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RESUMO
O baixo desempenho funcional representa um importante parâmetro de predição
de desfechos adversos para a saúde de pessoas idosas. Atualmente tem se
discutido o conceito de Carga Alostática que representa o desgaste
experimentado pelo organismo quando repetidas respostas alostásicas são
ativadas em situações de estresse, o que em longo prazo pode causar danos
influenciando a patogênese de doenças, e pode estar relacionada com declínio
de padrões funcionais em idosos. Neste sentido, biomarcadores inflamatórios e
metabólicos, assim como o cortisol tem merecido destaque por estarem
relacionados com medidas físicas e capacidade funcional. OBJETIVOS:
averiguar a validade e confiabilidade do Short Physical Performance Battery
(SPPB) para avaliar desempenho funcional em duas populações de idosos com
contextos socioeconômicos distintos (Quebec e Brasil); avaliar os índices de
Carga Alostática e dos biomarcadores do estresse em uma população de idosos
comunitários residentes num centro urbano do nordeste brasileiro; analisar se há
diferenças quanto ao gênero dos níveis de cortisol salivar com o desempenho
funcional pelo SPPB. MÉTODOS: foi realizado um estudo piloto para validação
do SPPB na cidade de Santa Cruz/RN e St Bruno/Quebec, seguido por um
estudo analítico de corte transversal na cidade de Natal/RN com idosos com
idade igual ou superior a 65 anos. A Carga Alostática foi mensurada por meio de
10 biomarcadores (Pressão arterial sistólica e diastólica, relação cintura-quadril,
hemoglobina

glicada,

cortisol

salivar,

dehidroandosterona-sulfato

salivar,

adrenalina e noradrenalina 12h-urina, colesterol total, colesterol total/HDL); o
Desempenho Funcional (SPPB); sintomatologia depressiva pela Center
Epidemiological Studies of Depression (CES-D); a função cognitiva pela Prova
Cognitica de Lèganes (PCL), além das variáveis sociodemográficas e condições
de saúde. RESULTADOS: No estudo piloto para validade e confiabilidade do
SPPB, foram avaliados 64 idosos na cidade de Santa Cruz/RN e 60 idosos em
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St Bruno/Quebec com idade entre 65 e 74 anos. Os valores do SPPB
apresentaram alta confiabilidade em ambas as cidades (ICC=0,83 em Santa
Cruz e ICC=0,89 em St. Bruno). Houve uma diminuição gradativa dos escores
do SPPB com o aumento das limitações na mobilidade, nos itens escala de
Nagi, no numero de doenças crônicas, com a percepção de saúde precária e
com a presença de sintomatologia depressiva. No estudo principal, foram
avaliados 256 idosos, sendo 88 homens e 168 mulheres, com média de idade de
74,1 ± 6,7 anos, onde 162 (63,3%) participantes apresentam duas ou mais
doenças crônicas. A média do SPPB foi 8,4 ±2,61, sendo em homens 9,43 ±2,2
e em mulheres 7,89 ±2,6. O Índice de Carga Alostática (0-10) foi 2,30 ±1,68 não
apresentando diferença significativa entre os gêneros. O número de doenças
crônicas foi associado aos valores de Carga Alostática. Não houve diferenças
quanto as concentrações de cortisol diurno entre os idosos com alto e baixo
desempenho físico, porém as concentrações do cortisol apresentam valores
abaixo do padrão fisiológico nas primeiras medidas e sem a presença do
declínio acentuado ao longo dia em ambos os gêneros em idosos.
CONCLUSÕES: o SPPB apresentou evidências de validade e confiabilidade
para sua utilização nas populações brasileira e canadense. O Índice de Carga
Alostática de forma geral mostrou-se baixo comparado a demais estudos com
populações

idosas,

inclusive

quando

avaliados

os

biomarcadores

Cardiovasculares/metabólicos. Os índices de Carga Alostática mostraram-se
associados ao número de doenças crônicas. As curvas dos níveis de cortisol
diurnos apresentaram um comportamento diferenciado quando comparado a
outras populações idosas. Desse modo, pode-se sugerir que os perfis
diferenciados encontrados em nossa amostra para os Índices de Carga
Alostática e dos níveis de cortisol podem estar sendo influenciados por outras
variáveis.
Palavras-chaves: alostase, envelhecimento da população, cortisol.
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1 INTRODUÇÃO
1.1.

