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Resumo 

A identificação de fatores que interferem no declínio da condição funcional é útil 

no planejamento de ações direcionadas as melhorias nas condições de vida das 

pessoas idosas. O propósito dessa investigação foi o de analisar a relação dos 

aspectos sócio-demográficos e referentes a saúde com a condição funcional em 

mulheres idosas de baixa renda do nordeste brasileiro. Este estudo teve um 

delineamento transversal, tendo uma amostra representativa de 222 mulheres, com 

média de 70 anos (± 7,2) pertencentes a grupos de convivência e que eram residentes 

na zona urbana do município de Jequié, Bahia. Para tanto foi conduzida uma bateria 

de testes de desempenho físico para avaliação da aptidão funcional previamente 

testada em estudo piloto, coletadas medidas antropométricas com a comparação de 

medidas referidas com as reportadas para o peso e estatura, além da aplicação de 

uma entrevista contendo questões relativas às variáveis sócio-demográficas, 

condições clínicas, saúde percebida, condições físicas e comportamentais. Para 

análise estatística foram utilizados procedimentos da estatística descritiva (freqüência, 

média, desvio padrão e distribuição percentílica) e o cálculo da respectiva razão de 

chances mediante regressão logística binária, para análise de fatores 

hierarquicamente agrupados; p<0,05. Encontrou-se uma prevalência de 56% (n=122) 

de mulheres consideradas com limitações funcionais do tipo moderada ou grave, nos 

quais a partir de análise multivariada hierarquizada, verificaram-se associação 

significativa com a faixa etária superior a 80 anos (p=0,02), condições de viuvez 

(p=0,04), presença de hipertensão arterial (p=0,001), e inatividade física no lazer 

(p=0,03). Já para as incapacidades funcionais a prevalência foi de 46,8% (n=104) 

sendo associada ao aumento da idade (p=0,01), hospitalização (p=0,02), ausência de 

práticas de atividades físicas ao longo da vida (p=0,001) e a ocorrência de alterações 

na função cognitiva (p=0,001). A tabela normativa para os parâmetros de aptidão 
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física gerada favorece aos profissionais de saúde no diagnóstico das condições de 

saúde e na prescrição de exercícios físicos. As características identificadas que se 

associaram às limitações funcionais/incapacidades funcionais sugerem uma complexa 

rede causal na determinação da condição funcional em mulheres idosas. No entanto, 

ações direcionadas ao incentivo da prática de atividades físicas no lazer e a 

preservação da função cognitiva podem contribuir para uma vida com mais qualidade 

a estas pessoas. Esta investigação teve a abordagem multidisciplinar ao envolver 

elementos da psicologia, nutrição e da Educação Física na elucidação do objeto de 

estudo relacionado à condição funcional de mulheres idosas. 

Palavras chave: saúde do idoso, fatores socieconômicos, limitações funcionais, 

desempenho físico. 



1- INTRODUÇÃO  

Durante as últimas duas décadas, a associação de baixos níveis de atividade 

física, com o aumento do risco de doença crônica e do declínio funcional em idosos 

favoreceu o aumento das investigações na área da saúde. É de entendimento, entre 

os especialistas da área, que a quantidade de atividade física tende a diminuir com o 

aumento da idade cronológica1. Os indivíduos com idade mais avançada e com bons 

níveis de atividades físicas, são aqueles que possuem melhor capacidade funcional, 

quando comparados às pessoas menos fisicamente ativas2. 

A capacidade que os idosos têm de manter-se independentes está vinculada à 

manutenção das valências físicas relacionadas à aptidão física (força muscular, 

equilíbrio, flexibilidade, resistência cardiovascular)3,4. Há clara evidência de 

associação, tanto da atividade física como da aptidão física no estado de saúde das 

pessoas. A inatividade física é um fator preponderante no declínio da aptidão física 

funcional (aptidão funcional), caracterizada, por Rikli e Jones5, como a capacidade 

fisiológica para executar de forma normal, segura e independente, as atividades 

cotidianas na ausência de fadiga imprópria. 

Os profissionais da área da saúde, que lidam diretamente com programas de 

atividade física em seu dia-a-dia, não têm com clareza critérios ou mesmo normas de 

referência, na avaliação da aptidão funcional. E, nem tão pouco esclarecimento de 

aspectos que possam estar relacionados com as limitações funcionais em 

comunidades de baixa renda, a exemplo da maior parte dos municípios no interior das 

regiões norte e nordeste do país.  

Daí, a motivação para a condução dessa investigação, intitulada “Aptidão 

funcional e comportamentos relacionados à saúde das pessoas idosas do município 

de Jequié, BA”. Essa temática é abordada, a partir da determinação de um indicador 
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de limitação funcional, que foi construído através dos resultados dos testes de 

desempenho físico, conjugados com o de auto-percepção, sendo na seqüência 

analisados os fatores sócio-demográficos, clínicos, saúde percebida e 

comportamentais que poderiam estar inter-relacionados.  

Dentro deste contexto, o levantamento das características analisadas nessa 

investigação possibilita o desenvolvimento de normas para a avaliação e a 

identificação da condição funcional, sendo útil no acompanhamento e na prescrição 

individualizada de atividades físicas, servindo como referência para fundamentar 

estratégias de programas, na promoção de saúde e de diagnóstico, em possíveis 

ações intervencionistas que venham a ser desenvolvidas.  

A hipótese apresentada nesse estudo é que componentes sócio-demográficos, 

condições clínicas, saúde percebida, condições físicas e comportamentais estariam 

relacionados com as limitações funcionais em mulheres idosas. Com base no exposto, 

surgiu a necessidade de realização de estudo com objetivos de estabelecer normas 

para avaliação da aptidão funcional em pessoas idosas; e, por intermédio da 

regressão logística binária analisar fatores hierarquicamente agrupados (sócio-

demográficos, aspectos clínicos e comportamentais), que possam estar associados, 

com a condição funcional de mulheres idosas residentes em comunidades de baixa 

renda. 



2- REVISÃO DA LITERATURA  

O incremento do contingente de idosos, nas sociedades modernas, faz emergir 

a necessidade de buscar meios que favoreçam a manutenção e/ou melhoria da 

capacidade funcional em pessoas mais velhas, ajudando-as a manter a 

independência na comunidade. Estudos realizados por Leveille et al6 evidenciaram 

que o declínio físico, na velhice, está relacionado a causas múltiplas, envolvendo uma 

combinação do envelhecimento biológico, doenças e certos padrões de estilo de vida, 

como baixos níveis de atividade física.  

Há evidências, na literatura, de que o declínio da autonomia funcional é evitável 

e reversível, pela descoberta precoce das debilidades físicas associadas a 

intervenções apropriadas7,8. O nível reduzido de atividade física e o número crescente 

de doenças crônicas, que geralmente acompanham o envelhecimento, 

freqüentemente criam um ciclo vicioso: doenças e incapacidades reduzem o nível de 

atividade física, o que, por sua vez, tem efeito negativo na capacidade funcional, 

aumentando as incapacidades decorrentes das doenças9. 

Em entendimento que a atividade física é um comportamento e que a aptidão 

física é o “produto” dessa prática, passa ser necessário a investigação desses 

componentes, para melhor compreensão dos fatores que possam estar associados 

com as limitações funcionais.  

A aptidão física expressa a capacidade funcional direcionada à realização da 

atividade física, representada por um conjunto de componentes que são inatos, 

adquiridos ou alterados, que se relacionam com a saúde e o desempenho atlético10. A 

aptidão física pode ser analisada sob duas categorias: uma direcionada à 

performance esportiva e a outra à saúde11. 
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A aptidão física relacionada à saúde é baseada em quatro componentes: 

dimensão morfológica (composição corporal, distribuição da gordura corporal); 

dimensão funcional motora (função cardiorrespiratória, consumo máximo de oxigênio, 

função músculo-esquelética, força, resistência muscular, flexibilidade); dimensão 

fisiológica (pressão sanguínea, tolerância à glicose e sensibilidade insulínica, 

oxidação de substratos, níveis de lipídios sanguíneos e perfil das lipo-proteínas) e 

dimensão comportamental (tolerância ao estresse)10. 

Essas qualidades físicas, denominadas como aptidão física relacionada à 

saúde, são parâmetros genéricos, pois, em determinados subgrupos populacionais, 

outros parâmetros físicos podem ser mais pronunciados. Nas pessoas idosas, se 

entende que a independência nas atividades do dia-a-dia exige a manutenção do 

equilíbrio, coordenação, tempo de reação, além dos demais parâmetros genéricos 

associados a saúde (força muscular, capacidade aeróbica, flexibilidade e composição 

corporal). 

Na avaliação da aptidão funcional, há necessidade de medidas eficazes que 

possam ser realizadas com segurança em pessoas idosas12. Apesar da escassez de 

protocolos avaliativos para populações que apresentam múltiplas limitações, alguns 

estudos vêm sendo realizados como forma de avaliar o desempenho físico em 

idosos5,12,13, no sentido de indicar limitações funcionais na realização de atividades 

específicas da vida diária. 

Entre os protocolos para avaliação da aptidão funcional, se destaca o conjunto 

de testes físicos propostos por Rikli e Jones5 denominado, no idioma inglês, de 

“Fullerton Functional Fitness Test”. Trata-se de uma bateria de avaliação da aptidão 

funcional14, sendo altamente efetivo na determinação do desempenho funcional nas 

atividades instrumentais da vida diária em indivíduos mais idosos. 
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O declínio funcional, com o avanço da idade cronológica é relatado em diversos 

inquéritos populacionais15,16,17. No entanto, convém destacar as divergências, na 

comunidade científica, quanto aos métodos para avaliação das limitações funcionais, 

ressaltando aspectos positivos e limitações dos métodos de avaliação por testes de 

auto-percepção, em relação aos testes de desempenho7,18. 

Em alguns modelos conceituais, fatores específicos de doenças são 

focalizados como a causa principal do declínio da aptidão física, predispondo às 

limitações funcionais8,9. Lawrence e Jette19 entendem que as limitações funcionais no 

desempenho das tarefas básicas agem como mediadores primários na causa de 

doenças e no declínio da aptidão física. No entanto, estudos realizados por Morey et 

al20 acrescentam a aptidão física aos modelos teóricos de entendimento do processo 

de origem das limitações funcionais. A inclusão da aptidão física como um precursor 

para a fase de patologia, permite examinar a relação entre aptidão e limitações 

funcionais, independentemente da patologia. 

No Brasil, estudo realizado por Rosa et al16, investigando a relação dos fatores 

associados à autonomia funcional na população residente na cidade de São Paulo, 

ficou destacado uma série de fatores responsáveis pela perda da autonomia funcional, 

dentre esses fatores estão em destaque: a percepção negativa da condição de saúde 

e a redução das relações sociais, que está associada ao menor nível de atividade 

física habitual.  

Apesar dos reconhecidos benefícios da atividade física à saúde das pessoas, 

não está claro na literatura o quanto de atividade física21 ou de níveis de aptidão 

física22 são necessários para promover um estado funcional independente. Os estudos 

desenvolvidos até o momento têm procurado analisar as variáveis de aptidão física 

enfocando as relações com os processos crônicos degenerativos23,24,25, indicando 

necessidade de preservar estes parâmetros físicos em prol da independência 
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funcional durante a velhice26. Entretanto, tais estudos foram desenvolvidos em países 

desenvolvidos. No Brasil, as poucas iniciativas nacionais se restringem ao 

estabelecimento de normas de aptidão funcional em idosos residentes na região sul e 

sudeste do país.  

O entendimento da condição funcional em comunidades de baixa renda, a 

exemplo da maioria dos municípios interioranos do norte e nordeste brasileiro, passa 

a ser essencial para promoção de políticas públicas efetivas e direcionadas a 

preservação da capacidade funcional. Convém ressaltar que os processos de 

transição demográfica e epidemiológica no Brasil são claramente heterogêneos e 

estão associados, em grande parte, às desigualdades e condições sociais observadas 

no país. Os levantamentos de normas de aptidão física em populações idosas 

carentes no país são escassos, havendo a necessidade de realização de tais estudos 

em regiões menos favorecidas, no intuito de estabelecer tabelas normativas, que 

possam servir como parâmetro de avaliação das condições funcionais de tais grupos. 

Os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 

que tange à proporção de idosos, por sexo, evidenciam uma expressiva 

predominância das mulheres sobre os homens no Brasil27, sendo que as mulheres 

idosas, quando comparadas aos homens da mesma faixa etária e estrato social, tem 

maior chance de sofrer de doenças crônicas28. 

Portanto, o conhecimento de comportamentos relacionados à saúde e a relação 

com demais variáveis de confundimento em mulheres idosas poderão favorecer a 

elaboração de estratégias que possam incentivar as pessoas mais velhas à adoção de 

estilos de vida saudáveis. 

Dentre tais fatores intervenientes neste processo, a condição sócio-econômica 

é determinante nas condições de saúde de indivíduos e populações29,30. Porém, 

apesar de tal entendimento, o papel da condição sócio-econômica sobre a condição 
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de saúde nas pessoas idosas tem recebido pouca atenção no país, que possui 

extensa dimensão territorial e um quadro crônico de desigualdades sociais relativas à 

inadequada distribuição de renda.  

Tal fato faz realçar a necessidade de levantamentos regionais, principalmente 

em locais mais carentes, que possam identificar as características específicas da 

população, de tal forma a subsidiar políticas sociais adequadas, incluindo o cuidado e 

a atenção à saúde em populações “marginalizadas”, a exemplo dos idosos no Brasil. 
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3.1 ARTIGO I 

Revista Motricidade (Portugal) 
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Confiabilidade de testes de aptidão funcional em mulheres de 60 a 80 anos 
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Resumo 

Introdução: A aptidão Funcional reflete a habilidade física global de uma pessoa para 

completar tarefas diárias como preparar comidas e executar várias tarefas 

domésticas. Objetivo: Verificar a confiabilidade expressa pela consistência interna e a 

estabilidade na aplicação de duas baterias de aptidão funcional específicas a 

populações idosas (AAHPERD e Fullerton). Método: Para tanto, foram selecionadas 

por conveniência 36 idosas com média de idade de 68 anos (± 6,64). Os parâmetros 

de aptidão funcional avaliados foram: resistência de força, flexibilidade, agilidade e 

equilíbrio dinâmico, coordenação e resistência aeróbia. Na análise dos dados foram 

utilizados procedimentos da estatística descritiva para caracterização da amostra 

(freqüência, média e desvio padrão) e o Coeficiente de Correlação Intraclasse (ricc) 

para verificação da concordância na estabilidade e consistência interna dos testes, 

para tanto foram estimados intervalos de 95% de confiança. Resultados: Em geral, 

as duas baterias mostraram-se índices aceitáveis de confiabilidade, com os ricc

variando de 0,60 a 0,94. No entanto, a bateria de Fullerton apresentou-se mais 

consistente nos ricc nos testes propostos, principalmente no que diz respeito aos testes 

de flexibilidade do quadril e o de dois minutos de marcha estacionária para avaliação 

da resistência aeróbia. Conclusão: Os resultados permitem concluir que ambas as 

baterias de testes para avaliação da aptidão funcional apresentam níveis aceitáveis de 

confiabilidade. 

Palavras Chave: performance física, consistência interna, estabilidade, mulheres 

idosas. 
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Abstract 

Introduction: The Functional fitness reflects a person's overall physical ability to 

complete daily tasks such as preparing meals and performing various household 

chores. Objective: The aim of the present study was to verify the reliability expressed 

by the internal consistency and the stability of two series of specific functional fitness 

tests among eldery population: AAHPERD and Fullerton. Methods: In order to do that, 

36 elderly women were selected, being the average age 68 (± 6.64). The parameters 

of functional fitness evaluated were: body strenght, flexibility, agility and dynamic 

balance, coordination and aerobic endurance. Procedures of descriptive statistics were 

used to analyse the data and describe the samples (frequence, average and standard 

deviation) and the Intraclass Correlation Coefficient  (ricc) was used to verify the 

concordance between the stability and internal consistency of the tests, being 

estimated intervals of 95% of reliability. Results: In general the two series showed 

acceptable rates of reliability, the ricc varying from 0.60 to 0.94. However, the Fullerton 

test proved to be more consistent in the ricc of the proposed tests, mainly in what 

concerns the tests of the flexibility of the hip and the two-minute-stationary-walking test 

for the evaluation of aerobic endurance. Conclusion: The results allow to conclude 

that both series of tests for the evaluation of functional fitness showed acceptable 

levels of reliability. 

Key words: physical performance, internal consistency, stability, elderly women. 
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Introdução 

O aumento do contingente de idosos é uma realidade tanto dos países 

desenvolvidos como os em desenvolvimento. Expectativas para a população brasileira 

apontam que em 2020 o país será o sexto com o maior número de idosos no mundo1. 

Tais modificações da pirâmide etária da população fazem sensibilizar diversos setores 

da sociedade para investigações e intervenções na área da gerontologia, com o intuito 

de preservar a capacidade funcional proporcionando bem-estar e melhorias na 

qualidade de vida às pessoas mais velhas. 

 A capacidade funcional determina o quanto o indivíduo é capaz de realizar suas 

atividades do dia-a-dia, seja com algum auxílio (autônomo) ou sem nenhum auxílio 

(independente). A determinação da capacidade funcional é essencial para o 

diagnóstico das necessidades de uma população servindo como parâmetro para 

subsidiar a elaboração de programas direcionados à manutenção e/ou 

desenvolvimento da autonomia ou independência funcional do idoso. 

 A avaliação da capacidade funcional pode ser determinada por escalas2 ou por 

testes de desempenho3,4,5, sendo que para ambos os tipos de avaliação existem 

críticas ressaltando aspectos positivos e limitações dos métodos de avaliação por 

testes de auto-percepção em relação aos testes de desempenho6,7. Os testes 

indiretos baseados em escalas possuem como principais vantagens, a de fácil 

aplicabilidade com baixo custo e redução dos possíveis riscos de acidentes, no 

entanto, são menos precisos que os testes de desempenho. 

 Os testes de desempenho são baseados em componentes da aptidão física 

relacionados à saúde, sendo que os parâmetros essenciais para realização das 

tarefas do cotidiano do idoso são caracterizados como testes de aptidão funcional. Em 

geral, abrangem a resistência de força muscular e aeróbia, flexibilidade, coordenação, 

agilidade e equilíbrio dinâmico. 
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 Na aplicação de testes para avaliação da aptidão funcional é essencial que os 

mesmos sejam confiáveis, de tal forma que os resultados possam ser reproduzidos 

em diferentes aplicações pelo mesmo aplicador, com adequada consistência interna e 

estabilidade. Neste sentido, o propósito deste estudo foi o de verificar a confiabilidade 

na aplicação de testes de aptidão funcional direcionados a pessoas idosas. 

Métodos 

A coleta de dados foi realizada por quatro profissionais de educação física e de 

fisioterapia devidamente treinados, por intermédio de palestras e aplicação dos 

instrumentos. Precedendo a coleta de dados, o projeto foi submetido para apreciação 

e aprovação de seus protocolos de intervenção do estudo pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(processo nº155/2006). 

Após o consentimento, foi realizado o contato com as mulheres idosas 

pertencentes a grupos de convivência no município de Jequié, BA, sendo 

selecionadas por conveniência trinta e quatro voluntárias, informando-as dos objetivos 

da pesquisa e solicitando sua participação na mesma (poder estatístico de 65%; 

r=0,6). Em seguida, foram agendados a data, o horário e o local para aplicação dos 

testes de aptidão funcional. No dia da aplicação dos protocolos de pesquisa foi 

explicado às idosas como deveriam realizar os testes, e as mesmas foram orientadas 

a assinarem um termo de livre consentimento, sendo que em alguns casos as 

impressões digitais substituíram a assinatura. 

Os critérios para inclusão no estudo seguiram o modelo de segurança para a 

realização de testes físicos em pessoas idosas8. Foram excluídas dos testes as idosas 

que apresentassem alguma condição médica, limitações físicas ou cognitivas que 

pudesse impedir as instruções de segurança para a realização dos testes, sendo que 
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a pressão arterial era aferida antes e após a realização da bateria de testes, aqueles 

que apresentassem níveis pressóricos superiores 160mmHg para a pressão arterial 

sistólica e 100 mmHg para pressão arterial diastólica foram impedidos de realizar tais 

testes. 

Para avaliação dos componentes da aptidão funcional foram utilizadas as 

seguintes baterias: 

a) Da bateria de testes da AAHPERD (American Alliance for health Physical 

Education, Recreation and Dance), descrito por Osness4 avaliando os 

componentes da aptidão funcional: flexibilidade, agilidade e equilíbrio dinâmico, 

coordenação, resistência aeróbica e resistência de força de membros 

superiores. 

b) Da bateria de Fullerton desenvolvida por Rikli e Jones5 avaliando os 

componentes associados a independência funcional: flexibilidade, agilidade e 

equilíbrio dinâmico, índice de massa corporal para estimativa da composição 

corporal, resistência de força para membros inferiores e superiores e 

resistência aeróbica. 

Para cálculo do poder estatístico da amostra, tabulação e análise dos dados foi 

utilizada ferramentas de informática (software G-Power, versão 3.0; Epidata versão 

3.1b e pacote estatístico SPSS versão 11). 

Na análise dos dados foram utilizados procedimentos da estatística descritiva 

para identificação da amostra com a distribuição em freqüência, média e desvio 

padrão. Para verificação da concordância entre as aplicações dos testes no mesmo 

dia (consistência interna) e no intervalo de sete dias pelo mesmo avaliador 

(estabilidade), foram estimados intervalos de 95% de confiança e a utilização do 

coeficiente de correlação intraclasse (ricc)
9. Consideraram-se os critérios de Landis e 

Kock10 para interpretação da concordância: a) quase perfeita: 0,80 a 1,00; b) 
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substancial: 0,60 a 0,80; c) moderada: 0,40 a 0,60; d) regular: 0,20 a 0,40; d) discreta: 

0 a 0,20; e) pobre: -1,00 a 0.  

