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RESUMO 

 

Com o avançar da idade registra-se uma redução nos níveis de atividade física, sendo 

este um fator relevante para o surgimento e/ou agravamento de diversas enfermidades 

com ocorrência já elevada na velhice. Objetivou-se, nesta pesquisa, analisar os fatores 

associados ao nível de atividade física em idosas participantes de um Programa de 

Educação Permanente. Trata-se de um estudo de descritivo, quantitativo de corte 

transversal, cuja amostra correspondeu a 149 mulheres idosas participantes da UnATI–

UFPE. Foi utilizada a técnica de entrevista, com registro das informações em roteiro 

semiestruturado. Para identificar o nível de atividade física (NAF) aplicou-se o 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) adaptado para idosos. Na análise 

dos dados foram empregados o Teste Qui-quadrado de Pearson e a Regressão Logística 

Binária. Adotou-se um nível de significância de 5%. A maioria das idosas (85,2%) foi 

classificada como fisicamente ativa. As atividades físicas domésticas foram as mais 

praticadas (51%). Quando realizada a análise por domínios do IPAQ destaca-se os 

resultados para a atividade física de lazer, na qual 56,4% das entrevistadas foram 

classificadas como inativas. Verificou-se que a percepção do estado de saúde 

comparada a de outras pessoas da mesma idade (p<0,0348) esteve associada ao NAF 

total. Para o domínio da atividade física doméstica houve significância estatística com a 

imagem corporal autopercebida (p<0,0424), já para a atividade física de lazer pôde-se 

observar que renda (p<0,0316) e percepção do estado de saúde atual (p<0,0496) 

estiveram associadas ao NAF neste domínio. Diante dos achados no modelo logístico, 

ajustado por renda, idade e problemas de saúde, pôde-se estimar a probabilidade das 

idosas em ser fisicamente inativa no lazer (78,6%) ou de ser ativa (53,8%). A elevada 

proporção de idosas fisicamente ativas sugere ser positiva a participação desta 

população em programas de educação permanente, por estimular hábitos de vida 

saudáveis. Entretanto, a predominância de inatividade física no lazer revela-se como 

dado preocupante, e aponta para a necessidade de programas que desenvolvam 

atividades físicas estruturadas e orientadas, no intuito de proporcionar maiores 

benefícios à saúde.  

PALAVRAS-CHAVE:  Envelhecimento; Pessoa Idosa; Atividade Física; Educação 

Permanente. 

 



ABSTRACT 

 

With the advance of age registers a reduction in levels of physical activity, this being a 

factor relevant to the emergence and/or worsening of several diseases with already high 

occurrence in old age. The objective of this research, analyze the factors associated with 

the level of physical activity in older participants of a Permanent education program. It 

is a descriptive, quantitative study of cross-section, whose sample corresponded to 149 

elderly women participating in the UnATI-UFPE. Interview technique was used, with 

registration of information in semistructured roadmap. To identify the level of physical 

activity (NAF) applied the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

adapted for seniors. In the analysis of the data were employed the Pearson's Chi-square 

Test and the Binary logistic regression. Adopted a significance level of 5%. Most 

elderly (85,2%) was classified as physically active. Domestic physical activities were 

the most widely practised (51%). When performed the analysis for the fields of IPAQ 

stands out the results for leisure-time physical activity, in which 56,4% of the 

interviewed were classified as inactive. It was found that the perception of health state 

compared to other people of the same age (p<0,0348) was associated with the NAF 

total. To the field of domestic physical activity there was statistical significance with the 

self-perceived body image (p<0,0424), to leisure physical activity could be observed 

that income (p<0,0316) and perception of current health condition (p<0,0496) were 

associated with the NAF in this domain. Before the findings in the logistic model, 

adjusted by income, age and health problems, he was able to estimate the likelihood of 

the elderly being physically inactive at leisure (78,6%) or to be active (53,8%). The high 

proportion of physically active elderly suggests positive participation of this population 

in permanent education programs encourage healthy living habits. However, the 

prevalence of physical inactivity at leisure reveals itself as given worrisome, and points 

to the need for programs that develop structured physical activities and targeted in order 

to provide greater benefits to health. 

KEYWORDS:  Aging; Elderly Person; Physical Activity; Permanent Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o aumento da população idosa tem ocorrido de forma 

expressiva no Brasil e em diversos países, tornando-se um fenômeno mundial sem 

precedentes, decorrente das mudanças nos indicadores sociodemográficos e de saúde, os 

quais influenciaram na rápida queda da taxa de fecundidade e redução da mortalidade, 

bem como no aumento da expectativa de vida (CLOSS; SCHWANKE, 2012; 

DUARTE; BARRETO, 2012).  

Neste sentido, o Brasil destaca-se quando em apenas um quarto de século 

realizou uma das transições demográficas mais rápidas do mundo, diferentemente de 

países como a França, em que essa transição levou quase dois séculos. Quanto ao 

aumento da expectativa de vida, ressalta-se que esta no início do século XX não passava 

dos 33,5 anos e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

no ano de 2010 era de 73,4 anos para ambos os sexos (DUARTE; BARRETO, 2012, 

IBGE, 2011a; MINAYO, 2012).  

Considerando que a expectativa de vida está se estendendo, as projeções 

populacionais apontam para uma característica importante do processo de 

envelhecimento, que serão as taxas mais elevadas de crescimento dentro do próprio 

segmento de idosos, ou seja, da população com 80 anos e mais de idade. Este fato deve-

se principalmente à diminuição na mortalidade nesta faixa etária, resultando em 

contingente maior de pessoas nas faixas de idade mais avançadas (CAMARANO; 

KANSO; FERNANDES, 2009; KANSO, 2013).  

Outro aspecto relacionado às mudanças na estrutura etária diz respeito ao 

aumento da proporção de mulheres entre os idosos. De acordo com Nicodemo e Godoi 

(2010), este fenômeno caracteriza-se como “feminização da velhice” e ocorre em todas 

as regiões do mundo. As mulheres vivem em média, cinco a sete anos a mais que os 

homens. Esta diferença entre os sexos deve-se principalmente ao fato de que, em todas 

as faixas etárias, a mortalidade em homens é maior (CAMARANO; KANSO; 

FERNANDES, 2009; IBGE, 2011b).  

A “feminização da velhice” pode ser analisada sob outro ponto de vista, percebe-

se que nos últimos vinte anos houve uma grande mudança nas funções assumidas pela 
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mulher, uma vez que elas também se transformaram em agentes de mudança social, 

atuando como protagonista de papéis sociais que antes eram restritos aos homens. 

Assim, as questões relacionadas à mulher na terceira idade assumem grande importância 

como tema de pesquisas e estudos na área gerontológica (NICODEMO; GODOI, 2010).  

Além de modificações demográficas e sociais, o Brasil tem vivenciado 

mudanças no perfil epidemiológico da população, com alterações relevantes no quadro 

de morbimortalidade. Segundo Veras (2009), o envelhecimento populacional é 

acompanhado por uma maior carga de doenças, incapacidades e uso mais intensivo dos 

serviços de saúde. O autor relata que há precariedade de investimentos públicos para o 

atendimento às necessidades específicas da população idosa e que tal fato ainda está 

associado à desinformação, ao preconceito e desrespeito aos idosos. 

A atenção à saúde do idoso deve ser direcionada para a manutenção de um bom 

estado de saúde com a finalidade de atingir um máximo de vida ativa na comunidade e 

junto à família, com o maior grau possível de autonomia e independência física, 

psíquica e social (PAPALÉO NETTO, 2007). Nesse contexto, se faz necessário preparar 

e adequar os serviços de saúde, visando à melhor estruturação, formação e qualificação 

profissional para o atendimento ao segmento mais envelhecido da população.  

O que se percebe em uma sociedade onde as pessoas têm uma expectativa de 

vida cada vez maior, é que esses anos adicionais adquiridos com o aumento da 

longevidade, não necessariamente refletem em melhor qualidade de vida dos indivíduos. 

Diante disso, um aspecto importante é a promoção da longevidade bem-sucedida e do 

envelhecimento ativo (COELHO FILHO, 2013).  

Como forma de enfrentamento às demandas emergentes do processo de 

envelhecimento, destaca-se que nos últimos anos tem crescido no Brasil, a criação de 

espaços voltados exclusivamente para a reunião de pessoas idosas, como os grupos de 

convivência, associações de aposentados, as escolas abertas e as universidades da 

terceira idade (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). As oportunidades educacionais e 

aquisição de novas habilidades têm sido consideradas importantes para o 

envelhecimento saudável, uma vez que permitem intensificar os contatos sociais, a troca 

de vivências e o aperfeiçoamento pessoal, além de auxiliar na manutenção e prevenção 

da saúde dos idosos (SCORALICK-LEMPKE; BARBOSA, 2012).  
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Neste contexto, destaca-se a potencialidade das Universidades Abertas à 

Terceira Idade (UnATI), que atuam sob a perspectiva de que envelhecer também é 

sinônimo de ganho contínuo de experiências. Estas instituições se desenvolvem como 

programas de educação permanente, voltados ao segmento mais envelhecido da 

população, cujo principal objetivo é a integração entre a universidade, o idoso e a 

comunidade, transformando as vivências e conhecimentos em qualidade de vida e 

aprendizado constante (ARAÚJO et al., 2011; DÁTILO; TAVARES, 2012).  

Outra estratégia fundamental para se vivenciar o envelhecimento saudável é a 

partir das práticas corporais, de exercícios e atividades físicas regulares, pois estas 

podem ser desencadeadoras de necessidades, interesses e desejos relativos à melhoria 

das condições de vida, tanto no plano individual quanto coletivo, além de inúmeros 

benefícios à saúde (CHODZKO-ZAJKOET et al., 2009). 

Com o avançar da idade verifica-se que há uma redução nos níveis de atividade 

física, consequentemente se registra baixa proporção de idosos fisicamente ativos, sendo 

este, um fator que pode favorecer a presença de incapacidades funcionais e dependência 

nesta população, além de contribuir para o surgimento e/ou agravamento de 

enfermidades com ocorrência já elevada na velhice, tais como: osteoporose, diabetes 

mellitus tipo II, hipertensão arterial, doença da artéria coronária e obesidade (COELHO; 

QUADROS JÚNIOR; GOBBI, 2008; MAZINI FILHO et al., 2010).  

Diante do conhecimento evidenciado na literatura acerca da importância da 

atividade física para a saúde, pesquisas epidemiológicas sobre o padrão de atividade 

física vêm crescendo nos últimos anos, tanto no mundo como no Brasil (FLORINDO; 

HALLAL, 2011). Um exemplo de estudo nacional recente, o VIGITEL – Vigilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, classificou 

36,7% dos brasileiros acima de 65 anos de idade, como fisicamente inativos em 2010, 

sendo as mulheres mais inativas (37,3%) quando comparadas aos homens (35,8%) 

(BRASIL, 2011). 

De acordo com Dumith, Domingues e Gigante (2008), identificar como os 

indivíduos se comportam em relação à prática da atividade física, assim como conhecer 

quais são as barreiras e os fatores que estão associados à mesma, são de suma 
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importância para que sejam programadas intervenções que favoreçam a um estilo de 

vida ativo e saudável ao longo do curso de vida e, sobretudo, nos anos mais tardios. 

Considerando a heterogeneidade do envelhecimento justifica-se a relevância em 

investigar o nível de atividade física em pessoas idosas, com vistas à contribuição na 

ampliação dos conhecimentos na área e definição de estratégias de intervenção para o 

incentivo da prática regular de atividade física no segmento mais envelhecido. Diante 

disso, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: Quais os fatores associados ao nível 

de atividade física em idosas participantes de um Programa de Educação Permanente?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Analisar os fatores associados ao nível de atividade física em idosas 

participantes de um Programa de Educação Permanente.  

 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
- Caracterizar a amostra estudada segundo variáveis sociodemográficas, condições de 

saúde, medidas antropométricas e imagem corporal autopercebida.  

- Identificar o nível de atividade física das idosas. 

- Verificar se existe associação entre o nível de atividade física (total e nos diferentes 

domínios) em relação às variáveis investigadas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL: NOVAS DEMANDAS PARA A 

SAÚDE PÚBLICA 

 O aumento proporcional da população idosa, resultado de modificações 

observadas na estrutura demográfica, é considerado um fenômeno mundial. O segmento 

representado pelos idosos é o que mais cresce comparado aos demais grupos etários. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), considera-se idoso o indivíduo 

com 65 anos e mais para países desenvolvidos, e os maiores de 60 anos em regiões 

ainda em desenvolvimento (CRUZ; CAETANO; LEITE, 2010; PASCHOAL; 

FRANCO; SALLES, 2007; PONTES et al., 2009).   

Segundo Camarano, Kanso e Fernandes (2009) o envelhecimento populacional é 

ocasionado, tanto pela queda da taxa de fecundidade, o que leva a uma redução da 

população jovem, com consequente aumento da população idosa, como pela diminuição 

da mortalidade nas faixas de idade mais avançadas, contribuindo para maior sobrevida 

desses indivíduos. 

No Brasil, observa-se que o processo acelerado de envelhecimento populacional 

vem ocorrendo consideravelmente desde a década de sessenta, com o indicador da taxa 

média de fecundidade decrescente em todas as regiões do país e entre todos os grupos 

sociais, ainda que em ritmos diferentes (COSTA, 2010; DUARTE; BARRETO, 2012). 

De acordo com dados do censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a população 

idosa no Brasil é de 20.590.599 milhões, equivalente a aproximadamente 10,8% da 

população total. Estima-se de acordo com as projeções estatísticas para o ano de 2050, 

que a mesma ultrapasse a 22,7% (IBGE, 2008; 2011b). 

A transição demográfica e epidemiológica não ocorre de forma homogênea entre 

os diversos países, variando em função de aspectos socioeconômicos, tais como o 

processo de urbanização e industrialização, dos avanços científicos e tecnológicos e das 

condições de vida (PONTES et al., 2009; QUARESMA, 2008). A velocidade com que o 

processo é observado no Brasil gera novas demandas para a sociedade, principalmente 

em função do elevado número de idosos que vivem em um contexto de acentuada 

desigualdade social, pobreza e fragilidade (SILVA; CATÃO, 2012; VERAS, 2009).  
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Em decorrência da maior proporção de idosos, e visto que este grupo etário 

apresenta algumas peculiaridades quanto às características físicas, psicológicas e 

sociais, maiores impactos são enfrentados pelos sistemas de saúde. Relevantes 

alterações no perfil de morbidade têm surgido nesta população, devido principalmente, 

ao modo de viver, trabalhar e se alimentar (CRUZ CAETANO; LEITE, 2010).  

Entre os impactos resultantes do envelhecimento populacional, se percebe no 

âmbito da saúde, maior carga de doenças, uso mais intensivo de medicamentos e maior 

ocupação de leitos hospitalares (SANTOS et al., 2010). Veras (2009) afirmou que 

anualmente 650 mil novos idosos são inseridos na população brasileira e, a maior parte 

destes indivíduos, apresentam doenças crônicas não transmissíveis e alguns são 

acometidos por limitações funcionais. Observa-se ainda uma maior prevalência de 

fatores de risco como a obesidade e o sedentarismo. As enfermidades crônicas podem 

ser múltiplas e perdurar por anos, além disso, são complexas e de alto custo, 

demandando cuidados de saúde constantes (DUARTE; BARRETO, 2012).  

Com o avançar dos anos, eleva-se a prevalência de doenças crônicas e o 

consumo de fármacos é intensificado. Estudo sobre a utilização de medicamentos em 

usuários idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cuja amostra foi de 

1.000 pacientes da cidade de Ribeirão Preto – SP revelou uma média de sete 

medicamentos utilizados por essa população. Estes indivíduos tornam-se frequentes 

usuários dos serviços de saúde e isto gera uma preocupação imediata com relação aos 

recursos destinados à assistência farmacêutica (BALDONI; PEREIRA, 2010). 

Em relação à maior demanda por serviços especializados, dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada no ano de 2008, destacam as 

pessoas idosas como as que mais realizaram consultas médicas (82,3%) no período de 

12 meses que antecederam a pesquisa e com o maior número (13,5%) de internações 

hospitalares (IBGE, 2010a). No estudo de Pagotto, Silveira e Velasco (2013), realizado 

na cidade de Goiânia-GO com 418 idosos usuários do SUS, a prevalência de 

hospitalizações considerando o ano de 2009 correspondeu a 24,4%.  

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de novo olhar para as práticas de 

saúde direcionadas às pessoas idosas, no intuito de favorecer a longevidade com 
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preservação de autonomia e funcionalidade por maior tempo possível ao longo do curso 

de vida.   

3.2 ENVELHECIMENTO ATIVO 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo que ocorre ao longo da 

vida do ser humano. Além disso, é caracterizado por perdas e alterações biológicas, 

psicológicas e sociais (COSTA, 2010). Lima, Silva e Galhardoni (2008) destacaram que 

o envelhecimento pode ser entendido como processo e a velhice como uma fase da vida, 

que denota o estado de “ser velho” ou idoso.  

A velhice pode ser compreendida de dois modos, “normal” ou patológica. O 

processo de envelhecimento normal decorre da diminuição progressiva da reserva 

funcional dos indivíduos e caracteriza-se como senescência, o que em situações normais 

não provoca uma condição patológica. Porém, a homeostase orgânica do indivíduo pode 

ser rompida em condições de doença e na presença de fatores extrínsecos, como por 

exemplo, um estilo de vida inadequado, que associado ao processo de senescência 

poderá ocasionar uma condição patológica caracterizada pela insuficiência de órgãos e 

sistemas, denominada de senilidade (SANTOS et al., 2010). 

