, Armit et al (2009)
compararam três diferentes intervenções para a promoção de atividades físicas em
pacientes insuficientemente ativos. A primeira estratégia constou de um curto
aconselhamento verbal; a segunda, de aconselhamento verbal acrescida de chamadas
telefônicas e a terceira realizou o aconselhamento, o telefonema e ainda adicionou o
uso de pedômetros. Ao final de três meses, os pesquisadores constataram um
aumento na média semanal de 84 minutos, sem registrar diferença significativa entre
os três grupos.
Na pesquisa de Humpel et al (2004), com intervenção composta por entrega de
informativos e por telefonemas durante três semanas, os autores observaram que os
idosos aumentaram em 13,5 minutos semanais do tempo de caminhadas realizadas no
momento de lazer.
Em estudo com a duração de um ano, Kolt et al.(2007), realizaram oito
chamadas telefônicas para idosos inativos, a fim de incentivá-los à atividade física no
tempo livre, resultando em aumento de 86,8 minutos por semana. Numa outra pesquisa
com dois anos de intervenção, a média de minutos por semana de caminhada atingiu
95,2 minutos semanais (FINDORFF, WYMAN e GROSS, 2009). Neste estudo, foi
realizada uma intervenção com idosas sedentárias, que receberam prescrição de
exercícios para serem realizados em suas residências duas vezes por semana, além
da indicação de caminhadas por 150 minutos semanais.
Na comparação entre as diferenças das médias entre os grupos aulas e
estímulo, observou-se que no T90 houve diferença significativa (p=0,006) entre eles;
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entretanto, a mesma não foi observada no T180 (p=0,946). Analisando o
comportamento do grupo controle no T180, observou-se que seus integrantes
passaram a realizar um tempo menor de atividades físicas semanais (43,3 min/sem)
que os demais grupos (p=0,012).
Acredita-se que a participação no projeto EPIDOSO possa ter contribuído no
comportamento dos integrantes do GC, uma vez que o projeto possibilita um maior
conhecimento da importância da prática da atividade física. O fato de conviver com
amigos e vizinhos que a praticam também pode ter influenciado a mudança de
comportamento (SIMÕES et al., 2009).
Figura 4 – Representação as médias de minutos por semanas realizadas pelos três grupos nos T0, T90
e T180.

Para verificamos se houve influência das variáveis independentes (idade, sexo,
estado conjugal, escolaridade, moradia, renda, medicamentos e DCNT) no aumento
dos minutos de prática de AF obtidos pelos integrantes dos três grupos da pesquisa
aos 180 minutos, foi aplicada a Análise de Variância Fatorial.
Embora os integrantes da amostra tivessem idades entre os sessenta e os
noventa anos, observamos que a variação não influenciou nossos resultados (p=0,69).
Já Caspersen, Pereira e Curran, 2000; Mazo et al., 2003 e Hallal et al., 2003 referem
que quanto maior a idade, maiores são as possibilidades de as pessoas se tornarem
sedentárias no lazer.
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Quanto ao sexo, Monteiro et al., 2003; Gomes et al.; 2001 e Zaitune et al., 2007
demonstraram que, no lazer, os homens idosos são mais ativos do que as mulheres,
entretanto, nesta pesquisa, os homens não diferiram das mulheres na média de
minutos por semana utilizados para a prática de atividades físicas (p= 0,09).
Ainda que exista tendência de os idosos serem mais ativos no lazer quando
mantêm vida conjugal e moram na companhia de outras pessoas (Novais, 2009 e Mazo
et al., 2003), tal fato não exerceu influência, quando analisamos os minutos de prática
de atividades físicas no tempo de 180 minutos (p= 0,53 ; p= 0,61 respectivamente).
Apesar de não constatarmos diferença significativa entre sedentarismo no
lazer, renda (p= 0,95) e escolaridade (p=0,18), pesquisas apontam que idosos com
maior poder aquisitivo e nível de escolaridade praticam mais atividades físicas no seu
tempo livre (Mazo et al., 2003; Brasil, 2006; Monteiro et al., 2003; Varo et al., 2003;
Gomes et al., 2001; Monteiro et al., 2005; Zaitune et al., 2007; Droomers, Schrijvers e
Mackenbach, 2003).
Mesmo que na literatura, existam relatos de que o aumento da idade está
relacionado a um maior acometimento de doenças e consumo de medicamentos
(Veras e Parahyba, 2007), não encontramos essa ocorrência no presente estudo
(p= 0,57; p= 0,58 respectivamente). Em pesquisa realizada com idosos moradores nas
grandes capitais brasileiras, Lebrão e Duarte (2007), demonstraram que 81% dos
sujeitos têm alguma DCNT, sendo que a presença dessas enfermidades está
associada a baixos níveis de AF (Mota et al., 2006). Por outro lado, Novais (2009),
verificou que o aumento do número de medicamentos ingeridos diariamente diminui a
chance de os idosos serem insuficientemente ativos no lazer.
Nesse contexto, entendemos que as intervenções realizadas no GA e no GE
tiveram uma importante contribuição para o aumento nas médias de minutos por
semana de atividades físicas, no entanto, outros fatores não investigados, podem ter
influenciado os resultados obtidos no presente estudo.
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7. Conclusões

A presente pesquisa foi composta de duas diferentes intervenções, ambas
voltadas à prática de atividades físicas de idosos sedentários; nela, concluímos que:
- ao término das intervenções (90 dias), a estratégia utilizada no GA foi mais
efetiva em termos de aumento da média de minutos semanais de atividades físicas,
quando comparada à aplicada no GE. Em avaliação realizada três meses depois de
cessadas as intervenções (180 dias), as médias de minutos semanais dos dois grupos
foram equivalentes, e superiores às verificadas no Grupo controle.
- Proporcionar aulas ou entregar folheto explicativo com orientações sobre
práticas de atividades físicas seguido de acompanhamento telefônico a idosos
sedentários contribui para que estes reduzam seus índices de sedentarismo, quando
comparados a um grupo sem nenhuma intervenção específica.
- A intervenção baseada em aulas para idosos sedentários resultou, ao final de
noventa dias, em boa aderência, mudança do nível e aumento da média de minutos por
semana de atividades físicas realizados, embora a retirada da estratégia represente
diminuição das mesmas.
- Estimular idosos sedentários no lazer, com entrega de folheto explicativo e
acompanhamento telefônico para a realização de atividades físicas resultou, ao final de
noventa dias, em boa aderência, mudança do nível de atividades físicas e aumento da
média de minutos por semana de práticas realizadas. Entretanto, ao cessar o estímulo
os idosos continuaram aumentando os percentuais desses fatores.
- Participar de projetos que acompanham o processo do envelhecimento pode
modificar o comportamento sedentário de idosos, mesmo quando não são aplicadas
intervenções para tal fim.
Apesar de esta pesquisa contar com uma amostra que poderia ser considerada
pequena para trabalhos nesta área, buscamos envolver todos os idosos do projeto
EPIDOSO, na tentativa de promover ações que visem orientar, educar e acompanhálos em seu processo e desenvolvimento. Isto pode colaborar efetivamente para a
mudança do estilo de vida sedentário, pois os maiores ganhos para a saúde pública
estão relacionados com o fato de inativos começarem a participar de atividades físicas
e não tanto com o aumento da intensidade e frequência da prática daqueles já ativos.
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9. ANEXOS