Desempenho Funcional

A perda de independência funcional com o envelhecimento tem grande
impacto na qualidade de vida de idosos e resulta em um ônus social e
econômico para a sociedade [9]. Em populações idosas, a incapacidade física
tem se tornado um importante parâmetro de avaliação tanto por suas
consequências em saúde pública resultando em desfechos adversos e aumento
no custo de saúde, bem como pelo impacto na qualidade de vida dessas
populações [10, 11]. Devido a este fato, a prevenção da incapacidade tem
emergido como um importante tópico para gerontologia e medicina geriátrica [9].
Segundo o modelo da Organização Mundial de Saúde, a capacidade
funcional atinge um pico na vida adulta e diminui continuamente com o avançar
da idade. Em certo ponto do declínio, ela atinge o limiar de incapacidade. No
entanto, a frequência de declínio pode ser modificada por fatores intrínsecos,
como mudanças fisiológicas com o envelhecimento e comorbidades, bem como
por situações ambientais, como fatores sociais, comportamentais e econômicos
[10].
Diversos modelos teóricos e conceituais a respeito da incapacidade foram
propostos nas décadas anteriores. Um modelo pioneiro conceitual sobre o
desenvolvimento da incapacidade foi proposto pelo sociólogo Saad Nagi [12]. A
teoria sociológica de Nagi para o desenvolvimento da incapacidade chama
atenção para quatro conceitos centrais: a patologia, o impacto, a limitação
funcional e a incapacidade. A patologia refere-se à interrupção dos processos
normais do corpo. Já o impacto diz respeito à perda e/ou anormalidade das
funções mentais, emocionais, fisiológicas ou estruturais do corpo, enquanto
limitação funcional seria a restrição ou falta de habilidade para desempenhar
uma ação ou atividade. Por fim, a incapacidade refere-se à inabilidade ou
limitação no desempenho de atividades ou papeis sociais em um ambiente físico
ou social que por a sua natureza dinâmica é normalmente referida como “um
processo de incapacidade” e tem em sua trajetória consequências funcionais
importantes [13].
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Atualmente, incapacidade é definida como dificuldade ou dependência na
realização de atividades necessárias a vida independente, sendo a mobilidade
um fator crítico para a independência em pessoas idosas. [9]. Nas ultimas
décadas, medidas de incapacidade têm sido usadas para caracterizar o estado
de saúde e a necessidade de serviços de saúde em populações idosas.
Geralmente, a incapacidade em idosos é medida através de auto relato de
funcionalidade em diferentes atividades da vida diária. No entanto, medidas
objetivas de desempenho físico têm sido desenvolvidas e consistem de
observações diretas do desempenho físico funcional e parecem menos
influenciadas pela cultura, linguagem e nível educacional do que as medidas de
auto relato [14], oferecendo vantagens em termos de validade, reprodutibilidade,
sensibilidade a mudanças, aplicabilidade e a habilidade para caracterizar altos
níveis de função [15].
Considerando que medidas de desempenho físico refletem limitações na
funcionalidade, foi desenvolvida uma bateria de testes que incluem tarefas
relacionadas à função dos membros inferiores, com o intuito de prover
informações a respeito de todo o espectro de funcionalidade. Assim, Guralnik e
colaboradores [15] desenvolveram uma bateria de testes denominada Short
Physical Performance Battery (SPPB) como uma medida do desempenho
funcional dos membros inferiores em uma população de idosos comunitários. O
desempenho funcional precário nos membros inferiores tem sido apontado como
um forte e robusto fator de risco para a incidência de incapacidade,
hospitalização, institucionalização e mortalidade [15-17].
Atualmente tem crescido o interesse em investigar as diferenças na
mobilidade, no desempenho funcional e incapacidade entre homens e mulheres
idosas. Sabe-se que mulheres vivem mais que os homens e que experimentam
mais problemas de morbidade e limitações funcionais, bem como na prevalência
de incapacidade [18]

1.2.