Devido à grande heterogeneidade de características entre os idosos, consideram-

se ainda duas formas distintas de envelhecimento, o qual pode ser usual ou comum e, 

bem-sucedido ou saudável (PAPALÉO NETTO, 2006). Para Texeira e Neri (2008) o 

bem-estar subjetivo é o componente mais importante para avaliar o sucesso do 

envelhecer bem, de modo que o envelhecimento bem sucedido aproxima-se de um 

princípio organizacional para o alcance de metas, ultrapassando a objetividade da saúde 

física. 

O curso de vida dos indivíduos e os hábitos adotados ou impostos pelas 

circunstâncias, assim como os efeitos acumulativos da exposição a riscos 

socioeconômicos e biológicos, desempenham papel importante na determinação das 

diferentes formas de envelhecer (Neri, 2013).   

De acordo com Carvalho Filho (2007), algumas alterações orgânicas e 

funcionais são verificadas ao longo do processo de envelhecimento, a exemplo da 

redução da água corporal total, do tecido muscular e ósseo e aumento da massa gorda. 
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Verifica-se também, uma diminuição da frequência cardíaca máxima, do débito 

cardíaco e do consumo máximo de oxigênio ao exercício que declina com a 

longevidade.  

Com a diminuição substancial da massa magra ou massa livre de gordura, 

conforme já citado, registra-se maior índice de fadiga, diminuição da flexibilidade e da 

agilidade, diminuição da mobilidade articular, do equilíbrio e da coordenação motora, o 

que favorece a ocorrência de quedas e a fragilidade em indivíduos idosos (RAHAL; 

ANDRUSAITIS; SGUIZZATTO, 2007).  

Como os fatores determinantes do processo de envelhecimento causam efeitos 

diferentes no ritmo de declínio das funções orgânicas de um indivíduo para o outro, 

torna-se fundamental uma abordagem multidimensional do envelhecimento. Nessa 

perspectiva, a OMS publica o documento intitulado “Envelhecimento ativo: uma 

Política de Saúde” e adotou este termo para expressar o processo de envelhecimento 

como uma experiência positiva, além de transmitir uma mensagem mais abrangente do 

que o conceito de “Envelhecimento saudável” (VICENTE; SANTOS, 2013; WHO, 

2005).  

A proposta da OMS sugere que o envelhecimento ativo é um processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, que tem como 

objetivo melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas, 

inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados (WHO, 

2005). Ainda segundo este conceito, a palavra “ativo”, refere-se à participação contínua 

nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à 

capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. Autonomia, 

independência, qualidade de vida e expectativa de vida saudável são aspectos 

fundamentais para garantir o envelhecimento ativo.  

O envelhecimento ativo depende de múltiplos determinantes. O gênero e a 

cultura são considerados determinantes transversais, pois perpassam sobre todos os 

outros.  A maneira como a sociedade enfrenta o processo de envelhecimento e os seus 

idosos é fortemente influenciada pelos seus valores culturais e situações de gênero. 

Outros determinantes estão relacionados à disponibilidade dos sistemas de saúde e de 
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serviços sociais; além de fatores econômicos, comportamentais e de estilo de vida dos 

indivíduos (RIBEIRO et al., 2009).   

A partir da necessidade de conhecer como os determinantes do envelhecimento 

ativo se expressam no cotidiano da população idosa brasileira, Vicente e Santos (2013), 

realizaram um estudo cujo objetivo foi avaliar os determinantes do envelhecimento 

ativo em idosos de 60 a 70 anos, residentes em um município do interior de Santa 

Catarina. As autoras aplicaram um instrumento de avaliação multidimensional validado, 

o qual abrange todos os determinantes extraídos da Política de Envelhecimento Ativo. 

Os resultados apontaram que, embora nem todos os idosos entrevistados tenham obtido 

uma avaliação positiva, de modo geral, apresentaram-se independentes e satisfeitos com 

sua qualidade de vida.  

Torres e Marques (2008), em estudo de caso sobre o envelhecimento ativo na 

perspectiva de um olhar multidimensional, avaliaram os objetivos e benefícios 

alcançados no Programa “Envelhecer com Qualidade” do Município de Viana do 

Castelo – Portugal. Entre os idosos participantes do Programa os benefícios mais 

relevantes incluíam a sociabilidade e o acesso à cultura, lazer e exercícios físicos. 

Registra-se ainda que, além de um compromisso político, as abordagens de programas 

de promoção do envelhecimento ativo, representam ganhos em saúde e contemplam 

aspectos sociais.        

Tendo por premissa o envelhecimento ativo, todas as políticas e ações voltadas à 

saúde do idoso devem objetivar ao máximo mantê-lo na família e na sociedade de forma 

ativa e construtiva, de modo que se torna essencial investir na promoção da autonomia e 

do estilo de vida saudável neste grupo populacional (CRUZ, CAETANTO; LEITE, 

2010; MINAYO, 2012). 

3.3 ENVELHECIMENTO E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

A perspectiva de envelhecimento ativo contribui para uma nova concepção da 

velhice, de modo que esta fase da vida deixa de estar associada somente ao declínio, à 

doença e à incapacidade. Neste sentido, Scoralick-lempke e Barbosa (2012) destacaram 

a importância de programas que forneçam a aquisição de novas habilidades aos idosos 

por meio de atividades educacionais, com o intuito de que eles possam vivenciar um 
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envelhecimento equilibrado entre os declínios decorrentes do próprio processo e os 

benefícios que podem ser proporcionados através desses programas. 

A educação pode ser compreendida como um processo intencional que 

possibilita a transformação humana individual e/ou coletiva, vista como uma realidade 

permanente que percorre todo o curso de vida (BÚFALO, 2013). Em decorrência da 

necessidade de acompanhar as transformações na atualidade, surge o termo educação 

permanente, que por se tratar de uma educação diferente da formal e englobar aspectos 

econômicos, políticos e culturais, torna-se uma questão vital para a continuidade do 

processo de desenvolvimento, permitindo que o indivíduo alcance diversos setores da 

convivência humana e continue ativo em sua comunidade (SCORALICK-LEMPKE; 

BARBOSA, 2012; TODARO, 2005).  

Os programas educacionais para idosos emergem como uma forte ferramenta 

para novas descobertas e vivências, as quais são essenciais para a preservação e 

manutenção de uma vida mais produtiva e saudável, além disso, fortalece a autoestima e 

a integração dos idosos na sociedade. Ordonez e Cachioni (2009), afirmaram que a 

participação dos mais velhos nesses locais tem servido de espaço para o rico contato 

intergeracional e de revisão das crenças e atitudes em relação à velhice. Assim, a 

educação para idosos, não tem como objetivo principal a certificação, mas sim, uma 

educação que vise inserir o idoso em sintonia com o seu tempo, ultrapassando barreiras 

e preconceitos impostos a esta faixa etária (BATISTA, 2010).  

Em vários países, inclusive no Brasil, as instituições de ensino superior têm 

promovido uma nova postura de atendimento e disponibilidade de serviços à população 

idosa. Entre estas atividades, as Universidades da Terceira Idade se destacam como 

programas de educação permanente de caráter universitário e multidisciplinar, com 

vistas à promoção da saúde, bem estar psicológico e social, além da inclusão social dos 

participantes (BISSOLI; CACHIONI, 2011; ORDONEZ; CACHIONI, 2009).  

As iniciativas das instituições brasileiras oferecerem educação aos idosos se 

basearam no trabalho pioneiro da França ocorrido na década de 60, país com longa 

tradição na área de educação para adultos com as chamadas Universidades do Tempo 

Livre, cujo objetivo era a ocupação do tempo livre dos aposentados e favorecer as 

relações sociais e culturais entre eles. Estas instituições foram precursoras das 
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Universidades Abertas à Terceira Idade, que surgiram no sudoeste da França em 1973 e 

hoje, estes programas se fazem presentes na maioria dos países (BATISTA, 2010; 

DÁTILO; TAVARES, 2012). 

Na década de 70 ocorreu no Brasil a primeira iniciativa de implantação desses 

programas. Neste ano foram fundadas em São Paulo as “Escolas abertas para terceira 

idade” do Serviço Social do Comércio (SESC), fortemente influenciadas pelo programa 

francês. Já nos anos 80, a Universidade Federal de Santa Catarina foi a primeira 

instituição de ensino superior a criar uma Universidade Aberta à Terceira Idade 

(UnATI) no país. Assim, ao longo dos anos houve um crescente surgimento destas 

instituições, representando importante evolução na área da gerontologia educacional no 

Brasil (ORDONEZ; CACHIONI, 2009). 

Com a disseminação dessas instituições no Brasil, alguns estudos tem sido 

realizados no intuito de avaliar os benefícios, impactos e motivações da participação dos 

idosos nas UnATI’s. Castro et al. (2007) avaliaram a influência dos programas da 

Universidade Aberta da Terceira Idade – Fundação Educacional de São Carlos (UATI-

FESC) e do Projeto de Revitalização Geriátrica (REVT), na qualidade de vida de 

adultos de meia-idade e idosos e identificaram que, após quatro meses de intervenção, 

os 70 indivíduos submetidos aos dois programas, apresentaram melhora significativa do 

nível de qualidade de vida segundo o resultado geral do “World Health Organization 

Quality of Life – Bref” (WHOQOL-bref). Ambos os grupos também apresentaram 

melhora do estado geral de saúde, segundo o questionário “Short-Form 36 - Medical 

Outcomes Study” (SF-36). 

Kissaki et al. (2012) investigaram se a participação de idosos em uma UnATI  

poderia contribuir para a manutenção do desempenho cognitivo. Foram entrevistados 

180 idosos no ato da matrícula e seis meses após durante o ano de 2010, com a 

aplicação de questionário sociodemográfico, Escala de Depressão Geriátrica, o Mini-

Exame do Estado Mental, a Fluência Verbal categoria animais, o Short Cognitive Test e 

uma pergunta sobre o tempo de participação na instituição. Os resultados revelaram que 

os participantes apresentaram melhor desempenho em tarefa de memória episódica no 

pós-teste. Concluiu-se que a participação na UnATI pode favorecer a manutenção das 

habilidades cognitivas.    
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Em estudo sobre os motivos que levaram adultos maduros e idosos a 

participarem do programa UnATI da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP 

– EACH/USP, Ordonez e Cachioni (2011), entrevistaram 140 sujeitos, em sua maioria 

do sexo feminino e com idade média de 65 anos. Foram utilizados um questionário 

sociodemográfico e uma escala para analisar os motivos de participação por ordem de 

importância e por grau de satisfação. Maior interesse em adquirir novos conhecimentos 

e no desenvolvimento pessoal estiveram entre os principais motivos apresentados. 

A educação de idosos permite uma ressignificação das experiências anteriores à 

velhice e, principalmente, das vivências experimentadas durante o curso de vida. Além 

disso, o envelhecimento assume significados diferentes, permitindo que o idoso reveja 

seu projeto de vida, seus ideais e expectativas, fazendo com que experimente maior 

liberdade, autonomia e exerça seu papel na sociedade (WEBBER; CELICH, 2007). 

3.4 ENVELHECIMENTO E ATIVIDADE FÍSICA  

O aumento da população idosa como tendência mundial, requer a adoção de 

políticas públicas que favoreçam a promoção de um estilo de vida ativo na terceira 

idade. Entre diversas estratégias promotoras de saúde e envelhecimento bem sucedido 

recomenda-se a implementação e o acompanhamento de programas esportivos e de 

exercícios físicos, específicos para os mais velhos (GOBBI et al., 2013).  

Embora a atividade física, não possa interromper o processo biológico do 

envelhecimento e não elimine as alterações no desempenho físico, decorrentes desta 

fase da vida, destaca-se que sua prática regular contribui positivamente para a saúde, 

pois, entre seus benefícios, é evidente a possibilidade de retardo no declínio normal de 

algumas funções associadas ao envelhecimento e no agravamento de doenças comuns à 

idade. Assim, estimular e proporcionar à prática de atividade física surge como uma das 

estratégias de atenção à saúde do idoso (COSTA, 2010; TODARO, 2010).  

De acordo com Caspersen et al. (1985), a atividade física pode ser definida como 

qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulta em 

um gasto de energia acima dos níveis de repouso. Entende-se ainda a atividade física 

como um comportamento complexo, que compreende uma característica inerente ao ser 

humano, com dimensões biológicas, sociais e ambientais (NOVAIS et al., 2013).  
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Na figura 1 são expostas as dimensões da atividade física, que pode ser 

representada por diversos domínios ou classificações, os quais incluem as atividades 

realizadas no momento de lazer, como por exemplo: esportes, exercícios físicos, lutas e 

danças, assim como incluem as atividades físicas de deslocamentos, atividades laborais 

e atividades domésticas (PITANGA, 2010). A primeira dimensão pode ser classificada 

como uma atividade estruturada, que tem como característica principal o exercício 

físico, enquanto que as demais são classificadas como não estruturadas, realizadas 

espontaneamente ao longo do dia e, portanto, são geralmente de baixa intensidade com 

uma duração maior do que os exercícios planejados (MACIEL, 2010). 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 1 – Domínios da Atividade Física. 
Fonte: Pitanga, 2010, p. 13. 

Evidências científicas sugerem que por intermédio da atividade física regular 

pode-se promover, recuperar e manter a saúde, reduzir a mortalidade prematura e o 

risco de doenças crônicas, especialmente aquelas que se constituem na principal causa 

de mortalidade: as doenças cardiovasculares e o câncer, além de estar associada também 

com uma melhor mobilidade, capacidade funcional e qualidade de vida durante o 

envelhecimento (ACSM, 2007; CHODZJO-ZAJKO et al., 2009).  

Além dos benefícios descritos anteriormente, a prática regular de exercícios 

físicos traz muitos benefícios fisiológicos à saúde dos idosos, com destaque para 

modificações na composição corporal (redução de gordura corporal), melhora do perfil 



29 

 

 

lipídico, controle da pressão arterial, melhora dos níveis glicêmicos, manutenção da 

força muscular e da densidade mineral óssea (MELO et al., 2012). 

A atividade física também pode aperfeiçoar as capacidades cognitivas e 

favorecer a rede de suporte social do idoso. Benedetti et al. (2008) ao avaliar a 

associação entre os níveis de atividade física e o estado de saúde mental de pessoas 

idosas, verificaram uma menor prevalência de demência para os sujeitos não sedentário 

e concluíram que uma vida ativa melhora a saúde mental e pode contribuir na gerência 

de desordens como a depressão e a demência. 

Sobre os benefícios psicológicos proporcionados pela prática de atividade física, 

destaca-se que idosos fisicamente ativos tem uma percepção mais positiva de sua 

autoimagem e autoestima do que aqueles sedentários (MEURER et al., 2009). De 

acordo com Matsuo et al. (2007) a participação dos idosos em programas de atividades 

físicas auxilia na compreensão das individualidades fisiológicas, psicológicas e sociais 

destes indivíduos, pois favorece as experiências com o corpo, possibilitando uma 

autoimagem corporal íntegra.  

Frente à importância crescente ao campo da atividade física como uma estratégia 

de promoção da saúde e considerando que há uma elevada proporção da população 

mundial fisicamente inativa, as recomendações de práticas de atividades físicas indicam 

os níveis e padrões adequados de atividade física para a melhoria da saúde da população 

em geral, ou seja, representam o consenso sobre o tipo e/ou quantidade mínima de 

prática de atividade física capaz de levar a tais benefícios, além disso, orientam os 

profissionais e as autoridades sanitárias. (FLORINDO; HALLAL, 2011). 

O Colégio Americano de Medicina Esportiva – ACSM (2007) recomenda que 

todos os indivíduos, principalmente a população adulta, devem acumular um mínimo de 

30 minutos de atividade física com intensidade moderada a intensa por pelo menos 

cinco dias na semana. Para a população idosa, a OMS (2010) preconizou que estes 

dediquem pelo menos 150 minutos semanais em atividades físicas moderadas, ou em 

algum tipo de atividade vigorosa aeróbica por 75 minutos, ou ainda, uma combinação 

equivalente de atividades moderadas e vigorosas. Para idosos com mobilidade reduzida, 

recomenda a realização de atividades físicas para melhorar seu equilíbrio e prevenir 

quedas, três dias ou mais na semana. 
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Diante desse escopo de conhecimento sobre os benefícios e importância da 

atividade física, alguns estudos tentam estabelecer o padrão do nível de atividade física 

em idosos, além de buscar sua relação com diversos fatores determinantes. Binotto e El 

Tassa (2014) em estudo de revisão sistemática sobre a atividade física em idosos 

baseada no Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), identificaram que a 

maioria dos estudos tem investigado o nível de atividade física e sua relação com outras 

variáveis tais como: saúde mental, prevalência de quedas, condições de saúde, 

características sociodemográficas e recursos econômicos.  

De acordo com Cassou et al. (2011), o nível de atividade física é influenciado 

por diversos fatores, os que atuam de maneira negativa, definidos como barreiras, e 

àqueles que atuam de forma positiva, denominados facilitadores. Destacam-se como 

fatores intervenientes à prática regular de atividade física: o gênero, a idade, os aspectos 

econômicos (RIBEIRO et al., 2009), a autopercepção de saúde (SOUZA; 

VENDRÚSCULO, 2010), a escolaridade, o estado civil, a obesidade, o tabagismo e o 

consumo de álcool (DUMITH, 2009; HIRVENSALO; LINTUNEN, 2011), além das 

condições ambientais, de transporte e de segurança (CASSOU et al., 2011).  

Estudo realizado por Mazo et al. (2008), que teve por objetivo identificar os 

níveis de atividade física em 198 mulheres idosas e a sua relação com a qualidade de 

vida, registrou um percentual de 66,2% classificadas como ativas, com destaque para as 

atividades domésticas (40%) e de lazer (35%) como as mais realizadas.  Binotto, 

Borgatto e Farias (2010), avaliando o nível de atividade física habitual e o tempo de 

prática em idosas participantes de um grupo de convivência, localizado na cidade de 

Florianópolis/ SC, verificaram que das 234 entrevistadas,  82,1% se classificavam como  

ativas e o domínio das atividades de lazer correspondeu ao domínio com maior 

envolvimento (42,01%). 