ANEXO I - AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA AMPLIADA - AGA

Departamento de Medicina Preventiva
Disciplina de Medicina Preventiva Clínica
Setor de Estudos do Envelhecimento
UNIFESP-EPM

Projeto EPIDOSO II (2007 - 2011)
Estudo longitudinal - populacional com idosos no município de São Paulo

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

NOME:_________________________________________________ IDADE: __________anos
ENDEREÇO:____________________________________BAIRRO: __________________
CEP:__________________TELEFONES: _________________________________________
CUIDADOR:______________________ TELEFONES:______________________________

A. AVALIAÇÃO GERONTOLÓGICA

I - IDENTIFICAÇÃO

Data da Entrevista: ___/___/___

Hora do início: ____ Hora do término: __

1)Quem responde: (1) idoso (2)Informante (especificar) ___________
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2a- ( ) conhece o idoso há 10 anos ou mais
2b- ( ) conhece o idoso há menos de 10 anos
2) Sexo:
(1) Masculino

(2) Feminino

3) O (a) Sr.(a) está com _____ anos (completos)
Data de nascimento:____/____/____
4) Origem:

5a) Idoso (

)

(0) Brasileira (1) Japonesa
(4) Portuguesa

5b) Pai (
(2) Africana

(5) Espanhola

)

5c) Mãe (

)

(3) Oriente Médio

(6) Italiana

(7) Outros (especificar)_________________
(8) NS
(9) NR
5) Qual o seu estado conjugal?
(1) Nunca se casou ou morou com companheiro(a)
(2) Mora com esposo(a) ou companheiro(a)__________ (tempo)
(3) Viúvo(a) ___________ (tempo)
(4) Separado(a), desquitado(a) ou divorciado(a) __________ (tempo)
(8) NS
(9) NR
6) Escolaridade: ______ (anos completos)
(1) Analfabeto
(2) Sabe ler/escrever ou primário incompleto (< ou = 3 anos)
(3) Primário completo/ Ginásio incompleto (4 a 7 anos)
(4) Ginásio completo ou mais (8 anos ou +) Especificar: _________________
(8) NS
(9) NR
7) Tipo de moradia:
7a) O (a) Sr.(a) mora com:

(0) própria

(1) aluguel
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(1) Só (ninguém mais vive permanentemente junto)
(2) Somente com cuidador profissional (1 ou +)
(3) Somente com o cônjuge
(4) Com outros de sua geração (com ou sem cônjuge)
(5) Com filhos (com ou sem cônjuge)
(6) Com netos (com ou sem cônjuge)
(7) Outros arranjos__________________________
(8) NS
(9) NR
8) O (a) Sr.(a) tem atividade remunerada atualmente?
(1) Sim, exercendo atividade (especificar) ____________
(2) Não, aposentado por tempo de serviço.
(3) Não, aposentado por saúde (invalidez)
(4) Não, aposentado por idade
(5) Não, pensionista (pensão do cônjuge ou pensão vitalícia)
(6) Não, não recebe nada (dona de casa, dependente)
(7)Não, outras rendas ou mais de uma das acima (especificar)
(8) NS
(9) NR
9) Quanto o(a) Sr.(a) recebe, no total, por mês? R$___________,00
(0) Não recebe nada
(8) NS
(9) NR
10) Com a sua situação econômica, de que forma o(a) Sr.(a) satisfaz as suas
necessidades básicas (alimentação, moradia, saúde, lazer, vestuário etc.)?
(1) Muito bem
(2) Bem
(3) Regular
(4) Mal
(5) Muito mal
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(8) NS
(9) NR
11) Sua satisfação com a vida em geral, no momento é?
(1) Muita
(2) Média (regular)
(3) Pouca
(8) NS
(9) NR
12) Em geral o(a) Sr. (a) diria que sua saúde é:
(1) Ótima
(2) Boa
(3) Má
(4) Péssima
(8) NS
(9) NR
13) Em comparação com a saúde de outras pessoas que o(a) Sr.(a) conhece da sua
idade, o(a) Sr.(a) diria que sua saúde é:
(1) Muito pior
(2) Pior
(3) Igual
(4) Melhor
(5) Muito melhor
(8) NS
(9) NR
II - AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE GLOBAL (AVDs)

14) Agora eu gostaria de perguntar sobre algumas atividades e tarefas do seu dia a dia.

O (a) Sr.(a) tem alguma dificuldade para:
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Sem

Com

dificuld. pouca
dificuld

Com

Não

muita

realiza

dificuld

sozinho

Ajudado
por (*)

ade

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

14d) Andar no plano

1

2

3

4

14e) Tomar banho

1

2

3

4

14f) Vestir-se

1

2

3

4

14g) Ir ao banheiro em

1

2

3

4

1

2

3

4

14i) Medicar-se na hora

1

2

3

4

14j)

1

2

3

4

14k) Fazer compras

1

2

3

4

14l) Preparar refeições

1

2

3

4

14m) Cortar unhas dos

1

2

3

4

14a) Deitar/levantar da
cama

14b) Comer

14c)Cuidar

da

aparência

tempo

14h)Subirescada(1
lance)

Andar

perto

de

casa

Obs.
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pés

14n) Sair de condução

1

2

3

4

14o) Fazer limpeza de

1

2

3

4

casa

(*) Ajudado por: (1) Cônjuge (2) Filho/Neto (3) Cuidador formal (4) Outros (7) NA
(8) NS (9) NR

15) Cuidador Principal:
(5) Sem cuidador fixo

(1) Cônjuge (2) Filho/Neto (3) Cuidador formal (4) Outros
(7) NA

(8) NS

(9) NR

16) O que o(a) Sr.(a) gostaria de fazer e que não está fazendo?
(0) Trabalho
(8) NS

(1) Lazer (2) Contato familiar (3) Não deixo de fazer nada

(9) NR
Mobilidade

17) O(a) Sr.(a) anda: (0) Sozinho (1) Com ajuda ocasional (2) Com ajuda freqüente
18) O(a) Sr.(a) utiliza: (1) bengala (2) muleta (3) andador (4) cadeira de rodas
(7) NA (9) NR
19) O(a) Sr.(a) tem algum dos seguintes problemas?
Sim