Resultados 

A população de estudo (36 mulheres) tinha, em média, 68 anos de idade e 

desvio padrão (± 6,64); com uma variação de 60 a 80 anos. A maior parte dos 

avaliados realizavam regularmente práticas de atividades físicas (77,8%); o peso 

médio dos participantes foi de 62,6 Kg (± 13,6), a estatura de 153,5 cm (± 4,7), com o 

índice de massa corporal de 26,4Kg/m² (± 4,8).  

Os índices de consistência na aplicação dos testes pelo mesmo avaliador em 

um intervalo de sete dias, estão demonstrados na tabela 1. 

<inserir tabela 1< 

Os dados apresentados na tabela 1 demonstram que ambas as baterias de 

aptidão funcional analisadas apresentaram índices satisfatórios de concordância na 

estabilidade de medidas em dias diferentes pelo mesmo avaliador.  

O teste para avaliação da resistência muscular para membros superiores é 

similar para ambas as baterias, nesse sentido os índices de correlação intraclasse se 

repetem quando comparados as baterias de aptidão funcional, nas tabelas 1 e 2. Há 

que se considerar ainda, que no referido teste para força de membros superiores o 

peso do halter a ser erguido pelo avaliado, foi adaptado para 2 Kg, pela dificuldade de 

ser encontrado halteres com o peso recomendado de 1,814 Kg (peso para as 

mulheres). 

Na tabela 2, estão descritos os dados da tentativa-a-tentativa em um mesmo 

dia, ou seja, de uma tentativa seguida da outra, pelo mesmo avaliador. 

<inserir tabela 2< 
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Na avaliação da consistência interna na aplicação dos testes, não foram 

verificadas as medidas nos testes aeróbios, em função da elevada demanda de 

tempo, tanto na execução do teste como também no tempo de recuperação após o 

desempenho físico. Tais testes necessitam de um tempo mais longo em relação aos 

demais testes motores, para que os sujeitos avaliados possam repor os estoques 

energéticos, afim de não interferir no resultado do teste seguinte. 

Discussão 

Os resultados apresentados relativos aos índices de correlação intraclasse, na 

estabilidade e na consistência interna da aplicação dos testes revelam níveis 

aceitáveis de confiabilidade. 

As baterias analisadas são frequentemente utilizadas em intervenções11,12,13

devido aos estudos originais de validação das mesmas, indicarem bons níveis 

psicométricos5,14,15. Mas, há críticas na literatura quando se utiliza testes de 

desempenho físico desenvolvidos em regiões diferenciada da população em que se 

pretende avaliar8.  

Aliado a esse aspecto, a bateria da AAHPERD proposta por Osness4 tem sido 

alvo de críticas5,8 devida a complexidade na realização de alguns testes físicos 

constantes na bateria de aptidão funcional. O teste de flexibilidade necessita que o 

avaliado tenha que se posicionar no nível do solo e o de resistência aeróbia, o sujeito 

caminha o mais rápido que possível por um longo percurso equivalente a 804,67 

metros. 

Os resultados obtidos revelaram estáveis quando medidos em dias diferentes, 

sendo que na bateria da AAHPERD, apenas os testes de agilidade/equilíbrio dinâmico 

(ricc=0,89) e o de resistência de força para membros superiores (ricc=0,87) se 

mostraram como concordância “quase perfeita” conforme critérios sugeridos por 
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Landis e Kock10, mas as medidas do teste aeróbico (ricc=0,60) apresentaram 

coeficiente classificado somente como moderada concordância. 

Os resultados de estabilidade entre as medidas referentes à bateria da 

AAHPERD, apresentaram índices de concordância menores do que comparados com 

outros estudos disponíveis na literatura14,15. Em estudo realizado por Bravo et al14 foi 

verificada estabilidade expressa por coeficiente de correlação intraclasse de 0,94 para 

flexibilidade; 0,84 para agilidade e equilíbrio dinâmico; 0,94 para a resistência de força 

de membros superiores; 0,84 para a coordenação e 0,90 para o teste de desempenho 

aeróbio. De modo semelhante, Mobility e Mobility15 encontraram ricc acima de 0,90 

para todos os componentes avaliados. 

O fato do presente estudo envolver população heterogênea, principalmente no 

que diz respeito a faixa etária, talvez justifiquem os níveis de estabilidade mais baixos 

do que comparados aos evidenciados na literatura.  

Os resultados de estabilidades referentes à bateria de testes de Fullerton, 

apresentaram-se estáveis com índices de concordância classificados como “quase 

perfeita” ou “substancial”. Em destaque, o teste de resistência aeróbia realizado em 

marcha estacionária de dois minutos, que apresentou o ricc de 0,78. Tal teste possui 

facilidade de aplicação por demandar curto período de tempo e de espaço físico para 

sua realização. 

Os índices de concordância da bateria de Fullerton obtidos nesse estudo 

apresentaram-se diferentes do estudo de Rikli e Jones5. Em geral, os resultados 

obtidos foram abaixo dos apresentados no estudo de validação do instrumento, em 

que foram verificados os ricc para mulheres idosas de 0,92 para resistência de força de 

membros inferiores; 0,80 para resistência de força de membros superiores; 0,91 no 

teste de resistência aeróbia de seis minutos; 0,89 no teste de marcha estacionária de 
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dois minutos; 0,96 para a flexilibidade do quadril; 0,92 no teste de flexibilidade de 

ombros e 0,90 na avaliação da agilidade e o equilíbrio dinâmico5. 

Os índices relativos à concordância dos resultados medidos pelo mesmo 

avaliador, em um mesmo dia (consistência interna), revelaram que os testes de 

ambas as baterias de aptidão funcional apresentaram coeficientes de concordância 

que podem ser interpretados como “quase perfeita”, ou seja o ricc que variam de 0,80 a 

1,00.  

Estudos de confiabilidade de baterias de aptidão funcional semelhantes aos 

utilizados no presente estudo não foram identificados no Brasil. Portanto, não foi 

possível estabelecer comparações em nível nacional.  

Os resultados permitem concluir que ambas as baterias de testes de avaliação 

da aptidão funcional apresentam níveis aceitáveis de confiabilidade. No entanto, 

sugere-se que em grupos com características mais heterogêneas sejam aplicados os 

testes da bateria de Fullerton5, por ter apresentado melhores coeficientes de 

correlação intraclasse, principalmente no que diz respeito aos testes de flexibilidade e 

o de resistência aeróbia. 
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Tabela 1. Índice de correlação intra-classe (R) e 95% de intervalo de confiança (IC) na 

estabilidade dos testes para avaliação da aptidão funcional. 

Bateria da AAHPERD    

Testes ricc IC N 

Agilidade/equilíbrio dinâmico 0,89 0,80-0,94 34 

Coordenação 0,79 0,62-0,89 34 

Flexibilidade do quadril 0,78 0,59-0,88 31 

Força membros superiores  0,87 0,77-0,93 33 

Resistência aeróbia 0,60 0,29-0,79 27 

Bateria de Fullerton     

Testes ricc IC N 

Flexibilidade de ombro (direito) 0,88 0,77-0,93 33 

Flexibilidade de ombro 

(esquerdo) 

0,81 0,66-0,90 33 

Flexibilidade de quadril 0,80 0,64-0,89 33 

Força membros superiores 0,87 0,77-0,93 33 

Força de membros inferiores 0,78 0,61-0,89 33 

Agilidade/equilíbrio dinâmico 0,79 0,62-0,89 33 

2 minutos Marcha estacionária  0,78 0,60-0,88 33 

6 minutos caminhada 0,77 0,57-0,88 30 
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Tabela 2. Índice de correlação intra-classe (R) e 95% de intervalo de confiança (IC) na 

consistência interna dos testes para avaliação da aptidão funcional. 

Bateria da AAHPERD    

Teste ricc IC N 

Agilidade/equilíbrio dinâmico 0,93 0,87-0,96 34 

Coordenação 0,94 0,89-0,97 34 

Flexibilidade do quadril 0,82 0,67-0,91 31 

Força membros superiores  0,90 0,81-0,95 33 

Resistência aeróbia - - - 

Bateria de Fullerton     

Teste ricc IC N 

Flexibilidade de ombro 

(direito) 

0,92 0,85-0,96 33 

Flexibilidade de ombro 

(esquerdo) 

0,84 0,71-0,92 33 

Flexibilidade de quadril 0,89 0,79-0,94 33 

Força de membros superiores 0,90 0,81-0,95 33 

Força de membros inferiores 0,86 0,74-0,93 33 

Agilidade/equilíbrio dinâmico 0,85 0,73-0,92 33 

2 minutos Marcha 

estacionária  

- - - 

6 minutos caminhada - - - 
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Resumen 

Objetivo: desarrollar una tabla normativa en el desempeño de parámetros de aptitud 

funcional en mujeres de 60 a 92 años residentes en comunidades de baja renta. 

Métodos: La muestra fue constituida por 222 mujeres de 16 grupos de convivencia 

para personas mayores en el municipio de Jequié, Bahia (IC=95%). Fueron analizados 

los parámetros de aptitud funcional (fuerza, resistencia aeróbica, flexibilidad, agilidad / 

equilibrio dinámico y la evaluación del índice de masa corporal como estimativa de la 

composición corporal), en mujeres divididas en tres grupos etarios. Para análisis de 

los datos fueron utilizados procedimientos de la estadística descriptiva (media, desvío 

medio y distribuición percentiles) y análisis de  varianza comparando las tres franjas 

etarias categorizadas de acuerdo con los parámetros de aptitud funcional, por 

intermedio del test de Kruskal Wallis, p<0.05. Resultados: Hay un patrón de declive 

de forma significativa de los grupos etarios categorizados en relación a los parámetros 

de aptitud funcional avaliados, excepto para la composición corporal. Sin embargo, en 

comparación con otros estudios que enfocaron la temática, se constató que los 

cambios ocurridos en el desempeño físico con el avanzar de la edad cronológica 

ocurren de manera más lenta. Conclusiones: Los resultados alcanzados proveen una 

escala normativa específica a ser utilizada en poblaciones con características 

similares, de tal modo a servir como parámetro para la elaboración de programas más 

efectivos en el mantenimiento de la aptitud funcional de personas mayores residentes 

en comunidades de baja renta. 

Palabras clave: desempeño físico, patrones normativos, baja renta, mujeres 

mayores. 
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Abstract 

Objective: Development of a normative table in the performance of functional fitness 

parameters of women from 62 to 92 years old, resident in low income community. 

Methods:  The samples were constituted of 222 women divided in 16 social groups of 

aged people, in Jequié, Bahia (CI= 95%). The functional fitness parameters (force, 

aerobic resistance, flexibility, agility, dynamic equilibrium and index of body mass as 

evaluation of body composition) were analyzed in women divided in three groups of 

age.  For data analysis, proceedings of the descriptive statistics (medium, standard 

deviation and percent distribution) were used, and also variance analysis comparing 

the three groups of age classified in accordance to the functional fitness parameters, 

through the Kruskal Wallis test; p<0.05. Results: There is an expressive standard 

declining of the aged groups classified in relation to the functional fitness parameters 

ability evaluated, except for the body composition.  However, in comparison to other 

studies that focused the subject, it has been evidenced that the changes occurred in 

the physical performance with the advance of chronological age, happen more 

gradually.  Conclusions: the results achieved give a specific normative scale to be 

used in populations with similar characteristics, in such a way that they can be used as 

a parameter for the elaboration of more effective programs in the maintenance of the 

functional fitness of senior people that live in low income communities.  

Key-works: physical performance, normative standards, low income, senior women. 
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Introducción 

El aumento del contingente de personas mayores en el mundo ha despertado el 

interés de investigadores en diferentes áreas del conocimiento, en la investigación de 

cuestiones relacionadas al bienestar humano en su longevidad. En el área de la salud, 

una de las preocupaciones de los gerontólogos es con la preservación de la 

autonomía funcional, o sea, con el mantenimiento en las personas más viejas de la 

capacidad de ejercer sus actividades del cotidiano. El establecimiento de métodos 

eficaces y seguros en la evaluación de parámetros físicos que indican niveles de 

comprometimiento de la autonomía funcional pasan a ser esenciales en el diagnóstico 

de las condiciones de salud en personas mayores. 

Algunos parámetros físicos son sintetizadores de las necesidades básicas de 

este universo de personas en sus actividades de la vida diaria, tales parámetros 

pueden ser discriminados en los dominios de la fuerza muscular, resistencia aeróbica, 

flexibilidad, tiempo de reacción, agilidad, equilibrio dinámico y composición corporal1 . 

Como esas cualidades físicas son parámetros que predicen la condición 

funcional en las personas más viejas, varias baterías de tests físicos fueron 

elaboradas en el medio científico con la intención de asegurar una evaluación segura 

y eficaz2,3,4,5 .  

Entre las baterías para la evaluación de la aptitud funcional, se destaca la 

desarrollada por Rikli y Jones3  , pues además de los adecuados índices psicométricos 

encontrados en los estudios de validación, hay también una facilidad en las personas 

mayores para realizar los tests propuestos, si se los compara con otras baterías de 

aptitud funcional. 

La identificación del nivel de aptitud funcional necesaria para la promoción de 

salud exige el entendimiento de mecanismos complejos, a ejemplo de la genética, la 

modulación por el estilo de vida, medio ambiente, enfermedades y limitaciones físicas. 



27

Sin embargo, algunos indicadores pueden ser obtenidos, como es el caso del 

establecimiento de normas basadas en los resultados de grupos de individuos que 

poseen características semejantes. De esa forma, una puntuación individual puede 

ser comparada a la puntuación de un grupo específico. 

El propósito de este estudio fue el de desarrollar valores normativos para la 

batería de tests de Fulleton3  en mujeres de 60 a 92 años, localizadas en una 

comunidad de bajo nivel socio-económico. Los levantamientos de tales informaciones 

posibilitan el desarrollo de normas para la evaluación funcional y la identificación del 

estatus funcional, siendo útil en el diagnóstico, en el compañamiento y en la 

prescripción individualizada de actividades físicas. Estos datos sirven también como 

referencia para fundamentar estrategias  de programas en la promoción de salud y de  

diagnóstico de posibles acciones intervencionistas que vengan a ser desarrolladas. 

Métodos 

Fue realizado un estudio transversal en el municipio de Jequié, localizado a 365 

km de Salvador, capital del estado de Bahia, Región Nordeste  de Brasil, en el periodo 

de octubre a diciembre de 2006. La muestra constituida por 222 mujeres mayores con 

60 años o más, fue seleccionada de forma probabilística y estratificada por un grupo 

de convivencia  para personas mayores en el municipio. El valor de la muestra fue 

proporcional al 43,2% de la población inicial de 528 ancianos que representa el 

número total de sujetos participantes en los 16 grupos de convivencia del municipio de 

Jequié, estableciéndose un nivel de confianza de un 95% con un margen de erro de 

un 5%. 

Los instrumentos utilizados tuvieron su confiabilidad testada previamente al 

estudio. Para eso fueron utilizados la Batería de tests físicos de Fulleton ( fuerza de 

miembros inferiores y superiores, resistencia aeróbica, flexibilidad del cuadril, agilidad 
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/ equilibrio dinámico e índice de masa corporal)3 y una entrevista aplicada de forma 

individual, para la caracterización de la muestra (tabla 1 y 2) con la evaluación de 

factores socio-demográficos (edad, educación, clasificación socio-económica6) y 

comportamientos relacionados a la salud (salud percibida, uso de remedios, 

sintomatología depresiva7, actividades instrumentales de la vida diaria8 y hábitos de 

prácticas de actividades físicas durante el ocio). 

> Cuadro 1< 

La colecta de datos fue realizada por profesionales del área de la salud 

debidamente entrenados, a través de conferencias y de la aplicación de los 

instrumentos en el estudio piloto. Precediendo la colecta de datos fue solicitada la 

autorización de los coordinadores de los grupos de convivencia para personas 

mayores en el municipio. Después del consentimiento, fue realizado el contacto con 

las mujeres mayores, informándoles de los objetivos de la investigación y 

solicitándoles su participación en la misma. Enseguida, fueron agendazas la fecha, el 

horario y el local para la realización de la entrevista y la aplicación de los tests de 

aptitud funcional. El día de la aplicación de los protocolos de investigación les fue 

explicado a las mujeres mayores cómo deberían realizar los tests, y fueron orientadas 

a firmar un término de libre consentimiento, siendo que en algunos casos las 

impresiones digitales sustituyeron las firmas.  

La entrevista y la aplicación de la batería de tests fueron aplicadas en una sala 

climatizada y con el piso encauchutado para que las evaluadas pudiesen realizar 

descalzas los tests propuestos. 

Los criterios para la inclusión en el estudio siguieron el modelo de seguridad 

para la realización de tests físicos en personas mayores9. Fueron excluidas de los 

tests las mujeres que presentaron alguna condición médica, limitaciones físicas o 

cognitivas severas que pudiesen impedir las instrucciones de seguridad para la 
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realización de los tests, siendo que la presión arterial era aferida antes y después de 

la realización de la batería de tests, aquellas que presentaron niveles de presión 

superiores a 160 mmHg para la presión arterial sistólica y a 100 mmHg para la presión 

arterial diastólica fueron impedidas de realizar tales tests. 

Para la confección del banco de datos fue utilizado el software Epidata, versión 

3.1b, y los análisis por medio del paquete estadístico SPSS, versión 11. El análisis 

descriptivo de los datos sirvió para caracterizar la muestra, con la distribución de la 

frecuencia, cálculo de tendencia central (media, mediana y percentiles) y de 

dispersión (desvío patrón).  

La normalidad de los datos fue verificada por el test de Kolmogorov-Smirnov 

para las variables analizadas. La ausencia de una distribuición normal hizo conque 

fuese utilizado un test no paramétrico (test de Kruskal-Wallis) para verificar las 

diferencias de los resultados de los tests de aptitud funcional en relación a la  franja 

etaria (p<0,005). 

Esta investigación siguió los principios éticos presentes en la Declaración de 

Helsinki y en la Resolución nº 196/96 del Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Los 

protocolos de investigación fueron evaluados y aprobados por el Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Parecer nº 155/06). 

Resultados 

Las tablas 1 y 2 muestran un resumen de las características de los 

participantes de este estudio. Aunque hayan sido observadas algunas variaciones en 

los grupos etarios establecidos, la población  en general, puede ser descripta como 

predominantemente de color pardo, 44.1% (n=98), con una media de apenas 2.8 años 

( + 3.4) de estudio en la enseñanza formal, la mayoría de las participantes presentan 
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baja clasificación socio-económica, siendo que el 72,1% (n=160) se encuentra en las 

categorías económicas menos favorecidas. Aunque el 50,9% (n=113) de las 

entrevistadas haya mencionado que participan de actividades físicas en el ocio, la 

media del tiempo de práctica en tales actividades fue sólo de 52.5 minutos / semana  ( 

+ 92.5) , estando tal media abajo de las recomendaciones mínimas para la salud que 

es de 150 minutos / semana10. 

>tabla 1 y 2< 

La salud percibida indicó que el 66.2% (n=147)  alegó la percepción regular o 

mala de la salud. Los síntomas depresivos fueron relatados por apenas el 10,4% 

(n=23) de las participantes, pero el uso de remedios fue listado por el 72.2% (n=167), 

siendo que la media de remedios continuos fue de 1.2 unidades ( + 0.4). Cabe 

destacar que el 83.3% (n=185) indicó algún tipo de dependencia en la realización de 

las actividades instrumentales de la vida diaria. 

La mediana y los ranks medios de las variables de aptitud funcional de acuerdo 

con la franja etaria están listados en la tabla 3. El test de Kruskal-Wallis constató 

diferencias significativas en la mayor parte de los componentes de aptitud funcional 

evaluados, sólo en lo que se refiere al índice de masa corporal (IMC), que fue utilizado 

como parámetro indicador de la composición corporal, no fueron encontradas 

diferencias significativas entre las franjas etarias. 

>tabla 3< 

La tabla 4 contiene las puntuaciones percentiles P10, P25, P75, e P90  equivalente 

a cada parámetro de aptitud funcional evaluado ( fuerza de miembros inferiores y 

superiores, resistencia aeróbica, flexibilidad, agilidad / equilibrio dinámico y 

composición corporal ) en tres grupos etarios (60-69 años, 70-79 años y 80-92 años). 

>tabla 4< 
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El percentil representa el punto de localización de un cómputo en relación a una 

determinada población. El ejemplo que ilustra tal concepto sería el test de resistencia 

aeróbica, donde la puntuación de 68 pasadas, en el grupo etario de 60 a 69 años, 

representa que el desempeño de la evaluada se encuentra abajo del 25% de la 

población con características semejantes para aquella cualidad física. 

Así el conocimiento de las puntuaciones percentiles para cada parámetro físico 

puede auxiliar a los profesionales del área de la salud en la detección de los 

componentes de aptitud funcional que necesitan de perfeccionamiento. 

Los puestos de desempeños descriptos en la tabla 4 pueden ser evaluados 

considerando que las puntuaciones que se localicen entre los percentiles P25 y P75, 

están distribuidos en la franja considerada de normalidad, o sea, situados próximos  a 

la mediana en una población3. Los desempeños que se localizan abajo del percentil 

P25 serían interpretados como abajo de la media y los cómputos por encima del 

percentil P75,  como por encima de la media. Así, en el test de desempeño de la 

resistencia aeróbica para la edad de 60 a 69 años, el resultado localizado en el 

intervalo referente a la puntuación de 79 pasadas (P25 ) a la de 106 pasadas (P75 ) 

sería considerado un resultado normal para aquella población. 

La distribuición de los percentiles por grupos etarios se hace necesario, en 

virtud del declive funcional presentado por los seres humanos después de la fase 

adulta , siendo que en la vejez hay una aceleración de tales pérdidas funcionales, 

hecho este que justifica un análisis específico para cada década de vida. 

Discusión 

La observación más pronunciada de los resultados de este estudio es el patrón 

relativamente consistente del declive en el desempeño físico de los tests, conforme la 

variación de la franja etaria.  
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Sin embargo las puntuaciones del índice de masa corporal no presentaron variaciones 

cuando se los compara con los periodos etarios categorizados en el presente estudio. 