Apesar dos estudos acima citados apontarem para um elevado nível de atividade 

física entre as idosas investigadas, observa-se alta taxa de inatividade física com o 

avançar da idade e, consequentemente, baixa porcentagem de idosos inseridos em 

programas de atividade física sistematizada (CARDOSO et al., 2008).   

No nordeste do Brasil, na cidade de Jequié-BA, um estudo epidemiológico de 

corte transversal com 265 mulheres na faixa de idade entre 60 e 95 anos, cadastradas em 
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grupos de convivência, identificou uma prevalência de 35,5 % de idosas classificadas 

como insuficientemente ativas, sendo observada associação com a faixa etária de 80 

anos ou mais, dependência do tipo moderada a grave na realização das Atividades 

Instrumentais da Vida Diária (AIVD) e com a insatisfação com a imagem corporal por 

excesso de peso (TRIBESS; VIRTUOSO JÚNIOR; PETROSKI, 2009).  

Dados do estudo EPIFLORIPA IDOSO, tendo por amostra 1.652 idosos de 

ambos os sexos, residentes em Florianópolis-SC, revelaram 42,1% dos entrevistados 

como fisicamente inativos, ou seja, indivíduos que não atingiam 150 minutos de 

atividade física por semana, segundo avaliação realizada a partir do IPAQ. No referido 

estudo, também foi observada associação positiva entre os baixos níveis de atividade 

física no deslocamento e as variáveis ambientais e sociais (CORSEUIL et al., 2011). 

 Em outro estudo, realizado por Duarte, Y. et al. (2008), cujo objetivo foi 

verificar o impacto do comportamento sedentário na incidência de doenças crônicas, 

incapacidades e na ocorrência de óbitos entre os idosos do município de São Paulo, 

verificou-se que o sedentarismo foi prevalente em ambos os sexos, porém mais 

expressivo entre as mulheres. Em relação à idade foi mais frequente entre os idosos com 

idade mais avançada (80 anos ou mais), com menor nível de escolaridade e renda. No 

estudo ora citado, a maioria dos idosos não apresentava nenhum comprometimento 

funcional que os impedisse de realizar atividades físicas regulares.  

A inatividade física é reconhecida como um dos fatores de risco mais 

importantes para a ocorrência de doenças não transmissíveis, aumento da prevalência de 

sobrepeso e obesidade, além de estar relacionada à incapacidade funcional, dependência 

e perda de autonomia no idoso. (NASCIMENTO et al., 2011; RAHAL, 

ANDRUSAITIS; SGUIZZATTO, 2007).  

A adesão à prática de atividades físicas é um fenômeno complexo e depende de 

diferentes fatores de natureza pessoal, social e cultural que permeiam a vida das pessoas 

desde a infância, influenciando de forma positiva ou negativa (MACIEL, 2010). Apesar 

de sua importância para manutenção da saúde, da aptidão física e do bem-estar, bem 

como para um envelhecimento ativo e saudável já estar consolidada, isto não parece ser 

suficiente para mobilizar indivíduos sedentários a participarem de programas de 
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atividade física regular (CARDOSO et al., 2008; FLORINDO; HALLAL, 2011; 

OKUMA; MIRANDA; VELARDI, 2007).  
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4 MÉTODO 
 
4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, quantitativo de corte 

transversal.  

Os estudos transversais são caracterizados pelas mensurações feitas na mesma 

oportunidade, ou seja, em um único instante, em cada indivíduo; por ser útil quando se 

pretende descrever variáveis e seus padrões de distribuição, além disso, constituem o 

único desenho de estudo que possibilita identificar a prevalência de um fenômeno de 

interesse (KLEIN; BLOCH, 2009; LOPES, M., 2013). 

Esse tipo de estudo apresenta como principais vantagens: menor tempo 

requerido para sua realização e custo reduzido, no entanto, por fazer um “retrato” da 

situação de saúde da população, gera hipóteses etiológicas, mas não é capaz de 

demonstrar se a causa surge antes do efeito ou o oposto (ROUQUAYROL, 2012). 

 
4.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO 

O estudo foi realizado na Universidade Aberta à Terceira Idade – (UnATI), 

subprograma do Programa do Idoso (PROIDOSO), ambos vinculados 

administrativamente à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de 

Pernambuco (PROEXT/UFPE). A UnATI/UFPE encontra-se regulamentada por 

Portaria Normativa nº 01- B.O. UFPE, de 17 de janeiro de 2002, tendo por finalidade a 

promoção de ações para melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas (60 anos e 

mais), por meio da realização de cursos de extensão no contexto da educação 

permanente para idosos. Em geral, a cada semestre, ingressam na UnATI/UFPE, em 

torno de 600 idosos que se matriculam nos diversos cursos de extensão oferecidos, 

sendo observada maior prevalência do sexo feminino. 

 
4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO  

A população de referência foi constituída por todas as idosas (60 anos e mais), 

regularmente matriculadas nos diversos cursos oferecidos pela UnATI/UFPE, à exceção 

dos cursos de Pilates, Ioga e Capacitação de exercício físico no ambiente doméstico, no 

período de agosto a dezembro de 2013, correspondendo a um total de 480 idosas. 
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4.4 SELEÇÃO E TAMANHO DA AMOSTRA 

O tamanho da amostra foi definido utilizando-se o cálculo para determinação de 

populações finitas, conforme fórmula descrita abaixo:  

 

 
 
Onde: 

n = Número de indivíduos na amostra 

N = Total Populacional 

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. 

σ = Desvio-padrão populacional da variável estudada. 

E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima entre 

a média amostral e a verdadeira média populacional. 

 

Para a amostra do estudo temos que: 
 
N = 480 

σ = 7,89 
Zα/2 = 1,96 
E = 1,113 

 Assim, o tamanho da amostra final correspondeu a 149 idosas, que foram selecionadas 

utilizando-se a técnica de amostragem casual simples, mediante sorteio, com uso de 

tabela de números aleatórios. O mesmo procedimento adotado na seleção dos 

indivíduos foi utilizado para substituição de perdas e recusa à participação.  

 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Critérios de inclusão 

• Indivíduos com idade mínima de 60 anos;  

• Ser do sexo feminino; 

• Estar regularmente matriculada em um dos cursos oferecidos pela UnATI/UFPE 

no segundo semestre de 2013. 
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Critérios de exclusão 

• Idosas com comprometimento de comunicação verbal que pudesse interferir na 

coleta dos dados primários durante a entrevista. 

• Idosas que estavam matriculadas nos cursos que envolviam a prática de 

atividade física, a saber: Pilates, Yoga e Capacitação de exercício físico no 

ambiente doméstico. Tal critério foi adotado no intuito de evitar o viés de 

seleção, que levam a uma distorção nos resultados, em função do modo pelo 

qual os sujeitos foram selecionados para compor a população (WERNECK; 

ALMEIDA, 2009), assim como, uma possível superestimava dos níveis de 

atividade física na amostra investigada.   

 

4.6 VARIÁVEIS INVESTIGADAS 

Variável dependente: Nível de Atividade Física 

Avaliada por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

forma longa, semana normal, adaptado para idosos. O instrumento de uso internacional 

foi validado para população idosa brasileira.  Permite estimar o tempo semanal gasto na 

realização de atividades físicas relacionadas aos domínios do trabalho, lazer, transportes 

e nas tarefas domésticas (BENEDETTI et al., 2007; BENEDETTI; MAZO; BARROS, 

2004). 

Para analisar o nível de atividade física habitual das idosas a partir do IPAQ, 

utilizou-se o somatório total dos tempos (minutos por semana) despendidos nas 

atividades físicas moderadas e vigorosas nos seus diferentes domínios.  

Na interpretação do nível de atividade física adotou-se o critério baseado em 

recomendações de limiares de atividades físicas que resultam em benefícios para a 

saúde, classificando como “ativos” os indivíduos que praticam, pelo menos, 150min por 

semana (min/sem) de atividade física, no mínimo moderada (MAZO; BENEDETTI, 

2010). Com base neste critério, a amostra deste estudo foi classificada em dois níveis: 

fisicamente ativas (≥150 min/sem) e fisicamente inativas (<150 min/sem).   
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Variáveis independentes 

I – Sociodemográficas: 

• Idade: Considerada em anos completos, a partir da data de nascimento e 

data da entrevista. Para fins de análise foi agrupada nas seguintes faixas etárias: 

60-64, 65-69, 70-74, 75-79 e ≥80;  

• Escolaridade: Categorizada em anos de estudo completos com aprovação, 

distribuídos em: 0 anos, 1-4 anos, 5-8 anos, 9-11anos e 12 anos ou mais;  

• Estado conjugal: Casada/união estável, viúva, divorciada ou solteira; 

• Arranjo familiar: Categorizado segundo a companhia na moradia: mora com 

familiar, não familiar ou sozinha; 

• Situação previdenciária: Aposentada, pensionista, aposentada e pensionista 

ou nenhuma destas condições;  

• Ocupação profissional: Trabalho exercido de forma remunerada ou 

voluntária; 

• Rendimento mensal: Considerado o rendimento mensal individual da idosa, 

distribuído em salários mínimos, de acordo com o valor vigente no Brasil 

durante o período da coleta dos dados (R$ 724,00). 

II –  Condições de saúde: 

• Morbidades referidas com diagnóstico médico ou por outro profissional da 

saúde;  

• Saúde autopercebida: percepção da própria saúde, indicador amplamente 

utilizado em investigações epidemiológicas com a população idosa. Foi baseada 

na classificação adotada pelo questionário Brazil Older Aging Schedule - BOAS 

(VERAS; DUTRA, 2008) - o qual inclui a percepção atual do seu próprio estado 

de saúde, categorizada em ótima, boa, ruim e péssima; comparação do estado de 

saúde atual com os últimos 5 anos, classificada em melhor, a mesma coisa e 

pior; e percepção do estado de saúde atual, comparada com a de outras pessoas 

da mesma idade, sendo categorizada em melhor, igual e pior.  
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III -  Imagem corporal autopercebida: avaliada por meio do protocolo da Escala de 

Silhuetas (STUNKARD; SORENSEN; SCHULSINGER, 1983), a qual inclui o desenho 

de nove silhuetas femininas, que representam figuras humanas com variações em forma 

crescente de tamanho corporal, desde a magreza (silhueta 1) até a obesidade severa 

(silhueta 9).  

O conjunto de silhuetas foi exposto às idosas e, então, realizaram-se as seguintes 

perguntas: Qual a silhueta que melhor representa a sua aparência física atualmente? 

Qual a silhueta que a senhora gostaria de ter? O avaliador isentou-se de opinião na 

escolha das silhuetas. Com base na resposta, foi realizada uma subtração entre os 

números referentes às silhuetas escolhidas pela idosa. O resultado com pontuação 

positiva representou insatisfação por excesso de peso e com pontuação negativa, 

insatisfação por magreza. Pontuação igual à zero representava satisfação com a imagem 

corporal.  

IV-  Medidas antropométricas:  

• Peso corporal – mensurado utilizando-se uma balança portátil digital 

(TANITA/UM-080) com capacidade para 150 kg. 

• Altura – aferida utilizando-se um estadiômetro portátil (Personal Caprice 

Sanny). 

• Índice de Massa Corporal (IMC) – verificado por meio da medida do peso 

corporal (em quilos) dividido pela estatura (em metros) ao quadrado. Para 

classificação foram adotados os pontos de corte sugeridos por Lipschitz (1994), 

conforme apresentado no quadro abaixo:  

Quadro 1 – Classificação do IMC proposto por Lipschitz 

Classificação IMC (Kg/m²) 

Baixo Peso < 22 

Adequado ou Eutrófico 22,1-27,0 

Sobrepeso >27,1 

Fonte: Lipschitz,1994 
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• Relação cintura/quadril (RCQ) – é comumente utilizada para estimar a 

distribuição da gordura dos segmentos superiores em relação aos segmentos 

inferiores e para prognosticar o risco de doença crônica. Foi obtida a partir das 

medidas de circunferência da cintura (em centímetros) dividida pela 

circunferência do quadril (em centímetros), utilizando-se de fita métrica (Sanny 

Medical) flexível e inelástica, sem comprimir os tecidos (DOMINGUES 

FILHO, 2012). O ponto de corte adotado para a classificação segue no quadro 

abaixo: 

Quadro 2 – Relação do índice cintura/quadril – RCQ (centímetros) 

 Risco Estimado  

Idade Baixo Moderado Alto Muito Alto 

60-69 anos < 0,76 0,76-0,83 0,84-0,90 > 0,90 

Fonte: Adaptado de HEYWARD; STOLARCZYK, 2000. 

• Circunferência da cintura (CC) – é uma medida que reflete melhor o 

conteúdo de gordura visceral do que a RCQ, em mulheres o ponto de corte 

acima de 80 cm indica risco aumentado e acima de 88 cm risco muito 

aumentado para várias complicações metabólicas associadas à obesidade 

(ABESO, 2009).  

 

4.7 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

- Equipe de campo 

Foi composta pela pesquisadora principal do estudo, além de dois alunos de 

Iniciação Científica, graduandos do curso de Psicologia e Odontologia da Universidade 

Federal de Pernambuco. Os estudantes atuaram como entrevistadores e, anterior à 

aplicação dos questionários, participaram de treinamento referente à técnica de 

entrevista e procedimentos para coleta dos dados.  

- Instrumentos para a coleta de dados 

O registro das entrevistas foi efetuado em questionário semiestruturado, 

organizado em quatro blocos, incluindo:  
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i) Dados de identificação, sociodemográficos, percepção e condições de saúde 

(Apêndice A);  

ii)  Escala de silhuetas (STUNKARD; SORENSEN; SCHULSINGER, 1983) 

– (Anexo A); 

iii)  Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) adaptado para idosos 

(BENEDETTI et al., 2007; BENEDETTI; MAZO; BARROS, 2004) – 

(Anexo B); 

iv) Avaliação antropométrica (Apêndice B). 

- Etapa piloto 

No mês de Novembro de 2013 foi realizado o piloto, cujo objetivo foi verificar a 

compreensão das questões por parte das entrevistadas, a qualidade das informações 

coletadas, o tempo de entrevista e a consistência do instrumento a ser utilizado na 

pesquisa. Participaram desta etapa 04 idosas, com idades entre 61 e 82 anos, todas 

matriculadas no curso de Bainha Aberta. Foi registrado um tempo médio de 20 minutos 

por entrevista. Esta etapa ocorreu sem maiores dificuldades, não sendo necessárias 

adaptações no formato original do questionário, portanto, estas idosas foram inclusas na 

amostra final.  

- Construção de listagem e sorteio da amostra 

A partir das frequências utilizadas no acompanhamento dos idosos matriculados 

na UnATI/UFPE no período de 2013.2, foi elaborada uma listagem única com a 

identificação de todas as idosas elegíveis, incluindo nome, telefone e o curso que a 

mesma estava matriculada. Em seguida, foi realizado o sorteio aleatório da amostra e 

agendamento das entrevistas por telefone. 

- Coleta de dados 

A coleta ocorreu no período de janeiro a abril de 2014, sendo os dados obtidos 

por meio da técnica de entrevista face a face. Os espaços físicos da UnATI e do Núcleo 

de Atenção ao Idoso - NAI/UFPE - foram utilizados para realização das entrevistas. Os 

instrumentos foram aplicados individualmente, em salas reservadas, no intuito de evitar 

interferências e manter o sigilo das respostas. Anterior à coleta dos dados todas as 
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idosas foram informadas quanto aos objetivos da pesquisa e etapas operacionais, e 

registraram anuência em participar do mesmo, com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice D) em duas vias, ficando uma 

com o entrevistado e outra com a pesquisadora principal. 

 Ao término da coleta, a idosa recebia um folder informativo (Apêndice C) e era 

convidada a participar em outro momento de uma oficina intitulada: “Idosas em 

Movimento”. Durante as oficinas foram realizadas sessões de exercícios físicos, com 

duração de 90 minutos, com atividades de alongamento, aquecimento, exercícios 

aeróbicos (ginástica e dança), exercícios funcionais, coordenativos e de equilíbrio, e 

atividades de relaxamento e consciência corporal. Foram disponibilizadas cinco turmas 

sendo as participantes orientadas, por ocasião da realização das oficinas, quanto à 

importância da prática regular de atividade física e a adoção de hábitos saudáveis.  

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

Após a coleta foi realizada a organização e registro dos dados utilizando-se o 

programa Microsoft Excel 2010. A análise quantitativa das informações foi realizada 

por meio de processo sistematizado em base estatística, com utilização do software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 19.0.  

Para o tratamento dos dados foram empregadas técnicas de estatística descritiva 

e inferencial. Os dados da análise descritiva foram expressos através da distribuição de 

frequências absolutas e relativas, valores de média e desvio padrão. Na estatística 

inferencial bivariada utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson. Como critério para a 

rejeição da hipótese nula foi adotado o valor de p<0,05. 

Para estimar a associação entre o nível de atividade física total e nos seus 

diferentes domínios com as variáveis independentes, foi ajustado um modelo de 

regressão logística binária. Devido à natureza dos dados do presente estudo, este foi o 

modelo mais adequado para o ajuste na análise multivariada, pois a variável dependente 

(nível de atividade física) é dicotômica, assumindo apenas dois valores ("Fisicamente 

ativa" ou "Fisicamente inativa"). 
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O modelo de regressão foi realizado através do procedimento de seleção de 

todas as variáveis que foram significativas para os testes de associação bivariada 

(p<0,05), as quais foram examinadas conjuntamente para testar todas as possibilidades, 

balanceando-as para verificar no modelo final a sua adequabilidade e assertividade. O 

método “enter” foi utilizado na análise ajustada. Permaneceram no modelo final as 

variáveis associadas com nível α de 5%. Para todas as análises foi levado em 

consideração um intervalo de confiança de 95% (IC95%). O teste da razão de 

verossimilhança foi realizado para verificar a significância do modelo.  