19a) Restrito ao Leito

19b)Amputação de membro(s)

19c) Paralisia de membro(s)

Não

NA

NS

NR
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Quedas
20) O(a) Sr.(a) sofreu alguma queda no último ano?
(0) Não(1) Uma (2) Duas a quatro 3) Cinco ou + (especificar) ____
NS

(7) NA

(8)

(9) NR

20a) Causas/circunstâncias das quedas:
(1) Tropeção/escorregão (2) Perda da consciência (3) Ausência de motivo aparente
(4) Doença aguda
(7) NA

(5) Outro (especificar) ________________
(8) NS

(9) NR

20b) Teve fratura?
(0) Não 1) Sim, Vértebra

(2) Sim, Fêmur (3) Sim, Antebraço

(4) Sim, outro (especificar) _______________ (7) NA

(8) NS

(9) NR

20c) Teve outras lesões: (0) Não (1)Sim (especificar) ______

Cognição (MEM - Mini Exame do Estado Mental)

21) Agora faremos algumas perguntas para saber como está sua memória.
Sabemos que com o tempo as pessoas vão tendo mais dificuldades para se lembrar
das coisas. Não se preocupe com os resultados das perguntas.
(0) não aceitou responder

(1) aceitou responder

Classifique: (C) resposta correta

(E) resposta errada

21a) Pergunte ao indivíduo: Dê um ponto para cada resposta correta.
1- Que dia do mês é hoje?

_____________________________________ (....)

2- Em que mês estamos?

______________________________________ (....)

3-Em

que

ano

estamos?

__________________________________(....)

4- Em que dia da semana estamos? ________________________________
5- Qual é a hora aproximada?(Considere a variação de + ou -1 hora)________

_( ...)
(....)
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21b) Pergunte ao indivíduo: Dê um ponto para cada resposta correta.
1- Em que local nós estamos? (Aponte para o chão)

__________________(....)

2- Que local é este aqui? (Apontando ao redor num sentido mais amplo)( ..)
3- Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?:________(

)

4- Em qual cidade nós estamos?

____________________________________(

)

5- Em qual Estado nós estamos?

___________________________________(

)

21c) Eu vou dizer 3 palavras e o(a) Sr.(a) irá repeti-las a seguir: CARRO, VASO,
TIJOLO (Informe ao paciente que depois você irá perguntar novamente as palavras e
que deverá guardá-las).

Prouncie as palavras pausadamente e dê um ponto para cada palavra repetida
acertadamente na primeira vez.
1. CARRO (

)

2. VASO (

)

3. TIJOLO ( )

Se ele não conseguir acertar as três palavras, repita pausadamente mais 3 vezes, no
máximo. Conte as tentativas e registre: Tentativas ___________

21d) O(a) Sr(a) faz cálculos / contas?

( 1 ) Sim

( 2 ) Não

Se a resposta for Sim, pergunte: Se de 100 reais forem tirados 7, quanto resta? E se
retirarmos mais 7 reais, quanto resta? (total de 5 subtrações)
1-(100-7=93) ___________
2-(93-7=86)_____________
3-(86-7=79)_____________
4-(79-7=72)_____________
5-(72-7= 65) ___________

80

Se a resposta for Não, peça-lhe para soletrar a palavra “mundo” de trás para diante.
1--O(...)
2- D (...)
3- N (...)
4(...)
5- M (

)

21e) O(a) Sr. (a) poderia repetir as três palavras que disse há pouco? Registre as
palavras que foram repetidas, corretamente. Se houver erros, corrija-os e prossiga.
(Considere correto se o entrevistado espontaneamente se auto corrigir).
1- __________________ ( ) 2- ______________ ( ) 3- _________________(

21f) Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: O que é isto?

)

Repita com a caneta.

Registre as respostas corretas.
1- Relógio ______________ (

)

2- Caneta _____________ (

)

21g) Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que o(a) Sr(a) a repita:
“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ” (

) (Considere acerto somente se a repetição for

perfeita).
21h). Diga: Pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio com as 2 mãos e
coloque-o no chão:
1- Com a mão direita (

) 2- dobre-o ao meio (

) 3-coloque-o no chão (

).

(Considere acerto a realização de cada etapa pedida. Se o entrevistado pedir ajuda no
meio da tarefa não dê dicas).
21i) Leia e faça o seguinte: (mostre o cartão)

“FECHE OS OLHOS”

(Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando).
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21j) Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o significado
ajude com: “alguma frase que tenha começo, meio e fim; ou alguma coisa que queira
dizer ou alguma coisa que aconteceu hoje”.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
21k) Copie este desenho: (mostre o cartão).
Peça ao entrevistado para fazer o desenho o melhor que for possível no verso desta
página e assinale se foi executado corretamente (

)

TOTAL ____/30

Humor
22) Screening de Saúde Mental (Pfeiffer - SPES). Responda às questões seguintes
com Sim ou Não:

O(a) Sr.(a) acorda bem e descansado na maioria das manhãs?
2a

(
1) Sim

Na sua vida diária o(a) Sr.(a) sente que as coisas acontecem
2b

sempre iguais?

(
1) Sim

O(a) Sr.(a) já teve por vezes vontade de abandonar o lar?
2c

2e

2) Não

(
1) Sim

O(a) Sr.(a) tem muita sensação de que ninguém realmente o(a)
2d

2) Não

entende?

2) Não

(
1) Sim

2) Não

O(a) Sr.(a) já teve períodos em que não pode tomar conta de 1) Sim

2) Não

nada porque não estava agüentando mais?

O seu sono é agitado ou conturbado?

1) Sim

2) Não

82

2f

O(a) Sr.(a) é feliz na maior parte do tempo?

1)Sim

2) Não

O(a) Sr.(a) sente que o mundo ou as pessoas estão contra o(a) 1) Sim

2) Não

2g

2h

Sr.(a)?

O(a) Sr.(a) se sente, por vezes, inútil?

1) Sim

2) Não

Nos últimos anos o(a) Sr.(a) tem se sentido bem na maior parte 1) Sim

2) Não

2i

2j

do tempo?

O(a) Sr.(a) tem problemas de dor de cabeça?

1) Sim

2) Não

O(a) Sr.(a) se sente fraco na maior parte do tempo?

1) Sim

2) Não

O(a) Sr.(a) já teve dificuldade em manter equilíbrio ao 1) Sim

2) Não

2k

2l

2m

andar?

O(a) Sr.(a) tem problema de falta de ar ou peso no coração?

1) Sim

2) Não

quando 1) Sim

2) Não

2n

O(a)
2o

Sr.(a)

tem

sensação

de

solidão,

mesmo

acompanhado de outras pessoas?