De forma interesante, el declive de los aspectos funcionales observados son 

consistentes cuando se los compara a publicaciones que se refieren al 

comportamiento del desempeño físico en tareas motoras cuando se las relaciona con 

la edad11,12,13. Mas, las puntuaciones representativas al P50  de los parámetros de 

fuerza de miembros inferiores y superiores se mostraron diferentes con los 

indicadores presentados en la literatura para tal asunto. 

En general, hay un entendimiento del mayor declive de la fuerza de miembros 

inferiores que para la fuerza de miembros superiores con el avance de la edad11,12. Tal 

hecho resulta de la disminución del nivel de actividad física en el envejecimiento, 

principalmente con la reducción de actividades de traslado, por otro lado, las 

actividades domésticas exigen que la parte superior del cuerpo se mantenga más 

activa y en consecuencia, el declive de la fuerza de miembros superiores pasa a ser 

menos acentuado cuando se lo compara con la fuerza de miembros inferiores.  

Los datos presentados revelan un hecho interesante en lo que se refiere a la 

baja condición socio-económica del grupo investigado, algo que tal vez lo diferencie 

de los demás estudios conocidos en la literatura y que fueron producidos con base en 

muestras de regiones más favorecidas económicamente. En las regiones 

marginalizadas, en que las personas viven en situaciones precarias económicamente 

ocurre algo que puede referirse como “contradictorio” para esas personas, por el 

hecho de que las necesidades laborales son preservadas por largo periodo, y aún, las 

exigencias en las actividades realizadas exigen esfuerzos vigorosos, a ejemplo de 

amplios traslados, subida de pendientes y escaleras, y carga de pesos. Por lo tanto, lo 

contradictorio se da en función de que cuanto más “sufridas” son las condiciones 
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diarias de supervivencia, de una forma mejor esas personas consiguen preservar sus 

condiciones físicas. 

La capacidad aeróbica evaluada por medio del test de marcha estacionaria en 

el periodo de 2 minutos, apuntó índices esperados de  declive de este componente14 . 

Hay un entendimiento de una variación esperada entre 5 % y 15% por década en 

relación a las tasas de declive de la capacidad aeróbica15,16. Los datos analizados a 

pesar de ratificar que decrece la capacidad aeróbica que es presentada en la literatura 

mostró por otro lado, que tal declive ocurrió en los límites más bajos de caída 

esperado, presentando una reducción del 6,8% al 14,1% respectivamente para la 

variación de la franja etaria de 60 a 69 años para la de 70 a 79 años y de ésta para la 

de 80 a 92 años.  

A pesar de existir pocos estudios publicados relacionados a los parámetros 

físicos de flexibilidad, agilidad, equilibrio dinámico relacionados con la edad, algunas 

publicaciones revelan la disminución de esos componentes con el envejecimiento17,15. 

Tal hecho confirma el declive de esos componentes expresados en las tablas 3 y 4 , 

sin embargo, el hecho que llama la atención es el acentuado declive del componente 

flexibilidad (53.6%) cuando se compara al grupo de 60 a 69 años en relación a la 

franja etaria de 80 a 92 años. 

Los puntos de corte  de IMC para personas mayores todavía son controvertidos 

debido a los cambios corporales y a las patologías ocurridas en la senilidad, lo que 

sugiere criterios de clasificación del IMC diferenciados a otras franjas etarias18. Sin 

embargo, comunmente en el medio especializado se adoptan criterios de la 

Organización Mundial de Salud19 por ser un procedimiento utilizado en estudios en 

diferentes regiones20,21,22. El análisis hecho por medio del test Kruskall-Wallis, no 

indicó una variación significativa de las puntuaciones  de IMC en relación a las 

categorías etarias establecidas en el estudio. Sin embargo, la media de IMC fue de 
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27,1 Kg. m² caracterizando al grupo de una forma general con sobrepeso, habiendo 

una amplitud de 16.1Kg.m² a 44.9Kg.m². 

Los datos de la Investigación Nacional sobre Salud y Nutrición realizado hace 

casi dos décadas, con muestras probabilísticas de las cinco regiones de Brasil y con 

la participación de 2.249 mujeres con edad igual o superior a 60 años, describieron el 

perfil nutricional de la población mayor brasileña. El estudio identificó prevalencias 

entre las mujeres mayores entrevistadas de un 8,4% de bajo peso (IMC <18.5 Kg. m²), 

evidenciando un aumento de la frecuencia de bajo peso en la franja etaria de 70 años 

y un 50.2% de sobrepeso (IMC > 25 Kg. m²)22. Tales datos son semejantes a los 

presentados por otros estudios más recientes, en diferentes regiones del país23. 

El nordeste brasileño, así como otras regiones del país, viene pasando por un 

fenómeno denominado de transición nutricional, en que el problema de escasez de 

alimento ha sido sustituida por el exceso de alimentos ricos en grasas, generando así 

un aumento del sobrepeso y de la obesidad24. El expresivo aumento del sobrepeso en 

la población mayor brasileña ya es evidenciado con más intensidad principalmente en 

las clases económicas intermediarias y bajas22,23. 

Otro hecho a considerar se refiere a que la muestra del presente estudio se 

constituye sólo de mujeres. Algunos levantamientos han verificado que la prevalencia 

de sobrepeso / obesidad es mayor en mujeres comparados con hombres adultos (<20 

años) 24,25. Los datos presentados por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,

en lo que respecta a la proporción de personas mayores por género evidencian una 

expresiva predominancia de las mujeres sobre los hombres en Brasil26. Siendo que las 

mujeres mayores cuando se las compara a los hombres de la misma franja etaria y 

estrato social tienen mayor chance de sufrir de enfermedades crónicas26. 

Como consecuencia de las características socio-demográficas peculiares de los 

participantes de este estudio (tablas 1 y 2) se observa que hay diferencias 
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contrastantes en relación a otros estudios poblacionales que describen las 

condiciones de personas mayores que viven de modo independiente y en condiciones 

sociales más favorecidas14,11,12,18. Las diferencias destacadas no son en relación a la 

tendencia observada del decrecimiento de la aptitud funcional  con el envejecimiento. 

Pero se da en relación a la velocidad de tal declive, en que parece ocurrir más 

lentamente. Tal hecho sugiere que los resultados normativos de este estudio, sean 

aplicados en poblaciones con menor nivel económico y educacional. 

Conviene resaltar que los procesos de transición demográfica y epidemiológica 

en América Latina son claramente heterogéneos y están asociados, en gran parte, a 

las desigualdades y condiciones sociales desfavorables. Los levantamientos de 

normas de aptitud funcional en poblaciones de personas mayores necesitadas y 

marginalizadas son escasos existiendo la necesidad de realizar estudios que aborden 

condiciones de vida y características físicas de personas que viven en regiones 

menos favorecidas, con la intención de establecer tablas normativas que puedan 

servir como parámetro de evaluación de las condiciones funcionales de tales grupos. 

En conclusión, con respecto a la población investigada, los datos presentados 

suministran información sobre variaciones normales de los componentes de aptitud 

funcional en relación a franjas etarias suministrando una escala normativa para una 

evaluación subsiguiente del individuo y su comparación con el grupo con 

características similares. Así, la tabla 4 presentada en ese estudio servirá como una 

herramienta para el establecimiento de normas de evaluación de poblaciones de baja 

renta y de menor nivel educacional, con la posibilidad de planeamiento de acciones 

más efectivas en el control del declive de la aptitud funcional con el avance de la edad 

cronológica. 
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Cuadro 1 – Descripción breve de la Batería de Tests adaptada de Fullerton para 

evaluación de la aptitud funcional3. 

Parámetro Físico Descripción Puntuación 
Fuerza de Miembros 
Inferiores 

De pie y con los brazos flexionados junto al 
tórax la evaluada deberá sentarse y levantarse de 
la silla en 30 segundos 

Número de 
repeticiones (rep) 

Fuerza de Miembros 
Superiores 

La participante sentada en una silla deberá 
realizar el mayor número de flexiones posibles 
en 30 segundos, con el brazo dominante 
irguiendo un peso de 2 Kg. 

Número de 
repeticiones (rep) 

Resistencia aeróbica Consiste en la  marcha estacionaria en que las 
pasadas completas son contabilizadas en el 
tiempo de 2 minutos. 

Número de pasadas 
completas (rep) 

Flexibilidad del 
cuadril 

Sentada en una silla, la evaluada deberá 
estender una pierna y procurar conducir los 
brazos a la mayor distancia posible en la 
dirección del Hallux. 

Centímetro (cm) 

Agilidad/equilibrio 
dinámico 

Estando sentada en una silla, a la señal de una 
orden la evaluada deberá deslocarse para 
adelante y contornar un cono colocado a una 
distancia de 2,44 metros con el retorno al puesto 
inicial del test. 

Segundos (seg) 

IMC Relación del peso con la estatura corporal 
(Kg/m²) 

Kg/m² 
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Tabla 1 – Características de las participantes (media y desvío patrón) 

Grupo de Edad (años) 

60-69 70-79 80-92 60-92 

N 115 (±) 85 (±) 22 (±) 222 (±)

Edad (años) 64.3 (3.3) 74.2 (2.9) 83.6 (4.0) 70.0 (7.2) 

Estatura (cm) 150.1 (6.6) 148.1(5.6) 148.4(8.3) 149.2(6.5) 

Peso (Kg) 62.0 (12.8) 58.9 (10.5) 57.9 (13.5) 60.4 (12.1) 

Educación (años) 2.8 (3.4) 2.4 (3.0) 2.0 (2.0) 2.6 (3.2) 

Cantidad de 

Remedios 

1.3 (0.4) 1.24 (0,2) 2.0 (0.8) 1.2 (0.4) 

Tiempo de Actividad 

Física en el Ocio 

(minutos/semana) 

58.3 (104.2) 52 (85.8) 25.9 (36.2) 52.5 (92.5) 
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Tabla 2 – Características de las participantes (porcentual y frecuencia). 

Grupo de Edad (años) 
60-69 70-79 80-92 60-92 

N 115 85 22 222 
Uso de remédios     
Si 69% (n=80) 76.5% (n=65) 100% (n=22) 72.2% (n=167) 
No 30.4% (n=35) 23.5% (n=20) - 24.8% (n=55) 
Depresión     
Ausencia 93% (n=107) 88.2% (n=75) 77.3% (n=17) 89.6% (n=199) 
Leve o moderada 7% (n=8) 9.4% (n=8) 18.2% (n=4) 9,0% (n=20) 
Grave - 2.4% (n=2) 4.5% (n=1) 1.4% (n=3) 
Actividad Física Ocio     
Sí 54.8% (n=63) 47.1% (n=40) 45.5% (n=10) 50.9% (n=113) 
No 45.2% (n=52) 52.9% (n=45) 54.5% (n=12) 49.1% (n=109) 
Percepción de Salud      
Excelente o muy 
buena 

8.7% (n=10) 3.5% (n=3) 4.5% (n=1) 6.3% (n=14) 

Buena 26.1% (n=30) 28.2% (n=24) 31.8% (n=7) 27.5% (n=61) 
Regular 47.0% (n=54) 48.2% (n=41) 50.0% (n=11) 47.7% (n=106) 
Mala 18.3% (n=21) 20% (n=17) 13.6% (n=3) 18.5% (n=41) 
AIVD     
Ninguna dependencia 22.6% (n=26) 12.9% (n=11) - 16.7% (n=37) 
Leve dependencia 64.3% (n=74) 65.9% (n=56) 68.2% (n=15) 65.3% (n=145) 
Moderada a grave 
dependencia 

13.0% (n=15) 21.2% (n=18) 31.8% (n=7) 18.0% (n=40) 

Clasificación Socio-
económica 

    

A1 - - -  
A2 - 1.2% (n=1) - 0.5% (n=1) 
B1 - - - - 
B2 3.5% (n=4) 4,7% (n=4) 4.5% (n=1) 4.1% (n=9) 
C 20.9%(n=24) 25.9% (n=22) 27.3% (n=6) 23.4% (n=52)
D 65.2%(n=75) 57.6% (n=49) 54.5% (n=12) 61.3% (n=136) 
E 10.4%(n=12) 10.6% (n=9) 13.6% (n=3) 10.8% (n=24) 
Color     
Blanca 15.7% (n=18) 18.8% (n=16) 22.7% (n=5) 17.6% (n=39) 
Parda 47.8% (n=55) 44.7% (n=38) 22.7% (n=5) 44.1% (n=98) 
Negra 27.8% (n=32) 25.9% (n=22) 45.5% (n=10) 28.8% (n=64) 
Otras 8.7% (n=10) 10.6% (n=9) 9.1% (n=2) 9.5% (n=21) 
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Tabla 3 – Mediana y rank medio de los tests físicos de las mujeres mayores en 

relación a la franja etaria. 

Variables Franja 
etaria 
(años) 

N Mediana Rank 
Medio 

XXXX2

60 - 69 123 15.0 115.72 8.12 
70 - 79 69 14.0 97.96 p=0.017 

Fuerza de Miembros 
Inferiores (número 
de repeticiones) 80 - 92 20 13.0 79.25  
      

60 - 69 124 17.0 122.07 19.14 
70 - 79 69 15.0 89.96 p=0.000 

Fuerza de Miembros 
Superiores (número 
de repeticiones) 80 - 92 20 14.0 72.32  
      

60 – 69 122 95.5 115.24 12.03 
70 – 79 68 89.0 99.49 p=0.002 

Resistencia aeróbica 
(número de pasos) 

80 - 92 20 74.0 66.55  
      

60 – 69 126 4.0 118.65 8.05 
70 – 79 70 2.0 93.56 p=0.018 

Flexibilidad (cm) 

80 - 92 20 2.0 96.85  
      

60 – 69 123 5.37 85.14 40.6 
70 – 79 69 6.0 128.14 p=0.000 

Agilidad y equilibrio 
dinámico (segundos) 

80 - 92 20 6.93 163.23  
      

60 – 69 129 27.6 116.24 1.67 
70 – 79 71 26.8 104.85 p=0.437 

IMC (Kg/m²) 

80 - 92 22 27.1 105.18  
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Tabla 4 – Grupo de Edad – Percentil 

Grupo de Edad 
Percentil 60-69 70-79 80-92 
Fuerza de miembros inferiores (reps) (n=109) (n=83) (n=20) 
P10 11.0 10.0 8.2 
P25 13.0 11.0 11.2 
P50 15.0 14.0 13.0 
P75 18.5 17.0 14.7 
P90 22.0 20.0 19.8 
Fuerza de miembros superiores (reps) (n=110) (n=83) (n=20) 
P10 12.1 8.4 10.1 
P25 14.0 13.0 11.2 
P50 17.0 15.0 14.0 
P75 20.0 18.0 15.7 
P90 22.0 20.0 17.0 
Resistencia aeróbica (nº pasos) (n=108) (n=82) (n=20) 
P10 68.9 58.0 28.5 
P25 79.0 72.0 59.5 
P50 95.5 89.0 74.0 
P75 106.0 98.5 89.0 
P90 116.4 107.7 104.9 
Flexibilidad (cm) (n=112) (n=84) (n=20) 
P10 -4.0 -7.0 -9.7 
P25 0.0 0.0 -0.75 
P50 4.0 2.0 2.0 
P75 9.0 6.75 8.25 
P90 16.0 11.5 12.8 
Agilidad/Equilibrio (seg) (n=109) (n=83) (n=20) 
P10 4.3 5.0 5.6 
P25 4.8 5.5 6.2 
P50 5.3 6.0 6.9 
P75 5.8 7.0 7.6 
P90 6.9 7.8 8.8 
IMC (Kg/m²) (n=115) (n=85) (n=22) 
P10 21.0 21.4 17.4 
P25 23.9 23.5 22.1 
P50 27.6 26.8 27.1 
P75 31.1 29.1 32.3 
P90 33.6 33.2 34.2 
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Resumo 

Objetivo. Analisar a relação dos aspectos sócio-demográficos e referentes às 

condições de saúde com as limitações funcionais em mulheres idosas de baixa renda 

do nordeste brasileiro.  

Métodos. Estudo com delineamento transversal, tendo uma amostra representativa 

de 208 mulheres, com média de 70 anos (± 7,1) pertencentes a grupos de convivência 

e que eram residentes na zona urbana do município de Jequié / Bahia. Foi realizada 

uma bateria de testes físicos, coletadas medidas antropométricas e a aplicação de 

uma entrevista contendo questões relativas às variáveis sócio-demográficas, 

condições clínicas, saúde percebida, condições físicas e comportamentais. A análise 

estatística foi realizada com nível de significância p<0,05, com cálculo da respectiva 

razão de chances mediante regressão logística binária, para análise de fatores 

hierarquicamente agrupados. 

Resultados. Encontrou-se uma prevalência de 56% de mulheres consideradas com 

limitações funcionais do tipo moderada ou grave, nos quais a partir de análise 

multivariada hierarquizada, verificaram-se associação significativa com a faixa etária 

superior a 80 anos (p=0,02), condições de viuvez (p=0,04), presença de hipertensão 

arterial (p=0,001), e inatividade física no lazer (p=0,03). 

Conclusões. As características identificadas que se associaram às limitações 

funcionais sugerem uma complexa rede causal na determinação da condição 

funcional em mulheres idosas. No entanto, ações direcionadas ao incentivo da prática 

de atividades físicas no lazer podem contribuir para uma vida com mais qualidade a 

estas pessoas. 

Unitermos: saúde do idoso, fatores socioeconômicos, aptidão física 
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Abstract 

Objective. To analyze the relationship of the partner-demographic and referring 

aspects to the conditions of health with the functional limitations in elderly women of 

low income of the Brazilian northeast.    

Methods. This cross-sectional study involved a representative sample of 208 women 

with mean age of 70 years (± 7.1), belonging to coexistence groups and that were 

resident in the urban zone of the municipal district of Jequié / Bahia. A battery of 

physical tests was accomplished, collected anthropometric measurements and the 

application of an interview containing relative subjects to the partner-demographic 

variables, clinical conditions and noticed health, physical conditions and behaviors. 

The statistical analysis was accomplished with a level of significance of p<0.05, with 

calculation of the respective odds ratio by regression binary logistics, for analysis of 

factors contained hierarchical.   

Results. Prevalence of functional limitations of the type moderated or serious was 

56%, starting from analysis hierarchical, significant association was verified with the 

superior age group to 80 years (p=0.02), conditions of widowhood (p=0.04), presence 

of arterial hypertension (p=0.001), and physical inactivity in the leisure (p=0.03).   

Conclusions. The identified characteristics that associated to the functional limitations 

suggest a complex causal net in the determination of the functional condition in elderly 

women. However, actions addressed to the incentive of the practice of physical 

activities in the leisure they can contribute to a life with more quality the these people. 

Key words: elderly health, socioeconomic factors, physical fitness 
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Introdução 

O declínio da condição funcional com o avanço da idade cronológica é relatado 

em diversos inquéritos populacionais1,2. Em alguns modelos conceituais, fatores 

específicos de doenças são focalizados como a causa principal das deficiências, 

predispondo às limitações funcionais3,4. 

As limitações funcionais no desempenho das tarefas básicas poderão agir 

como mediadores primários entre as deficiências e a incapacidade4. Morey et al.5 

acrescentam ainda, a aptidão física como variável de interesse aos modelos teóricos 

de entendimento do processo de perda da capacidade funcional. Segundo estes 

autores, parâmetros de aptidão cardiorespiratória, fatores morfológicos e performance 

muscular atuariam como percussores de estados patológicos e ainda, de forma 

independente, para a exacerbação ou atenuação das limitações funcionais.  

A aptidão física expressa a capacidade funcional direcionada à realização da 

atividade física, representada por um conjunto de componentes que são inatos, 

adquiridos ou alterados, que se relacionam com a saúde e o desempenho atlético6. A 

capacidade que os idosos têm de manter-se independentes parece depender, da 

manutenção de qualidades físicas relacionadas com a força muscular, flexibilidade, 

resistência cardiovascular, agilidade e equilíbrio7,8. Estes parâmetros físicos definem a 

base da aptidão funcional, que é caracterizada por Rikli e Jones8 como a capacidade 

fisiológica para executar normal, segura e independente as atividades cotidianas na 

ausência de fadiga imprópria. 

Na avaliação da aptidão funcional, há necessidade de medidas eficazes que 

possam ser realizadas com segurança em pessoas idosas9. Apesar da escassez de 

protocolos avaliativos para populações que apresentam múltiplas limitações, alguns 

estudos vêm sendo realizados como forma de avaliar o desempenho físico em 
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idosos8,9, no sentido de indicar limitações funcionais na realização de atividades 

específicas da vida diária. No entanto, há divergências quanto aos métodos para 

avaliação das limitações funcionais, sendo ressaltados aspectos positivos e limitações 

dos métodos de avaliação por testes de auto-percepção em relação aos testes de 

desempenho físico9.  

Há uma carência de estudos que levem em consideração aspectos do 

desempenho físico (aptidão funcional) conjugados com medidas auto-percebidas da 

condição funcional. E ainda, levantamentos que possam determinar a relação da 

condição funcional com outros determinantes sociais, demográficos e de saúde em 

mulheres idosas vivendo em regiões com baixa condição econômica. Em geral, as 

mulheres idosas quando comparadas aos homens possuem maior chance de serem 

acometidas por limitações funcionais10, sendo que a condição de baixo nível 

econômico tem sido determinante da perda da condição funcional1,11. 

O propósito desse estudo foi analisar a relação das limitações funcionais com 

as condições sócio-demográficas e de saúde em mulheres idosas de baixa condição 

econômica. Os levantamentos de tais informações possibilitam a identificação do 

status funcional, servindo como referência para fundamentar estratégias de 

programas direcionados à promoção de saúde, em pessoas idosas de comunidades 

menos favorecidas economicamente.  

Métodos 

Foi realizado um estudo transversal no município de Jequié, localizada 365 km 

de Salvador, capital da Bahia, Região Nordeste do Brasil, no período de outubro a 

dezembro de 2006. A amostra inicial de 222 mulheres idosas com 60 anos ou mais foi 

selecionada de forma probabilística e estratificada por grupo de convivência. O valor 

da amostra foi proporcional a 42,3% da população inicial de 528 idosos que 
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representa o numero total de sujeitos participantes nos 16 grupos de convivência do 

município de Jequié, estabelecendo-se nível de confiança de 95% com erro de 5%. 