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CCS/UFPE), 

como preconizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) através da 

resolução 466/12, que trata da pesquisa envolvendo seres humanos, resguardando os 

princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência, tendo o mesmo sido 

aprovado para execução, em 08 de agosto de 2013, sob o Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) – 15182013.8.0000.5208 (Anexo C).  

Todas as idosas selecionadas para o estudo tiveram que confirmar o interesse em 

participar do mesmo, para tanto foi entregue o TCLE (Apêndice D), através do qual 

foram explicitados os objetivos da pesquisa, riscos e benefícios, a garantia do 

anonimato e a possibilidade de desistência da pesquisa, caso julgasse necessário, sem 

qualquer prejuízo a continuidade da idosa no Programa UnATI/UFPE. 
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5 RESULTADOS 
 

Para uma melhor ordenação didática dos resultados, os mesmos serão 

apresentados a partir da seguinte sistematização: 

• Características sociodemográficas (idade, escolaridade, estado conjugal, 

companhia na moradia, situação previdenciária, situação ocupacional, renda 

mensal); 

• Condições de saúde (morbidades com diagnóstico médico, autopercepção de 

saúde); 

• Medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal, circunferência 

da cintura e do quadril, relação cintura/quadril); 

• Imagem corporal autopercebida; 

• Nível de atividade física total e nos diferentes domínios: trabalho, transporte, 

atividades domésticas e atividades de lazer/recreação. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 No que diz respeito às características sociodemográficas (Tabela 1), observa-se 

que do total das 149 idosas entrevistadas, em relação a faixa etária, prevalecem as 

mulheres com idade entre 65 a 69 anos (36,9%). A média de idade encontrada na 

amostra correspondeu a 69,5 anos (±5,8), variando entre 60 e 87 anos. Quanto à 

escolaridade, 38,9% haviam cursado de 9 a 11 anos de estudo, cabendo destacar que 

apenas três (2%) eram analfabetas. Em relação ao estado conjugal, 34,2% eram casadas 

ou tinham um companheiro, as viúvas aparecem em segundo lugar (31,5%). No que diz 

respeito à companhia na moradia, em torno de 69% das entrevistadas residiam com 

algum familiar, e, as que moravam sozinhas, corresponderam a 29,5% da amostra.  

 Quanto à situação previdenciária, as aposentadas prevaleceram (57,7%), 

seguidas das pensionistas (17,5%). As idosas que ainda exerciam alguma ocupação 

profissional (remunerada ou voluntária) representaram 24,2%. No que concerne ao 

rendimento mensal individual, foi verificado que aproximadamente 46% das 

entrevistadas recebiam de 1 a 2 salários mínimos.  
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Tabela 1 – Distribuição da amostra segundo as características sociodemográficas. 
UnATI/UFPE. Recife, 2014. 
 

Características sociodemográficas          N         % 

Faixa etária (anos)   
60-64 29 19,5 
65-69 55 36,9 
70-74 40 26,8 
75-79 14 9,4 
≥ 80 11 7,4 

Escolaridade (anos de estudo com aprovação) 
0 

3 2,0 

1 a 4 23 15,4 
5 a 8 17 11,4 
9 a 11 58 38,9 
12 ou mais 

Estado conjugal 
Casada/tem companheiro 

48 
 

51 

32,2 
 

34,2 
Viúva 47 31,5 
Divorciada 29 19,5 
Nunca casou/solteira 21 14,1 
Não sabe/ Não respondeu 

Companhia na moradia 
Familiar 

1 
 

102 

0,7 
 

68,5 
Não familiar 3 2,0 
Sozinha 44 29,5 

Situação previdenciária 
  

Aposentada 86 57,7 
Pensionista 26 17,5 
Aposentada e pensionista 17 11,4 
Nenhuma das condições 17 11,4 
Não sabe/ Não respondeu 3 2,0 

Ocupação profissional (remunerada ou voluntária)   
  

Sim 36 24,2 
Não 113 75,8 

Renda mensal individual   
< 1 salário mínimo 17 11,4 
De 1 a 2 salários mínimos 68 45,6 
De 2 a 3 salários mínimos 24 16,1 
> 3 salários mínimos 
Não sabe/ Não respondeu 

TOTAL 

33 22,2 
7 4,7 

149 100,0 
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5.2 CONDIÇÕES DE SAÚDE 

No que se refere à saúde autopercebida, 92% das entrevistadas atribuíram 

valoração positiva (ótima/boa), apesar de 87% mencionarem ter algum problema de 

saúde (Tabela 2) e 60% entre 2 a 3 enfermidades com diagnóstico médico (Figura 2). 

Quando comparado aos últimos cinco anos, 40,2% não identificaram mudanças 

consideráveis em seu estado de saúde. No entanto, quando este é comparado ao de 

outras pessoas da mesma faixa etária, 74,5% das entrevistadas o consideram melhor 

(Tabela 2).  

 
Tabela 2 - Distribuição da amostra segundo as condições de saúde. UnATI/UFPE. 
Recife, 2014. 
 

Condições de saúde      N      % 

Percepção do estado de saúde atual 
Ótima 28 18,8 
Boa 109 73,2 
Ruim 10 6,7 
Péssima 2 1,3 

Percepção do estado de saúde comparado aos últimos 5 anos   
Melhor 35 23,5 
Mesma coisa 60 40,2 
Pior 53 35,6 
Não sabe/ Não respondeu 1 0,7 

Percepção do estado de saúde comparado com outras idosas   
Melhor 111 74,5 
Igual 28 18,8 
Pior 3 2,0 
Não sabe/ Não respondeu 7 4,7 

Problema de saúde 
  

Sim 129 86,6 
Não 19 12,7 
Não sabe/ Não respondeu 1 0,7 
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Figura 2- Distribuição da amostra segundo as morbidades referidas 
com diagnóstico médico. UnATI/UFPE. Recife, 2014. 
 

Para melhor organização e análise dos dados, os problemas de saúde mais 

prevalentes foram agrupados de acordo com a Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), conforme é apresentado na Tabela 3.  

Tabela 3 – Distribuição das morbidades agrupadas de acordo com a Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10). UnATI/UFPE. Recife, 2014. 
 

Problemas de saúde de acordo com a CID-10          N         % 

I. Doenças infecciosas e parasitárias 2 0,7 
IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 52 17,7 
V. Transtornos mentais e comportamentais 4 1,4 
VI. Doenças do sistema nervoso 1 0,3 
VII. Doenças do olho e anexos 11 3,8 
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 6 2,0 
IX. Doenças do aparelho circulatório 96 32,8 
X. Doenças do aparelho respiratório 6 2,0 
XI. Doenças do aparelho digestivo 17 5,8 
XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 95 32,4 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 3 1,0 
TOTAL 293 100,0 

  

As doenças mais prevalentes na amostra corresponderam as do aparelho 

circulatório (32,8%), seguidas das doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (32,4%). Cabe destacar que a hipertensão arterial representou 91% das 

morbidades do aparelho circulatório, e, dentre as doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo, a artrose (29,0%) e a osteoporose (21,0%) se destacam (Anexo D). 
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5.3 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Quanto ao estado nutricional, expresso através do IMC, observa-se na Tabela 4, 

uma maior prevalência de sobrepeso (49%) e apenas 8,7% das idosas com a condição de 

baixo peso.  

No que diz respeito à análise da medida de circunferência da cintura, a qual 

estima o risco para complicações metabólicas associadas à obesidade, verifica-se que 

83% estavam sob risco e somente 17% apresentavam valores considerados adequados. 

Quanto à RCQ, prevalece o risco muito alto (34,2%) e alto (33,6%) para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares na amostra estudada (Tabela 4).  

Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo as medidas antropométricas. 
UnATI/UFPE. Recife, 2014. 
 

Medidas antropométricas           N        % 

Índice de Massa Corporal (lMC) 
  Baixo Peso 13 8,7 

Eutrofia 63 42,3 
Sobrepeso 73 49,0 

Circunferência da Cintura 
  

Adequada 26 17,0 
Risco aumentado 34 23,0 
Risco muito aumentado  89 60,0 

Relação cintura/quadril 
  

Risco baixo 9 6,0 
Risco moderado 39 26,2 
Risco alto 50 33,6 
Risco muito alto 

TOTAL 
51 

149 
34,2 
100 

 

5.4 IMAGEM CORPORAL AUTOPERCEBIDA 

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos em relação à avaliação da imagem 

corporal autopercebida, classificada quanto ao nível de satisfação das idosas com sua 

própria imagem corporal de acordo com a Escala de Silhuetas. 
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Figura 3 – Distribuição da amostra segundo a imagem corporal 
autopercebida. UnATI/UFPE. Recife, 2014. 

 
Observa-se que a maioria das entrevistadas está insatisfeita com sua imagem 

corporal (74,5%), sendo 69,8% por excesso de peso e apenas 4,7% por magreza. (Figura 

3).  

 

5.5 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA TOTAL E NOS DIFERENTES DOMÍNIOS  

 A média e desvio padrão do tempo gasto durante a semana (min/sem.) nos 

quatro domínios da atividade física (trabalho, deslocamento, atividades do lar/doméstica 

e lazer), e do tempo total (somatório dos quatro domínios), considerando as atividades 

moderadas e vigorosas com duração mínima de dez minutos contínuos realizados pelas 

idosas, são apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5 – Média e Desvio Padrão da amostra, relativo ao tempo gasto durante a 
semana nos diferentes domínios que compõem o IPAQ e no tempo total. UnATI/UFPE. 
Recife, 2014. 
 

Domínios do IPAQ N Média 
(min/sem.) 

Desvio Padrão 
(min/sem.) 

Atividade Física no Trabalho 10 13,79 102,54 
Atividade Física como Transporte 119 99,19 117,35 
Atividade Física do lar/doméstica 124 265,10 310,97 
Atividade Física de Lazer 88 155,47 185,15 

Tempo total    
Somatório dos domínios 149 533,55 479,64 

   

O domínio da atividade física no trabalho representa as atividades físicas 

moderadas ou vigorosas que as idosas executam durante a semana no seu ambiente de 



48 

 

 

trabalho, seja ele remunerado ou voluntário. Neste estudo, apenas 10 idosas realizam 

atividades físicas no trabalho, despendendo em média 13,79 min/sem. 

 No domínio das atividades físicas como meio de transporte, que se relaciona 

com as atividades desenvolvidas na forma de deslocamento de um local para o outro, 

seja caminhando ou de bicicleta, para ir ao trabalho, à igreja, à feira, ao supermercado, a 

grupos de convivência, à casa de amigos, entre outras atividades, a caminhada foi o tipo 

de atividade mais referida, sendo que 118 idosas (79,2%) a realizam com intensidade 

moderada, despendendo uma média de 99,19 min/sem. e, apenas uma idosa (0,7%), 

utiliza a bicicleta para se deslocar, com intensidade moderada por pelo menos 10 

minutos contínuos. 

 O domínio das atividades domésticas inclui àquelas de intensidade moderadas e 

vigorosas que são realizadas pelas idosas dentro e ao redor da sua habitação, incluindo-

se tarefas como: limpeza do quintal, cortar grama, jardinagem e manutenção da casa 

(limpar vidros ou janelas, esfregar o chão, lavar roupas à mão, limpar o banheiro, etc.). 

Este foi o domínio que apresentou uma maior participação, com 83,2% das idosas 

despendendo pelo menos 10 minutos contínuos de atividade física durante uma semana 

habitual, sendo gasto uma média de 265,10 min/sem.  

 No domínio da atividade física de lazer, que se refere às atividades de recreação, 

esporte ou lazer realizadas pelas idosas numa semana habitual com um mínimo de 10 

minutos contínuos, incluem-se os exercícios físicos como, por exemplo: musculação, 

ginástica, hidroginástica, natação, dança, corrida e a caminhada no tempo livre. O 

dispêndio médio das 88 idosas (59,0%) que realizam estas atividades físicas de lazer foi 

de 155,47 min/sem.  

A soma das atividades desenvolvidas nos diferentes domínios: trabalho, 

transporte, atividades domésticas e lazer, resultam no tempo total despendido pelas 

idosas em atividades físicas moderadas e vigorosas, que neste estudo foi em média de 

533,55 min/sem.  

No tocante a interpretação do nível de atividade física total, de acordo com a 

classificação adotada para este estudo, 85,2% das entrevistadas foram classificadas 

como fisicamente ativas e apenas 14,8% consideradas fisicamente inativas. Os 
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resultados obtidos quanto ao nível de atividade física em cada um dos domínios 

analisados separadamente são apresentados na Figura 4. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Figura 4 – Distribuição da amostra segundo o nível de atividade física nos 
diferentes domínios do IPAQ. UnATI/UFPE. Recife, 2014.  

 

 Observa-se que o domínio da atividade física onde as idosas são mais ativas 

fisicamente corresponde ao das atividades domésticas (51,0%), seguido das atividades 

de lazer (43,6%) (Figura 4).  

 Na Tabela 6, apresentam-se os resultados obtidos quanto ao nível de atividade 

física total e as variáveis sociodemográficas investigadas, não sendo observadas 

diferenças estatisticamente significativas. 

 Em relação ao nível de atividade física total segundo as condições de saúde, 

medidas antropométricas e a imagem corporal autopercebida, ilustrado na Tabela 7, 

verifica-se associação estatisticamente significativa, entre o nível de atividade física 

total e a percepção do estado de saúde comparado ao de outras idosas da mesma faixa 

de idade (p<0,0348). Para as demais variáveis não houve diferença significativa com o 

nível de atividade física total.  
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Tabela 6 - Nível de atividade física total em idosas segundo as variáveis 
sociodemográficas. UnATI/UFPE. Recife, 2014. 
 

Variáveis 
 
 

N (%) 

Nível de Atividade Física  
P valor(1)         Ativa     Inativa 

    N %       N % 
Faixa Etária (anos) 

 
60 a 64  29 (19,5) 26 89,7 3 10,3 0,3180 
65 - 69  55 (36,9) 48 87,3 7 12,7 

 
70 - 74  40 (26,8) 34 85,0 6 15,0 

 
75 - 79  14 (9,4) 12 85,7 2 14,3 

 
 ≥80  11 (7,4) 7 63,6 4 36,4 

 
Escolaridade (anos de estudo 
com aprovação)       

0 3 (2,0) 3 100,0 0 0,0 0,6057 
1 a 4 23 (15,4) 19 82,6 4 17,0 

 
5 a 8  17 (11,4) 16 94,1 1 5,9 

 
9 a 11 58 (38,9) 47 81,0 11 19,0 

 
12 ou mais 48 (32,2) 42 87,5 6 12,5 

 
Estado conjugal       

Casada/tem companheiro 51 (34,2) 43 84,3 8 15,7 0,9151 
Viúva 47 (31,5) 40 85,1 7 14,9 

 
Divorciada 29 (19,5) 26 89,7 3 10,3 

 
Nunca se casou/Solteira 21 (14,1) 17 81,0 4 19,0 

 
Não sabe/Não respondeu 1 (0,7) 1 100,0 0 0,0 

 
Companhia na moradia       

Familiar 102 (68,5) 85 83,3 17 16,7 0,3262 
Não Familiar 3 (2,0) 2 66,7 1 33,3 

 
Sozinha 44 (29,5) 40 90,9 4 9,1 

 
Situação previdenciária       

Aposentada 86 (57,7) 74 86,0 12 14,0 0,7849 
Pensionista 26 (17,4) 22 84,6 4 15,4 

 
Aposentada e Pensionista 17 (11,4) 15 88,2 2 11,8 

 
Nenhuma das condições 17 (11,4) 13 76,5 4 23,5 

 
Não sabe/Não respondeu 3 (2,0) 3 100,0 0 0,0 

 
Ocupação profissional        

Sim 36 (24,2) 32 88,9 4 11,1 0,4779 
Não 113 (75,8) 95 84,1 18 15,9 

 
Renda mensal individual       

< 1 salário mínimo 17 (11,4) 15 88,2 2 11,8 0,5057 
De 1 a 2 salários mínimos 68 (45,6) 57 83,8 11 16,2 

 
De 2 a 3 salários mínimos 24 (16,1) 22 91,7 2 8,3 

 
> 3 salários mínimos 33 (22,1) 26 78,8 7 21,2 

 
Não sabe/Não respondeu 7 (4,7) 7 100,0 0 0,0  

 (1): Teste Qui-quadrado de Pearson 
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Tabela 7 - Nível de atividade física total em idosas segundo as condições de saúde, 
medidas antropométricas e imagem corporal autopercebida. UnATI/UFPE. Recife, 
2014. 
 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

 P valor(1) Ativa Inativa 
   N %      N % 

Percepção do estado de saúde 
atual       

Positiva (ótima e boa) 137(91,9) 117 85,4 20 14,6 0,8465 
Negativa (ruim e péssima) 12 (8,1) 10 83,3 2 16,7 

 Percepção do estado de saúde 
comparado aos últimos 5 anos       

Melhor 35 (23,5) 32 91,4 3 8,6 0,4155 
Mesma coisa 60 (40,2) 52 86,7 8 13,3 

 Pior 53 (35,6) 42 79,2 11 20,8 
 Não sabe/ Não respondeu 1 (0,7) 1 100 0 0 
 Percepção do estado de saúde 

comparado com outras idosas       
Melhor 111(74,5) 99 89,2 12 10,8 0,0348 
Igual 28 (18,8) 21 75,0 7 25  
Pior 3 (2,0) 3 100 0 0 

 Não sabe/ Não respondeu 7 (4,7) 4 57,1 3 42,9 
 Problemas de saúde 

      Sim 129(86,6) 110 85,3 19 14,7 0,9097 
Não 19 (12,7) 16 84,2 3 15,8 

 Não sabe/ Não respondeu 1 (0,7) 1 100 0 0 
 IMC 

      Baixo peso 13 (8,7) 12 92,3 1 7,7 0,3143 
Eutrofia 63 (42,3) 56 88,9 7 11,1 

 Sobrepeso 73 (49,0) 59 80,8 14 19,2 
 Circunferência da cintura 

      Adequada 26 (17,0) 25 96,2 1 3,8 0,2026 
Risco aumentado 34 (23,0) 29 85,3 5 14,7 

 Risco muito aumentado 89 (60,0) 73 82 16 18 
 RCQ 

      Risco Baixo 9 (6,0) 8 88,9 1 11,1 0,1655 
Risco Moderado 39 (26,2) 37 94,9 2 5,1 

 Risco Alto 50 (33,6) 39 78 11 22 
 Risco Muito Alto 51 (34,2) 43 84,3 8 15,7 
 Imagem corporal autopercebida 

      Insatisfação por Excesso de Peso 104 (69,8) 87 83,7 17 16,3 0,6872 
Insatisfação por Magreza 7 (4,7) 6 85,7 1 14,3 

 Satisfação 38 (25,5) 34 89,5 4 10,5 
 (1): Teste Qui-quadrado de Pearson; IMC = Índice de massa corporal; RCQ = Relação cintura/quadril 
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Conforme visto na Figura 4, os domínios da atividade física doméstica/do lar e o 

da atividade física no lazer destacaram-se entre os quais as idosas despendem maior 

tempo semanal em atividades moderadas e vigorosas, tornando-as mais fisicamente 

ativas nestes domínios. Portanto, neste tópico serão apresentados apenas os resultados 

obtidos na análise bivariada para esses dois domínios da atividade física. Os resultados 

referentes aos demais domínios (trabalho e deslocamento) encontram-se descritos em 

tabelas complementares (Anexo E). 