SCORE: Total: _____/__15_

III - HISTÓRIA PESSOAL ATUAL E PREGRESSA:

23) O(a) Sr.(a) fuma cigarros? (0) Nunca fumou
23a) Fumou _______ anos

(7) NA

(1) Sim
(8) NS

(1) Fumou e parou
(9) NR
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23b) Parou há ______ anos

(7) NA

(8) NS

(9) NR

23c) Há _______ anos

(7) NA

(8) NS

(9)NR

23d) Quantidade:______cigarros/dia

(7) NA

(8) NS

(9) NR

(8) NS

(9)NR

(2) Fuma

(3) Fuma charuto, cachimbo etc.
23e) Há ______anos

(7) NA

23f) Quantidade: ______ / semana

(7) NA

(8) NS (9) NR

24) Quantas porções de bebidas alcoólicas o(a) Sr.(a) consome? (Uma porção equivale
a 1 lata de cerveja, 1 dose de uísque ou destilados, 1 dose de cachaça ou 1 copo de
vinho).________ porções por: (1) Dia (2) Semana (3) Mês (socialmente) (8) NS

(0)

Nunca
24a) Tipo de bebidas consumidas: (1) Cerveja (2)Vinho

(3) Destilados

(4) Outros

(7) NA
24b) O(a) Sr.(a) já pensou em parar de beber? (0) Não

(1) Sim

24c) O(a) Sr.(a) sente-se culpado pela forma como bebe? (0) Não

(7) NA

(9) NR

(1) Sim

(7) NA

24d) As pessoas lhe aborrecem comentando seus hábitos de bebida? (0) Não

(1) Sim

(9) NR

(7) NA

(9) NR

24e) Alguma vez bebeu pela manhã para afastar o nervosismo?
(7) NA

(0) Não

(9) NR

25) O(a) Sr.(a) dirige?

(0) Não

(1) Sim

26) O(a) Sr.(a) tem problemas de sono?
(0) Não, dorme fácil e não acorda muito à noite.
(1) Sim, dorme fácil, mas acorda muito à noite.
(2) Sim, dificuldade para pegar no sono, mas não acorda muito à noite.
(3) Sim, dificuldade para pegar no sono e acorda muito a noite.
(8) NS

(9) NR

(1) Sim
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26a) Apresenta sono durante as atividades diárias?

(0) Não (1) Sim (8) NS (9) NR

26b) Acorda muito cedo ou vai para a cama muito cedo, comparando com o tempo em
que era mais jovem? (0) Não

(1) Sim

(8) NS

(9) NR

26c) O parceiro ou outros observadores queixam de comportamento não usual durante
o sono?

(0) Não

(1) Sim

26d) Tipo:(1) ronco

(2) anda

(3) falar

4) pausa na respiração (5) movimento de

pernas (6) Outro (especificar)_________________________________________

Sexualidade
27) O(a) Sr.(a) mantém relações sexuais?

(0) Não

(1) Sim

(8) NS

(9) NR

27a) Com que freqüência o(a) Sr.(a) mantém relações sexuais?
(0) uma ou mais vezes por semana
(1) entre uma vez por semana e uma vez por mês
(2) menos de uma vez por mês
(3) nunca

(7) NA

(8) NS

(9) NR

27b) Redução da libido:

(0) Não

(1) Sim

27c) Dispareunia:

(0) Não

(1) Sim

(7) NA

(1) Sim

(7) NA

27d) Disfunção erétil:

(0) Não

(9) NR

Imunizações:
28) Vacinação anti-tetânica: (0) Ausente (1) Completa (2)Incompleta

(8) NS (9) NR

Data da última dose: _____/_____/________
29) Vacinação anti-influenza no último ano:
30) Vacinação anti-pneumocócica :
30a) Ano:

______

(Fornecer

31) Vacinação anti-amarílica:

(0) Não
(0) Não

(1) Sim

(1) Sim

(8) NS

(8) NS

(9) NR

(8) NS

(9) NR

ano com 4 dígitos)
(0) Não

(1) Sim

(9) NR
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31a) Ano: _______

(Fornecer ano com 4 dígitos)

32) Presença de hipersensibilidade a drogas ou intolerância de qualquer natureza:
(0) Não

(1) Sim

(8) NS

Especificar:_____________________________

Avaliação Odontológica
33) O (a) Sr.(a) tem dentes naturais?
(0) Não, nenhum

(1) Sim, todos

(2) Sim, a maioria

(3) Sim, apenas alguns

(8) NS

(9) NR

34) O (a) Sr.(a) usa prótese dentária (dentadura, ponte etc.)?
(0) Não, não tem necessidade

(1) Não, mas necessitaria superior e/ou inferior

(2) Sim, superior e/ou inferior

(3) Sim, mas necessitaria refazer

(8) NS

(9) NR

35) Última vez que foi ao dentista: _____ (tempo) (0) menos de 1 ano(1) 1 ano ou mais
36) Deixou de comer alguma coisa por dificuldade de mastigar?
(0) Não

(1) Sim

(8) NS

(9) NR

B. AVALIAÇÃO GERIÁTRICA

I - IDENTIFICAÇÃO

Número

de

Ordem_____________

Entrevistador_________________
NOME:_____________________________________________________

II - Queixa detalhada:

1) Queixa principal:
(0) sem queixas

(1) Idade

(2) Trazido pelos filhos sem queixa
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(3) Déficit cognitivo (4) Depressão

(5) Polipatologia

(6) Polifarmácia

(7) Outro (especificar):___________________________________________

Uso de medicamentos:
2) O(a) Sr.(a) toma algum remédio regularmente? (0) Não (1) Sim (8) NS

(9) NR

Medicamentos utilizados
2a)____________________a.DEF_______bTempo_____c Dose____ d Receita____
2b)___________________ _a.DEF_______b Tempo_____c Dose____ d Receita____
2c)___________________ a.DEF_______b Tempo_____c Dose____ d Receita____
2d)__________________

a.DEF_______b Tempo_____c Dose____ d Receita____

2e)_____________________a.DEF_______bTempo_____c Dose____ d Receita____
2f)____________________ a DEF_______b Tempo_____c Dose____ d Receita____
2g)____________________a DEF_______b Tempo_____c Dose____ d Receita____
2h)___________________ a DEF_______b Tempo_____c Dose____ d Receita____

Códigos:

DEF (Classificação Farmacológica - 3 dígitos)

Tempo: (1) todos os dias, regularmente
(3) dias alternados
Dose:

(2) todos os dias por tempo limitado

(4) ocasionalmente

(1) aparentemente adequada

Receita: (1) receita médica

(777) NA

(7) NA

(2) aparentemente não adequada

(7) NA

(2) sem receita

(7) NA

Hospitalizações clínicas:
3) Esteve internado no último ano?