Carga Alostática
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A habilidade para alcançar estabilidade após mudanças é um parâmetro
crítico para sobrevivência humana. Esta habilidade em respostas a situações de
estresse é conhecida como alostase. Nela há ativação de múltiplos sistemas
fisiológicos para proteger o corpo em resposta a situações de estresse interno
ou externo. Porém, o preço dessa acomodação pode nem sempre proteger o
corpo. O efeito em longo prazo dessas respostas fisiológicas pode ser referido
como Carga Alostática, que leva a uma hiperativação ou hipoativação crônica
dos Sistemas Alostáticos [1, 2]. Assim, a Carga Alostática representaria um
desgaste experimentado pelo corpo quando repetidas respostas alostásicas são
ativadas em situações de estresse [3].
Dois fatores determinam as respostas individuais a eventos potencialmente
estressantes: o modo como a pessoa percebe a situação e o estado de saúde
físico geral, o qual é determinado não somente por fatores genéticos, mas
também comportamentais e de estilos de vida. Quando o cérebro percebe uma
situação como estressante, respostas fisiológicas e comportamentais são
iniciadas, levando a alostase e adaptação. [2]
O conceito de alostase e Carga Alostática prevê uma cascata de causa e
efeito que inicia com os mediadores primários do estresse, como as
catecolaminas e o cortisol, que levam a respostas secundárias como aumento
da pressão sanguínea, alterações nos níveis de hemoglobina glicada e nos
níveis de colesterol HDL (lipoproteína de alta-densidade) e LDL (lipoproteína de
baixa densidade), obesidade abdominal, culminando com respostas terciárias
como surgimento de doenças cardiovasculares e outras. [1, 4].
No esforço para operacionalizar uma medida de Carga Alostática foram
propostos 10 parâmetros biológicos que refletem a função do eixo HipotálamoPituitária-Adrenal

(HPA),

Sistema

Nervoso

Simpático

(SNS),

Sistemas

Cardiovascular e Metabólico, para compor um índice de Carga Alostática. Foi
então definido esse índice através dos seguintes biomarcadores [1, 5]: Pressão
sanguínea sistólica e diastólica; Relação cintura-quadril; Colesterol total e fração
HDL;

Hemoglobina

Glicada

(HgAlc)

no

plasma

sanguíneo;
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Dehydroepiandosterona Sulfato (DHEA-S); Cortisol urinário; Epinefrina e
Norepinefrina urinária.
No estudo de Seeman et al, foi estabelecido um ponto de corte para cada um
dos biomarcadores baseado nos mais altos quartis para todos os componentes
da Carga Alóstatica, exceto para o HDL e para o DHEA-S onde os mais baixos
quartis correspondem ao maior risco. Esse ponto de corte foi determinado com
base na avaliação de indivíduos homens e mulheres, de 70-79 anos do
MacArthur Successful Aging Study [5].
Observou-se que altos índices de Carga Alostática estavam associados à
baixa funcionalidade, a baixo desempenho cognitivo e físico em idosos [3, 5, 6].
Além disso, indivíduos com alto índice de Carga Alostática, após três anos de
observação, apresentaram maior declínio nas funções cognitivas e físicas e
aumento