Os instrumentos utilizados tiveram sua confiabilidade testada previamente ao 

estudo. Para tanto foram utilizados a Bateria de testes físicos de Fulleton (força de 

membros inferiores, força de membros superiores, resistência aeróbia, flexibilidade do 

quadril, agilidade/equilíbrio dinâmico e índice de massa corporal)8 e uma entrevista 

aplicada de forma individual, para caracterização da amostra com a avaliação de 

fatores sócio-demográficos (idade, educação, classificação sócioeconômica12) e 

comportamentos relacionados à saúde (saúde percebida, uso de medicamentos, 

sintomatologia depressiva13, atividades instrumentais da vida diária (AIVDs)14 e 

hábitos de prática de atividades físicas no lazer).  

Os critérios para inclusão no estudo seguiram o modelo de segurança para a 

realização de testes físicos em pessoas idosas9. Foram excluídas dos testes as idosas 

que apresentassem alguma condição médica, limitações físicas ou cognitivas severas 

que pudesse impedir as instruções de segurança para a realização dos testes, sendo 

que a pressão arterial era aferida antes e após a realização da bateria de testes, 

aqueles que apresentassem níveis pressóricos superiores 160mmHg para a pressão 

arterial sistólica e 100 mmHg para pressão arterial diastólica foram impedidos de 

realizar tais testes. 

A determinação da presença de limitações funcionais moderada/grave foi feita 

na ocorrência de dois resultados concomitantes nas seguintes condições: escore 

abaixo do percentil 25 para os testes de desempenho motores, índice de massa 

corporal superior a 24,9 Kg/m² e escore menor que 13 pontos na escala de auto-

percepção na avaliação das limitações na realização das atividades instrumentais da 

vida diária. 
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Para confecção do banco de dados foi utilizado o software Epidata, versão 

3.1b, e as análises por meio do pacote estatístico SPSS (versão 11.0). Na análise 

descritiva foi feita a distribuição de freqüências absolutas, a distribuição percentual, 

média e desvio padrão (±).  

Precedendo a inferência dos dados foram identificados os valores faltosos e, os 

mesmos (14 casos), foram excluídos da planilha de dados. Na abordagem analítica foi 

realizada análise de regressão logística univariada15. Para a identificação dos fatores 

associados com a presença de limitações funcionais moderada/grave do idoso foi 

realizada análise múltipla de regressão logística15, utilizando análise hierarquizada16. 

Mediante a estratégia estabelecida de associações entre as dimensões estudadas 

(sócio-demográfica, condições clínicas e saúde percebida, condições físicas e 

comportamentais), foram elaborados três modelos explicativos de regressão logística 

binária, introduzindo as variáveis em forma de blocos, permanecendo no modelo 

subseqüente apenas aquelas que tiveram significância estatística (p < 0,05) no 

modelo anterior.  

O critério de saída para todas as variáveis introduzidas em cada modelo foi p < 

0,10. Ao final, chegou-se a um modelo final de regressão com apenas as variáveis de 

maior significância estatística. O método adotado para introdução das variáveis nos 

modelos foi o backward stepwise16. Considerou-se um nível de significância p < 0,05 e 

intervalo de confiança (IC) de 95%, com cálculo das razões de chances ajustadas. 

Esta pesquisa seguiu os princípios éticos presentes na Declaração de 

Helsinque e na Resolução n0.196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os protocolos 

de pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Parecer nº 155/06). 
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Resultados 

A amostra final do estudo constituiu-se de 208 mulheres idosas, com a média 

de idade de 70 anos (± 7,1), com a amplitude de 60 a 92 anos. Embora, tenham sido 

observadas algumas variações nos grupos etários estabelecidos, a população em 

geral, pode ser descrita com predominância de viúvas 47,6% (n=99), o arranjo familiar 

caracterizado como sendo multigeracional 34,1% (n=71), sendo de baixo nível de 

escolaridade, em que as que referiram ser analfabetas representavam 38% (n=79) e 

com a maioria das participantes classificadas nas classes econômicas “D” e “E”, ou 

seja, baixa classificação sócio-econômica 69,2% (n=146). 

Alguns comportamentos reportados apresentaram melhoras em relação a 

freqüência do hábito de vida no presente, como é o caso da ingestão de bebidas 

alcoólicas em que 32,7% (n=68) faziam uso no passado, sendo que apenas 10,1% 

(n=21) mantém tal hábito, o mesmo acontece com o tabagismo em que foi referido 

como um hábito do passado por 38% (n=79), mas no presente apenas 6,3% (n=13) 

permanecem com o uso do tabaco. Já para a prática de atividades físicas foi 

observado fenômeno inverso, sendo que no passado apenas 18,8% (n=39) 

realizavam atividades físicas no momento de lazer e no presente tal hábito foi 

reportado por 51,4% (n=107). 

O estado nutricional verificado pelo IMC demonstrou que 62% (n=129) estavam 

classificadas na condição de sobrepeso ou obesidade (IMC superior a 24,9 Kg/m2). Os 

sintomas depressivos foram relatados por 17,3% (n=36) das participantes, sendo que 

a alteração do estado cognitivo foi identificada em 74,5% (n=155). E ainda, o uso de 

medicamentos foi referido por 75,5% (n=157), sendo que 24% (n=50) fazem uso de 

três ou mais medicamentos/dia.  

Em relação às doenças auto-referidas, estas foram agrupadas em 

conformidade a Classificação Internacional de Doenças (CID-10)17, sendo que as 
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relativas ao aparelho circulatório 75% (n=156), sistema osteomuscular 72,6% (n=151), 

doenças dos olhos 54,3% (n=113), ouvidos 41,8% (n=87) e metabólicas 22,6% (n=47) 

foram respectivamente as mais referidas pelas idosas entrevistadas.  

Outras condições de saúde foram referidas, a exemplo da ocorrência de 

quedas nos últimos três meses reportados por 21,2% (n=44), e de internações nos 

últimos seis meses 15,4% (n=32). Há ainda que se ressaltar o fato de 56% (n=104)  

apresentavam limitações funcionais do tipo moderada. No entanto, a saúde percebida 

indicou que 34,6% (n=72) possuíam uma percepção otimista da condição de saúde e 

apenas 17,8% (n=37) reportaram uma saúde em condição “ruím”. 

A tabela 1 contém os escores percentis P25 e P75 equivalente a cada parâmetro 

da aptidão funcional avaliado (força de membros inferiores e superiores, resistência 

aeróbia, flexibilidade e agilidade / equilíbrio dinâmico) em três grupos etários (60 – 69 

anos, 70 – 79 anos e 80 – 92 anos).  

>tabela 1< 

O percentil representa o ponto de localização de uma contagem em relação a 

uma determinada população. O exemplo, que ilustra tal conceito seria o teste de 

resistência aeróbia, em que o escore de 68 passadas, no grupo etário de 60 a 69 anos 

representa que o desempenho do testado se encontra abaixo de 25% da população 

com características semelhantes para aquela qualidade física. 

Assim o conhecimento dos escores-percentis para cada parâmetro físico pode 

auxiliar aos profissionais da área da saúde, na detecção dos componentes da aptidão 

funcional que necessitam de aprimoramentos. 

Na tabela 2, estão dispostos as variáveis que se mostraram relacionadas com 

as limitações funcionais do tipo moderada ou grave. O aumento da faixa etária se 

mostrou com potencial preditivo para o desenvolvimento das limitações funcionais. A 
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condição de viuvez referida pelas entrevistadas em relação as que referiram serem 

solteiras ou divorciadas foi um fator de risco para a limitação funcional. 

A inatividade física de lazer, no período atual, está relacionada com a limitação 

funcional, assim como ocorre com a insatisfação corporal e com a medida da relação 

cintura/quadril superior a 85 cm. O uso de dois ou mais medicamentos contínuos 

também se mostrou como fator associado às limitações funcionais, do mesmo modo, 

que a percepção negativa de saúde, a presença de hipertensão arterial e de 

reumatismo. 

>inserir tabela 2< 

Os resultados demonstrados na tabela 2 serviram para determinar a ordenação 

dos blocos (modelos) e de variáveis a serem inseridas na análise multivariada 

hierarquizada apresentada na tabela 3, de modo a explicar melhor as interações entre 

as características informadas pelas idosas do estudo. 

>inserir tabela 3< 

Na tabela 3, dentre as características sócio-demográficas analisadas de forma 

interagidas no primeiro bloco, apenas a faixa etária e o estado civil se mantiveram 

relacionados com o declínio da limitação funcional. No segundo bloco analisado, 

referente às condições clínicas e saúde percebida, de forma controlada para o bloco 

anterior a percepção de saúde negativa e a presença de hipertensão arterial 

permaneceram no modelo.  

Já no terceiro bloco, referente as características relativas as condições físicas e 

comportamentais, apenas a prática de atividades físicas no lazer permaneceu no 

modelo, sendo que as pessoas que não realizavam práticas de atividades físicas de 

lazer no presente possuíam aproximadamente três vezes mais chances de ter alguma 

limitação funcional do tipo moderada ou grave em comparação as outras pessoas que 
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declararam realizar algum tipo de prática de atividade física continuamente no lazer, 

no momento atual.  

Discussão 

As limitações funcionais podem ser consideradas como processo que antecede 

a condição de incapacidade. A identificação de fatores relacionados com as limitações 

funcionais permite à elaboração de políticas públicas direcionadas a preservação da 

autonomia do idoso. Nesta discussão abordaremos os principais aspectos 

encontrados nos nossos resultados, considerando estes, como parte de uma cadeia 

de causalidade determinante das condições que favorecem o aparecimento das 

limitações funcionais. 

A prevalência de limitações funcionais apresentou escore superior a outros 

levantamentos populacionais2,10. O percentual elevado de pessoas com limitações 

pode ser entendido em parte, considerando as diferenças utilizadas pelos estudos, na 

construção do indicador para as limitações funcionais. Mas, os componentes 

individuais utilizados como balizadores da condição deficitária de limitações funcionais 

tem sido destacados na literatura como preditores da condição funcional em pessoas 

idosas2,5,7,10. 

Dentre as características sócio-demográficas analisadas somente as variáveis 

“faixa etária” e “estado civil” se evidenciaram relacionadas com a condição funcional. 

No geral, é esperado que tenha um declínio das condições funcionais com o avanço 

da idade cronológica1,10. E ainda, que as pessoas na condição de viuvez tenham mais 

limitações funcionais, do que quando comparado as pessoas solteiras1, talvez pelo 

fato de ter agregado a condições psicológicas de perda familiar e a diminuição da 

condição financeira. Mas, no presente estudo não foi identificado uma relação da 
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condição sócio-econômica com a funcional. Fato que se justifica pela homogeneidade 

da população, pois a maior parte vive em condições de pobreza. 

As condições clínicas relacionadas com o aparelho circulatório foram as mais 

prevalentes, sendo que dentre tais problemas a hipertensão arterial se mostrou com 

uma razão de chances de 4,2 vezes mais para as limitações funcionais. Esse achado 

corrobora com a literatura, onde a hipertensão arterial e entre outras enfermidades 

cardiovasculares são apontadas como forte fator de risco para a dependência 

funcional 1,18.  

A saúde percebida e a satisfação do peso corporal se mantiveram relacionadas 

com a condição funcional. O entendimento dos aspectos que influenciam a satisfação 

corporal no idoso é determinante na elaboração de intervenções direcionadas ao bem-

estar do mesmo. Algumas evidências na literatura demonstram que há um incremento 

da insatisfação corporal com o aumento dos níveis de sobrepeso e obesidade, 

principalmente na mulher19,20. No entanto, no modelo hierarquizado a insatisfação com 

o peso corporal não se manteve como fator associado às limitações funcionais 

quando adicionada a variável “saúde percebida”. 

Convém ressaltar que a saúde percebida, tem merecido considerável atenção 

como um indicador do declínio da condição funcional7,21. É uma variável simples de 

ser obtida, com o potencial de sintetizar uma completa interação de fatores envolvidos 

na saúde do idoso, e com valor preditivo de mortalidade21. Considerando que a saúde 

percebida reflete com uma relativa precisão o estado geral de saúde, as investigações 

realizadas por Collins et al21 confirmam os achados deste estudo, indicando uma 

relação positiva entre a saúde percebida e as limitações funcionais. No entanto, não 

se manteve relacionada às limitações funcionais quando acrescentadas as variáveis 

físicas e comportamentais.  
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Nas condições físicas a razão cintura/quadril superior a 85 cm representou uma 

razão de chances de 2,2 vezes mais às limitações funcionais. É válido destacar que 

além do excesso de peso, a distribuição indesejável da gordura corporal potencializa o 

risco de doenças cardiovasculares18. Há a necessidade de intervenções em 

comunidades com baixo poder aquisitivo, pois o nordeste, assim como outras regiões 

pobres do país, vem passando por um fenômeno denominado de transição nutricional, 

em que o problema de escassez alimentar tem sido substituído pelo excesso de 

alimentos de alto teor calórico, que vem gerando um aumento de sobrepeso e 

obesidade22. 

Nas variáveis comportamentais, o uso de dois ou mais medicamentos e a 

ausência de práticas de atividades físicas no lazer se evidenciaram relacionadas com 

as limitações funcionais. Sendo que no modelo final apenas a atividade física se 

manteve como fator associado à condição funcional do idoso. Haja vista a inter-

relação de níveis elevados de atividade física, com a manutenção dos componentes 

da aptidão física6. Os resultados deste estudo reforçam os achados de Morey et al5, 

que identificaram efeitos independentes da aptidão física sobre a condição funcional 

no idoso.  

Entre as potenciais e plausíveis limitações deste estudo, poderíamos apontar o 

próprio delineamento de pesquisa, onde o fato de ser um estudo transversal nos 

impedem de assegurar relações implícitas de causalidade entre as variáveis 

estudadas. No entanto, através da fundamentação encontrada na literatura, no que diz 

respeito ao grau de associação e das relações causais entre variáveis, nos permite 

inferir que, nossos resultados parecem suportar as evidências dos modelos 

explicativos de geração das limitações funcionais na população idosa.  

A possibilidade de viés de seleção no estudo está minimizada, uma vez que, 

trata-se de uma amostra selecionada a partir de uma população homogênea no que 
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diz respeito aos parâmetros socioeconômicos encontrados no nordeste brasileiro, ou 

seja, os indicadores sociais indicam baixos estratos de classes economicamente 

desprovidas. O treinamento prévio dos avaliadores para aplicação da entrevista e dos 

testes de desempenho físico, afasta em grande parte a possibilidade de viés de 

aferição. Cabe, no entanto, a possibilidade de que os resultados das medidas auto-

relatadas tenham alguma influência de fatores culturais e sociais, como é o caso da 

baixa escolaridade da amostra estudada.   

Conclusão 

Os dados analisados nesse estudo permitem concluir que o aumento da idade, 

a condição de viuvez, a presença de hipertensão arterial, insatisfação com a saúde, a 

ausência de práticas de atividades físicas de lazer são fatores determinantes para as 

limitações funcionais das mulheres idosas de baixa renda. Desta forma, a prática de 

atividade física poderia atuar como um importante fator preditor da condição funcional 

dessas mulheres, mesmo quando controlado por fatores sócio-demográficos, clínicos 

e comportamentais. 
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Tabela 1 – Valores normativos para as qualidades físicas descritas na bateria de 

testes físicos de Fulleton8, em mulheres idosas de 60 a 92 anos.

Grupo de Idade 
Percentil 60-69 70-79 80-92 
Força de membros inferiores (reps) (n=109) (n=83) (n=20) 
P25 13,0 11,0 11,2 
P75 18,5 17,0 14,7 
Força de membros superiores (reps) (n=110) (n=83) (n=20) 
P25 14,0 13,0 11,2 
P75 20,0 18,0 15,7 
Resistência aeróbia (nº passos) (n=108) (n=82) (n=20) 
P25 79,0 72,0 59,5 
P75 106,0 98,5 89,0 
Flexibilidade (cm) (n=112) (n=84) (n=20) 
P25 0,0 0,0 -0,75 
P75 9,0 6,75 8,25 
Agilidade/Equilíbrio (seg) (n=109) (n=83) (n=20) 
P25 4,8 5,5 6,2 
P75 5,8 7,0 7,6 
IMC (Kg/m²) (n=115) (n=85) (n=22) 
P25 23,9 23,5 22,1 
P75 31,1 29,1 32,3 
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Tabela 2 – Análise não ajustada da associação de características sócio-demográficas, 

aspectos clínicos, saúde física e comportamental com as limitações funcionais de 

mulheres idosas. 

Características Razão de chances [IC95%] P 
Sócio-demográficas   
Idade (anos)   
60-69  1,00  
70-79 1,9[1,04-3,60] 0,03 
80 ou mais 9,1[2,03-40,85] 0,001 
Estado Civil   
Solteira/divorciada 1,00  
Casada ou vivendo com a parceira 1,2[0,55-2,62] 0,63 
Viúva 3,2[1,52-6,90] 0,001 
Condições Clínicas e Saúde Percebida   
Hipertensão arterial   
Ausência 1,00  
Presença 4,2[2,32-7,74] 0,001 
Reumatismo   
Ausência 1,00  
Presença 2,0[1,14-3,66] 0,01 
Satisfação com o peso corporal   
Sim 1,00  
Não 2,0[1,18-3,71] 0,01 
Percepção de Saúde   
Positiva 1,00  
Negativa 2,0[1,14-3,66] 0,01 
Condições Físicas e Comportamentos   
Razão Cintura/Quadril   
≤ 0,85 cm 1,00  
> 0,85 cm 2,1[1,05-4,55] 0,03 
Quantidade de Medicamentos   
Até um medicamento 1,00  
Até dois medicamentos 3,7[1,78-7,78] 0,001 
acima de dois medicamentos 2,8[1,38-5,80] 0,001 
Atividades Físicas (presente)   
Sim 1,00  
Não 2,5[1,46-4,60] 0,001 
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Tabela 3 - Resultados da análise multivariada dos fatores associados às limitações 

funcionais de mulheres idosas de baixa renda.  

 Modelo 1  Modelo 2 Modelo 3 
Característica Razão de 

chances [95%] 
p Razão de 

chances [95%] 
p Razão de 

chances [95%] 
P 

Bloco Sócio-demográfico       
Idade (anos)       
60 a 69 1  1  1  
70 a 79 1,71[0,90-3,26] 0,09 1,80[0,90-3,59] 0,09 1,81[0,90-3,63] 0,09 
80 ou mais 6,28[1,35-29,0] 0,01 5,58[1,12-27,78] 0,03 5,99[1,21-29,55] 0,02 
Estado Civil       
Solteira/divorciada 1  1  1  
Casada ou vivendo com a parceira 1,23[0,55-2,72] 0,61 1,80[0,90-3,59] 0,89 0,99[0,41-2,36] 0,99 
Viúva 2,58[1,18-5,60] 0,01 5,58[1,12-27,78] 0,04 2,37[1,02-5,49] 0,04 
Condições Clínicas e Saúde 
Percebida * 

      

Hipertensão arterial       
Ausência   1,00  1,00  
presença   3,57[1,86-6,83] 0,00 3,35[1,73-6,47] 0,001 
Percepção de Saúde       
Positiva   1,00  1,00  
Negativa   1,99[1,02-3,87] 0,04 1,83[0,93-3,59] 0,08 
Bloco Condições Físicas e 
Comportamentos** 

      

Práticas de Atividades Físicas        
Sim     1,00  
Não     1,99[1,05-3,78] 0,03 

*Ajustado pelo bloco sócio-demográfico. 
**Ajustado pelos blocos sócio-demográficos e de condições clínicas e saúde percebida 
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Resumo 

O propósito deste estudo foi o de analisar a relação dos aspectos sócio-demográficos 

e referentes às condições de saúde com a incapacidade funcional em mulheres 

idosas de baixa renda. O estudo teve delineamento transversal, tendo uma amostra 

representativa de 222 mulheres, com média de 70 anos (± 7,27) pertencentes a 

grupos de convivência no município de Jequié, Bahia. Foram realizadas medidas 

antropométricas e a aplicação de uma entrevista contemplando as variáveis: sócio-

demográficas, saúde física e comportamental. A análise estatística foi realizada com 

nível de significância p<0.05, com cálculo da respectiva razão de chances na 

regressão logística binária, para análise de fatores hierarquicamente agrupados. A 

prevalência de incapacidade funcional foi de 46,8% nos quais a partir de análise 

multivariada hierarquizada, verificaram-se associação significativa com o aumento da 

idade, baixo nível de educação, hospitalização, ausência de práticas de atividades 

físicas ao longo da vida e alterações na função cognitiva. As características 

identificadas que associaram às limitações em atividades instrumentais da vida diária 

sugerem uma complexa rede causal na determinação da capacidade funcional em 

mulheres idosas de baixa renda. 

Palavras-chave: saúde do idoso, fatores socioeconômicos, incapacidade
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the prevalence of functional incapacity and 

associated factors among elderly women of low income. This cross-sectional study 

involved a representative sample of 222 women with mean age of 70 years (± 7.1), 

belonging to coexistence groups and that were resident in the urban zone of the 

municipal district of Jequié /Bahia. Was collected anthropometric measurements and 

application of an interview containing relative subjects to the partner-demographic 

variables, clinical conditions and noticed health, physical conditions and behaviors. 

The statistical analysis was accomplished with a level of significance of p<0.05, with 

calculation of the respective odds ratio by regression binary logistics, for analysis of 

factors contained hierarchical. Prevalence of functional incapacity was 46.8%, starting 

from analysis hierarchical, significant association was verified with the age, low 

education level, hospitalization, absence of practices of physical activity along the life 

and alterations in the cognitive function. The identified characteristics that associated 

to the limitations in instrumental activities of daily living suggest a complex causal net 

in the determination of the functional incapacity. 

Key words: elderly health, socioeconomic factors, disability
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Introdução  

A capacidade funcional é um determinante da condição de saúde e bem estar 

das pessoas. Na velhice, as funções orgânicas decorrentes do processo de 

envelhecimento em posto aos agravos ao longo da vida, passam a ser mais 

vulneráveis ao declínio funcional1. 