(0) Não (1) Sim

3a) Número de internações em um ano: ________

(8) NS

(9) NR
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3b) Esteve internado nos últimos seis meses? (0) Não (1) Sim (7) NA (8) NS (9) NR
3c) Número de internações em 6 meses: ________
3d) Especificar a causa:
(1) Circulatório (Problemas de coração ou circulação: ICC, DAC, HAS, Insuf. Arterial...)
(2) Neoplasias (Câncer, Tumores)
(3) Respiratório (DPOC: enfisema, bronquite, silicose, asma...)
(4) Infecciosas (Pneumonia, gripe, erisipela...)
(5) Músculo-esquelético (Problemas de locomoção: quedas, fraturas...)
(6) Cerebrovasculares (Derrame: AVC, Hematoma subdural...)
(7) Neuropsiquiátricas (Confusão mental, Demência, Parkinson, Distúrbios psicóticos...)
(8) Metabólicas (Diabetes, disfunção tiroideana...)
(9) Outras ou mais de uma: especificar ___________________
(10) NA
4) Cirurgias Prévias e causas:

(0) Não

(1) Sim

(8) NS

(9) NR

4a)____________________________________(CID-10)__________

(7) NA

4b)_________________________________(CID-10)___________ (7) NA
4c)_________________________________(CID-10)___________ (7) NA
4d)______________________________ _(CID-10)___________ (7) NA
4e)________________________________(CID-10)___________ (7) NA
5) Diagnósticos anteriores relatados (preservar o termo utilizado pelo idoso):
(0) Não

(1) Sim

(7) NA

(8) NS

(9) NR

Antecedentes
(a) Pessoais
5a)

Derrame

(b) Familiares de 1°grau (pais, tios e irmãos)
(

)

(

)
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5b)

Problemas de coração

(

)

(

)

5c)

Hipertensão

(

)

(

)

5d)

Diabetes

(

)

(

)

5e)

Esclerose

(

)

(

)

5f)

Parkinson

(

)

(

)

5g)

Câncer

(

)

(

)

5h)

Depressão

(

)

(

)

5i)

Reumatismo/Artrose

(

)

(

)

5j)

Respiratório (DPOC, asma...)

(

)

(

)

5k)

Infecciosas (Tuberculose, PNM) (

)

(

)

5l)

Quedas, fraturas

(

)

(

)

5m)

Disfunção Tiroideana

(

)

(

)

5n)

Outras: especificar ___________________________________________

I. REVISÃO DOS SISTEMAS FISIOLÓGICOS PRINCIPAIS

O(a) Sr.(a) tem algum problema de ordem geral (febre, mal-estar)?
O(a) Sr.(a) tem algum problema de visão, audição, paladar, olfato?

6) Dificuldade para ler jornais ou revistas:

(0) Não

(1) Sim

7) O(a) Sr.(a) usa óculos?
(1) Sim, enxerga bem

(2) Sim, enxerga mal

(3) Não, enxerga bem

(4) Não, enxerga mal

(6) Enxerga bem, usa óculos só para leitura
8) Data da última visita ao Oftalmologista:

(5) Baixa visão/cegueira
(8) NS

(9) NR

(1) menos de 1 ano (2) 1 ano ou mais
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9) Deficiência auditiva:

(0) Não

(1) Sim

10) O(a) Sr.(a) usa aparelho de audição?(1) Sim, escuta bem
(3) Não, escuta bem

(4) Não, escuta mal

(2) Sim, escuta mal

(8) NS

(9) NR

11) O(a) Sr.(a) tem dificuldade para conversar com uma só pessoa quando tem algum
ruído no ambiente, como por exemplo uma televisão ligada?
(0) Não

(1) Sim

(8) NS

(9) NR

O(a) Sr.(a) tem algum problema na pele (prurido, uso de creme hidratante e protetor
solar)?
O(a) Sr.(a) tem algum problema de coração (palpitações, fatores desencadeantes)?
12) O(a) Sr.(a) tem falta de ar (dispnéia)?
(0) Não
(1) Sim– Grandes esforços (especificar) ________________ (subir um andar, ladeira)
(2) Sim – Esforço habitual (especificar)___________________(caminhar em casa)
(3) Sim – Pequenos esforços (especificar)________________ (ir ao banheiro)
(4) Sim - Independente do esforço (repouso)
13) O(a) Sr.(a) tem dor no peito (torácica)?
(0) Não

(1) Sim: Típica (sugestiva de DAC)

2) Sim: Atípica

14) O(a) Sr.(a) tem ou já teve perda da consciência (desmaios)?
(0) Não
hipoglicemia

(1) Sim – Síncope

(2) Sim – Lipotímia

(4) Sim - Hipotensão ortostática

15) O(a) Sr.(a) tem claudicação de MMII?

(3) Sim - Sugestivo de

(5) Sim - Indeterminada

(0) Não

(1) Sim

(dor na barriga da

perna quando anda?)

Aparelho Gênito-urinário:(tem queixa na urina ou aparelho genital?) (data da
menopausa, história obstétrica e de TRH).
16) Prostatismo: (tem dificuldade para urinar?) (0) Não

(1) Sim

17) Incontinência Urinária: (perde urina?)

(1) Sim

(0) Não

(7) NA
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17a) Evolução: (1) Recente (menos de 30 dias)(2) Crônica (mais de 30 dias)
17b) Tipo: (1) Urgência

(2) Esforço

17c) Repercussão social:

(7) NA

(3) Sobrefluxo (4) Funcional (5) Mista (7) NA

(1) Limitante

(2) Não limitante

18) Nictúria (+ de 2 vezes/noite): (0) Não

(1) Sim

(7) NA

(3) Raramente

19) Data da última visita ao Ginecologista / Urologista: (1) menos de três anos

(2)

três anos ou mais

Aparelho Digestivo: (tem alguma queixa digestiva?) (disfagia, dispepsia, náuseas,
vômitos, diarréia, hemorragia digestiva, dor, doença hemorroidária, flatulência).
20) O(a) Sr.(a) tem dificuldade para engolir ou engasga com facilidade?
(0) Nunca

(1) Raramente

(2) freqüentemente

21) Constipação intestinal:

(3) Sempre

(8) NS (9) NR

(0) Não

21a) Duração: (1) Menos 6 meses

(1) Sim

(2) 6 meses ou mais

21b) Necessita do uso regular de laxativo: (0) Não (1) Sim
21c) Necessita de extração manual das fezes: (0) Não

(7) NA
(7) NA

(1) Sim

(7) NA

21d) Freqüência das evacuações: ________________ (de quantos em quantos dias)
21e) Consistência das fezes:
22) Incontinência fecal:

(1) Normal

(2) Dura (3) Mole

(0) Não

(1) Sim

22a) Evolução: (1) Recente (menos de 30 dias)(2) Crônica (mais de 30 dias)
22b) Tipo: (1) Sobrefluxo (2) Anorretal (3) Neurogênica (4) Secundária

(7) NA

(7) NA

Aparelho Respiratório: (tosse, expectoração, chiado no peito, hemoptise).
Sistema Nervoso: (No momento, refere dor de cabeça, zumbido, convulsão,
formigamentos?).
23)Tremores:(0)Não (1)Sim:repouso (2)Sim:cinético (3)Sim:indeterminado (4)Sim:
misto
24) Tonturas:

(0) Não

(1) Sim
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24a) Evolução:

(1) Freqüentemente

24b) Tipo: (1) Rotatória
ortostatismo
vazia"

(2)

(2) Ocasionalmente

Desequilíbrio(3)

Visão

turva

(7) NA
(4)

Associada

(5) Associada a mudança súbita da posição do pescoço

ao

(6) "Cabeça

(7) NA

Sistema Músculo-Esquelético: (tem algum problema nas juntas,nos músculos ou nos
ossos?) (rigidez matinal, ombro doloroso, peso ou fraqueza nas pernas).
25) Artralgia:

(0) Não

(3) Sim - Artrite

(1) Sim- Poliartralgia

(2) Sim - Monoartralgia

(4) Sim - Indeterminado

26) Localização: (0) Não referida
26a)Pequenas articulações:
26b) Grandes articulações:

(1) referida

7) NA

(1) mãos

(2) pés

(1) ombro (2) cotovelo (3) punho

(9) NR
(7) NA
(4) quadril

(5)

joelho (6) tornozelo (7) NA
27) O(a) Sr.(a) tem dor nas costas? (0) Não
27a)Localização: (1)cervical (pescoço)

(1) Sim

(2) dorsal ( coluna torácica) (3) lombo-sacra

27a1) (1)Ocasional

(2) Contínua, não limitante

(3) Contínua, limitante

(7) NA

27a2) (1)Ocasional

(2) Contínua, não limitante

(3) Contínua, limitante

(7) NA

27a3) (1)Ocasional

(2) Contínua, não limitante

(3) Contínua, limitante

(7) NA

27b) Tipo:
27b1)

(1)cervical (pescoço)

1)Comum/postural

(2) dorsal ( coluna torácica)

(3)lombo-sacra

(2) Radiculopatia

(3) Espondilite anquilosante

(4)

(2) Radiculopatia

(3) Espondilite anquilosante

(4)

(3) Espondilite anquilosante

(4)

Aguda (7) NA
27b2) (1)Comum/postural
Aguda (7) NA
27b3)

(1)Comum/postural

Aguda (7) NA

Saúde mental:
Humor:

(2) Radiculopatia
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28) Sintomas Maiores de Depressão (DSM IV) (O(a) Sr.(a) tem sentido nas duas
últimas semanas:)
Interesse ou prazer acentuadamente diminuídos

(0) Não

(1) Sim

Humor deprimido (sente-se triste ou vazio)

(0) Não

(1) Sim

Perda ou ganho significativo de peso, diminuição ou aumento do (0) Não

(1) Sim

8a

8b

8c

apetite

Insônia ou hipersonia

(0) Não

(1) Sim

Agitação ou retardo psicomotor

(0) Não

(1) Sim

Fadiga ou perda de energia

(0) Não

(1) Sim

Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada

(0) Não

(1) Sim

Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se

(0) Não

(1) Sim

Pensamento recorrentes de morte, ideação suicida recorrente

(0) Não

(1) Sim

8d

8e

8f

8g

8h

8i

SCORE: __ / ___ (critérios maiores / critérios menores)
8j

(Obs: Critérios maiores em negrito – Padrão Ouro +  1 critério maior e 3 menores ou
2 maiores – encaminhar para atendimento psicológico)
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II - EXAME FÍSICO

Mensurações (realizadas pela equipe de nutrição - considerar apenas uma casa depois
da vírgula):
30) Peso (kg): ____________
31) Altura (cm): ______________
32) Altura do joelho (cm): _____________

(7) NA

33) IMC: cálculo = peso (kg) / h2 (m) _________________
34) Cintura abdominal (cm): ________________
35) Exame físico (realizado pelo médico)

(0) Não realizado

(1) Realizado

Exame dos diversos sistemas e aparelhos
36) Exame Tegumentar:
icterícia

(1) normal

(2d) desidratação

(2f) lesões cutâneas
37) Cabeça e Pescoço:

(2) alterado(2a) palidez

(2b)cianose (2c)

(2e) xerodermia

Especificar______________________________
(1) gânglios (1) normal (2) alterados

(2) tiróide

(1) normal (2) alterada ____________________________

(3) deformidades

(1) normal (2) alterado ____________________________

38) Teste do sussurro: (a 60cm de cada ouvido, falar uma frase atrás do ombro do
paciente) (0) Não tem comprometimento (1) Tem comprometimento

(7)NA (9) NR

39) Otoscopia: (1) rolha de cerume E (2) rolha de cerume D (3) outras alterações
(9) NR
40) Exame Cardio-circulatório:
Ausculta cardíaca:

(1) normal

(2) alterada _______________________

(2a) sopro carotídeo

(0) Não

(1) Sim, unilateral

(1) Sim, bilateral

(2b) ingurgitamento jugular

(0) Não

(1) Sim, unilateral

(1) Sim, bilateral
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(2c) ictus cordis

(1) normal (2) alterado ____________________________

41) Pressão Arterial (aferir nesta seqüência):
41a) Deitado - 5 min -

___________

mmHg

Fc ____ (bpm)

41b) Sentado -

___________

mmHg

Fc ____ (bpm)

41c) Ortostatismo - 0 min -

___________

mmHg

Fc ____ (bpm)

41d) Ortostatismo - 3 min -

___________

mmHg

Fc ____ (bpm)

42) Ausculta pulmonar

(1)normal (2)alterada _______________________

42a) Freqüência Respiratória:

_____ IR por minuto

43) Palpação de abdome

(1) normal

(2a) cicatrizes

(2)alterada _____________________

(2b)massa specificar ___________________________________

(2c)visceromegalia especificar ____________________________________
(2d) peristaltismo

(1) normal

(2) alterado ____________________________

44) Palpação das mamas (1) normal 2) alterada ______________________

(7) NA

45) Deformidades:
(0) Não tem deformidades

(1) cifose torácica

torácicaB(4) cifose lombar

(5) lordose lombar

deformidade em mãos

(8) deformidade em pés

46) Sistema Nervoso (1) normal

(2) lordose torácica (3) escoliose
(6)escoliose

Lombar(7)