no

risco

de

incidência

de

doenças

cardiovasculares

independentemente do nível sócio-demográfico e estado de saúde no início do
estudo [3, 5, 6].
O modelo de Carga Alostática pode ainda ser separado em componentes de
acordo com o sistema o qual representa. Assim, pode ser dividido em
biomarcadores neuroendócrinos (composto pelo cortisol, DEHA-S, epinefrina e
norepinefrina), metabólicos (colesterol total e frações, hemoglobina glicada),
cardiovasculares (pressão sanguínea sistólica e diastólica) e antropométricos
(relação cintura-quadril) [3].
Os 10 parâmetros originais propostos no MacArthur Study Successful Aging
refletem os quatro maiores processos reguladores da alostase (HPA, SNS,
cardiovascular e metabólico). No entanto, trabalhos subseqüentes têm
adicionado novos componentes, como marcadores inflamatórios devido ao fato
de que exposição a elevados níveis inflamatórios tem sido reconhecida com um
importante risco a saúde relacionado ao aumento no risco de osteoporose,
doença cardiovascular e declínio cognitivo [6, 7].
A ideia de que níveis acumulativos de estresse podem ter efeitos deletérios
na saúde e longevidade, tem levado pesquisadores a discutirem diferenças
individuais de acúmulo de Carga Alostática sobre a temática do Curso de Vida.
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Desse modo, tem se discutido a influência de fatores ambientais, relações
interpessoais, sociais, psicológicas e estilo de vida no modo como a pessoa
percebe as situações como potencialmente estressantes e desafiadoras [6, 8],
buscando mostrar associação entre as situações estressoras sob a perspectiva
do curso de vida. Porém, os resultados ainda parecem controversos.

1.3 Cortisol
O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) contribui para o envelhecimento
biológico [19], sendo ele um dos principais sistemas que regulam as respostas
biológicas a estímulos estressores. Dentre os hormônios liberados pelo eixo
HPA, o cortisol tem merecido destaque devido à influência regulatória no
sistema nervoso central, metabólico e imune [4], sendo secretado tanto em
condições basais como em resposta a exposição de situações potencialmente
estressoras [20].
O cortisol é um glucocorticóide secretado pelo córtex adrenal e segue um
ritmo circadiano, com níveis elevados pela manhã, com pico entre 30-45 minutos
após acordar, seguido de um declínio ao longo do dia, especialmente antes de
dormir [21, 22]. Vários estudos têm mostrado a associação dos níveis de cortisol
com medidas físicas [19-21], cognitivas, sintomatologia depressiva [23-25],
estresse mental e doenças cardiovasculares [26]. No entanto, o comportamento
dos perfis do cortisol com essas medidas ainda não parece claro, em especial
em populações idosas.
A extensão em que o desempenho físico precário está ligado às mudanças
relacionadas à idade na regulação do eixo HPA não está completamente
entendida. Níveis elevados de cortisol têm sido relacionados como um potencial
estímulo ao catabolismo protéico que está ligado ao processo de sarcopenia.
Sabe-se que a sarcopenia refere-se à perda de massa e força muscular e que
esta reflete diretamente em baixas medidas de desempenho físico, que tem
impacto direto na funcionalidade e no processo de incapacidade[19].
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2. JUSTIFICATIVA
Pesquisas em Gerontologia social com foco na temática do Curso da Vida
tem merecido especial atenção de estudiosos do processo de envelhecimento
humano. Esta temática apresenta condições de oferecer respostas aos
mecanismos de desenvolvimento dos estados de saúde e capacidade funcional
em populações idosas. As relações entre condições psicossociais e de saúde ao
longo do curso da vida, ainda não foram suficientemente investigadas,
principalmente em países com grandes contrastes sociais como o Brasil. Fatores
sociais estressantes e marcadores biológicos de estresse no processo de
envelhecimento (Carga Alostática), bem como os níveis de cortisol, como um
dos principais hormônios liberados em situações adversas, podem explicar a
relação entre as condições sociais vivenciadas no curso da vida e estado
funcional de populações geriátricas.
Neste contexto, a necessidade de validação de medidas objetivas de
desempenho físico em idosos tem surgido como um importante tópico, pois
estas medidas parecem ser menos influenciadas pela cultura, linguagem e nível
educacional do que instrumentos de auto-relato, além de prover informações
sobre todo o espectro de funcionalidade.
Considerando que perfis epidemiológicos distintos refletem padrões de
incapacidade diferenciados e que a trajetória do curso de vida pode influenciar
esse processo de incapacidade, investigar as diferenças quanto ao gênero
parecer ser fundamentais para o entendimento dos estados de saúde e
funcionalidade. Homens e mulheres têm experiências diferenciadas na trajetória
do curso da vida, assim como possuem diferentes respostas biológicas a
situações potencialmente estressoras. Os variados níveis de exposição às
condições sociais durante o curso da vida da população do Rio Grande do Norte
fornecem um cenário propicio de investigação para estudo da nossa hipótese de
trabalho, uma vez que, além da conjuntura social, são esperados diferentes
percursos biológicos entre homens e mulheres idosas desta região.
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3 OBJETIVOS