No que se refere ao nível de atividade física doméstica/do lar e as características 

sociodemográficas apresentados na Tabela 8, não são verificadas associações. Contudo, 

na Tabela 9, observa-se que essa variável esteve significativamente associada à imagem 

corporal autopercebida (p<0,0424), o que é comprovado quando observamos as 

respectivas proporções de idosas mais ativas, que referiram estar mais insatisfeitas com 

sua imagem corporal por excesso de peso (57,7%), do que as idosas do grupo inativo, 

onde 63,2% estão satisfeitas com sua imagem corporal. Nas demais variáveis não houve 

diferença significativa com o nível de atividade física doméstica das idosas.  
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Tabela 8 - Nível de atividade física doméstica/do lar em idosas segundo as variáveis 
sociodemográficas. UnATI/UFPE. Recife, 2014. 
 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

 P valor(1) Ativa Inativa 
   N %    N % 

Faixa Etária (anos) 
60 a 64  29 (19,5) 18 62,1 11 37,9 0,1812 
65 - 69  55 (36,9) 29 52,7 26 47,3 

 70 – 74 40 (26,8) 20 50 20 50 
 75 – 79 14 (9,4) 7 50 7 50 
 

≥80  11 (7,4) 2 18,2 9 81,8 
 Escolaridade (anos de estudo 

com aprovação)       
0 3 (2,0) 1 33,3 2 66,7 0,6363 
1 a 4 23 (15,4) 15 65,2 8 34,8 

 5 a 8  17 (11,4) 8 47,1 9 52,9 
 9 a 11 58 (38,9) 29 50 29 50 
 12 ou mais 48 (32,2) 23 47,9 25 52,1 
 Estado conjugal       Casada/tem companheiro  51 (34,2) 26 51 25 49 0,8547 

Viúva 47 (31,5) 23 48,9 24 51,1 
 Divorciada 29 (19,5) 16 55,2 13 44,8 
 Nunca se casou/Solteira 21 (14,1) 10 47,6 11 52,4 
 Não sabe/Não respondeu 1 (0,7) 1 100 0 0 
 Companhia na moradia       Familiar 102(68,5) 50 49 52 51 0,5681 

Não Familiar 3 (2,0) 1 33,3 2 66,7 
 Sozinha 44 (29,5) 25 56,8 19 43,2 
 Situação previdenciária       Aposentada 86 (57,7) 38 44,2 48 55,8 0,1203 

Pensionista 26 (17,4) 17 65,4 9 34,6 
 Aposentada e Pensionista 17 (11,4) 7 41,2 10 58,8 
 Nenhuma das condições 17 (11,4) 12 70,6 5 29,4 
 Não sabe/Não respondeu 3 (2,0) 2 66,7 1 33,3 
 Ocupação profissional        Sim 36 (24,2) 18 50 18 50 0,8896 

Não 113 (75,8) 58 51,3 55 48,7 
 Renda mensal individual       < 1 salário mínimo 17 (11,4) 12 70,6 5 29,4 0,4492 

De 1 a 2 salários mínimos 68 (45,6) 31 45,6 37 54,4 
 De 2 a 3 salários mínimos 24 (16,1) 13 54,2 11 45,8 
 > 3 salários mínimos 33 (22,1) 16 48,5 17 51,5 
 Não sabe/ Não respondeu 7 (4,7) 4 57,1 3 42,9 
 (1): Teste Qui-quadrado de Pearson 
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Tabela 9 – Nível de atividade física doméstica/do lar em idosas segundo as condições 
de saúde, medidas antropométricas e imagem corporal autopercebida. UnATI/UFPE. 
Recife, 2014. 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

P valor(1) Ativa Inativa 
    N %      N % 

Percepção do estado de saúde 
atual       

Positiva (ótima e boa) 137 (91,9) 70 51,1 67 48,9 0,942 
Negativa (ruim e péssima) 12 (8,1) 6 50 6 50 

 Percepção do estado de saúde 
comparado aos últimos 5 anos  

Melhor 35 (23,5) 17 48,6 18 51,4 0,4294 
Mesma coisa 60 (40,2) 28 46,7 32 53,3 

 Pior 53 (35,6) 31 58,5 22 41,5 
 Não sabe/ Não respondeu 1 (0,7) 0 0 1 100 
 Percepção do estado de saúde 

comparado com outras idosas  
Melhor 111 (74,5) 59 53,2 52 46,8 0,8011 
Igual 28 (18,8) 13 46,4 15 53,6  
Pior 3 (2,0) 1 33,3 2 66,7 

 Não sabe/ Não respondeu 7 (4,7) 3 42,9 4 57,1 
 Problemas de saúde 

 Sim 129 (86,6) 68 52,7 61 47,3 0,4078 
Não 19 (12,7) 8 42,1 11 57,9 

 Não sabe/ Não respondeu 1 (0,7) 0 0 1 100 
 IMC       Baixo peso 13 (8,7) 3 23,1 10 76,9 0,1041 

Eutrofia 63 (42,3) 33 52,4 30 47,6 
 Sobrepeso 73 (49,0) 40 54,8 33 45,2 
 Circunferência da cintura       Adequada 26 (17,0) 8 30,8 18 69,2 0,0673 

Risco aumentado 34 (23,0) 20 58,8 14 41,2 
 Risco muito aumentado 89 (60,0) 48 53,9 41 46,1 
 RCQ       Risco Baixo 9 (6,0) 3 33,3 6 66,7 0,2664 

Risco Moderado 39 (26,2) 17 43,6 22 56,4 
 Risco Alto 50 (33,6) 25 50 25 50 
 Risco Muito Alto 51 (34,2) 31 60,8 20 39,2 
 Percepção da imagem corporal       Insatisfeita por Excesso de Peso 104 (69,8) 60 57,7 44 42,3 0,0424 

Insatisfeita por Magreza 7 (4,7) 2 28,6 5 71,4 
 Satisfeita  38 (25,5) 14 36,8 24 63,2 
 (1): Teste Qui-quadrado de Pearson; IMC = Índice de massa corporal; RCQ = Relação cintura/quadril 

 
A Tabela 10 apresenta o nível de atividade física de lazer das idosas de acordo 

com as condições sociodemográficas, sendo verificada diferença significativa para a 

renda mensal individual (p<0,0316), indicando que aquelas com rendimento mensal de 
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2 a 3 salários mínimos são as mais ativas fisicamente no lazer (57,7%), enquanto as que 

têm o rendimento mensal de 1 a 2 salários mínimos (69,1%) são mais inativas. 

Tabela 10 – Nível de atividade física de lazer em idosas segundo as variáveis 
sociodemográficas. UnATI/UFPE. Recife, 2014. 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

P valor(1) Ativa Inativa 
     N %      N % 

Faixa Etária (anos) 
60 a 64  29 (19,5) 17 58,6 12 41,4 0,0912 
65 - 69  55 (36,9) 24 43,6 31 56,4 

 
70 - 74  40 (26,8) 17 42,5 23 57,5 

 
75 - 79  14 (9,4) 6 42,9 8 57,1 

 
≥80  11 (7,4) 1 9,1 10 90,9 

 
Escolaridade (anos de estudo)  

      
0 3 (2,0) 0 0 3 100 0,0755 
1 a 4 23 (15,4) 5 21,7 18 78,3 

 
5 a 8  17 (11,4) 8 47,1 9 52,9 

 
9 a 11 58 (38,9) 27 46,6 31 53,4 

 
12 ou mais 48 (32,2) 25 52,1 23 47,9 

 
Estado conjugal 

      
Casada/ tem companheiro 51 (34,2) 25 49 26 51 0,6605 
Viúva 47 (31,5) 19 40,4 28 59,6 

 
Divorciada 29 (19,5) 12 41,4 17 58,6 

 
Nunca se casou/Solteira 21 (14,1) 8 38,1 13 61,9 

 
Não sabe/Não respondeu 1 (0,7) 1 100 0 0 

 
Companhia na moradia 

      
Familiar 102(68,5) 49 48 53 52 0,1305 
Não Familiar 3 (2,0) 0 0 3 100 

 
Sozinha 44 (29,5) 16 36,4 28 63,6 

 
Situação previdenciária 

      
Aposentada 86 (57,7) 38 44,2 48 55,8 0,301 
Pensionista 26 (17,4) 9 34,6 17 65,4 

 
Aposentada e Pensionista 17 (11,4) 8 47,1 9 52,9 

 
Nenhuma das condições 17 (11,4) 7 41,2 10 58,8 

 
Não sabe/Não respondeu 3 (2,0) 3 100 0 0 

 
Ocupação profissional  

      
Sim 36 (24,2) 17 47,2 19 52,8 0,6172 
Não 113(75,8) 48 42,5 65 57,5 

 
Renda mensal individual 

      
< 1 salário mínimo 17 (11,4) 8 47,1 9 52,9 0,0316 
De 1 a 2 salários mínimos 68 (16,1) 21 30,9 47 69,1  
De 2 a 3 salários mínimos 24 (16,1) 16 66,7 8 33,3  
> 3 salários mínimos 33 (22,1) 16 48,5 17 42,9  
Não sabe/ Não respondeu 7 (4,7) 4 57,1 3 42,9  

(1): Teste Qui-quadrado de Pearson 
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A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos quanto ao nível de atividade física 

de lazer das idosas de acordo com as condições de saúde, medidas antropométricas e 

imagem corporal autopercebida. 

Tabela 11 – Nível de atividade física de lazer em idosas segundo as condições de 
saúde, medidas antropométricas e imagem corporal autopercebida. UnATI/UFPE. 
Recife, 2014. 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

P valor(1) Ativa Inativa 
N % N % 

Percepção do estado de saúde 
atual      

Positiva (ótima e boa) 137 (91,9) 63 46 74 54 0,0496 
Negativa (ruim e péssima) 12 (8,1) 2 16,7 10 83,3 

 
Percepção do estado de saúde 
comparado aos últimos 5 anos  

Melhor 35 (23,5) 18 51,4 17 48,6 0,4579 
Mesma coisa 60 (40,2) 25 41,7 35 58,3 

 
Pior 53 (35,6) 21 39,6 32 60,4 

 
Não sabe/ Não respondeu 1 (0,7) 1 100 0 0 

 
Percepção do estado de saúde 
comparado com outras idosas  

Melhor 111 (74,5) 55 49,5 56 50,5 0,0805 
Igual 28 (18,8) 8 28,6 20 71,4  
Pior 3 (2,0) 1 33,3 2 66,7 

 
Não sabe/ Não respondeu 7 (4,7) 1 14,3 6 85,7 

 
Problemas de saúde 

 
Sim 129 (86,6) 56 43,4 73 56,6 0,6426 
Não 19 (12,7) 9 47,4 10 52,6 

 
Não sabe/ Não respondeu 1 (0,7) 0 0 1 100 

 
IMC 

      
Baixo peso 13 (8,7) 7 53,8 6 46,2 0,5622 
Eutrofia 63 (42,3) 29 46 34 54 

 
Sobrepeso 73 (49,0) 29 39,7 44 60,3 

 
Circunferência da cintura 

      
Adequada 26 (17,0) 15 57,7 11 42,3 0,1459 
Risco aumentado 34 (23,0) 11 32,4 23 67,6  
Risco muito aumentado 89 (60,0) 39 43,8 50 56,2  

RCQ       
Risco Baixo 9 (6,0) 5 55,6 4 44,4 0,7035 
Risco Moderado 39 (26,2) 17 43,6 22 56,4 

 
Risco Alto 50 (33,6) 19 38 31 62 

 
Risco Muito Alto 51 (34,2) 24 47,1 27 52,9 

 
Imagem corporal autopercebida 

      
Insatisfação por Excesso de Peso 104 (69,8) 45 43,3 59 56,7 0,987 
Insatisfação por Magreza 7 (4,7) 3 42,9 4 57,1 

 
Satisfação 38 (25,50 17 44,7 21 55,3  

(1): Teste Qui-quadrado de Pearson; IMC = Índice de massa corporal; RCQ = Relação cintura/quadril 
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Verifica-se que houve uma associação significativa entre o nível de atividade 

física de lazer e a percepção do estado de saúde atual (p<0,0496), ao comparar as 

proporções desta variável na Tabela 11, os resultados indicam que as idosas fisicamente 

ativas no lazer referem a autopercepção do estado de saúde atual mais positivo (46,0%), 

enquanto que as idosas fisicamente inativas têm uma percepção mais negativa (83,3%). 

Para as demais variáveis não houve diferença significativa com o nível de atividade 

física de lazer. 

 Na análise multivariada foi estimado um modelo de regressão logística binária 

para avaliar a associação entre o nível de atividade física total e nos seus diferentes 

domínios com as demais variáveis independentes. Não foi encontrado um modelo bem 

ajustado para o nível de atividade física total, em função do reduzido número de idosas 

classificadas como fisicamente inativas (n=22). O mesmo ocorreu para os domínios do 

trabalho (n=4) e atividade de deslocamento (n=35), sendo que nestes domínios a menor 

proporção foi de idosas fisicamente ativas.  Após diversas simulações para a construção 

do modelo logístico, o melhor resultado encontrado foi para o domínio das atividades de 

lazer. 

Conforme visto nos resultados da análise bivariada, a renda mensal individual e 

a percepção do estado de saúde atual foram as variáveis independentes que 

apresentaram correlação estatística com o nível de atividade física de lazer, portanto, 

constituíram o conjunto de variáveis selecionadas para a análise multivariada. Contudo, 

este primeiro modelo mostrou-se efetivamente com pouca assertividade para cada 

desfecho (“ser ativa” ou “ser inativa” no lazer). Em razão disto, utilizou-se outro 

procedimento de seleção, sendo este baseado no método “enter” , a partir das possíveis 

combinações de correlação entre as variáveis independentes com a variável dependente.  

Obteve-se então, dois grandes grupos de modelos que foram compostos por 

diferentes conjuntos de variáveis: 

• Grupo de modelos 1 – Variável explicativa: Renda mensal individual + 

Demais variáveis independentes conjuntamente correlacionadas ao 

desfecho nível de atividade física de lazer;  
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• Grupo de modelos 2 – Variável explicativa: Percepção do estado de 

saúde atual + Demais variáveis independentes conjuntamente 

correlacionadas ao desfecho nível de atividade física de lazer. 

Verificou-se que no grupo de modelos 01, cuja variável de referência era a renda 

mensal individual, houve um melhor ajuste e assertividade, de modo que, o modelo 

final de regressão logística binária (Tabela 12) que contribuiu para explicar a 

variabilidade do desfecho constituiu-se das variáveis renda mensal individual, idade e 

problemas de saúde.   

Tabela 12- Regressão logística binária para estimativa dos fatores associados ao nível 
de atividade física de lazer em idosas. UnATI/UFPE. Recife, 2014. 