(9) deformidade articular

(2) alterado ____________________________

(2a) pares cranianos (2b) alteração de sensibilidade

(2c) reflexos tendinosos

47) Distúrbio da fala: (0) Não (1) Sim: Afasia motora(2) Sim: Afasia sensitiva
Sim: Disfasia
48) Força Muscular:

(1) Preservada

(2) Diminuída

(9) NR

49) Coordenação:

(1) Preservada

(2) Alterada

(9) NR

50) Equilíbrio:

(1) Preservado

(2) Alterado

(9) NR

50a) Romberg:

(0) negativo (1) positivo

(7) NA

50b) Equilíbrio unipodálico: (1) Mantido (2) Comprometido

(9) NR
(7) NA

(9) NR

(3)
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51) Déficit Focal:

(0) Não

52) Bradicinesia:

(0) Não

(1) Sim
(1) Sim

53) Rigidez tipo roda denteada: (0) Não

(1) Sim

54) Distúrbio de marcha: (0) Não

(9) NR

(1) Sim

55) "Timed Up and Go" (Teste Quantitativo): o paciente deve ser orientado a levantarse de uma cadeira de braço, sem apoio de braços, caminhar 3 metros com passos
seguros e confortáveis, girar 180 graus e retornar, sentando na cadeira.
_____ segundos
56) Exame de MMII

(7) NA
(1) normal

(9) NR

(2) alterado __________________________

(2a) edema

(0) Não

(1) Sim

(2b) pulsos periféricos ausentes

(0) Não

(1) Sim

(2c) varizes

Duração:

(0) Não

(2d) úlcera de membros inferiores:

(1) Sim

(0) Não

(1) Sim

57) Úlcera de pressão (localização):
(0) Não

(1) Sim: sacral

(2) Sim: trocantérica (3) Sim: calcâneo

(4) outros locais: especificar: _________________
57a) Gravidade:
(1) Estágio 1: presença de vermelhidão e irritação local
(2) Estágio 2 : ulceração comprometendo epiderme/derme
(3) Estágio 3: ulceração até subcutâneo e fáscia muscular
(4) Estágio 4: ulceração comprometendo músculo e/ou osso

(7) NA

58) Pés: (0)Sem alterações1) Joanete (2) Ceratose plantar (3) Calcaneoalgia
(4) Unha encravada(5) Úlceras

(6) Onicomicose

(7) Calçados inadequados
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ)
Versão longa

Nome:_______________________________________________________
Data: ______/ _______ / ______ Idade: ______ Sexo: F ( ) M ( )

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade
física em uma semana NORMAL USUAL ou HABITUAL. 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

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO

Esta seção inclui as atividades que você faz no seu serviço, que incluem
trabalho remunerado ou voluntário, as atividades na escola ou faculdade e outro tipo de
trabalho não remunerado fora da sua casa. NÃO incluir trabalho não remunerado que
você faz na sua casa como tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar
conta da sua família. Estas serão incluídas na seção 3.

1a.
(

Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa?
) Sim

(

) Não – Caso você responda não Vá para seção 2: Transporte

97

As próximas questões são em relação a toda a atividade física que você faz em
uma semana USUAL ou NORMAL como parte do seu trabalho remunerado ou não
remunerado. NÃO inclua o transporte para o trabalho. Pense unicamente nas
atividades que você faz por pelo menos 10 minutos contínuos:

1b.

Em quantos dias de uma semana normal você gasta fazendo atividades

vigorosas, por pelo menos 10 minutos contínuos, como trabalho de construção pesada,

carregar grandes pesos, trabalhar com enxada, escavar ou subir escadas como parte
do seu trabalho:
_______dias por SEMANA

1c.

( ) nenhum - Vá para a questão 1d.

Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades

físicas vigorosas como parte do seu trabalho?
_____ horas______ minutos

1d.

Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas, por

pelo menos 10 minutos contínuos, como carregar pesos leves como parte do seu

trabalho?
_______dias por SEMANA

1e.

( ) nenhum - Vá para a questão 1f

Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA fazendo atividades

moderadas como parte do seu trabalho ?

_____ horas______ minutos

1f.

Em quantos dias de uma semana normal você anda, durante pelo menos 10

minutos contínuos, como parte do seu trabalho? Por favor, NÃO inclua o andar como

forma de transporte para ir ou voltar do trabalho.
_______dias por SEMANA

( ) nenhum - Vá para a seção 2 - Transporte.
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1g.

Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA caminhando como parte

do seu trabalho?

____ horas______ minutos

1h.

Quando você caminha como parte do seu trabalho, a que passo você

usualmente anda? Você caminha a:
( ) Passo vigoroso

( ) Passo moderado

( ) Passo lento

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE

Estas questões se referem a forma típica como você se desloca de um lugar
para outro, incluindo seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros.

2a.

Em quantos dias de uma semana normal você anda de carro, ônibus, metrô ou

trem?
________dias por SEMANA

2b.

( ) nenhum - Vá para questão 2c

Quanto tempo no total você usualmente gasta POR DIA andando de carro,

ônibus, metrô ou trem?
_____horas _____minutos

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a
outro em uma semana normal.
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2c.

Em quantos dias de uma semana normal você anda de bicicleta por pelo menos

10 minutos contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua o pedalar por lazer

ou exercício)
_____ dias por SEMANA

2d.

( ) Nenhum - Vá para a questão 2f.

Nos dias que você pedala quanto tempo no total você pedala POR DIA para ir

de um lugar para outro?
_______ horas______ minutos

2e.

Quando você anda de bicicleta, a que velocidade você costuma pedalar?

( ) rápida

( ) moderada

( ) lenta

2f.

Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10

minutos contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO inclua as caminhadas por

lazer ou exercício)

_____ dias por SEMANA

2g.

( ) Nenhum - Vá para a Seção 3.

Quando você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA

você gasta? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou exercício)

_______ horas _____ minutos

2h.

Quando você caminha para ir de um lugar a outro, a que passo você

normalmente anda?
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Você caminha a: ( )passo rápido ( ) passo moderado

( ) passo lento

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS
DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA.

Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana NORMAL
na sua casa e ao redor da sua casa, por exemplo, trabalho em casa, cuidar do jardim,
cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa ou para cuidar da sua família.
Novamente pense somente naquelas atividades físicas que você faz por pelo menos 10
minutos contínuos.

3a.

Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades físicas vigorosas

no jardim ou quintal por pelo menos 10 minutos como carpir, lavar o quintal, esfregar o
chão:
_____ dias por SEMANA

3b.