A identificação dos fatores que aceleram o processo natural de perda da 

capacidade funcional com a idade cronológica é fundamental na adoção de 

estratégias de saúde mais efetivas, bem como, na implementação de políticas 

públicas que favoreçam a preservação da capacidade funcional das pessoas idosas.  

Apesar de haver estudos que sintetizam o processo de perda da capacidade 

funcional em modelos teóricos2,3, há uma necessidade que tais modelos sejam 

testados e/ou ajustados às condições de vida das pessoas, em decorrência das 

particularidades sociais e culturais da região de moradia. Há uma carência de 

investigações a respeito das condições de vida das populações residentes em regiões 

mais pobres, principalmente no que diz respeito aos países em desenvolvimento, a 

exemplo do Brasil em que as desigualdades sociais são alarmantes. 

Sendo assim, o propósito deste estudo foi o de analisar a relação dos aspectos 

sócio-demográficos e referentes às condições de saúde com a condição de 

dependência na realização das atividades instrumentais da vida diária (AIVD’s). Os 

conhecimentos gerados podem transforma-se em subsídios para a implantação de 

programas, no planejamento de estratégias de atendimento e intervenção adequados 

a populações com características similares a este estudo. 

Métodos 

Foi realizado um estudo transversal no município de Jequié, localizada 365 km 

de Salvador, capital da Bahia, Região Nordeste do Brasil, no período de outubro a 
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dezembro de 2006. A amostra inicial de 222 mulheres idosas com 60 anos ou mais foi 

selecionada de forma probabilística e estratificada por grupo de convivência. O valor 

da amostra foi proporcional a 42,3% da população inicial de 528 idosos que 

representa o numero total de sujeitos participantes nos 16 grupos de convivência do 

município de Jequié, estabelecendo-se nível de confiança de 95% com erro de 5%. 

Para coleta dos dados foram realizadas medidas de peso e estatura corporal 

para obtenção do índice de massa corporal (IMC), calculado através do peso corporal 

(Kg) dividido pela estatura (m) ao quadrado. Em seguida aos testes antropométricos 

foi aplicado uma entrevista multidimensional no formato face-a-face. A entrevista 

utilizada teve sua confiabilidade testada previamente ao estudo, sendo constituída 

pelos seguintes itens: 

.aspectos sociodemográficos: idade, escolaridade, estado civil, atividade laboral, 

tamanho da família e nível sócio-econômico4; 

.aspectos de saúde física: autopercepção de saúde, patologias em conformidade com 

a Classificação Internacional de Doenças (CID-10)5, medicamentos em uso contínuo, 

ocorrências de quedas e número de internamentos nos últimos seis meses; 

.capacidade funcional: atividades instrumentais da vida diária (AIVD’s) pelo índice de 

Lawton6, tendo adotado o ponto de corte de 12 pontos para a presença de 

dependência funcional do tipo moderada a grave; 

.aspectos de saúde mental: na avaliação da função cognitiva foi utilizado o Short 

Portable Mental Status Questionare de Pfeifer (SPMQS)7 e a presença de 

sintomatologia depressiva medida pela Escala de Depressão Geriátrica GDS-158. Em 

ambas as escalas os pontos de corte adotados foram os determinados pela literatura, 

de acordo com estudos de validação para a população brasileira9,10. 

Para confecção do banco de dados foi utilizado o software Epidata, versão 

3.1b, e as análises por meio do pacote estatístico SPSS (versão 11). Na análise 
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descritiva foi feita a distribuição de freqüências absolutas, a distribuição percentual, 

média e desvio padrão (DP). Na abordagem analítica foi realizada análise de 

regressão logística univariada11. Para a identificação dos fatores associados com a 

presença de dependência moderada/grave do idoso foi realizada análise múltipla de 

regressão logística11, utilizando análise hierarquizada12. Mediante a estratégia 

estabelecida de associações entre as dimensões estudadas (sócio-demográfica, 

saúde física e comportamental), foram elaborados três modelos explicativos de 

regressão logística binária, introduzindo as variáveis em forma de blocos, 

permanecendo no modelo subseqüente apenas aquelas que tiveram significância 

estatística (p < 0,05) no modelo anterior.  

O critério de saída para todas as variáveis introduzidas em cada modelo foi p < 

0,1. Ao final, chegou-se a um modelo final de regressão com apenas as variáveis de 

maior significância estatística. O método adotado para introdução das variáveis nos 

modelos foi o backward stepwise12. Considerou-se um nível de significância p < 0,05 e 

intervalo de confiança (IC) de 95%, com cálculo das razões de chances ajustadas. 

Esta pesquisa seguiu os princípios éticos presentes na Declaração de 

Helsinque e na Resolução n0.196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os protocolos 

de pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Parecer nº 155/06). 

Resultados 

A amostra do estudo constituiu-se de 222 mulheres idosas, com a média de 

idade de 70 anos (± 7,27), com a amplitude de 60 a 92 anos. A tabela 1 contempla um 

resumo das características das idosas conforme as variáveis independentes incluídas 

na investigação.  
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Embora, tenham sido observadas algumas variações nos grupos etários 

estabelecidos, a população em geral, pode ser descrita com predominância de viúvas, 

o arranjo familiar caracterizado como sendo multigeracional, sendo de baixo nível de 

escolaridade e com a maioria dos participantes apresentando baixa classificação 

sócio-econômica. 

O tabagismo foi referido como um hábito do passado por 37,4% (n=83), mas no 

presente apenas 6,3% (n=14) permanecem com tal comportamento. Já para a prática 

de atividades físicas foi observado fenômeno inverso, sendo que no passado apenas 

18,5% (n=41) realizavam atividades físicas no momento de lazer e no presente tal 

hábito foi reportado por 50,9% (n=113). 

O estado nutricional verificado pelo IMC demonstrou que 64% (n=142) estavam 

classificadas na condição de sobrepeso ou obesidade (IMC superior a 24,9 Kg/m2). 

Os sintomas depressivos foram relatados por 18,9% (n=42) das participantes, sendo 

que a alteração do estado cognitivo foi identificada em 75,2% (n=167). E ainda, o uso 

de medicamentos foi referido por 72.2% (n=167), sendo que 23,9% (n=53) fazem uso 

de três ou mais medicamentos/dia.  

Em relação as doenças auto-referidas, as relativas ao aparelho circulatório, 

sistema osteomuscular, doenças dos olhos, ouvidos e metabólicas foram 

respectivamente as mais referidas pelas idosas entrevistadas.  

Outras condições de saúde foram referidas, a exemplo da ocorrência de 

quedas nos últimos três meses reportados por 21,2% (n=47) e de internações nos 

últimos seis meses 15,8% (n=35). Há ainda que se ressaltar o fato de 46,8 % (n=122) 

indicarem algum tipo de dependência do tipo moderada e/ou grave na realização das 

atividades instrumentais da vida diária (AIVD’s). No entanto, a saúde percebida 

indicou que 33,8% (n=75) possuíam uma percepção otimista da condição de saúde e 

apenas 18,5% (n=41) reportaram uma saúde em condição “ruím”. 
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Na tabela 2, estão dispostos as variáveis que se mostraram relacionadas com a 

dependência do tipo moderada ou grave nas AIVD’s (incapacidade funcional). O 

aumento da idade e a condição de viuvez referida pelas entrevistadas em relação as 

que referiram serem solteiras ou divorciadas foi um fator de risco para a incapacidade 

funcional. 

Já o tempo de escolarização se mostrou relacionada com a incapacidade 

funcional de modo inverso, em que quanto maior os anos de estudo da pessoa, menor 

as chances do indivíduo apresentar dificuldades na realização das AIVD’s, assim 

como para as classes econômicas. As pessoas de baixa condição econômica 

possuem mais chances de serem incapazes funcionalmente em relação as idosas 

mais favorecidas economicamente. 

Tanto a inatividade física de lazer, no período atual, quanto no passado estão 

relacionados com a incapacidade funcional, do mesmo modo ocorre com as 

alterações cognitivas. O uso de três ou mais medicamentos contínuos também se 

mostrou associado as incapacidades na realização das AIVD’s, do mesmo modo, que 

a presença de hipertensão arterial e a ocorrência de hospitalização. 

Os resultados demonstrados na tabela 2 serviram para determinar a ordenação 

dos blocos (modelos) e de variáveis a serem inseridas na análise multivariada 

hierarquizada apresentada na tabela 3, de modo a explicar melhor as interações entre 

as características informadas pelas idosas do estudo. 

Na tabela 3, dentre as características sócio-demográficas analisadas de forma 

interagidas no primeiro bloco, apenas o aumento da idade cronológica e a baixo 

tempo de escolarização se mantiveram relacionados com o declínio da capacidade 

funcional. No segundo bloco analisado, referente às características de saúde e 

controlado para o bloco anterior a única variável que permaneceu no modelo foi a 

ocorrência de hospitalização nos últimos seis meses. Já no terceiro bloco, foi 
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identificado que as pessoas que não realizaram práticas de atividades físicas de lazer 

no passado e apresentavam alterações cognitivas possuíam mais chances para 

incapacidades na realização das AIVD’s, em relação, aos que tiveram experiência 

com práticas de atividades físicas e ausência de déficit cognitivo, respectivamente.  

Discussão 

A preservação da capacidade funcional proporciona ao idoso, a realização das 

atividades cotidianas de forma independente. E ainda, a participação em atividades 

sociais, que se configura um aspecto preponderante na saúde mental em idades mais 

avançadas.  

Apesar de haver diferenças nos critérios adotados na classificação da 

incapacidade funcional, levantamentos populacionais realizados tanto em países 

desenvolvidos13,14, como em desenvolvimento15,16, indicam índices de incapacidade 

na realização das AIVD’s bem menores do que apresentados na presente 

investigação. Este fato reforça a necessidade de explorar os fatores associados a 

condição de incapacidade na realização das atividades do dia-a-dia em idosos 

residentes em comunidades de baixa renda no nordeste brasileiro. 

A associação de baixos níveis socioeconômicos com piores condições de 

saúde tem sido documentada, por meio de estudos populacionais, em diversos grupos 

de idade e em diferentes áreas do mundo15,16,17. O baixo poder aquisitivo está 

relacionado a uma série de condições negativas, podendo contribuir para a perda da 

autonomia funcional, a exemplo da baixa escolaridade, escassez de emprego, 

condições precárias de saúde, dentre outros fatores. As pessoas de condições menos 

favorecidas economicamente possuem 3,3 vezes mais chances, de apresentar 

alguma dependência do tipo moderada a grave na realização das AIVD’s, em relação 

aos de classe economicamente mais favorecidos.  
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Em estudos epidemiológicos, direcionados à identificação de fatores de risco 

individual, a magnitude do impacto dos fatores socioeconômicos sobre a saúde tem 

sido menos enfatizada18. O baixo nível socioeconômico não é considerado entre os 

fatores modificáveis, sendo freqüentemente omitido nos planejamentos estratégicos 

de prevenção19. 

O tempo de escolaridade foi associado à capacidade funcional, evidenciando 

que quanto mais elevado o tempo de escolaridade, maiores são as chances da 

pessoa se manter autônoma. Estes resultados são reforçados por resultados de 

outros levantamentos populacionais15,20 que encontraram maiores riscos para o 

declínio da capacidade funcional, em categorias de escolarização mais baixa. O nível 

de escolaridade atingido pelo idoso parece ser determinante do tipo de ocupação e do 

nível de renda pelos quais passou no decorrer do tempo15. 

Talvez esse aspecto explique o fato da inserção da variável “tempo de 

escolaridade” no primeiro modelo da análise hierarquizada ter sido determinante para 

que o fator “classificação econômica” não se mantivesse como aspecto relacionado a 

incapacidade funcional das mulheres idosas. Do mesmo modo, parece ser mais 

provável que uma pessoa com níveis de escolaridade mais baixa, esteja exposta a 

piores condições de trabalho, com salários menores, do que uma pessoa com um 

nível mais alto de escolaridade, apesar de não ter sido encontrada associação 

significativa que demonstrasse qualquer tipo de relação entre situação ocupacional e 

dependência funcional. 

A variável “faixa etária” constituiu-se em determinante da capacidade funcional, 

confirmando outros estudos14,15,21. Há uma associação da faixa etária com a 

dependência funcional, sendo que, a medida que se aumenta a idade cronológica 

também ocorre um aumento na chances de apresentar alguma dependência 

funcional. Porém essa associação foi discreta, condição justificada pelo aspecto que a 
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idade avançada não explica, por si só, a incapacidade funcional, necessitando-se do 

conhecimento sobre a mediação de fatores ambientais e de características 

correlacionadas com a idade avançada15. Talvez por esse motivo a idade permaneceu 

no modelo explicativo final desse estudo com um fator de explicação baixa para a 

determinação da capacidade funcional. 

Quando analisado o estado civil atual entre as idosas, esta variável apresentou-

se associada à capacidade funcional, sendo que o estado de viuvez entre as idosas 

representa um risco de 2,5 vezes mais chances de apresentar algum tipo de 

dependência em relação as que são solteiras. Mas tal relação não se manteve na 

análise multivariada, em que os fatores aumento de idade e baixo nível econômico 

sobrepuseram em relação as demais variáveis estudadas nesse estudo como 

determinantes sócio-demográficas da incapacidade funcional. 

Dentre os problemas de saúde reportados, os relacionados com o aparelho 

circulatório foram o mais prevalentes, sendo que dentre tais problemas a hipertensão 

arterial se mostrou com uma razão de chances de 2,0 vezes mais para se ter 

dependência nas AIVD’s em comparação com as pessoas que não referiram possuir 

hipertensão arterial. Apesar dos problemas de saúde reportados não permanecerem 

no modelo final explicativo da incapacidade funcional. As doenças, em geral, agem 

como um fator de risco para a dependência funcional, o que é reforçado por outros 

estudos21,22.  

O fator referente à hospitalização nos últimos seis meses, apresentou-se como 

um risco de 2,7 vezes mais chances de algum tipo de dependência, em relação aos 

que não foram hospitalizados. Porém, a hospitalização na realidade não é, em si, risco 

para o declínio da capacidade funcional, mas um indicador da ocorrência de tipos 

graves de doenças que demandam cuidados hospitalares15. 



74

Os dados descritivos indicam ainda, a elevada prevalência de pessoas com 

sobrepeso ou obesidade, que estavam classificadas com o IMC superior a 24,9Kg/m². 

Tal característica da população posiciona os sujeitos do estudo em uma condição de 

risco, tendo em vista os agravos ocasionados pelo excesso de peso a saúde das 

pessoas23. Há a necessidade de intervenções em comunidades com baixo poder 

aquisitivo, pois o nordeste, assim como outras regiões pobres do país, vem passando 

por um fenômeno denominado de transição nutricional, em que o problema de 

escassez alimentar tem sido substituído pelo excesso de alimentos ricos em gordura, 

o que gera um aumento de sobrepeso e obesidade25. 

A atividade física praticada nos momentos de lazer ao longo da vida e as 

alterações cognitivas parecem ser determinantes na classificação do individuo em 

capaz ou incapaz para a realização das AIVD’s. As idosas que apresentaram alguma 

alteração cognitiva possuíam 4,4 vezes mais chances de apresentarem alguma 

dependência funcional, mesmo quando controlado para a realização de atividades 

físicas de lazer no passado e as variáveis de saúde e sócio-demográficas. 

Há que se considerar a interação já bem documentada na literatura quanto aos 

benefícios da prática de atividades físicas que se mantém relacionada com a condição 

cognitiva25,26. Tal relação necessita ainda, que os mecanismos biológicos que estão 

envolvidos na interação desses componentes, sejam melhor caracterizados. Porém, é 

de entendimento que a conservação de parâmetros funcionais, melhore a 

vascularização, a utilização de unidades neuromotoras e o desenvolvimento da 

aptidão funcional27; e por outro lado, o domínio social é estimulado com a preservação 

da comunicação entre as pessoas28, sendo um elo entre o domicílio e a comunidade. 

Os aspectos destacados acima podem ser considerados determinantes na 

preservação da condição de realizar as tarefas instrumentais da vida cotidiana. 
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A manutenção da função cognitiva congrega uma série de fatores que pode ter 

sobreposto o efeito “de associação” de outras características estudadas. Em 

decorrência que as características: idade, tempo de escolaridade e até mesmo 

algumas doenças estão estreitamente vinculadas com a função cognitiva do 

indivíduo25,26. 

O delineamento transversal, apesar da conveniência quanto à redução do 

tempo e do custo, na coleta de informações, apresenta limitações em relação às 

inferências causais, pois as exposições e o desfecho são coletados em um mesmo 

momento. No caso específico do presente estudo, as relações entre a incapacidade 

funcional e os fatores sócio-demográficos, saúde física e mental podem ter sido 

afetadas por esse viés. Porém, mesmo com as potenciais limitações do delineamento 

transversal, os dados analisados parecem suportar as evidências de modelos 

explicativos de geração das incapacidades funcionais na população idosa. 

Por meio, das características descritivas apresentadas serem similares, aos 

indicadores sociais do nordeste brasileiro, que indicam baixos estratos, de classe 

economicamente desprovida, é permitido sugerir a generalização dos resultados 

encontrados nesse estudo. 

Por fim, os dados encontrados neste estudo sugerem que a população de 

mulheres idosas que residentes em Jequié, um município de pequeno porte no 

nordeste do Brasil, possuem elevada prevalência de limitações na realização das 

atividades instrumentais da vida diária. Assim, os resultados apresentados 

demonstram ser necessários a implementação de ações públicas que possam 

favorecer a redução e/ou retardamento das incapacidades. Essas intervenções devem 

ser específicas a determinadas faixas etárias, ser direcionada ao aumento da 

escolarização e melhoria da condição econômica e na assistência aos idosos 
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hospitalizados. Além, do incentivo ao aumento da participação em práticas de 

atividades físicas e a preservação da saúde mental.
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Tabela 1 – Distribuição das variáveis sócio-demográficas, aspectos comportamentais, 

saúde física e mental de idosas do município de Jequié, BA 

Característica n % 
Idade (anos)   
60-69 115 51,8 
70-79 85 38,3 
80 ou mais 22 9,9 
Estado Civil   
Solteira/divorciada 43 19,4 
Casada ou vivendo com a parceira 73 32,9 
Viúva 106 47,7 
Arranjo Familiar   
Multigeracional (residir com filhos e netos) 100 45
Nível sócio econômico   
Classes D e E 160 72,1 
Tempo de Escolarização   
< 2 anos 121 54,5 
Uso de medicamentos 167 75,2 
Quantidade de medicamentos   
Uso de dois ou mais 110 49,6 
Comportamentos   
Sobrepeso/obesidade 142 64 
Tabagista (passado) 83 37,4 
Tabagista (presente) 14 6,3 
Atividades Físicas (passado) 41 18,5 
Atividades Físicas (presente) 113 50,9 
Sintomas depressivos 42 18,9 
Déficit Cognitivo 167 75,2 
Doenças auto-referidas   
Aparelho Circulatório 167 75,2 
Sistema osteomuscular 159 71,6 
Doenças dos olhos 119 53,6 
Doenças do ouvido 93 41,9 
Metabólicas 50 22,5 
Aparelho geniturinário 22 9,9 
Aparelho Digestivo 16 7,2 
Aparelho Respiratório 15 6,8 
Sistema nervoso 10 4,5 
Neoplasias 04 1,8 
Infecciosas e parasitárias 04 1,8 
Hematopoéticos 02 0,9 
Outras condições de saúde   
Ocorrência de quedas 47 21,2 
Internações nos últimos seis meses 35 15,8 
Saúde percebida   
Ruim 41 18,5 
Regular 106 47,7 
Boa ou excelente 75 33,8 
Incapacidade Funcional    
Dependência moderada/grave nas AIVD’s 122 56 
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Tabela 2 – Análise bruta para mulheres idosas residentes no município de Jequié, BA 

ao desfecho dependência moderada/grave nas AIVD’s. 

Característica Razão de chances 
[95%] 

P 

Idade (anos)   
60-69  1,00  
70-79 1,5[0,87-2,7] 0,13 
80 ou mais 3,2[1,21-8,4] 0,01 
Estado Civil   
Solteira/divorciada 1,00  
Casada ou vivendo com a parceira 1,6[0,73-3,55] 0,23 
Viúva 2,5[1,19-5,26] 0,01 
Tempo de Escolarização (anos) 0,86[0,78-0,95] 0,00 
Nível sócio econômico (Classes econômicas)   
Classes A1,A2,B1,B2 e C 1,00  
D 1,12[0,61-2,06] 0,70 
E 3,36[1,21-9,26] 0,01 
Comportamentos   
Atividades Físicas (passado)   
Sim 1,00  
Não 3,92[1,77-8,69] 0,00 
Atividades Físicas (presente)   
Sim 1,00  
Não 1,78[1,04-3,03] 0,03 
Função Cognitiva   
Sem alteração 1,00  
Com alteração 4,39[2,16-8,93] 0,00 
Quantidade de medicamentos   
Até um medicamento 1,00  
Dois medicamentos 1,47[0,77-2,79] 0,24 
Mais de dois medicamentos 2,32[1,18-4,53] 0,01 
Doença auto-referidas   
Hipertensão arterial   
Ausência 1,00  
Presença 2,09[1,18-3,71] 0,01 
Outras condições de saúde   
Hospitalização nos últimos seis meses   
Ausência 1,00  
Presença 2,5[1,17-5,3] 0,01 
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Tabela 3 – Análise ajustada para mulheres idosas em relação ao desfecho 

dependência moderada/grave nas AIVD’s, município de Jequié, Bahia. 