Variáveis Β 
Erro 

padrão 

Teste de 
Wald OR 

IC 95% 
para OR 

p-valor 
Renda mensal individual      

< 1 salário mínimo 0,261 0,866 0,763 1,298 0,238-7,093 
De 1 a 2 salários mínimos - 0,779 0,922 0,398 0,459 0,075-2,795 
De 2 a 3 salários mínimos - - 0,031* - - 
> 3 salários mínimos 0,964 0,828 0,244 2,623 0,518-13,29 
Não sabe/ Não respondeu 0,376 0,935 0,688 1,456 0,233-9,103 

Idade (anos) 
     

60 a 64  - - 0,14 - - 
65 - 69  - 3,010 1,179 0,011* 0,049 0,005-0,497 
70 - 74  - 2,366 1,140 0,038* 0,094 0,010-0,876 
75 - 79  - 2,437 1,160 0,036* 0,087 0,009-0,849 
≥80 anos - 2,416 1,246 0,043* 0,089 0,008-1,027 

Problema de saúde      
Nenhuma morbidade - - 0,653 - - 
1 ou duas morbidades 0,260 0,596 0,662 1,298 0,403-4,173 
3 ou mais morbidades -0,236 0,395 0,549 0,789 0,364-1,712 

Intercepto 2,335 1,402 0,096 10,330 - 
(*): p<0,05 

Analisando os resultados encontrados no modelo logístico ajustado, verifica-se 

que as variáveis: renda mensal de 2 a 3 salários (p=0,031); idade de 65 a 69 anos 

(p=0,011); idade de 70 a 74 anos (p=0,038); idade de 75 a 79 anos (p=0,036) e idade 80 

anos ou mais (p=0,043) apresentaram valores de p<0,05, o que reforça a associação 

destas variáveis com o nível de atividade física de lazer. Nenhum dos coeficientes da 

variável problema de saúde apresentou p<0,05. Porém, esta variável permaneceu no 

modelo final devido a sua autocorrelação (interação) com as demais variáveis 

independentes. 
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Para verificar a significância do modelo aplicou-se o teste da razão de 

verossimilhança, cujo resultado do Qui-Quadrado de associação obteve uma 

significância menor que 5% (p<0,019), indicando que as variáveis independentes são 

conjuntamente significantes no modelo ajustado.  

A partir dos resultados obtidos no modelo final (Tabela 12) estimou-se a 

probabilidade de aparição do acontecimento, ou seja, a possibilidade das idosas serem 

“Fisicamente Ativas” ou “Fisicamente Inativas” no lazer. A intenção foi verificar a 

assertividade do modelo através da comparação entre os valores observados para a 

variável dependente e os seus valores preditos no modelo, conforme é apresentado na 

Tabela 13. 

Tabela 13 – Valores preditos para o nível de atividade física de lazer em idosas 
segundo o modelo ajustado. UnATI/UFPE. Recife, 2014.  
 

Valores observados 
Valores preditos 

NAF de Lazer 
% Correta 

Ativa Inativa 

NAF de Lazer 
Ativa 35 30 53,8 
Inativa 18 66 78,6 

% Total   
67,8 

NAF= Nível de Atividade Física 

Nota-se que a assertividade do ajuste foi maior quando se trata das idosas 

fisicamente inativas no domínio do lazer (78,6%). No caso das idosas fisicamente 

ativas, este valor correspondeu a 53,8% e, para a assertividade total do modelo foi de 

67,8%, o que demonstra uma boa predição do modelo, visto que quanto mais próximo 

de 1 ou 100% melhor o ajuste. Além disso, como foi utilizado um nível α de 5%, isto 

significa que em 95% dos casos em que o estudo for repetido as estimativas estarão 

dentro desses parâmetros. 
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6 DISCUSSÃO 

De acordo com os dados do último Censo Demográfico realizado pelo IBGE, há 

um predomínio de idosos jovens no Brasil, sendo que esta população já inclui 

11.349.929 pessoas (IBGE, 2011b). A maior proporção de idosas na faixa etária de 60 a 

69 anos, observada neste estudo, também é verificada por Ribeiro et al. (2009), em 

pesquisa conduzida com 155 participantes do Estudo PENSA (Estudo dos Processos de 

Envelhecimento Saudável) em Juiz de Fora/MG.  

No presente estudo, o nível de escolaridade pode ser considerado elevado, visto 

que houve a predominância de idosas com mais de 9 anos de estudos completos.  Esta 

situação não corresponde à realidade da maioria dos idosos brasileiros, visto que baixos 

índices de escolaridade são evidenciados em diferentes estudos realizados (BORGES, P. 

et al., 2008; MOURÃO et al., 2013; SANTOS; RIBEIRO, 2011), fato que se deve 

principalmente ao difícil acesso às instituições de ensino em décadas anteriores, assim 

como ao preconceito da sociedade, que julgava não ser necessário o estudo para as 

mulheres (TRIBESS; VIRTUOSO JÚNIOR; PETROSKI, 2009).  

Santos e Ribeiro (2011) ao avaliar dados sociodemográficos e as condições de 

saúde de 268 mulheres idosas inscritas no Programa de Saúde da Família de 

Maceió/AL, observaram um alto percentual de entrevistadas não alfabetizadas (41,8%), 

seguido daquelas com um a dois anos de estudo (22,8%). A elevada escolaridade das 

idosas, no presente estudo, pode ser justificada pelo fato de fazerem parte de uma 

população inserida em um Programa de Educação Permanente para idosos. 

Quanto ao estado conjugal, os dados desta pesquisa são semelhantes aos 

encontrados no estudo de Vagetti et al. (2013), que ao avaliar 450 idosas participantes 

do programa Idoso em Movimento na cidade de Curitiba/PR, identificaram que 47,7% 

eram casadas e 37,7% viúvas. No presente estudo, essas prevalências foram de 34,2% e 

31,5% respectivamente. Destaca-se o elevado percentual de viúvas nesta casuística, 

sendo este, um aspecto associado à feminização da velhice, que pode ser explicado pela 

maior longevidade das mulheres comparativamente ao gênero masculino. Além disso, 

muitas viúvas idosas buscam uma rede de suporte social em programas como a 

Universidade Aberta à Terceira Idade (SUZUKI; BENTO-SILVA; FALCÃO, 2012).  
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Especificamente entre a população idosa, a situação ou arranjo familiar, reflete o 

efeito acumulado de eventos demográficos, socioeconômicos e de saúde ocorridos em 

etapas anteriores de suas vidas. No Brasil, o arranjo familiar multigeracional é 

predominante entre os idosos, assim como ocorre em muitos países em 

desenvolvimento (CAMARGOS; RODRIGUES; MACHADO, 2011).  Entre as idosas 

entrevistadas, a co-residência domiciliar prevaleceu. Resultado similar ao encontrado 

em outros estudos (ANTES et al., 2014; DUARTE, M. et al., 2013; VICTOR et al., 

2009).  

Apesar de o arranjo domiciliar multigeracional ser o mais prevalente na amostra, 

destaca-se que 29,5% reportaram viver sozinhas. De acordo com o estudo de Alves e 

Cavenaghi (2012) sobre as tendências demográficas, dos domicílios e das famílias no 

Brasil, em 2009 a proporção de mulheres com 60 anos ou mais de idade morando 

sozinhas (16,3%) era maior que a dos homens (10,2%). Tal fato segue a tendência de 

crescimento dos domicílios unipessoais por idosos, que tem sido influenciado pela 

diminuição no tamanho da família e pelo aumento da longevidade (ARANTES et al., 

2010).  

Em relação à situação previdenciária, o elevado índice de idosas aposentadas 

está em concordância com os dados apresentados na Síntese de Indicadores Sociais do 

IBGE, pois este achado é verificado em várias regiões do Brasil. Destaque especial é 

dado a região Nordeste, onde 55,3% das mulheres idosas já se encontravam aposentadas 

no ano de 2009 (IBGE, 2010b). Este dado corrobora com o do presente estudo, que 

constatou uma proporção de 57,7% de idosas aposentadas. Os dados relativos à renda 

mensal revelaram que as idosas investigadas possuem baixos rendimentos, sendo esta 

uma característica marcante nos idosos brasileiros, principalmente no Nordeste (IBGE, 

2010b).  

No presente estudo, grande parte das entrevistadas relatou possuir pelo menos 

um problema de saúde, e, apesar disso, o contingente de idosas que referiram seu estado 

de saúde atual como positivo foi preponderante na amostra. Dados semelhantes foram 

observados por Barcelos e Oliveira (2011), que ao avaliar a autopercepção de saúde em 

idosas que frequentam um projeto social em um município do Vale do Rio dos Sinos – 

RS, verificaram uma prevalência de 65,3% das entrevistadas com percepção positiva de 
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sua saúde.  Pilger, Menon e Mathias (2011), ao utilizarem a seção I e II do questionário 

Brazil Old Age Shcedule (BOAS) para avaliar as condições de saúde de 359 idosos de 

ambos os sexos, inscritos em unidades de saúde do município de Guarapuava – PR, 

identificaram que a autopercepção do estado de saúde atual foi positiva em 58,5% das 

mulheres.     

Em estudo mais recente, realizado com 274 idosos na cidade de Passo Fundo - 

RS, Borges, A. et al. (2014) identificaram uma prevalência semelhante a dos estudos 

anteriormente citado, visto que 61,33% dos entrevistados relatou perceber sua saúde 

como boa e ótima, embora a maioria apresentasse condições crônicas de saúde 

(77,38%). Os achados ora mencionados são sustentados por Pagotto, Nakatani e Silveira 

(2011), os quais apontam que a autopercepção está relacionada ao estado real e objetivo 

de saúde do indivíduo, podendo ser percebida como uma representação das avaliações 

de suas condições de saúde. 

Ainda em relação aos aspectos investigados sobre a saúde autopercebida, Pilger, 

Menon e Mathias (2011), já citados anteriormente, identificaram que a maioria das 

entrevistadas (38,7%) consideraram sua saúde pior do que a de outras idosas, sendo este 

um resultado divergente ao que foi encontrado nesta pesquisa. Já a avaliação da 

percepção de saúde comparada com a de outras idosas, corrobora com o presente 

estudo, pois os autores também verificaram predominância daquelas que percebem sua 

saúde melhor do que a de outros idosos (44,9%).  

A avaliação da percepção da própria saúde é considerada um importante 

indicador da situação de saúde dos idosos, pois é capaz de verificar o estado global 

destes indivíduos e expressar vários aspectos físicos, cognitivo e emocional 

(CARVALHO, F. et al., 2012). Neste sentido, reforça-se a premissa de que o idoso, 

independentemente da manifestação ou não de doenças, pode vivenciar o 

envelhecimento bem-sucedido e perceber sua saúde como positiva.  

A presença de comorbidades é frequente entre os mais velhos, característica 

também presente entre as idosas entrevistadas. Tavares e Dias (2012), avaliando o perfil 

sociodemográfico, a capacidade funcional e morbidades em 2.142 idosos em 

Uberaba/MG, verificaram a coexistência de 4 a 7 enfermidades relatadas, resultado 

superior ao observado para esse estudo. Neste sentido, os autores sugerem o 
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desenvolvimento de ações em saúde voltadas ao enfrentamento destas dificuldades, e 

destacam a importância da participação dos idosos em programas educacionais, 

possibilitando a troca de experiências e o reconhecimento de que outras pessoas 

possuem desafios semelhantes em relação as suas condições de saúde. 

A maior prevalência de doenças do aparelho circulatório e das complicações 

osteomusculares presente na casuística investigada, segue a mesma tendência do padrão 

de morbidade referida por idosos em outros estudos realizados no Brasil: Silva e Catão 

(2012), investigando doenças sistêmicas em 230 idosos participantes de grupos de 

convivência, identificaram hipertensão (60,4%), osteoartrose (29%) e osteoporose 

(24,8%) entre os investigados. De acordo com dados do VIGITEL (BRASIL, 2011), no 

ano de 2010 cerca de 64,7% das idosas brasileiras referiram diagnóstico médico de 

hipertensão arterial. Virtuoso et al. (2012), apesar de encontrarem a mesma tendência 

quanto ao tipo de enfermidades que mais acometem esta população, apresentaram 

padrão inverso, com prevalência de 57,5% de doenças osteomusculares e 51,5% de 

hipertensão entre as mulheres idosas entrevistadas.  

A elevada frequência de hipertensão arterial referida pelas entrevistadas pode 

estar relacionada com as características da amostra. De acordo com Victor et al. (2009), 

a hipertensão arterial é mais prevalente em mulheres, além disso, a busca por maior 

assistência à saúde ao longo do curso de vida, por parte destas em relação aos homens, 

favorece ao diagnóstico e tratamento. 

A alta prevalência de sobrepeso (49%) encontrada, também é um achado comum 

em outros estudos. Silveira, Kac e Barbosa (2009) utilizando o mesmo ponto de corte 

(IMC > 27kg/m²), identificaram um sobrepeso de 53,4% entre as idosas residentes na 

zona urbana do município de Pelotas, RS. Silva et al. (2011), analisando fatores 

socioeconômicos e demográficos, associados ao excesso de peso em idosos brasileiros, 

verificaram elevada prevalência de excesso de peso, principalmente no sexo feminino 

(49,4%). 

Lopes, A. et al. (2010) investigando o perfil nutricional e antropométrico de 

idosos, inscritos em programa de educação permanente na cidade de Botucatu/SP, 

verificaram por meio do IMC que apenas 12,9% da amostra era classificada como 
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eutrófica, enquanto que 38,7% tinha sobrepeso e 48,3% obesidade segundo os 

parâmetros de referência adotados pela OMS.  

Uma possível explicação para maior prevalência de excesso de peso nas 

mulheres pode ser dada pelo aspecto biológico, pois elas tendem a acumular mais 

gordura subcutânea do que os homens (SILVA et al., 2011). Chama-se a atenção quanto 

à vulnerabilidade desses indivíduos, pois o sobrepeso se constitui como um problema de 

saúde, na medida em que torna o idoso mais propenso a uma série de outras doenças 

graves, como problemas cardiovasculares, o diabetes e alguns tipos de câncer 

(PELEGRINI et al., 2011).  

Ressalta-se que é necessário maior cuidado ao analisar os resultados obtidos pelo 

IMC em idosos, uma vez que o emprego desta medida nesse grupo etário apresenta 

algumas dificuldades, pois com o avanço da idade há mudanças significativas na 

composição corporal (LOPES, A. et al., 2010). No que se refere à comparação entre os 

estudos que utilizaram o IMC, existe a ausência de consenso sobre o ponto de corte 

mais adequados para população idosa. Entre os critérios mais utilizados estão o 

recomendado pela OMS (1998) e o proposto por Lipschitz et al. (1994).  

A avaliação dos valores encontrados pelo IMC em conjunto com as medidas 

antropométricas de circunferências pode melhorar o diagnóstico de acúmulo da gordura 

corporal em idosos. Além disso, a aferição da circunferência da cintura e do quadril 

como indicadores de risco para desenvolvimento de doenças é cada vez mais 

reconhecida (FARINEA; RICALDE; SIVIERO, 2010).  

O índice de risco aumentado para doenças metabólicas associadas à obesidade, 

obtido pela medida da circunferência da cintura (CC), assumiu elevada proporção entre 

as idosas do presente estudo. Em trabalho desenvolvido por Carvalho, J. et al. (2009) 

com idosos do Centro de Saúde Sebastião Pinheiro Bastos, na cidade de Volta Redonda/ 

RJ, registrou-se uma prevalência de 52,92% de mulheres idosas com a medida da CC 

acima de 88cm, indicando alto risco relacionado para problemas metabólicos.  

Ferreira et al. (2010), em estudo de base populacional sobre os fatores de risco 

cardiovascular em idosos usuários do Sistema Único de Saúde de Goiânia/GO, 

encontraram valores mais elevados quanto à obesidade abdominal avaliada pela CC, os 

autores  observaram uma prevalência de 83,3% das idosas com risco muito aumentado. 
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 Outra medida antropométrica que verifica a distribuição da gordura corporal é a 

relação cintura quadril (RCQ), que no presente estudo apresentou elevados percentuais 

de idosas com risco alto para doenças cardiovasculares. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Bueno et al. (2008) em estudo epidemiológico, realizado com 82 idosos 

matriculados na Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIFAL-MG. Quanto à 

análise da RCQ, os autores verificaram 40,2% dos entrevistados em risco alto para estas 

doenças, cabe destacar que em torno de 91% da amostra era do sexo feminino.  

 Os dados referentes a imagem corporal autopercebida revelam predominância de 

idosas insatisfeitas, principalmente por excesso de peso, pois gostariam de ter silhuetas 

mais magras. Estes achados vão ao encontro de outros estudos realizados no Brasil, 

descritos a seguir. 

 Santana e Bertapelli (2012) em pesquisa sobre a percepção de tamanho e forma 

corporal em idosas ativas residentes no município de Toledo/PR, utilizando a escala de 

silhuetas para avaliar a imagem corporal, constataram que (57,1%) das entrevistadas se 

mostravam insatisfeita por excesso de peso. Entre mulheres idosas, praticantes de 

hidroginástica, 72,6% referiam insatisfação com a imagem corporal em função do 

excesso de peso (PEREIRA et al., 2009). No município de Jequié/ BA, Tribess, 

Virtuoso Júnior e Petroski (2010), identificaram que 54% das idosas participantes de 

grupos de convivência estavam insatisfeitas com sua imagem corporal associada a 

obesidade. 

O sobrepeso e a obesidade percutem de forma negativa não apenas na saúde 

física, mas favorecem à ocorrência de distúrbios psicológicos como a percepção 

negativa da imagem corporal e a baixa autoestima nos idosos (CHAIM; IZZO; SERA, 

2009).  Outro aspecto que pode estar associado a insatisfação das idosas com o seu 

próprio corpo relaciona-se aos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, os  quais 

tornam as mulheres idosas mais suscetíveis a perceber de modo negativo o seu corpo 

envelhecido (FERNANDES; GARCIA, 2010). Portanto, a percepção da imagem 

corporal está fortemente relacionada a forma como as pessoas vivenciam e veem o seu 

próprio corpo, sendo influenciada por inúmeros fatores. 

Em relação ao nível de atividade física total, o elevado número de idosas 

fisicamente ativas é um dado relevante e positivo, tendo-se em vista que a inatividade 
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física é comprovadamente a quarta maior causa de mortalidade no mundo, apesar das 

evidências acerca dos benefícios da atividade física para a saúde serem divulgados 

desde a década de 1950 (KOHL et al., 2012). Em levantamento realizado com idosas na 

cidade de Belém do Pará, Castro et al. (2010) demonstraram que 66,7% das 

investigadas foram classificadas como fisicamente inativa, não se beneficiando, assim, 

da proteção que a atividade física pode promover à saúde.  