( ) Nenhum - Vá para a questão 3c

Nos dias que você faz este tipo de atividades vigorosas no quintal ou jardim

quanto tempo no total você gasta POR DIA?
_______ horas_____ minutos

3c .

Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas por

pelo menos 10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer, rastelar com
no jardim ou quintal.

________dias por SEMANA

3d.

( ) Nenhum - Vá para questão 3e.

Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo no total você gasta

POR DIA fazendo essas atividades moderadas no jardim ou no quintal?
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_______ horas _____ minutos

3e.

Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades moderadas por

pelo menos 10 minutos como carregar pesos leves, limpar vidros, varrer ou limpar o
chão dentro da sua casa.
_____ dias por SEMANA

3f.

( ) Nenhum - Vá para seção 4

Nos dias que você faz este tipo de atividades moderadas dentro da sua casa

quanto tempo no total você gasta POR DIA?
_______ horas _____ minutos

SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO
E DE LAZER.

Esta seção se refere às atividades físicas que você faz em uma semana
NORMAL unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense
somente nas atividades físicas que faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por
favor, NÃO inclua atividades que você já tenha citado.

4a.

Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, em

quantos dias de uma semana normal, você caminha por pelo menos 10 minutos

contínuos no seu tempo livre?

_____ dias por SEMANA

4b.

( ) Nenhum - Vá para questão 4d

Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo

no total você gasta POR DIA?
_______ horas _____ minutos

4c . Quando você caminha no seu tempo livre, a que passo você normalmente anda?
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Você caminha a: ( )passo rápido ( ) passo moderado

4d.

( ) passo lento

Em quantos dias de uma semana normal, você faz atividades vigorosas no seu

tempo livre por pelo menos 10 minutos, como correr, fazer aeróbicos, nadar rápido,
pedalar rápido ou fazer jogging:
_____ dias por SEMANA

4e.

( ) Nenhum - Vá para questão 4f

Nos dias em que você faz estas atividades vigorosas no seu tempo livre quanto

tempo no total você gasta POR DIA?
_______ horas _____ minutos

4f.

Em quantos dias de uma semana normal, você faz atividades moderadas no seu

tempo livre por pelo menos 10 minutos, como pedalar ou nadar a velocidade regular,
jogar bola, vôlei, basquete, tênis:
_____ dias por SEMANA

4g.

( ) Nenhum

Nos dias em que você faz estas atividades moderadas no seu tempo livre

quanto tempo no total você gasta POR DIA?
_______ horas _____ minutos
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ANEXO III - Questionário sobre fatores determinantes da baixa aderência de
idosos às atividades físicas.

Este questionário faz parte de uma pesquisa que visa identificar as razões pelas
quais o senhor (a) pratica pouca atividade física. Por favor, responda as primeiras
questões e logo após marque as alternativas que identificam seus motivos,
acrescentando outras que lembre ou queira comentar. Muito Obrigada!
Com o que o (a) senhor (a) ocupa a maior parte de seu dia?
1. O (a) senhor (a) tem conhecimento sobre a importância da prática da atividade
física para um envelhecimento saudável? ( ) sim ( ) Não
2. O (a) senhor (a) tem intenção em realizá-la? ( ) sim ( ) Não. Por quê?
3.

Em anos anteriores, o (a) senhor (a) praticava atividade física? Sim ( ) Não ( )
Qual?

4. O que o (a) levaria a fazer atividade física?
5. Com quais razões abaixo o (a) senhor (a) se identifica para não fazer atividade
física?
A. ( ) Não gosta.
B. ( ) Não vê motivos para fazer.
C. ( ) Falta de interesse.
D. ( ) Falta de disciplina.
E. ( ) Não sabe o que fazer.
F. ( ) Não tem onde fazer.
G. ( ) Os locais são longe de casa.
F. ( ) Falta de dinheiro.
G. ( ) Falta de tempo.
H. ( ) Indisposição, dores, doenças.
I. ( )Outros ____________________________________________
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ANEXO lV - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

1 – Título do projeto: Análise dos fatores determinantes á adesão de idosos
sedentários em programas de atividades físicas.
2 – Desenho do estudo e objetivo(s) Essas informações estão sendo fornecidas
para sua participação voluntária neste estudo, que visa analisar os fatores que
influenciam a adesão de idosos sedentários a programas atividades físicas.
3 – Descrição dos procedimentos que serão realizados. - Exposição do
trabalho de pesquisa, onde serão explicados os objetivos e métodos do estudo aos
idosos participantes do projeto EPIDOSO, caracterizados como sedentários; Seleção
aleatória de três grupos: Grupo intervenção 1 (GI1), grupo intervenção 2(GI2) e grupo
controle (CG); Aplicação de um questionário contendo as variáveis do estudo a todos
idosos selecionados antes e após intervenções e reaplicação do IPAQ após três
meses do fim das intervenções.
4 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados. GI1- Será
composta de um programa de atividades corporais de movimento, de acordo com a
capacidade física dos idosos. Serão desenvolvidas atividades físicas diversificadas
como alongamentos, fortalecimento muscular, exercícios de equilíbrio, força e
atividades aeróbicas realizadas coletivamente e distribuição de um folheto explicativo
sobre atividades físicas; GI2 - Seu foco enfatizará estilo de vida, através de
aconselhamentos visando à aderência a atividade física. Os indivíduos participarão de
uma sessão semanal, durante doze semanas, onde serão discutidos conhecimentos
sobre a atividade física buscando a eliminação de barreiras para sua prática através de
aconselhamentos comportamentais visando mudança comportamental e distribuição de
um folheto explicativo sobre atividades físicas, GC - palestra sobre os benefícios da
atividade física e folheto explicativo sobre atividades físicas.
5 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos
itens 3 e 4; Não se aplica.
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6 – Benefícios para o participante. Melhor qualidade de vida àqueles que
aderirem à prática da atividade física.
7 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos,
pelos quais o paciente pode optar. Não se aplica.
8 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo. Você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
principal investigador é Mirella Pinto Valerio, que pode ser encontrado no endereço
Rua Borges Lagoa, 1341 – 2º andar – V. Clementino – SP , Telefone(s) (11) 5571-5000
ramal 232. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º
andar

–

cj

14,

5571-1062,

FAX:

5539-7162

E-mail:cepunifesp@epm.br

9 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na
Instituição;
10 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas
em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum
paciente
11 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento
dos pesquisadores;
12 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o
participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não
há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
13 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente
estabelecidas.
14 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado
somente para esta pesquisa.
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: Aderência à atividade física:
efeitos de intervenções voltadas a idosos insuficientemente ativos.
Eu discuti com a professora Mirella Pinto Valerio sobre a minha decisão em
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo,
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.

Assinatura
paciente/representante legal

do

Data

/

/
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ANEXO V- Folheto
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