Modelo 1  
Característica Razão de chances [95%] P 

Bloco Sócio-demográfico 
Idade (anos) 1,04[1,00-1,09] 0,01 
Tempo de Escolarização 0,86[0,78-0,95] 0,00 
Bloco Saúde* 
Hospitalização nos últimos 
seis meses 
Ausência 1,00  
Ocorrência 2,49[1,14-5,40] 0,02 
Bloco Comportamentos 
relacionados a saúde** 
Atividades Físicas 
(passado) 
Sim 1,00  
Não 4,03[1,67-9,73] 0,00 
Função Cognitiva 
Sem alteração 1,00  
Com alteração 4,46[1,94-10,55] 0,00 
*Ajustado pelo bloco sócio-demográfico. 
**Ajustado pelos blocos sócio-demográficos e de saúde 
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Resumo 

O propósito desse estudo foi analisar a validade concorrente de medidas auto-

referidas de peso e estatura para o diagnóstico do estado nutricional em mulheres 

idosas de baixa renda.  A amostra foi composta de 181 mulheres, com média de idade 

de 70±7,2 anos, pertencente a grupos de atividades para idosos na comunidade no 

município de Jequié, Bahia. As medidas referidas de peso e estatura corporal foram 

coletadas através de entrevista individual que antecederam as aferições. Na análise 

dos dados foram utilizadas medidas de tendência central e dispersão para 

caracterização da amostra, utilizou-se o test t Student para avaliar as diferenças entre 

as médias das medidas referidas com as aferidas; o coeficiente de correlação 

intraclasse e o índice Kappa foram utilizados para verificação da concordância entre 

as medidas; p<0,05. Os resultados indicam haver uma tendência para a subestimação 

das medidas antropométricas de peso e estatura referidas. Foram observados índices 

satisfatórios de concordância para as medidas referidas de peso corporal variando de 

ricc=0,74 em pessoas eutróficas, até ricc=0,97 considerando as variáveis, classe 

econômica e ausência de déficit cognitivo. Porém, em medidas referidas de altura os 

índices de concordância foram baixos variando de ricc=0,03 a ricc=0,28. Os dados 

analisados permitem concluir que em populações idosas de comunidades de baixa 

renda e escolaridade, as medidas referidas de peso corporal podem ser consideradas 

de validade assegurada. No entanto, o mesmo não se pode afirmar das medidas 

reportadas de estatura, assim como do indicador do estado nutricional baseado em 

medidas referidas de peso e estatura conjugados.  

Palavras chave: medidas referidas, antropometria, estado nutricional, mulheres 

idosas. 
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Abstract 

The aim of the present study was to assess the concurrent validity of self reported 

measures of weight and height in the diagnosis of the nutritional state among low-

income elderly women. The sample was composed of 181 women, being the average 

age 70 ± 7.2, belonging to groups of activities for elderly people in the city of Jequié, 

BA. The reported measures of weight and height were collected through individual 

interviews that preceded the measurements. Measures of central tendency and 

dispersion were used in the data analysis to characterize the sample, and the “t” 

student test was used to evaluate the differences between the averages of the 

reported and the real measures; the Intraclass Correlation Coefficient and the Kappa 

index were used to check the concordance among the measures; p<0.05. The results  

point out a tendency to underestimate the anthropometric measures of reported weight 

and height. Concerning the concordance of the measures, satisfactory indexes were 

remarked for the reported measures of weight, varying from ricc = 0.74, in eutrophic 

people, to ricc=0.97, considering the variables, economic class and absence of 

cognitive deficit. On the other hand, the concordance indexes of the reported 

measures of height were low, varying from ricc=0.03 to 0.28. The results of the data 

analysis allow to conclude that in elderly populations from low income and scholarity 

communities, the reported measures of weight can be considered to be safely 

valuable. However, the same can not be said about the reported measures of height, 

as well as the use of the indicator of the nutritional state based on reported weight and 

height measures together.  

Key words: reported measures, anthropometry, nutritional state, elderly women. 



86

Introdução 

A medida do peso corporal é um importante indicador na avaliação do estado 

nutricional das pessoas, principalmente quando conjugada com outras medidas 

antropométricas, a exemplo da estatura e determinadas circunferências corporais. 

Entretanto, para a viabilidade na avaliação de variáveis antropométricas em 

levantamentos populacionais, as medidas diretas na maior parte das vezes são 

substituídas por medidas referidas. 

Há estudos destacando a confiabilidade de medidas antropométricas referidas 

(1,2,3). No entanto, a maior parte desses estudos foram realizados em populações 

jovens, em que o fator preponderante nessa faixa etária é a estética. Tal fato parece 

favorecer para que as pessoas periodicamente sejam auto-monitoradas em relação ao 

peso corporal, e consequentemente minimizar as possíveis distorções resultantes das 

medidas auto-reportadas de peso corporal.  

Em pessoas mais velhas, em que os inquéritos populacionais são realizados 

quase sempre com base na localização domiciliar, as medidas antropométricas 

aferidas se tornam mais difíceis do que comparada à avaliação de outros grupos 

etários. E ainda, alguns fatores da senescência como mudanças corporais (4) e 

diminuição da função cognitiva (5,6) faz com que se tenha mais atenção na qualidade 

das medidas reportadas por pessoas idosas. 

Os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 

que tange a proporção de idosos por sexo evidenciam expressiva predominância das 

mulheres sobre os homens no Brasil (7). Sendo que as mulheres quando comparadas 

aos homens, de mesma faixa etária tendem a subestimar o peso (8) e superestimar a 

estatura corporal (1). 
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Com base no exposto o propósito dessa investigação foi de verificar a validade 

concorrente das medidas auto-referidas de peso e estatura para diagnóstico do 

estado nutricional de mulheres idosas de baixa renda e escolaridade. 

Método 

Foi realizado um estudo transversal no município de Jequié, localizada 365 km 

de Salvador, capital da Bahia, Região Nordeste do Brasil, no período de outubro a 

dezembro de 2006. A amostra final de 181 mulheres idosas com 60 anos ou mais foi 

selecionada de forma probabilística e estratificada por grupo de convivência. O valor 

da amostra foi proporcional a 42,3% da população inicial de 528 idosos que 

representa o numero total de sujeitos participantes nos 16 grupos de convivência do 

município de Jequié, estabelecendo-se nível de confiança de 95% com erro de 5% 

(poder estatístico de 85%; r=0,8). 

A coleta de dados foi realizada por quatro profissionais de Educação Física e 

de Fisioterapia devidamente treinados, por intermédio de palestras e aplicação dos 

instrumentos. Para a avaliação foi elaborada uma entrevista multidimensional que foi 

aplicada de forma individual contendo informações sócio-demográficas (idade, estado 

civil, classificação econômica (9), escolaridade) e relacionadas à saúde (prática de 

atividade física, déficit cognitivo (10) e sintomatologia depressiva (11) para 

caracterização da amostra, além das medidas referidas de peso e estatura corporal.  

Na classificação econômica foi utilizada o Critério de Classificação Econômica 

Brasil (9) com a finalidade de estimar o poder de compras das pessoas e famílias 

urbanas, e com isso obter uma distinção em sete classes econômicas (A1, A2, B1, B2, 

C, D, E). 

As medidas referidas de peso e estatura corporal precediam as medidas 

aferidas, no intuito de evitar interferência na percepção da avaliada As idosas foram 
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pesadas e medidas descalças e com roupas leves. A medida do peso corporal real foi 

realizada com o auxílio de uma balança digital de marca Plenna, modelo Sport, com 

capacidade para 150 Kg e precisão de 100 gramas. Para a medida da estatura foi 

utilizado um estadiômetro portátil de marca Seca, com precisão de 0,1 cm. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado dividindo-se o peso (Kg) pela 

estatura (m) ao quadrado. Na classificação do estado nutricional pelos valores de IMC 

foram utilizadas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (12): 

<18,5Kg/m2 (baixo peso); 18,5 a 24,99 Kg/m2 (peso normal); 25 a 29,99 Kg/m2

(sobrepeso) e 30 Kg/m2 (obesidade).   

Para cálculo do poder estatístico da amostra, tabulação e análise dos dados foi 

utilizada ferramentas de informática (software G-Power, versão 3.0; Epidata versão 

3.1b e pacote estatístico SPSS versão 11). Na análise descritiva foi feita a distribuição 

de freqüências absolutas, a distribuição percentual, média e desvio padrão (±). 

Precedendo a inferência dos dados foram identificados os valores faltosos e, os 

mesmos (41 casos), foram excluídos da planilha de dados. Esses casos 

correspondem aos indivíduos sem informação sobre a estatura referida (38 casos) e 

aquelas sem informação sobre o peso corporal referido (3 casos). O elevado número 

de pessoas que deixaram de responder a questão sobre a estatura referida parece ser 

um indicativo prévio do estudo, das limitações para se obter informações sobre a 

estatura em pessoas idosas de baixa renda e escolaridade. 

Na abordagem analítica o teste t de Student pareado foi utilizado para avaliar 

as diferenças entre as médias das medidas referidas e aferidas segundo as categorias 

de idade (60-69; 70-79-80-92), escolaridade (<2 anos; ≥2anos); IMC (<18,5; 18,5-

24,99; 25-29,99; ≥30); classe econômica (A e B; C; D e E); déficit cognitivo 

(presença/ausência) e participação em atividades físicas de lazer. 
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Os erros na informação da estatura, do peso e do IMC foram obtidos pela 

diferença entre os valores referidos e aferidos. Os valores negativos significaram 

subestimação e valores positivos representaram superestimação do valor referido. 

Para avaliação da concordância entre as variáveis de razão, no que se refere 

as medidas aferidas e referidas de peso, estatura e IMC foi utilizado o coeficiente de 

correlação intraclasse (ricc). A concordância entre as variáveis ordinais, relativas ao 

IMC foi analisada por intermédio do Índice Kappa (K).  

Para interpretação dos dados analisados foi considerado um nível de 

significância p<0,05 e estimados intervalos de 95% de confiança. Consideraram-se os 

critérios de Landis e Kock (13) para interpretação da concordância: a) quase perfeita: 

0,80 a 1,00; b) substancial: 0,60 a 0,80; c) moderada: 0,40 a 0,60; d) regular: 0,20 a 

0,40; d) discreta: 0 a 0,20; e) pobre: -1,00 a 0.  

Esta pesquisa seguiu os princípios éticos presentes na Declaração de 

Helsinque e na Resolução n0.196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os protocolos 

de pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Parecer nº 155/06). 

Resultados 

A amostra final do estudo constituiu-se de 181 mulheres, com a média de idade 

de 68±6,6 anos, com a amplitude de 60 a 92 anos. Embora, tenham sido observadas 

algumas variações nos grupos etários estabelecidos, a população em geral, pode ser 

descrita com predominância de viúvas 45,3% (n=82); o arranjo familiar caracterizado 

como sendo multigeracional 33,7% (n=61); sendo de baixo nível de escolaridade, em 

que as idosas que referiram ser analfabetas representavam 34% (n=64); e com 69% 

(n=125) das participantes classificadas nas classes econômicas “D” e “E”. 
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O estado nutricional verificado pelo IMC demonstrou que 62% (n=129) estavam 

classificadas na condição de sobrepeso ou obesidade (IMC superior a 24,9 Kg/m2). 

Os sintomas depressivos foram relatados por 18,8% (n=34) das participantes, sendo 

que a alteração do estado cognitivo foi identificada em 72,4% (n=131). Em relação ao 

momento de lazer 48,6% (n=88) referiram que não participa de práticas de atividades 

físicas no presente. 

As mulheres tenderam a subestimar o peso, porém, sem significância 

estatística (tabela 1). A análise das diferenças, segundo as categorias das variáveis 

estudadas, mostra que a subestimação do peso foi significativa para as mulheres nas 

faixas etárias de 60 a 69 anos e de 70 a 79 anos, para aquelas com menos de dois 

anos de escolaridade, para os de classe econômica “C”, com o IMC igual ou superior 

a 25 Kg/m2 e para aquelas que participam de atividades físicas no lazer. No entanto, 

para o déficit cognitivo não foram identificadas diferenças entre as categorias 

estabelecidas (presença ou ausência de alterações cognitivas), ambas as categorias 

foram identificadas diferenças significativas entre os valores aferidos com os referidos 

para o peso corporal.  

Em relação às diferenças entre as medidas aferidas e referidas de estatura e 

do IMC, pode se verificar que as idosas tenderam a subestimar as medidas, porém 

somente as categorias de IMC classificadas como “normal” ou “obesidade” se 

mostram significativas para estatura. Para o IMC também foram evidenciadas 

diferenças significativas para as mesmas variáveis, acrescidas da ausência do déficit 

cognitivo. Porém as que estavam classificadas como “normal” tendem a subestimar os 

valores referidos ao contrário das que estava na categoria “obesidade” que tendem a 

superestimar. 

Os coeficientes de correlação intraclasse entre as medidas do peso reportadas 

e aferidas foram de “0,79” a “0,94” índices classificados como concordância 
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“substancial” para “quase perfeita”. No entanto, os valores correspondentes ao grau 

de concordância entre as medidas aferidas com as reportadas para a estatura e IMC 

foram menores, sendo classificadas de uma concordância “pobre” a “regular” (tabela 

1).  

Ao considerar o IMC aferido como padrão observa-se que 33,3% das idosas de 

baixo peso foram classificadas como normais utilizando-se o IMC referido. No outro 

extremo, 36,9% foram classificadas com sobrepeso, 7% como normais e 1,7% com 

baixo peso. Apesar das variações entre os valores reportados e aferidos, o IMC 

reportado possui concordância regular com as medidas aferidas (Figura 1). 

Com isto, observa-se para as idosas, a concordância na identificação do baixo 

peso e normal foi de 66,7% e 62,5% respectivamente, sendo menor (41,6%) na 

identificação do sobrepeso (Figura 1). 

Discussão 

O aumento das doenças crônicas não transmissíveis tem feito com que haja 

maior interesse em estudos que possam identificar fatores que estejam associadas às 

condições de saúde das pessoas. Nesses estudos baseados em levantamentos 

populacionais, as medidas reportadas são utilizadas com freqüência em virtude da 

viabilidade, em função principalmente do baixo custo financeiro e na redução no 

tempo de coleta das informações. 

Há diversos estudos indicando a confiabilidade das medidas antropométricas 

reportadas (1,2,3,8,14). Nesses estudos tem sido demonstrado que os valores 

referidos de peso corporal por mulheres, indiferente da faixa etária tendem a serem 

subestimados (8), sendo superestimadas as medidas referidas de estatura (1).  

O fato das medidas reportadas serem com valores abaixo do que foi aferida 

pode ser explicado em parte, pela maior preocupação das mulheres com o aumento 
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do peso corporal, em que a obtenção de medidas, seja essas aferidas ou reportadas 

proporcionaria constrangimento à pessoa avaliada. E essa pessoa poderá subestimar 

as medidas reportadas de peso corporal por uma condição de conforto pessoal. Já em 

relação às medidas de estatura referida, as mulheres em geral não possuem o hábito 

de realizar tal medida, e ainda, somado as mudanças morfológicas comuns ao 

envelhecimento faz com que as medidas sejam superestimadas. 

No entanto, houve algumas particularidades que converge com o que é 

apresentado na literatura (2) como foi o caso do peso reportado em que as idosas no 

melhor estrato econômico tinham a tendência de superestimar o peso corporal. Na 

estatura os dados foram superestimados somente pelas pessoas com melhor 

escolaridade e classificadas como obesas. 

Os resultados obtidos do peso corporal reportado são similares a outros 

estudos (15,16) que revelam índices de concordância classificado como “quase 

perfeita”, entre as medidas antropométricas aferidas com as reportadas. Porém, o 

mesmo não aconteceu com as medidas reportadas da estatura e do IMC por 

intermédio de medidas reportadas de peso e estatura, talvez tais diferenças possam 

ser explicadas pelo baixo nível econômico e de escolaridade da população 

investigada. 

Em geral, as pessoas em melhores estratos econômicos e maior nível de 

escolaridade, possuem hábitos de vigilância à saúde, o que inclui revisão de 

condições de saúde periódicas e cuidados estéticos (17). Assim, parece ser mais fácil 

para essas pessoas reportarem, com mais precisão, as suas medidas, sejam elas de 

peso ou estatura corporal.  

As medidas reportadas de peso corporal apesar de apresentarem índices de 

concordância satisfatórios com as medidas aferidas, diminuem em função do aumento 
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da faixa etária, diminuição da escolaridade e classe econômica, presença de déficit 

cognitivo e a participação em atividades físicas de lazer. 

A diminuição do índice de concordância das medidas aferidas com as 

reportadas em pessoas que participam de atividades físicas de lazer parece está 

relacionado ao fato que as pessoas mais ativas, tenderem a uma visão mais otimista 

da sua condição de saúde, o que pode ter contribuído para distorção do peso corporal 

real (aferido) (18). 

No presente estudo, os valores das medidas antropométricas referidos 

tenderam a serem subestimados, e ainda houve maior subestimação da estatura 

quando comparada com o peso corporal. Tal fato proporcionou que o IMC fosse 

superestimado, exceto para as mulheres obesas, ao contrário de outros estudos 

(2,16) que demonstram que o IMC a partir de medidas referidas em mulheres tende 

para a subestimação dos valores. 

As pessoas classificadas com sobrepeso foram as mais erroneamente 

classificadas. Talvez pelo fato, de transição no peso corporal em que essas pessoas 

se encontrem faça com que a percepção da estatura e peso corporal não seja eficaz 

resultando em distorções da classificação do IMC. Há estudos que recomendam 

cautela na aplicação de medidas referidas para cálculo do IMC, devido às distorções 

em função das condições de saúde e variações morfológicas (19), principalmente em 

pessoas mais idosas. 

As medidas antropométricas referidas são frequentemente utilizadas em 

levantamentos populacionais (7,20) devido aos estudos originais de validação das 

mesmas, indicarem bons níveis psicométricos (8,14). Os resultados obtidos para o 

peso corporal referido são similares a outros estudos, que revelam índices 

satisfatórios de concordância entre as medidas aferidas com as reportadas em 

pessoas idosas (15, 16). Porém, o mesmo não aconteceu com as medidas referidas 
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de estatura, em que os índices de concordância foram classificados de “pobre” a 

“regular”. 

O treinamento prévio dos entrevistadores para aferição do peso corporal afasta, 

em grande parte, a possibilidade de viés de aferição. Cabe, no entanto, a 

possibilidade de que os resultados das medidas auto-relatadas tenham alguma 

influência de fatores patológicos que favoreçam para mudanças morfológicas 

repentinas nas idosas. E ainda, a interferência de fatores culturais e sociais, como é o 

caso da baixa renda e escolaridade da amostra estudada.   

Os resultados permitem concluir que apesar das variações da concordância 

entre as medidas aferidas com as reportadas de peso corporal com o aumento da 

faixa etária, baixo nível de escolaridade e econômica, presença de déficit cognitivo e 

participação em atividades físicas de lazer, os índices se mantiveram classificados 

com uma condição satisfatória. Tal fato permite sugerir que a medida referida de peso 

corporal possa ser considerada como opção satisfatória à ser utilizada em 

levantamentos populacionais envolvendo pessoas idosas. Porém, o mesmo não é 

recomendado para medidas reportadas de estatura e do estado nutricional (IMC) a 

partir de medidas referidas, em populações com características similares a do 

presente estudo. 

No entanto, há a necessidade de realização de estudos em que possa ser 

analisada a estabilidade das medidas referidas e ainda, outros fatores sejam estes 

sócio-demográficos ou relacionados à saúde que possam interferir na efetividade da 

percepção do peso e estatura corporal em pessoas idosas. 



95

Referências Bibliográficas 

1. Fonseca MJM, Faerstein E, Chor D, Lopes CS. Validade de peso e estatura 

informados e índice de massa corporal: estudo pró-saúde. Rev Saúde Pública 

2004;38(3):392-8. 

2. Peixoto MRG, Benício MHD, Jardim PCB. Validade do peso e da altura auto-

referidos: o estudo de Goiânia. Rev Saúde Pública 2006;40(6):1065-72.  

3. Farias Junior, JC. Validade das medidas auto-referidas de peso e estatura para 

o diagnóstico do estado nutricional de adolescentes. Rev. Bras. Saúde Matern. 

Infant 2007;7 (2): 167-174.  

4. Janssen I. Influence of sarcopenia on the development of physical disability : 

The cardiovascular health study. J Am Geriatr Soc 2006; 54:56–62.  

5. Lower GDO. Is sticky blood a treatable determinant of cognitive decline and of 

dementia? Age and Ageing 2001; 30:101-103.  

6. Kuo HK, Jone RN, Milberg WP, Tennstedt S, Talbot L, Morris JN, Lipsitz LA. 

Cognitive Function in Normal-Weight, Overweight, and Obese Older Adults: An 

Analysis of the Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly 

Cohort. J Am Geriatr Soc 54:97–103, 2006.  

7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE). Síntese de Indicadores 

Sociais. Uma análise das condições de vida da população Brasileira. Rio de 

Janeiro: IBGE; 2007.  

8. Schmidt MI, Duncan BB, Tavares M, Polanczyk CA, Pellanda L, Zimmer PM. 

Validity of sef-reported weight: a study of urban brazilian adults. Rev Saúde 

Pública. 1993:27(4):271-6.  

9. ANEP. Critério de Classificação Econômica Brasil 2003; Acesso em 

18/10/2007. Disponível em: http://www.abep.org/codigosguias/ABEP_CCEB.pdf  



96

10. Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of 

organic brain deficit in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1975; 23: 433-441.  

11. Almeida OP, Almeida SA. Confiabilidade da versão brasileira da escala de 

depressão em geriatria (GDS) versão reduzida. Arq Neuropsiquiatr 1999, 

57:421-426.  

12. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global 

epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva; 1998.  

13. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical 

data. Biometrics 1977; 33: 159-74.  

14. Chor D, Coutinho ESF, Laurenti R. Confiabilidade da informação de peso e 

estatura em funcionários de banco estatal. Rev Saúde Pública. 1999;33(1):16-

23.  

15. Stevens J, Keil JE, Waid LR, Gazes PC. Accuracy of current, 4 year, and 28-

year self-reported body weight in an elderly population. Am J Epidemiol. 

1990;132:1156-63.  

16. Kuczmarski MF, Kuczmarski RJ, Najjar M. Effects of age on validity of self-

reported height weight, and body mass index: findings from of Third National 

Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. J Am Diet Assoc. 

2001;101(1):28-34.  

17. Pinheiro RS, Travassos C. Estudo da desigualdade na utilização de serviços de 

saúde por idosos em três regiões da cidade do Rio de Janeiro. Cad. Saúde 

Pública 1999; 15(3):487-496.  