Pesquisas com idosas que participam de grupos de convivência apresentam 

resultados similares ao do presente estudo quanto ao nível de atividade física total. 

Binotto, Borgatto e Farias (2010), utilizando-se do IPAQ, observaram a predominância 

de idosas consideradas como fisicamente ativas (82,1%). Rocha, Tribess e Virtuoso 

Júnior (2008) ao avaliarem a atividade física habitual e qualidade de vida de mulheres 

idosas com baixa condição econômica, inscritas na Associação de Amigos, Grupos de 

Convivência e Universidade Aberta a Terceira Idade (AAGRUTI), encontraram 64,5% 

das idosas com dispêndio maior do que 150 minutos por semana em atividades 

moderadas e vigorosas.  

A realização da atividade física doméstica mostrou ser no presente estudo, um 

hábito frequente, pois este foi o domínio da atividade física em que as entrevistadas 

despenderam maior gasto semanal, atingindo a média de 265,10 min/sem. Acredita-se 

que isto se deve a uma construção histórica e social relacionada ao gênero, visto que, de 

acordo com Cardoso et al. (2008), em gerações passadas a mulher deveria assumir o 

papel de cuidadora do lar, e o homem deveria trabalhar para o sustento da família. 

As atividades físicas de trabalho apresentaram-se como as de menor tempo gasto 

pelas idosas, fato já esperado, uma vez que apenas 24,2% da amostra ainda exerciam 

alguma ocupação remunerada ou voluntária. Toscano e Oliveira (2009) ao realizaram 

uma pesquisa com 587 mulheres idosas cadastradas em grupos de convivência, na 

cidade de Aracaju/SE observaram resultado similar, onde o domínio da atividade física 

no trabalho foi o que menos contribuiu para o nível de atividade física, com apenas 

16%.  De acordo com Martinez, Latorre e Fischer (2010), apesar da dificuldade do 

idoso em se manter no mercado de trabalho, a sua permanência pode refletir em 

consequências positivas tanto para a saúde e bem estar do trabalhador, como para a 

empresa e a sociedade.   
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Nas atividades físicas de transporte, a caminhada foi o tipo de deslocamento 

mais exercido pelas idosas. Este dado converge com os achados de Salvador, Reis e 

Florindo (2009), que ao investigar a prática de caminhada como forma de deslocamento 

e sua associação com a percepção do ambiente em idosos, constataram que 71,3% das 

idosas realizavam este tipo de atividade por pelo menos 10 minutos contínuos durante 

uma semana habitual. Acredita-se que a frequente prática de caminhada no domínio da 

atividade de transporte se justifica à medida que este tipo de deslocamento é o mais 

acessível para ser incorporado no cotidiano da população. 

Tendo em vista os fatores intervenientes para o nível de atividade física total das 

idosas, destaca-se que a autopercepção de saúde comparada com a de outras pessoas da 

mesma faixa etária esteve significativamente associada à variável dependente, e nenhum 

estudo foi encontrado apresentando esta mesma associação. Entretanto, analisando os 

domínios da atividade física separadamente e considerando que a autopercepção de 

saúde reflete-se no nível de atividade física, Mourão et al. (2013) a partir de um estudo 

com 319 idosos residentes em Maceió – AL, encontraram associação significativa da 

percepção da saúde relacionada à saúde física comparada com outra pessoa da mesma 

idade com atividade a física no transporte e no lazer.   

Considerando que a atividade física pode ser praticada em diferentes contextos 

do dia-a-dia, cabe destacar que, a avaliação de cada um dos seus domínios, precisa ser 

considerada para melhor compreensão dos fatores associados ao comportamento dos 

indivíduos em ser ativo ou inativo fisicamente. 

Neste sentido, os resultados obtidos na amostra estudada revelaram que o 

domínio da atividade doméstica foi o que apresentou maior proporção de idosas 

consideradas fisicamente ativas por terem atingindo o nível de atividade física 

recomendável como benéfico à saúde (≥150min/sem), estes resultados corroboram com 

outras investigações sobre o tema, as quais também utilizaram o IPAQ para avaliar o 

nível de atividade física em idosos (CARDOSO et al., 2008; CIFUENTES; SILVA, 

2013; KRUG et al., 2011).  

O presente estudo apontou uma diferença significativa do nível de atividade 

física doméstica com a imagem corporal autopercebida, assim, há evidências de que as 

idosas fisicamente ativas neste domínio estão mais insatisfeitas com a imagem corporal 
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devido ao excesso de peso. As atividades domésticas desempenham importante papel 

para a manutenção da capacidade funcional do idoso, entretanto, acredita-se que por não 

ser uma atividade estruturada, sendo realizada espontaneamente ao longo do dia, pode 

não proporcionar maiores benefícios relacionados às mudanças na composição corporal 

e outros aspectos físicos dos idosos. Outro fator a ser considerado, é que o estado 

nutricional influencia fortemente na percepção do corpo, sendo este um aspecto 

comumente relacionado à insatisfação com a imagem corporal em idosas (MENEZES et 

al., 2014).   

No tocante ao nível de atividade física de lazer, um dado interessante para ser 

analisado é a predominância de idosas classificadas como fisicamente inativas, apesar 

deste domínio ter se destacado na contribuição do tempo total das atividades avaliadas 

pelo IPAQ. De acordo com Zaitune et al. (2010), quando os outros domínios são 

considerados, é comum observar maiores níveis de atividade física total, principalmente 

pela elevada contribuição das atividades domésticas realizada pelas mulheres, sendo 

esta uma característica encontrada entre as entrevistadas.  

No presente estudo, a atividade física de lazer esteve associada à renda das 

idosas, com maior proporção de inatividade física entre aquelas com menor poder 

aquisitivo. Este dado também foi encontrado por Zaitune et al. (2010), ao avaliarem 

fatores associados à prática de atividade física global e de lazer, em idosos residentes 

em quatro regiões do Estado de São Paulo. Os autores identificaram associação entre o 

nível socioeconômico e a atividade física de lazer, com os idosos que recebiam até dois 

salários mínimos entre os menos ativos para esse tipo de atividade.  

Neste sentido, a baixa renda pode ser considerada um fator limitante à prática de 

atividades físicas no lazer, principalmente porque as atividades ofertadas em programas 

de exercícios físicos estruturados e com acompanhamento profissional, normalmente 

são pagos ou requerem a compra de algum acessório, limitando assim, à sua adesão 

(CASSOU et al., 2008).  

A prática de atividade física no lazer também esteve relacionada à melhor 

percepção do estado de saúde das idosas, portanto, cabe destacar que as mais 

fisicamente ativas neste contexto da atividade física, foram aquelas que percebiam seu 

estado de saúde atual como positivo. Carvalho, F. et al. (2012) apontaram que 
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indivíduos praticantes de exercícios físicos possuem melhor autopercepção de saúde do 

que aqueles que não praticam ou realizam menos atividades.  

Considerando os fatores que podem influenciar o nível de atividade física de 

lazer, a renda se manteve associada após delineamento do modelo multivariado, já a 

idade, que antes não havia se mostrado como variável associada apresentou diferença 

estatisticamente significativa. Para a variável problema de saúde, pode-se observar os 

efeitos de interação desta com as variáveis renda e idade, verificando a existência de 

uma interação significativa. Este resultado condiz com o estudo de Rocha et al. (2013) 

sobre os fatores associados à atividade física insuficiente no lazer em 562 idosos 

residentes no município de Feira de Santana/BA, onde, após análise multivariada, as 

variáveis idade e renda se mantiveram associadas à prática insuficiente de atividade 

física no lazer.  

Diante dos achados no modelo logístico ajustado, a probabilidade encontrada 

para o comportamento de ser fisicamente inativa no lazer (78,6%), maior do que a 

probabilidade estimada para o comportamento fisicamente ativo (53,8%) é consonante 

com a realidade da população idosa quanto ao nível de atividade física para o respectivo 

domínio. Inácio, Salvador e Florindo (2011) em estudo que teve por objetivo analisar a 

prática de atividade física no lazer em 385 idosos residentes em Ermelino Matarazzo/ 

SP, registraram uma prevalência de inatividade física equivalente a 87,5%. Zaitune et al. 

(2010), analisando os fatores associados a atividade física de lazer, identificaram que, 

dentre as 1.026 idosas entrevistadas, a inatividade física esteve presente em 74,3%.  

De modo geral, no presente estudo, os achados relacionados ao nível de 

atividade física total, evidenciam que as idosas participantes de programas 

institucionais, como a UnATI, associações e grupos de convivência, são mais ativas em 

suas atividades diárias, e isso talvez se deva ao fato de que nestes programas sejam 

realizadas atividades que estimulam o estilo de vida ativo e o autocuidado.  

Cabe ainda destacar que o resultado encontrado para o nível de atividade física 

de lazer, mostra-se preocupante, uma vez que a prática de atividade física realizada de 

forma regular, estruturada, planejada e bem orientada, propicia melhores benefícios aos 

idosos do que as atividades físicas desenvolvidas em outros contextos (CARDOSO et 

al., 2008). Dessa forma, recomendam-se maiores investimentos na educação para o 
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lazer ativo entre a população idosa, com vistas à diminuição das barreiras para a prática 

de exercícios físicos e ampliação do engajamento nestas atividades. Segundo Mourão et 

al. (2013), esse domínio da atividade física deve receber maior atenção por se tratar de 

atividades realizadas no tempo livre, que podem ser modificadas por campanhas de 

promoção de saúde e políticas públicas.   
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7 CONCLUSÃO 

 A promoção da prática regular de atividade física para um envelhecimento bem 

sucedido perpassa pela compreensão dos fatores determinantes do estilo de vida dos 

indivíduos. Assim, o presente estudo se propôs a identificar o nível de atividade física e 

avaliar os fatores associados em idosas participantes de um programa de educação 

permanente, e, para tanto, também foram investigadas as características 

sociodemográficas, condições de saúde, perfil antropométrico e imagem corporal 

autopercebida. 

 Os objetivos foram alcançados, revelando que as idosas participantes das 

atividades oferecidas pela UnATI/UFPE foram consideradas em sua maioria como 

fisicamente ativas e, os achados deste estudo, sugerem uma associação entre o nível de 

atividade física total e a percepção de saúde comparada com a de outras pessoas da 

mesma faixa etária. Também pôde-se observar que as idosas mais ativas têm uma 

melhor percepção do seu estado de saúde, mesmo que sejam acometidas por morbidades 

associadas, o que reforça a importância de um estilo de vida ativo nesta população. 

Além disso, foi verificado de acordo com análise dos diferentes domínios da 

atividade física, que a prática de atividade doméstica é a mais realizada pela população 

idosa feminina e, as idosas mais ativas neste domínio, apontaram estar mais insatisfeitas 

com sua imagem corporal por excesso de peso. Outro domínio a ser destacado neste 

estudo foi o da atividade física de lazer, no qual prevaleceu a inatividade, sendo que este 

comportamento esteve associado às idosas com menor renda. Portanto, estes resultados 

revelam a necessidade de programas que desenvolvam atividades físicas estruturadas e 

efetivas, a fim de estimular e proporcionar uma maior prática de exercício físico 

devidamente orientado por profissionais da área possibilitando maiores benefícios 

físico, psicológico e social. 

É importante destacar o tipo metodológico desta pesquisa como uma limitação, 

visto que estudos transversais estão sujeitos ao viés de causalidade reversa, uma vez que 

a exposição e os fatores são coletados em um mesmo momento, não permitindo 

identificar associações causais. Assim, esse cuidado é fundamental ao se considerar as 

associações encontradas para o nível de atividade física. 
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 Dessa maneira, este estudo serve, entre outras contribuições, para a 

caracterização da atividade física em mulheres idosas que participam de programas de 

educação permanente. Aspecto que auxilia na compreensão dos fatores associados aos 

hábitos de vida desta população e contribui para fomentar discussões e novos estudos a 

cerca de temas como a prática de atividade física em todos os seus domínios e a 

promoção da saúde. O estudo reforça ainda a importância de programas institucionais, 

que proporcionem a este grupo populacional vivências para um estilo de vida mais 

ativo, assim, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

(Adaptado do Questionário BOAS, VERAS e DUTRA, 2008) 

Título da pesquisa: NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS 
EM MULHERES IDOSAS.  

 

Data da Entrevista:___/___/___ 

Entrevistador:____________________________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:__________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Telefone:_____________________ 

Curso da UnATI que participa:______________________________ 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Data de nascimento:___/___/___ 

Portanto, a Sra. está com______ anos completos. 

 

2.  Qual é sua escolaridade máxima completa? 

 
(1) Nenhuma 

(2) Primário incompleto 

(3) Primário completo 

(4) 1º Grau incompleto 

(5) 1º Grau completo 

(6) 2º Grau incompleto  

(7) 2º Grau completo 

(8) Superior incompleto 

(9) Superior completo 

(0) NR/NS 

 

3. Atualmente, qual é o seu estado conjugal? 

(1) Casada/Morando junto com companheiro 

(2) Viúva 

(3) Divorciada 

(4) Nunca casou/Solteira 

(0) NR/NS 

Nº do questionário: 
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4. Com quem a Sra. Mora? 

(1) Sozinha  
(2) Familiar (s). Qual (s)?________________________________________ 
(3) Não familiar 
(0) NR/NS 

 

5. Qual a sua situação previdenciária? 

(1) Aposentada 

(2) Pensionista 

(3) Aposentada/Pensionista 

(4) Nenhuma das condições 

(0) NR/NS 

 

 

6. Atualmente a Sra. exerce alguma ocupação? 

(1) Sim. Qual?_____________________________ 

(2) Não 

(3) NR/NS 

 

7. Em média, a sua renda mensal é em torno de: 

(0) Menor que um salário mínimo (Até R$ 724,00) 

(1) De um a dois salários mínimos (De R$ 724,00 a R$ 1.448,00) 

(2) De dois a três salários mínimos (De R$ 1.448,00 a R$ 2.172,00) 

(3) Mais de três salários mínimos (Mais de R$ 2.172,00) 

(4) NR/NS 

 

8. Para suas necessidades básicas (alimentação, moradia e saúde), o que a Sra. 

ganha: 

(5) Dá e sobra 

(6) Dá na conta certa 

(7) Sempre falta  

(0) NR/



DADOS DE SAÚDE: 

 

Agora, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre sua saúde. 

 

9. Em geral, a Sra. diria que sua saúde está: 

(1) Ótima 

(2) Boa 

(3) Ruim 

(4) Péssima 

(0) NR/NS 

 

10. Em comparação com os últimos cinco anos, a Sra. diria que sua saúde hoje é: 

(1) Melhor 

(2) Mesma coisa 

(3) Pior 

(0) NR/NS 

 

11.  Em comparação com as outras pessoas de sua idade, a Sra. diria que sua saúde 

está: 

(1) Melhor 

(2) Igual 

(3) Pior 

(0) NR/NS 

 

12.  Atualmente a Sra. tem algum problema de saúde que foi diagnosticado por 

algum médico ou profissional de saúde? 

(1) Sim 

(2) Não 

(0) NR/NS 

 

13. Caso positivo, qual(s) são os principais problemas de saúde que a Sra. está 
enfrentando? Entrevistador: listar até 4 problemas de saúde. 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 
 

Nome:_____________________________________________________ 

Idade:________ 

Data da Entrevista:___/___/___ 

Entrevistador:_____________________________________ 

 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS: 

 

Peso corporal (kg):_______________     

Altura (m):______________________  

IMC:____________ 

  

Circunferência Cintura (cm):_______   

Circunferência Quadril (cm):_______   

Relação Cintura Quadril – RCQ (cm):_________ 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C – Folder informativo sobre Atividade Física

 

Procure realizar os movimentos 
respiratórios de tal forma que haja pouco 

movimento do peito e mais movimentos da 
barriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARINE KAMILLA DE LIMA CARVALHO 

MESTRANDA EM SAÚDE COLETIVA 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA CREF: 

6690-G/CE 

 

MONYKE CABRAL E SILVA 

BOLSISTA E ESTUDANTE DE PSICOLOGIA 

 

ODON DE SOUZA SITÔNIO NETO 

BOLSITA E ESTUDANTE DE ODONTOLOGIA 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE  

- UFPE-  

                           

SEJA FISICAMENTE ATIVO 

E MELHORE SUA 

QUALIDADE DE VIDA! 
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APÊNDICE C - Folder informativo sobre Atividade Física 

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE 

FÍSICA 

VOCÊ SABIA? 

Que a  atividade física, realizada com 
regularidade, é uma das principais bases para a 
manutenção da saúde, em qualquer idade. Ela 
se torna ainda mais importante para os idosos. 
 
MAS QUAIS SÃO OS REAIS BENEFÍCIOS 
DA ATIVIDADE FÍSICA PARA A SUA 
SAÚDE? 

A atividade física é uma chance para se divertir, 
estar com amigos e família, melhorar o 
condicionamento físico, além de ser um 
PODEROSO “medicamento” preventivo contra 
doenças que surgem devido ao comportamento 
sedentário. 
 

AINDA NÃO ACABOU! SÃO MUITOS OS 
BENEFÍCIOS DE SER FISICAMENTE 
ATIVO, POIS PODE PROPORCIONAR: 

- Melhoria da força muscular e da 
flexibilidade; 
 

- Manutenção do peso; 
- Diminuição do risco de lesões musculares; 
- Melhoria do condicionamento cardíaco e 
respiratório, que consequentemente diminui o 
risco de doenças do coração, como a 
hipertensão e infartos; 
- Melhoria do controle do diabetes; 
- Melhoria da coordenação motora e do 
equilíbrio, diminuindo consideravelmente o 
risco de quedas; 
- Melhoria da autoestima, do bem-estar social, 
diminuindo o risco de aparecimento da 
depressão e da ansiedade. 