18. Gumarães JMN, Caldas CP. A influência da atividade física nos quadros 

depressivos de pessoas idosas: uma revisão sistemática. Rev Bras Epidemiol 

2006; 9(4): 481-92.  



97

19. Santillan AA, Camargo Jr CA. Body mass index and asthma among Mexican 

adults: the effect of using self-reported vs measured weight and height. Int J 

Obes Relat Metab Disord. 2003;27:1430-3.  

20. Veloso IS, Santana VS. Impacto nutricional do programa de alimentação do 

trabalhador no Brasil. Rev Panam Salud Public 2002



98

Tabela 1 – Diferença e coeficiente de correlação intraclasse (ricc) entre as medidas 

referidas e aferidas de peso, altura e IMC em mulheres segundo idade, variáveis 

socioeconômicas e antropométricas. 

Variáveis N Diferença no peso Diferença na altura Diferença no IMC 

  Média 

(±DP) 

ricc Média 

(±DP) 

ricc Média 

(±DP) 

ricc 

Total 181 -1,30(5,5)** 0,90 -1,82(20,4)* 0,18 7,18(0,94)* 0,44 

Faixa etária (anos)        

60 - 69  95 -1,45(5,7)** 0,90 -2,28(20,6)* 0,24 0,12(0,86)* 0,52 

70 - 79  70 -1,14(4,5)** 0,91 -1,22(18,9)* 0,08* 1,14(0,91)* 0,44 

80 - 96  16 -1,06(8,3)* 0,79 -1,72(26,0)* 0,12* 6,25(1,44)* 0,10* 

Escolaridade 

< 2 anos 88 -2,18(6,7)** 0,85 -4,32(24,7)* 0,13* 2,2(1,09)* 0,28 

≥ 2 anos 93 -0,47(3,9)* 0,94 0,54(15,0)* 0,26 0,12(0,76)* 0,61 

Classe Econômica        

A, B 10 0,53(3,18)* 0,94 -6,80(23,0)* 0,25* 0,00(0,94)* 0,21* 

C 46 -1,18(2,5)** 0,97 0,88(14,1)* 0,28* 0,20(0,81)* 0,51 

D, E 125 -1,49(6,4)* 0,87 -2,42(22,1)* 0,22* 3,20(0,98)* 0,43 

IMC (Kg/m2) 

<18,5 3 -

3,66(18,5)* 

0,80 -21,7(32,1)* 0,03* -1,00(1,73)* 0,00* 

18,5-24,99 56 -0,51(6,5)* 0,74 -7,2(21,9)** 0,20* -0,4(0,93)** 0,00* 

25-29,99 65 -1,56(4,2)** 0,83 -8,15(2,56)* 0,20* 0,11(0,85)* 0,00* 

≥30 57 -1,65(4,8)** 0,94 2,58(16,3)** 0,20* 0,56(0,71)** 0,00* 

Déficit Cognitivo        

Ausência 50 -1,24(3,1)** 0,97 -1,55(18,5)* 0,27* 0,22(0,74)** 0,67 

Presença  88 -1,32(6,2)** 0,85 -2,89(22,3)* 0,15* 1,53(1,00)* 0,35 

Atividade Física 

Participa 93 -1,79(5,9)** 0,88 -1,55(18,5)* 0,27 5,3(0,90)* 0,47 

Não participa 88 -0,78(5,0)* 0,91 -2,1(22,3)* 0,09* 9,0(0,98)* 0,42 

*Diferença = valor referido menos valor aferido 

**Média de diferenças e desvio padrão (p<0,05 no teste t de Student pareado) 

DP = desvio padrão 



99

Figura 1. Distribuição das idosas segundo as categorias de classificação do IMC 

aferido e reportado. 
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4- COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

O projeto de pesquisa denominado “Aptidão funcional e comportamentos 

relacionados à saúde de pessoas idosas residentes no município de Jequié, BA” 

desenvolvido junto ao Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, 

possibilitou identificar aspectos relacionados às limitações funcionais em mulheres 

idosas residentes em comunidades de baixa renda. E ainda, apresentar uma tabela 

normativa de testes de desempenho físico relacionada à aptidão funcional. Há que se 

destacar a inexistência de estudos no nordeste do país, que evidenciem a aptidão 

física conjugado com um teste de auto-percepção, como um balizador das limitações 

funcionais em mulheres idosas. 

O modelo metodológico previsto inicialmente atendeu às expectativas, apesar 

de modificações necessárias de alguns instrumentos de medidas, a exemplo, da 

aplicação dos testes físicos, em que estava previsto a utilização da bateria de 

avaliação da aptidão funcional desenvolvida pela AAHPERD (Aliança Americana para 

Saúde, Educação Física, Recreação e Dança)14. Embora tenham ocorrido as 

modificações quanto à utilização de alguns instrumentos de medidas, o desenho do 

estudo permaneceu inalterado, tanto no que se refere a seleção da amostra, variáveis 

avaliadas e os procedimentos de análise estatística. 

Assim, houve a correspondência das expectativas iniciais, o que possibilitou o 

cumprimento do cronograma estabelecido no projeto de pesquisa, sendo submetido 

pelo autor do presente estudo, cinco artigos científicos em periódicos com indexação 

internacional tendo, um deles, com aviso de aceitação para a publicação. 

Entre os artigos gerados, o segundo artigo submetido à análise do conselho 

editorial da Revista Motricidade (Portugal), teve como o propósito determinar o 

protocolo de aplicação de testes de desempenho físico a ser utilizado. As baterias de 
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testes de desempenho físico analisadas (AAHPERD14 e Fullerton5) são os protocolos 

mais conhecidos e utilizados internacionalmente. Ambas se mostraram confiáveis, 

porém a complexidade da bateria da AAHPERD, na execução de alguns testes 

físicos, a exemplo, do teste de flexibilidade, coordenação e a apresentação de 

menores índices de confiabilidade no teste aeróbico fez com que se optasse pela 

utilização da Bateria de Fullerton. 

As principais dificuldades encontradas para a realização dos testes de 

desempenho físico foram relacionadas ao espaço físico, pois a maioria dos idosos não 

possuía calçados apropriados. Nesse caso, optou-se por padronizar a realização dos 

testes com os pés descalços. Para tanto, foi necessário que os mesmos fossem 

realizados em local apropriado, com o piso limpo e emborrachado. 

Os testes de desempenho físico, mesmo sendo apropriados para a utilização 

em pessoas idosas, demandam excessivo esforço físico, principalmente último teste 

da bateria, que foi o da resistência aeróbia: nesse teste o idoso deveria realizar um 

movimento de marcha estacionária, por um período de 2 minutos. Em virtude desse 

elevado esforço físico gerado, teve-se a preocupação de aferir a pressão arterial, 

antes e após a realização dos testes, conforme as recomendações de segurança, 

para aplicação de testes de desempenho físico12. 

Assim, várias das idosas selecionadas foram impedidas de realizar tais testes, 

pois estavam com os valores superiores a 100 mmHg (diastólica) e 160 mmHg 

(sistólica) no dia do teste, sendo que em quatro casos houve a necessidade de se 

entrar em contato com os serviços de saúde emergenciais, pois a pressão arterial 

sistólica se encontrava com valores superiores a 200 mmHg. Esses casos, em sua 

maioria, ocorriam por esquecimento da utilização do medicamento que faziam uso 

permanente. 
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As expectativas iniciais foram cumpridas, ou seja, os objetivos propostos foram 

realizados evidenciando que o projeto inicial era exeqüível. A única ação proposta que 

ainda não foi realizada foi o desenvolvimento de material didático com o uso de 

ferramentas de hipermídia (Software para avaliação da aptidão funcional). Esse 

material servirá de apoio para a aquisição e aprimoramento de habilidades de 

avaliação, no qual o profissional em interação com o computador obterá as seguintes 

informações: 

a) avaliação funcional com descrição de testes. Serão utilizadas imagens de vídeo 

para ilustrar os diferentes testes; 

b) bibliografia comentada sobre avaliação da performance motora de indivíduos 

idosos.  

No entanto, a contemplação desse item só será possível, após a aceitação e a 

publicação do terceiro artigo relatado nessa tese, o qual foi submetido à apreciação da 

Revista de Salud Publica (Colômbia), para que as devidas fontes de referências 

possam ser utilizadas. 

Os resultados do primeiro artigo, que foi submetido e aceito para a publicação 

na Revisa da Associação Médica Brasileira, indica que a prática de atividade física é 

um fator importante na preservação da condição funcional no idoso, permanecendo no 

modelo final de análise, mesmo quando controlado para os demais blocos (sócio-

demográficos e clínicos, saúde percebida e aspectos comportamentais). Além desse 

fato, já bem pronunciado na discussão do referido artigo, é válido ressaltar que esses 

resultados servem como referência para profissionais da área de serviço social, pois 

aspectos demográficos como a condição de viuvez, assim como sabidamente o 

aumento da idade cronológica, estão associados às limitações funcionais. 

A elaboração de políticas públicas direcionadas às idosas que perderam 

familiares mais recentemente, pode ser uma medida a minimizar as perdas funcionais 
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nas mulheres idosas, sendo assim, essa temática necessita ser expandida em futuras 

investigações. 

Os resultados do quinto artigo anexado a essa tese que foi submetido à Revista 

Ciência & Saúde Coletiva, quando analisado os fatores associados à incapacidade 

funcional, que foi balizada somente por teste de auto-percepção, as atividades físicas 

realizadas no presente não permaneceram no modelo hierarquizado no final do 

estudo, ficando somente a ausência de práticas de atividades físicas no passado e o 

déficit cognitivo. 

Uma publicação recente, relativa a um levantamento realizado na cidade de 

São Paulo31, com uma amostra superior a dois mil idosos foram identificados 

resultados contrários às informações apresentadas no quinto artigo. Os resultados 

encontrados na população paulista indicam que atividade física atual é um aspecto a 

ser considerada entre os fatores que estão diretamente associados ao desempenho 

funcional nas AIVD’s. 

Essas discussões fazem aflorar a necessidade de realização de novos estudos 

em municípios do interior nordestino, com amostragem mais ampla, que possam 

evidenciar a relação das medidas de incapacidade funcional por instrumentos de auto-

percepção com a atividade física e a saúde mental. Será que o fato do déficit cognitivo 

no sexto artigo relatado nessa tese, ter sobreposto a variável atividade física no 

período atual, como fator associado à incapacidade funcional, está relacionado à 

limitação no número de sujeitos da amostra ou pela condição particular dos idosos 

que vivem em condições de baixa renda?  

Os resultados do quarto artigo submetido ao Archivo Latinoamericano de 

Nutrición (Venezuela), indica algo interessante em relação às medidas 

antropométricas auto-reportadas. Há alguns estudos que recomendam a utilização de 

medidas reportadas para peso e estatura em idosos, salientando que as variações 
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entre o real e o aferido são mínimas32,33. Porém, como esses estudos são realizados 

em regiões mais desenvolvidas e com nível de escolaridade maior, foi prudente a 

coleta de informações antropométricas auto-percebidas, assim como as aferidas.  

Os resultados encontrados na amostra da presente investigação indicam que o 

peso corporal possui correspondência dos escores das medidas reportados com os 

aferidos. No entanto, o mesmo não se pode referir da estatura, e nem tão pouco, das 

medidas de peso e estatura referidas conjugadas para determinação do Índice de 

Massa Corporal.  

Há que se destacar que os resultados apresentados pelos artigos descritos 

nessa tese apresentam conteúdos que servem como referência na elaboração de 

políticas públicas relacionadas à promoção de saúde. Assim, como de referencial para 

os profissionais da área da avaliação e prescrição de atividades físicas para pessoas 

idosas, tendo como originalidade a realização de um levantamento em uma amostra 

com características similares a maior parte dos municípios nordestinos com a 

utilização de um balizador para limitação funcional, construído a partir da conjugação 

de instrumentos de auto-percepção com os de desempenho físico. 

Foi notório o enriquecimento intelectual e científico do pesquisador, na área de 

proposição da investigação, tanto no que se refere às descobertas apontadas nos 

resultados do estudo, como também na leitura aprofundada da literatura que aborda a 

temática de investigação. 

O levantamento das condições de saúde das pessoas idosas residentes no 

município de Jequié, BA, permitiu explorar as relações entre as variáveis estudadas. 

Ou seja, permitiu conhecer os aspectos que estão associados à condição funcional de 

mulheres idosas. Com base nesses resultados, já foi formulado um projeto, 

contemplado com financiamento do Ministério da Saúde a ser realizado em três 

municípios em diferentes regiões no país recebendo a denominação “PEA/BRASIL: 
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Passos para um envelhecimento ativo”. Esse projeto é o prosseguimento desse 

estudo, configurando em uma etapa posterior nas investigações sobre a temática da 

condição funcional em pessoas idosas, saindo do diagnóstico para a intervenção.  

Convém ressaltar que, durante a realização do estudo, o grupo de pesquisa no 

qual atuei como líder na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Núcleo de 

Estudos em Atividade Física & Saúde) se mobilizou para que fosse possível a 

realização da investigação, com a participação de bolsistas de iniciação científica, 

treinamentos para aplicação dos instrumentos e palestras educativas de divulgação 

dos resultados encontrados. 

4.1 Perspectivas 

O pesquisador tem experiência na área da saúde do idoso, tendo iniciado o 

interesse ao estudo da gerontologia durante a iniciação científica, na graduação 

realizada na Universidade Federal de Viçosa, com a participação também em projetos 

de extensão direcionados a saúde do idoso. Em seguida, teve a oportunidade de 

complementar essa formação de forma aprofundada nos cursos de especialização e 

mestrado, respectivamente, na Universidade Federal do Paraná e na Universidade 

Federal de Santa Catarina. A partir, desse momento, com a efetivação como docente, 

no ensino superior foi possível a realização de atividades direcionadas a gerontologia 

tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Agora, com a conclusão do doutorado, 

realizado junto a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, serão ampliadas as 

possibilidades de interação com outros grupos de pesquisa no país e no exterior, com 

o propósito de se inserir na pós-graduação stricto-sensu como orientador e no 

prosseguimento das atividades acadêmicas como docente do ensino superior.  
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4.2 Conclusão 

Conclui-se que há uma interação de fatores que interferem na condição 

funcional da mulher idosa residente em comunidade de baixa renda, sendo que para 

as limitações funcionais, a prática de atividade física se manteve no modelo final de 

análise. Para os fatores relacionados às incapacidades funcionais, tanto a atividade 

física realizada no passado, como a presença de déficit cognitivo se mostraram 

associadas, mesmo quando controlados por outros aspectos (sócio-demográficos, 

clínicos e saúde percebida). 
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5. ANEXOS 
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Número do Questionário 

Grupo de Convivência 

APTIDÃO FUNCIONAL E COMPORTAMENTOS RELACIONADOS  

À SAÚDE EM MULHERES IDOSAS DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, BA 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Av.  Gal. Gustavo Cordeiro de Farias, s/n – Natal-RN, CP 244, CEP 59010-180 
Telefax: (84) 215-42-20  E-mail: secretaria@ppgcsa.com.br 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezada Sra.:____________________________________________ 

Considerando a Resolução nº 196, de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde e as determinações da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, temos o 

prazer de convidá-la a participar da pesquisa intitulada: “Aptidão Funcional e 

Comportamentos Relacionados à Saúde em Mulheres Idosas do Município de Jequié, 

BA”, como projeto de tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O objetivo central deste estudo é o de identificar a relação entre a aptidão funcional 

com demais indicadores do estado de saúde (comportamentos relacionados a prática de 

atividade física e a utilização de medicamentos, estado cognitivo, sintomas depressivos, 

percepção subjetiva da saúde, problemas de saúde referidos e capacidade funcional), de 

idosas residentes no município de Jequié-BA, participantes da Associação de Amigos, Grupos 

de Convivência e Universidade Aberta com a Terceira Idade. 

Espera-se que esta investigação possa fornecer informações que servirão de subsídio 

para a melhoria da qualidade das atividades oferecidas pelos programas à terceira idade, 

favorecendo a otimização da saúde.  

Assim, a Sra poderá colaborar com a pesquisa respondendo um questionário em forma 

de entrevista com perguntas referentes à sua condição de saúde e permitir que sejam 

realizados alguns testes físicos para avaliação da sua aptidão funcional, ou seja, a sua 

condição física de realizar as diversas tarefas do dia-a-dia. Tais testes foram criados, por 

especialistas da área, para serem aplicados com segurança, em pessoas idosas. O 

anonimato de sua pessoa será mantido em sigilo, e as informações obtidas pela entrevista e 

os testes físicos serão utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa e sua publicação. 
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Esclarecemos, desde já, que não será oferecido nenhum tipo de remuneração aos 

participantes desta pesquisa e que você tem total liberdade de abandonar a pesquisa em 

qualquer momento, se assim desejar. E para isto, todas as dúvidas e esclarecimentos 

poderão ser obtidas pelo e-mail: jair@uesb.br ou roguerra@ufrnet.br. 

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos à sua 

disposição. 

Prof. Jair Sindra Virtuoso Júnior – jair@uesb.br  Tel.: (73) 3526-1541  

Prof. Ricardo Oliveira Guerra – roguerra@ufrnet.br

========================================================= 

Eu, _________________________, de acordo com o esclarecido, aceito participar da 
pesquisa “Aptidão Funcional e Comportamentos Relacionados à Saúde em Mulheres 
Idosos do Município de Jequié, BA”, fornecendo as informações solicitadas, e tenho 
conhecimento de que posso solicitar para ser excluído da pesquisa se assim preferir. 

Jequié, _____ de __________________ de 2006. 

Assinatura:_______________________________  

  RG:_____________. 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Aptidão Funcional e Comportamentos Relacionados à Saúde  
em Mulheres Idosas do Município de Jequié, BA 

Data:___/___/2006.                   Local:________________________________________________ 

Nome:_____________________________________ 
Endereço:__________________________________ Tel:___________________________ 
Horário de Início:  

I - Informações Sócio-demográficas 

1. Data de Nascimento: ____/____/____                      Idade: ______ 

2. Estado Civil:  
1[   ] Solteiro       2[   ] Casado/vivendo com parceiro       3[   ] Viúva      4[   ] Divorciado/separado 

3.Cor: 
1[   ] Branca   2[   ] parda  3[   ] negra  4[   ] outros 

4. Até que série a Sra estudou na escola. Gostaria que falasse a última série com aprovação?  

Anote à série do último grau aprovado e registre só a opção que corresponda a esse grau  

1 [   ] Ginasial 
       Incompleto 

2 [   ] Ginasial completo/ 
        colegial incompleto 

3 [   ] Colegial completo/  
        Superior incompleto 

4 [   ] Superior completo

5. Quantos anos de estudo? [Anote à série do último grau aprovado, conforme a pergunta 
anterior. Caso o entrevistado seja analfabeto escreva “0”] 

_______________ [entrevistador calcule os anos de estudo após a entrevista] Anos de Estudo:_____ 

6. Qual é a sua ocupação atual? 
1[   ] Aposentado, mas trabalha        2[   ] Só aposentado     3[   ] Só dona de casa    4[   ] Pensionista 

7. Qual é a sua fonte de renda atual? 
1[   ] Trabalho        2[   ] previdência     3[   ] bolsa família    4[   ] não possui renda   5[   ] outros 

8. Qual a religião? 
1[   ] Católica        2[   ] Protestante ou Evangélica     3[   ] Judaica    4[   ] Outros cultos sincréticos  
5[   ] outro  Especifique:_______________________ 6[   ] Nenhuma 

9. Atualmente a Sra vive sozinha ou acompanhada? 
1[   ] Mora só      2[   ] Acompanhada  

[Caso seja acompanhada a resposta, faça as perguntas 10 e 11] 

10. Quantas pessoas vivem com a Sr(a) na mesma residência?  _________número de pessoas. 

[Entrevistador caso a resposta da questão 9 seja a primeira opção, não é necessário fazer a pergunta 
número 11] 

11. Com quem a Sra mora?  
1[   ] Mora só      2[   ] Só o cônjuge      3[   ]+ filhos          4[   ] + netos     5[   ] outros______________ 

  :   

DECLARAÇÃO VOLUNTÁRIA
Antes de começar, gostaria de assegurar-lhe que esta entrevista é completamente voluntária e confidencial. Se houver alguma 
pergunta que a Sra não deseje responder, simplesmente me avise e seguiremos para a próxima pergunta.
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As questões 12 e 13, tem por finalidade estimar o poder de compra das pessoas e famílias 
urbanas, classificando em relação às classes econômicas. 

12. Por favor, informe se em sua casa/apartamento existem e estão funcionando em ordem os 
seguintes itens e a quantidade que possui? 

Itens Possuídos Quantidade 
(não vale utensílios quebrados) 0  1  2  3  4 ou + 

1. Televisão em cores 0[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ]
2. Rádio 0[   ] 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ]
3. Banheiro 0[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 4[   ]
4. Automóvel 0[   ] 2[   ] 4[   ] 5[   ] 5[   ]
5. Empregada mensalista 0[   ] 2[   ] 4[   ] 4[   ] 4[   ]
6. Aspirador de pó 0[   ] 1[   ] 1[   ] 1[   ] 1[   ]
7. Máquina de lavar 0[   ] 1[   ] 1[   ] 1[   ] 1[   ]
8. Videocassete e/ou DVD 0[   ] 2[   ] 2[   ] 2[   ] 2[   ]
9. Geladeira 0[   ] 2[   ] 2[   ] 2[   ] 2[   ]
10.Freezer - geladeira duplex 0[   ] 1[   ] 1[   ] 1[   ] 1[   ]

13. Qual o grau de instrução do chefe da família / da pessoa que mantém financeiramente a 
casa? 
1. Analfabeto / Primário incompleto 0[    ] 
2. Primário completo / Ginasial incompleto 1[    ]  
3. Ginasial completo/ Colegial incompleto 2[    ] 
4. Colegial completo / Superior incompleto 3[    ]  
5. Superior completo 5[    ] 

           Pontuação: ______. Classe econômica: [   ] 

14. Qual a renda mensal da família?  
Valor: __________reais      ou _______salários mínimos. 

II – Fatores relacionados ao Transcurso de Vida e ao Estilo de Vida 
Algumas questões a seguir estão relacionadas aos aspectos vividos no passado, procure relembrar a 
sua infância, adolescência e a fase adulta. 

15. A Sra em algum momento da vida passou por privações de alimentação (falta de comida)? 
1[   ] Sim   2[   ] Não 
[Entrevistador caso a resposta seja “sim” faça a pergunta número 16]

16. Em qual período da vida (idade aproximada)? 
_______________________________________________________________________ 

17. A Sra já fumou?  
[Entrevistador inclua qualquer tipo de cigarro]
1[   ] Sim   2[   ] Não 

[Entrevistador caso a resposta seja “sim” faça a pergunta 18 e 19]
18. Ainda fuma? 
1[   ] Sim   2[   ] Não 

19. Em qual idade iniciou tal costume? 
_______________________________________________________________________ 

20. A Sra já fez uso de bebidas alcoólicas de modo freqüente (pelo menos 1 vez por semana)? 
[Entrevistador inclua qualquer tipo de bebidas alcoólicas (cerveja, vinho dentre outras]
1[   ] Sim   2[   ] Não 

[Entrevistador caso a resposta seja “sim” faça a pergunta 21 e 22]
21. Ainda faz uso de tais bebidas? 
1[   ] Sim   2[   ] Não 
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22. Em qual idade iniciou tal hábito? 
_______________________________________________________________________ 

Em relação as atividades físicas atuais de recreação, esporte, exercício e de lazer: 

23. A Sra já participou de atividades físicas e/ou esportivas de forma contínua? 
1[   ] Sim   2[   ] Não 
[Entrevistador caso a resposta seja “sim” peça para relatar quais atividades eram realizadas]
24. Quais atividades a Sra participava? 
_______________________,_______________________,________________________ 

25.Em qual idade iniciou tais atividades? 
_______________________________________________________________________ 

No período atual: 
26. A Sra participa de atividades físicas ou esportivas de forma regular? 
[   ] Não   [   ] Sim   
[entrevistador, caso a resposta seja “sim” faça as perguntas 27 e 28]

27. Quais atividades? 
_____________________,___________________,____________________,____________________ 

28. Qual tempo gasto em tais atividades durante uma semana “típica”? 
__________[entrevistador, preencha o tempo gasto em “minutos” após a entrevista] _______minutos. 

III – Fatores relacionados à Saúde 

As questões de 15 a 11 referem-se a percepção do seu nível de saúde atual: 

29. Em geral, a Sra diria que sua saúde está: 
1[   ]Excelente/ Muito boa     2[   ] boa     3[   ] Regular      4[   ] Ruim    5[   ] NSR 

30. Em comparação com os últimos 5 anos, a Sr(a) diria que sua saúde é:
1[   ] Melhor   2[   ] Semelhante 3[   ] Pior 4[   ] Muito pior    5[   ] NSR 

31. Em comparação com as outras pessoas da sua idade, a Sra diria que a sua saúde é: 
1[   ] Melhor   2[   ] Semelhante 3[   ] Pior 4[   ] Muito pior    5[   ] NSR 

32. Por favor, responda se a Sra sofre de algum destes problemas de saúde: 
1[   ] Diabetes    6[   ] câncer 
2[   ] Asma/bronquite    7[   ] incontinência urinária 
3[   ] Reumatismo/ artrite /artrose  8[   ]AVC - Derrame 
4[   ] Hipertensão    9[   ] Labirintite 
5[   ] Hipotiroidismo    10[   ] déficit auditivo e visual 
Outros problemas: __________________,____________________,______________________. 

33. A S(ra) esteve hospitalizada nos últimos 6 meses? 
1[   ] Sim   2[   ] Não Motivo:_____________________________________________ 

34. A S(ra) teve alguma queda (tombo) nos últimos 3 meses?  
1[   ] Sim   2[   ] Não Motivo:_____________________________________________ 

35. Em geral, a Sr(a) diria que sua visão (com ou sem ajuda de óculos) está: 
1[   ]Excelente/ Muito boa     2[   ] boa     3[   ] Regular      4[   ] Ruim 

36. Em geral, o Sr(a) diria que a sua audição (com ou sem ajuda de aparelhos) está: 
1[   ]Excelente/ Muito boa     2[   ] boa     3[   ] Regular      4[   ] Ruim 

37. Com que freqüência a S(ra) considera que dorme bem? 
1[   ]Sempre     2[   ] Quase sempre    3[   ] às vezes     4[   ] nunca/raramente 

38. A S(ra) faz uso de medicamentos de forma contínua? 
1[   ] Sim   2[   ] Não
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39. Que remédios a S(ra) usa atualmente? 

N.S./N.R. 
1. 
2. 
3. 
40. Quem receitou? 
1. 
2. 
3. 

IV. Autonomia Funcional 

Gostaria de perguntar a Sra sobre algumas das atividades da vida diária, coisas que 
necessitamos fazer como parte de nossas vidas no dia-a-dia. Gostaria de saber se a Sra consegue 
fazer estas atividades sem qualquer ajuda ou com alguma ajuda, ou ainda, não consegue fazer de jeito 
nenhum. 

A.Atividades básicas da vida diária (AVD) 

41. A Sra toma banho em banheiro ou chuveiro: 
0[   ] Sem ajuda 
1[   ] Com alguma ajuda (de pessoa ou suporte qualquer) 
2[   ] não toma banho sozinho 
42. A Sra consegue vestir e tirar as roupas: 
0[   ] Sem ajuda (apanhar as roupas e usa-las por si só). 
1[   ] com alguma ajuda como assistência para amarrar sapatos 
2[   ] Não consegue de modo algum apanhar as roupas e usá-las por si só. 
43. Em a Higiene pessoal: 
0[   ] vai ao banheiro sem assistência 
1[   ] recebe assistência para ir ao banheiro 
2[   ] não vai ao banheiro para eliminações fisiológicas 
44. A Sra deita-se e levanta-se da cama: 
0[   ] Sem qualquer ajuda ou apoio 
1[   ] Com alguma ajuda (de pessoa ou suporte qualquer) 
2[   ] é dependente de alguém para levantar-se/deitar-se da cama 
45. Continência 
0[   ] controle esfincteriano completo 
1[   ] acidentes ocasionais 
2[   ] supervisão, uso de cateter ou incontinente 
46. A Sra toma as refeições: 
0[   ]  sem ajuda (capaz de tomar as refeições por si só) 
1[   ]  Com alguma ajuda (necessita de ajuda para cortar carne, descartar laranja, cortar pão) 
2[   ] é incapaz de alimentar-se por si só 

Pontuação das Atividades da Vida diária (AVD): [      ] 

B. Atividades instrumentais da vida diária (AIVD) 

47. A Sra usa o telefone: 
2[   ] Sem ajuda tanto para procurar número na lista, quanto para discar. 
1[   ] Com uma certa ajuda (consegue atender chamadas ou solicitar ajuda à telefonista em emergência, 

mas necessita de ajuda tanto para procurar número, quanto para discar). 
0[   ] Ou, é completamente incapaz de usar o telefone. 
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48. A Sra vai a lugares distantes que exigem tomar condução: 
2[   ] Sem ajuda (viaja sozinho de ônibus, táxi) 
1[   ] Com alguma ajuda (necessita de alguém para ajudar-lhe ou ir consigo na viagem). 
0[   ] Ou, não pode viajar a menos que disponha de veículos especiais ou de arranjos emergenciais 

(como ambulância). 

49. A Sra faz compras de alimentos, roupas e de outras necessidades pessoais: 
2[   ] Sem ajuda (incluindo o uso de transportes). 
1[   ] Com alguma ajuda (necessita de alguém que o acompanhe em todo o trajeto das compras). 
0[   ] Ou, não pode ir fazer as compras de modo algum. 

50. A Sra consegue preparar a sua própria refeição:
2[   ] Sem ajuda (planeja e prepara as refeições por si só). 
1[   ] Com certa ajuda (consegue preparar algumas coisas mas não a refeição toda). 
0[   ] Ou, não consegue preparar a sua refeição de modo algum. 

51. A Sra consegue fazer a limpeza e arrumação da casa: 
2[   ] Sem ajuda (faxina e arrumação diária). 
1[   ] Com alguma ajuda (faz trabalhos leves mas necessita ajuda para trabalhos pesados). 
0[   ] Ou, não consegue fazer trabalho de casa de modo algum. 

52. A Sra consegue tomar os medicamentos receitados: 
2[   ] Sem ajuda (na identificação do nome do remédio, no seguimento da dose e horário). 
1[  ] Com alguma ajuda (toma, se alguém preparar ou quando é lembrado(a) para tomar os remédios). 
0[   ] Ou, não consegue tomar por si os remédios receitados. 

53. A Sra lida com suas próprias finanças: 
2[   ] Sem ajuda (assinar cheques, pagar contas, controlar saldo bancário, receber aposentadoria ou 
pensão). 
1[   ] Com alguma ajuda (lida com dinheiro para as compras do dia-a-dia, mas necessita de ajuda para 
controle bancário e pagamento de contas maiores e/ou recebimento da aposentadoria). 
0[   ] Ou, Não consegue mais lidar com suas finanças. 

Pontuação da Atividade Instrumental da Vida diária (AIVD): [      ] 

C. Atividades Avançadas da vida diária (AAVD) 

Recreativo, ocupacional, altruístico (filantrópico), funções de serviço a comunidade 

54. A Sra exerce atividades profissionais remunerada (atividades com ganho de dinheiro). 
2[   ] realiza tais atividades com freqüência 
1[   ] não realiza com freqüência ou somente realiza tais atividades quando se tem ajuda. 
0[   ] não consegue exercer tais atividades profissionais. 

55. A Sra realiza trabalhos voluntários para a comunidade, a exemplo de serviços religiosos, em 
instituições asilares, escola dentre outros (não inclua atividades de visita a tais lugares). 
2[   ] realiza tais atividades todas as semanas 
1[   ] raramente participa de tais atividades, somente quando está acompanhada de alguém 
0[   ] não consegue fazer de modo algum. 

56. A Sra participa de cerimônias e encontros religiosos, grupos comunitários, atividades 
sindicais ou algo semelhante 
2[   ] realiza tais atividades todas as semanas 
1[   ] raramente participa de tais atividades, somente quando se tem um companhia 
0[   ] não consegue fazer de modo algum. 

57. A Sra participa de atividades relacionadas a visita e/ou ajuda à instituições asilares, 
hospitais, creches dentre outros. 
2[   ] realiza tais atividades todas as semanas 
1[   ] raramente participa de tais atividades, somente quando se tem uma companhia 
0[   ] não consegue fazer de modo algum. 
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58. A Sra visita frequentemente os amigos que moram na mesma cidade 
2[   ] realiza tais atividades todas as semanas 
1[   ] raramente participa de tais atividades, somente quando se tem uma companhia 
0[   ] não consegue fazer de modo algum. 

59 A Sra participa de atividades no seu tempo livre, a exemplo de ir a um cinema, teatro,show ou 
evento similar 
2[   ] realiza alguma(s) dessas atividades toda semana ou sempre que há oferecimento na sua cidade. 
1[   ] raramente participa de tais atividades, somente quando se tem uma companhia. 
0[   ] não consegue fazer de modo algum. 

60. A Sra realiza atividades do tipo que a faz transpirar, elevar as batidas do coração e respirar 
mais ofegante nos momentos de lazer 
2[   ] realiza tais atividades todas as semanas 
1[   ] raramente participa de tais atividades, somente quando se tem alguém de segurança por perto 
0[   ] não consegue fazer de modo algum. 

V – Saúde Mental 

É bastante comum as pessoas terem problema de memória quando começam a envelhecer. 
Deste modo, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre este assunto. Algumas perguntas talvez 
não sejam apropriadas para a Sra, outras bastante inadequadas. No entanto, eu gostaria que a Sra 
levasse em conta que tenho de fazer as mesmas perguntas para todas as pessoas. 

Entrevistador: não leia para o entrevistado as alternativas listadas em toda a seção de saúde mental. 

61. Esta pesquisa está sendo realizada pela UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Eu gostaria que a Sra repetisse para mim este nome e guardasse na memória. 
0[   ] Repete UFRN ou algo próximo 
1[   ] Não consegue/não repete/não responde 

62. Em que ano a Sra nasceu? 
Ano de nascimento:................................................................. 
0[   ] Ano do nascimento aparentemente correto 
1[   ] Informa ano do nascimento que: não corresponde à impressão do observador; ou é inconsistente 
com a data anteriormente obtida; ou é obviamente errada; ou não sabe ou fornece a resposta 
incompleta. 

63. Qual o endereço de sua casa? 
Endereço:.....................................................................................................................................................
... 
0[   ] Informa o endereço correto
1[   ] Informa o endereço incorreto; ou não sabe ou fornece informação incompleta 

64. Há quanto tempo a Sra mora neste endereço? 
...........................anos 
0[   ] Informa sobre o tempo de residência aproximadamente correto/plausível
1[   ] Informa tempo de residência obviamente errado, ou não sabe. 

65. A Sra sabe qual é o nome do atual presidente do Brasil? 
Registre:................................................................................ 
0[   ] Nome do presidente correto/quase correto
1[   ] Informa nome incorreto ou não recorda nome do presidente 

66. Em que mês do ano nós estamos? 
Mês do ano:....................................... 
0[   ] Mês correto
1[   ] Informa incorretamente o mês ou não sabe 
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67. Em que ano nós estamos? 
Registro:............................................ 
0[   ] Ano correto
1[   ] Informa incorretamente o mês ou não sabe 

68. Eu gostaria que a Sra colaborasse, fazendo alguns pequenos exercícios. A Sra poderia 
colocar as mãos sobre os seus joelhos? 
Entrevistador: marque SIM para correto e NÃO para incorreto 

Sim Não 
a. Por favor, toque com a mão direita o seu ouvido direito 0 1 
b. Agora com a mão esquerda o seu ouvido direito 0 1 
c. Agora com a mão direita o seu ouvido esquerdo 0 1 

69. A Sra se lembra do nome da Universidade que está realizando esta pesquisa? 
Registre:.................................................................................................................. 
0[   ] UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ou algo próximo) 
1[   ] Não se lembra ou fornece outros nomes 

Agora eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas a respeito de como a Sra vem se sentindo 
ultimamente em relação a alguns sentimentos.  

70. A Sra está basicamente satisfeita com sua vida?                                               [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

71. Abandonou muitas das suas atividades e interesses?                                       [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim    

72. Sente que sua vida é vazia?                                        [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

73. A Sra aborrece com freqüência?                                        [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim    

74. Está de bom humor na maior parte do tempo?                                     [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim    

  
75. Está com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer com o senhora?      [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

76. Sente-se feliz na maior parte do seu tempo?                                                       [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim    

77. A Sra sente que sua situação não tem saída?                                                     [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

78. A Sra prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?                        [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

79. A Sra se sente com mais problemas de memória do que a maioria?                [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

80. Pensa que é maravilhoso estar viva agora?                                                         [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

81. Sente-se bastante inútil na suas atuais circunstâncias?              [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

82. Sente-se cheia de energia?                                                                                     [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim        

83. Acredita que sua situação é sem esperança?                                                      [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

84. Pensa que a maioria das pessoas está melhor do que o senhora?                   [ 1 ] Não  [ 0 ] Sim   

Pontuação: [     ] 
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Avaliação antropométrica  

85 - IMC = ............... 
0 = IMC < 19;  
1 = 19 ≤ IMC < 21;  
2 = 21 ≤ IMC < 23;                (___) 
3 = IMC ≥ 23  

86 – Circunferência do braço (cm) ........ 
0 = CB < 21 
0,5 = 21 ≤ CB ≤ 22        (___) 
1 = CB > 22 

87 – Circ. da panturrilha (cm) ............. 
0 = CP < 31; 1 = CP ≥ 31       (___) 

88 – O Sr (a) perdeu peso nos últimos três 
meses? 

0 = superior a 3 quilos 
1 = não sabe 
2 = entre 1 e 3 quilos        (___) 
3 = sem perda de peso 

Avaliação global 

89 – O Sr(a) mora em sua casa? 

0 = não, 1 – sim        (_1_)

90 – O Sr(a) usa mais de 3 medicamentos 
diferentes por dia? 

0 = não, 1 – sim                    (___) 

91 – O Sr(a) passou por algum estresse psico-
lógico ou doença aguda nos últimos 3 
meses? 

0 = sim;    2 = não         _____ 

92 – Mobilidade 
2 = capaz de sair de casa           (_2__) 

93 – O Sr(a) tem depressão grave? 
0 = sim ; 2 = não            (____) 

94 - O Sr(a) tem lesões de pele ou escaras? 
0 = sim ; 1 = não             (____) 

Avaliação dietética 

95 – Quantas refeições o Sr (a) faz por dia? 
0 = uma refeição;  
1 = duas refeições 
2 = três refeições          (_____)

96 – O Sr (a) consome: 
 - Ao menos 1 porção diária de laticínios ?
  Sim (   )     não (     ) 

- Duas ou mais porções semanais de feijões 
ou ovos? Sim (   )     não (     ) 

-Carne peixe ou aves todos os dias?
Sim (   )     não (     ) 

0 = zero ou 1 resposta “sim” 
  0,5 = duas respostas “sim” 

1 = três respostas “sim”                 (____)97 – 
O Sr (a) consome duas ou mais porções 
diárias de frutas ou vegetais? 
0 = não;  1 = sim    (____) 

98 – Nos últimos 3 meses houve redução da 
ingestão alimentar devido a perda de apetite, 
problemas digestivos ou dificuldade para 
mastigar ou engolir? 

0 = redução severa  
1 = redução moderada  (___) 
2 = sem redução  

99 – Quantos copos de água ou outros 
líquidos (qq tipo) o Sr. (a) consome por dia? 

0 = menos de três copos 
  0,5 = de três a cinco copos 

1 = mais de cinco copos                   (___) 

100 – Modo de se alimentar: 
2 = alimenta-se sozinho    (_2_)

Auto percepção 

101 – O Sr(a) acredita ter algum problema 
nutricional? 

0 = acredita ter desnutrição grave 
1 = não sabe ou tem desnutrição leve 
2 = acredita que não tem problemas               

(___) 
102 – Em comparação com outras pessoas da 
mesma idade, como o Sr(a) considera sua 
saúde? 
0 = pior do que a de outras pessoas 
0,5 = não sabe 
1 = igual a de outras pessoas  (____) 
2 = melhor do que a de outras pessoas 
Total – (__________)

VI - Mini-Avaliação Nutricional 

Entrevistador:______________________________
  :   
Horário de Término:  



VII. Dados antropométricos 

103. A Sra está satisfeita com o peso corporal? 
1[   ] Sim   2[   ] Não          Motivo: 1[   ] gostaria de diminuir   2[   ] gostaria de aumentar 

Avaliador faça as perguntas abaixo somente após a aferição do peso e estatura real. 

104. Massa corporal referida .......................kg 105. Massa corporal almejada .......................kg 

106. Massa corporal real ......................kg 

107. Estatura referida ......................cm                         108. Estatura ......................cm 

Circunferências: 
108. Quadril ......................cm 109. Cintura .........................cm 
110. Braço ......................cm 111. Panturrilha .........................cm 

VIII – Medidas Hemodinâmicas 

112. Pressão arterial sistólica:______mmHg     113.Pressão arterial diastólica:______mmHg 

IX – Bateria de Aptidão Funcional 

Flexibilidade 
113. Sentar e alcançar (cm) .............................cm 

Força de membros superiores 
115. Flexão de Antebraço .............................repetições 

Força de membros inferiores 
116. Levantar e Sentar  .............................repetições 

Agilidade e Equilíbrio dinâmico 
117. Ir e Vir 2,44m .............................segundos 

Resistência Aeróbica 
118. Marcha de 2 min .............................passadas 

Muito Obrigado! 
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Abstract 

The identification of the factors that interfere in the decline of functional conditions 

is useful in the planning of actions addressing the improvement in the conditions of 

the lives of elderly people. The purpose of this investigation was to analyze the 

relationship between social demographics and health aspects of the functional 

condition in elderly women of low income of the Brazilian northeast. This cross-

sectional study involved a representative sample of 222 women with an average 

age of 70 years (± 7.1), belonging to coexisting groups and that were resident in 

the urban area of the municipal district of Jequié /Bahia. In order to achieve this 

objective, a battery of physical tests of functional aptitude was carried out 

previously tested in pilot study, anthropometric measurements collected with a 

comparison of the measures referred to the reported weight and height as well as 

the application of an interview with questions containing subjects related to social 

demographic variables, clinical conditions and health, physical conditions and 

behaviors. Descriptive statistics Proceedings (frequency, average, standard 

deviation and percent distribution) were used for statistic analysis, and the 

calculation of the respective odds ratio by binary logistics regression, for the 

analysis of factors hierarchically grouped; p<0.05. The prevalence of 56% (n=122) 

of women considered with moderated or serious type of functional limitations was 

found, In which from multi-varied hierarchical analysis, significant association was 

verified with the age group  over 80 years (p=0.02), conditions of widowhood 

(p=0.04), presence of arterial hypertension (p=0.001), and physical inactivity 

during leisure time (p=0.03). On the other hand for functional incapacities the 

prevalence was of 46.8% (n=104) being associated to the increase of the age 
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(p=0.01), hospitalization (p=0.02), absence of physical activities along their lives 

(p=0.001) and the occurrence of alterations in the cognitive function (p=0.001). 

The normative table for the parameters of physical fitness generated conducive to 

health professionals in the diagnosis of health conditions and the prescription of 

physical exercises. The identified characteristics that are associated with the 

functional limitations / functional incapacities suggest a complex causal net in the 

determination of the functional condition in elderly women. However, actions 

addressed to the incentive of the practice of physical activities in the leisure time 

and the preservation of the cognitive function can contribute to a life with more 

quality for these people.  This research was multidisciplinary approach to involve 

elements of psychology, nutrition and Physical Education in the elucidation of the 

object of study related to the functional condition of elderly women. 

Key words: elderly health, socio-economic factors, functional limitations, physical 

performance  