Lembre-se:  
Antes de iniciar qualquer exercício físico 
procure a orientação de um profissional 

habilitado! 
 
 
 
 

 
 
 

MEXA-SE!!! 
 
 

RESPIRE FUNDO E SIGA ESSA DICA! 

Técnica de Respiração Diafragmática 
Benefícios: Controle da pressão arterial; 
diminuição dos sintomas de estresse, ansiedade 
e síndrome do pânico; reestabelecimento do 
equilíbrio emocional; melhoria na qualidade do 
sono, e outros benefícios à saúde física e 
mental. 
Frequência: Realizar todos os dias, entre 5 a 10 
minutos.  
Como fazer: 

1. Coloque-se de forma confortável sentado ou 
deitado; 

2. Ponha uma mão no abdômen (barriga) e a outra 
no tórax (acima do peito); 

3. Feche os olhos e concentre-se na sua 
respiração; 

4. Inspire (puxe o ar) pelo nariz e leve o ar até o 
abdômen. Imagine que você está enchendo uma 
bola de sopro que está dentro da sua barriga; 

5. Retenha o ar no abdômen por dois segundos; 
6. Expire (solte o ar) lentamente pela boca; 
7. Reinicie os movimentos invertendo as posições 

das mãos. Lembre-se de manter a atenção 
apenas na sua respiração.
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

A senhora está sendo convidada a participar da pesquisa “NÍVEL DE ATIVIDADE 
FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS EM MULHERES IDOSAS” que está sendo desenvolvida 
pela Profissional de Educação Física Karine Kamila de Lima Carvalho (Aluna de Mestrado da 
instituição UFPE). 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o nível de atividade física e os fatores 
associados em idosas participantes de um programa de educação permanente. Como benefício, 
ao final do estudo espera-se que as informações coletadas possam contribuir para a elaboração 
de estratégias que permitam melhorar a saúde e qualidade de vida do idoso inscrito em 
programa de educação permanente com vistas à funcionalidade física e autonomia. 

Será realizada uma entrevista e também serão verificadas as seguintes medidas: peso, 
altura e medidas da cintura e quadril, que não causarão danos à sua saúde. 

Vale salientar que sua participação é voluntária e lhe será garantido e respeitado o 
direito de interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento. Sua participação no 
estudo não acarretará despesas para a senhora, assim como também não receberá pagamento.  

As informações obtidas ficarão em segredo, sendo respeitada a sua privacidade no 
momento da entrevista. As informações serão armazenadas no Departamento de Medicina 
Social em armário particular, sob a responsabilidade da pesquisadora, podendo os resultados 
obtidos ser usados apenas para alcançar os objetivos deste trabalho, incluindo publicações em 
revistas científicas.  

A pesquisa apresenta o risco de constrangimento para o entrevistado, porém as 
perguntas serão conduzidas de forma a diminuir este risco, uma vez que os entrevistadores 
foram treinados.  

A responsável pela pesquisa estará à disposição para responder e esclarecer qualquer 
dúvida que tenha em relação aos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 
relacionados à pesquisa. Além disso, durante a entrevista a senhora poderá fazer perguntas e 
esclarecer suas dúvidas.  

Contato para informações:  
Orientador (a): Ana Paula de Oliveira Marques 
Autor (a): Karine Kamila de Lima Carvalho 
Endereço para contato: Av. Prof. Moraes Rego, s/n. Cidade Universitária. Recife – PE.  
CEP: 50670-901  
Telefone: (81) 96763004 / (81) 21268588 
 
Consentimento 
 

Após leitura do documento e esclarecida às dúvidas que julgo necessárias sobre o 
estudo, declaro que concordo em participar voluntariamente do mesmo e assino o presente 
documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha posse.   
 

Recife, _______ de _____________________________________ de 2014.  
 

 
_________________________________ 

Assinatura do participante 
     

_________________________________
Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO A - ESCALA DE SILHUETAS 
(Stunkard et al.,1983) 

 

Nome:______________________________________________Idade:_______ 

Data da Entrevista:___/___/___ 

Entrevistador:_____________________________________ 

 

A seguir a Sra. tem uma série de 9 figuras para as mulheres. Observe cuidadosamente 

cada uma das figuras e responda qual o número da figura correspondente às seguintes 

perguntas. Lembre que não há respostas certas ou erradas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qual aparência física mais se parece com você ATUALMENTE? 

(  ) 1  (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9  

2. Qual aparência física que você GOSTARIA DE TER? 

(  ) 1  (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9  
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 ANEXO B - (Benedetti; Mazo; Barros, 2004) 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO D - Tabela complementar da apresentação dos resultados das condições 
de saúde da amostra 

Tabela A – Número (n) e percentagem (%) dos tipos de morbidades prevalentes nas idosas participantes 
da UnATI/UFPE. Recife, 2014. 

Problemas de saúde n % 

Doenças infecciosas e parasitárias  
 

Erisipela 2 100,0 
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas  

 
Diabetes 32 61,5 
Hipercolesterolemia 14 26,9 
Hipergliceridemia 3 5,8 
Problemas na tireóide 3 5,8 

Transtornos mentais e comportamentais  
 

Depressão 4 100,0 
Doenças do sistema nervoso  

 
Nevralgia do trigêmeo 1 100,0 

Doenças do olho  
 

Catarata 3 27,3 
Glaucoma 7 63,6 
Retinopatia 1 9,1 

Doenças do ouvido e da pófise mastoide   
Labirintite 5 83,3 
Problema de audição 1 16,7 

Doenças do aparelho circulatório   
Hipertensão 87 90,6 
Cardiopatias 6 6,3 
Problemas circulatórios 3 3,1 

Doenças do aparelho respiratório   
Asma / Enfisema pulmonar 3 50,0 
Bronquite 1 16,7 
Rinite/Sinusite 2 33,3 

Doenças do aparelho digestivo   
Gastrite/ Refluxo 9 52,9 
Hérnia umbilical 1 5,9 
Problemas no intestino 3 17,6 
Esteatose hepática 3 17,6 
ATM 1 5,9 

Doenças do sistema osteoarticular e do tecido conjuntivo   
Artrite 9 9,5 
Artrose 28 29,5 
Osteoporose 20 21,1 
Osteopenia 13 13,7 
Reumatismo 2 2,1 
Problemas na coluna/ posturais 15 15,8 
Tendinite 3 3,2 
Calsificação do calcâneo 3 3,2 
Síndrome de Dupuytren 1 1,1 
Arterite Temporal 1 1,1 

Doenças do aparelho geniturinário   
Incontinência urinária/Bexiga hiperativa 2 66,7 

Hidronefrose 
TOTAL 

1 
293 

33,3 
100,0 
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ANEXO E – Tabelas complementares da apresentação dos resultados dos 
domínios do IPAQ relacionados com as variáveis independentes 

Tabela B – Nível de atividade física no trabalho em idosas segundo as variáveis 
sociodemográficas. UnATI/UFPE. Recife, 2014 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

P valor (1) Ativa Inativa 
N % N % 

Faixa Etária (anos) 
60 a 64 anos 29 (19,5) 0 0 29 100,0 0,6444 
65 - 69 anos 55 (36,9) 2 3,6 53 96,4 

 
70 - 74 anos 40 (26,8) 2 5 38 95,0 

 
75 - 79 anos 14 (9,4) 0 0 14 100,0 

 
80 anos ou mais 11 (7,4) 0 0 11 100,0 

 
Escolaridade (anos de estudo 
com aprovação)       

0 3 (2,0) 0 0 3 100,0 0,8436 
1 a 4 23 (15,4) 1 4,3 22 95,7 

 
5 a 8  17 (11,4) 0 0 17 100,0 

 
9 a 11 58 (38,9) 1 1,7 57 98,3 

 
12 ou mais 48 (32,2) 2 4,2 46 95,8 

 
Estado conjugal 

      
Casada/Morando junto 51 (34,2) 0 0 51 100,0 0,1687 
Viúva 47 (31,5) 2 4,3 45 95,7 

 
Divorciada 29 (19,5) 0 0 29 100,0 

 
Nunca se casou/Solteira 21 (14,1) 2 9,5 19 90,5 

 
Não sabe/Não respondeu 1 (0,7) 0 0 1 100,0 

 
Companhia na moradia 

      
Familiar 

102 
(68,5) 

0 0 102 100,0 0,0074* 

Não Familiar 3 (2,0) 0 0 3 100,0 
 

Sozinha 44 (29,5) 4 9,1 40 90,9 
 

Situação previdenciária       
Aposentada 86 (57,7) 4 5,0 82 95,3 0,556 
Pensionista 26 (17,4) 0 0 26 100,0 

 
Aposentada e Pensionista 17 (11,4) 0 0 17 100,0 

 
Nenhuma das condições 17 (11,4) 0 0 17 100,0 

 
Não sabe/Não respondeu 3 (2,0) 0 0 3 100,0 

 
Ocupação profissional        

Sim 36 (24,2) 4 11,1 32 88,9 0,0003*  

Não 
113 

(75,8) 
0 0 113 100 

 
Renda mensal individual       

< 1 salário mínimo 17 (11,4) 0 0 17 100,0 0,7145 
De 1 a 2 salários mínimos 68 (45,6) 3 4,4 65 95,6 

 
De 2 a 3 salários mínimos 24 (16,1) 0 0 24 100,0 

 
> 3 salários mínimos 33 (22,1) 1 3,0 32 97,0 

 
Não sabe/ Não respondeu 7 (4,7) 0 0 7 100,0  

(1): Teste Qui-Quadrado de Pearson; (*): p<0,05 
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Tabela C – Nível de atividade física no trabalho em idosas segundo as condições de 
saúde, medidas antropométricas e imagem corporal autopercebida. UnATI/UFPE. 
Recife, 2014. 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

P valor(1) Ativa Inativa 
N % N % 

Percepção do estado de saúde 
atual      

Positiva (ótima e boa) 137(91,9) 3 2,2 134 97,8 0,2067 
Negativa (ruim e péssima) 12(8,1) 1 8,3 11 91,7 

 
Percepção do estado de saúde 
comparado aos últimos 5 anos       

Melhor 35(23,5) 1 2,9 34 97,1 0,9678 
Mesma coisa 60(40,2) 2 3,3 58 96,7 

 
Pior 53(35,6) 1 1,9 52 98,1 

 
Não sabe/ Não respondeu 1(0,7) 0 0 1 100 

 
Percepção do estado de saúde 
comparado com outras idosas       

Melhor 28(18,8) 0 0 28 100 0,7039 
Igual 111(74,5) 4 3,6 107 96,4 

 
Pior 3(2,0) 0 0 3 100 

 
Não sabe/ Não respondeu 7(4,7) 0 0 7 100 

 
Problemas de saúde 

      
Sim 129(86,6) 4 3,1 125 96,9 0,7271 
Não 19(12,7) 0 0 19 100 

 
Não sabe/ Não respondeu 1(0,7) 0 0 1 100 

 
IMC 

      
Baixo peso 13(8,7) 0 0 13 100 0,8116 
Eutrofia 63(42,3) 2 3,2 61 96,8 

 
Sobrepeso 73(49,0) 2 2,7 71 97,3 

 
Circunferência da cintura 

      
Adequada 26(17,0) 1 3,8 25 96,2 0,5399 
Risco aumentado 34(23,0) 0 0 34 100 

 
Risco muito aumentado 89(60,0) 3 3,4 86 96,6 

 
RCQ 

      
Risco Baixo 9(6,0) 0 0 9 100 0,3048 
Risco Moderado 39(26,2) 1 2,6 38 97,4 

 
Risco Alto 50(33,6) 0 0 50 100 

 
Risco Muito Alto 51(34,2) 3 5,9 48 94,1 

 
Imagem corporal autopercebida 

      
Insatisfação por Excesso de Peso 104(69,8) 2 1,9 102 98,1 0,4988 
Insatisfação por Magreza 7(4,7) 0 0 7 100 

 
Satisfação 38(25,5) 2 5,3 36 94,7  

(1): Teste Qui-Quadrado de Pearson; IMC = Índice de massa corporal; RCQ = Relação cintura/quadril 
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Tabela D – Nível de atividade física no transporte/deslocamento em idosas segundo as 
variáveis sociodemográficas. UnATI/UFPE. Recife, 2014. 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

P valor(1) Ativa Inativa 
N % N % 

Faixa Etária (anos) 
60 a 64 anos 29(19,5) 21 0 23 79,3 0,4371 
65 - 69 anos 55(36,9) 20 3,6 44 80,0 

 
70 - 74 anos 40(26,8) 33 5,0 27 67,5 

 
75 - 79 anos 14(9,4) 29 0 10 71,4 

 
80 anos ou mais 11(7,4) 9 0 10 90.9 

 
Escolaridade (anos de estudo 
com aprovação)       

0 3(2,0) 1 33,3 2 66,7 0,657 
1 a 4 23(15,4) 8 34,8 15 65,2 

 
5 a 8  17(11,4) 4 23,8 13 76,5 

 
9 a 11 58(38,9) 13 22,4 45 77,6 

 
12 ou mais 48(32,2) 9 18,8 39 81,3 

 
Estado conjugal 

      
Casada/Morando junto 51(34,2) 9 17,6 42 82,4 0,1504 
Viúva 47(31,5) 16 34,0 31 66,0 

 
Divorciada 29(19,5) 8 27,6 21 72,4 

 
Nunca se casou/Solteira 21(14,1) 2 9,5 19 90,5 

 
Não sabe/Não respondeu 1(0,7) 0 0 1 100,0 

 
Companhia na moradia 

      
Familiar 102(68,5) 25 24,5 77 75,5 0,8000 
Não Familiar 3(2,0) 1 33,3 2 66,7 

 
Sozinha 44(29,5) 9 20,5 35 79,5 

 
Situação previdenciária 

      
Aposentada 86(57,7) 16 18,6 70 81,4 0,0976 
Pensionista 26(17,4) 11 42,3 15 57,7 

 
Aposentada e Pensionista 17(11,4) 5 29,4 12 70,6 

 
Nenhuma das condições 17(11,4) 3 17,6 14 82,4 

 
Não sabe/Não respondeu 3(2,0) 0 0 3 100,0 

 
Ocupação profissional  

      
Sim 36(24,2) 7 19,4 29 80,6 0,5109 
Não 113(75,8) 28 24,8 85 75,2 

 
Renda mensal individual 

      
< 1 salário mínimo 17(11,4) 5 29,4 12 70,6 0,8999 
De 1 a 2 salários mínimos 68(45,6) 16 23,5 52 76,5 

 
De 2 a 3 salários mínimos 24(16,1) 4 16,7 20 83,3 

 
> 3 salários mínimos 33(22,1) 8 24,2 25 75,8 

 
Não sabe/ Não respondeu 7(4,7) 2 28,6 5 71,4 

 
(1): Teste Qui-Quadrado de Pearson 
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Tabela E – Nível de atividade física no transporte/deslocamento em idosas segundo as 
condições de saúde, medidas antropométricas e imagem corporal autopercebida. 
UnATI/UFPE. Recife, 2014. 

Variáveis N (%) 
Nível de Atividade Física 

P valor(1) Ativa Inativa 
N % N % 

Percepção do estado de saúde 
atual      

Positiva (ótima e boa) 137(91,9) 31 22,6 106 77,4 0,4016 
Negativa (ruim e péssima) 12(8,1) 4 33,3 8 66,7 

 
Percepção do estado de saúde 
comparado aos últimos 5 anos       

Melhor 35(23,5) 11 31,4 24 68,6 0,53884 
Mesma coisa 60(40,2) 14 23,3 46 76,7 

 
Pior 53(35,6) 10 18,9 43 81,1 

 
Não sabe/ Não respondeu 1(0,7) 0 0 1 100,0 

 
Percepção do estado de saúde 
comparado com outras idosas       

Melhor 28(18,8) 9 32,1 19 67,9 0,31623 
Igual 111(74,5) 25 22,5 86 77,5 

 
Pior 3(2,0) 1 33,3 2 66,7 

 
Não sabe/ Não respondeu 7(4,7) 0 0 7 100,0 

 
Problemas de saúde 

      
Sim 129(86,6) 32 24,8 97 75,2 0,5891 
Não 19(12,7) 3 15,8 16 84,2 

 
Não sabe/ Não respondeu 1(0,7) 0 0 1 100,0 

 
IMC 

      
Baixo peso 13(8,7) 0 7,7 12 92,3 0,3552 
Eutrofia 63(42,3) 2 23,8 48 76,2 

 
Sobrepeso 73(49,0) 2 26,0 54 74,0 

 
Circunferência da cintura 

      
Adequada 26(17,0) 1 3,8 25 96,2 0,0177*  

Risco aumentado 34(23,0) 0 20,6 27 79,4 
 

Risco muito aumentado 89(60,0) 3 30,3 62 69,7 
 

RCQ 
      

Risco Baixo 9(6,0) 0 0 9 100,0 0,0072*  

Risco Moderado 39(26,2) 1 15,4 33 84,6 
 

Risco Alto 50(33,6) 0 18,0 41 82,0 
 

Risco Muito Alto 51(34,2) 3 39,2 31 60,8 
 

Imagem corporal autopercebida 
      

Insatisfação por Excesso de Peso 104(69,8) 2 26,0 77 74,0 0,2687 
Insatisfação por Magreza 7(4,7) 0 0 7 100,0 

 
Satisfação 38(25,5) 2 21,1 30 78,9 

 
(1): Teste Qui-Quadrado de Pearson; (*): p<0,05 
IMC = Índice de massa corporal; RCQ = Relação cintura/quadril 
 

 