ARTIGO 1)
Objetivo: averiguar a validade e confiabilidade do Short

Physical

Performance Battery (SPPB) para avaliar desempenho funcional em duas
populações de idosos com contextos socioeconômicos distintos (Quebec e
Brasil)

ARTIGO 2)
Objetivo: avaliar os índices de Carga Alostática e dos biomarcadores do
estresse em uma população de idosos comunitários residentes num centro
urbano do nordeste brasileiro.

ARTIGO 3:
Objetivo: analisar se há diferenças quanto ao gênero dos níveis de cortisol
salivar com o desempenho funcional pelo SPPB.
4. MÉTODO

4.1. Natureza do Estudo
O presente estudo caracterizou-se por ser de natureza epidemiológica, do
tipo observacional analítico de caráter transversal.
4.2. Local do Estudo
O estudo foi realizado na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande
do Norte, com idosos residentes no bairro das Rocas que está localizado no
distrito Leste (Figura 1).
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Figura 1. Localização do Bairro Rocas. Fonte: Mapa elaborado pela SEMURB –
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 2009.

4.3. População e Amostra
O universo desse estudo foi constituído por homens e mulheres idosos com
idade igual ou superior a 65 anos, residentes no bairro das Rocas, que tinha a
seguinte estrutura etária, segundo dados do IBGE 2008 (Figura 2).
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Figura 2. Estrutura etária do Bairro das Rocas segundo dados do IBGE
2008.

De acordo com a estrutura etária da população e a população total residente
no bairro no ano 2008 (IBGE 2008), tinham-se como total da população nas
Rocas, 11.061 habitantes, destes 1.056 são indivíduos com 65 anos ou mais,
correspondendo a aproximadamente 10% da população total que reside neste
bairro. Os dados dos indivíduos cadastrados na Unidade de Saúde da Família
das Rocas mostraram que aqueles com idade a partir de 65 anos de ambos os
sexos e que não estavam restritos ao leito foram de 547 idosos.

4.3.1. Recrutamento da amostra do estudo principal:
Para recrutamento da amostra os pesquisadores receberam uma lista com o
nome de todos os idosos residentes no bairro das Rocas e que estavam
cadastrados na Unidade Saúde da Família Rocas, com idade igual ou superior a
65 anos de ambos os sexos e que não estavam restritos ao leito, ficando nosso
universo restrito a 547 idosos.
Utilizando os dados da distribuição etária da população, foi feita a
distribuição da amostra proporcional para cada faixa etária (65-69 anos; 70-74
anos; 75-79 anos; 80 anos ou mais).

25

Os participantes foram contatados pelos entrevistadores em seus domicílios.
Nesse momento, foram explicados todos os procedimentos da pesquisa, bem
como os seus objetivos. Aqueles que aceitaram participar do estudo e estavam
de acordo com os critérios de inclusão propostos assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

4.3.2. Cálculo do tamanho amostral
O cálculo do tamanho amostral foi realizado considerando que a
probabilidade de apresentarem incapacidade entre aqueles com alta Carga
Alostatica é o dobro daqueles com baixa Carga Alostática, sendo a proporção da
população com alta Carga Alostática igual a B=0,33. Foi admitido um α=0,05
para erros do tipo I, e β=0.80 para erros do tipo II. Dessa forma, obteve-se um n
amostral de 279 indivíduos.
4.4. Critérios de inclusão e exclusão
4.4.1. Critérios de inclusão
Para compor a amostra os indivíduos deveriam ter idade igual ou superior a
65 anos e estarem livres de incapacidade grave para Atividades Básicas da Vida
Diária (ABVD). Para esse critério, incapacidade grave para as ABVD foi definida
como inabilidade para desempenhar as seguintes atividades sem ajuda: tomar
banho, levantar da cama, comer, vestir-se ou usar o banheiro. Aqueles que
relataram ter alguma dificuldade, mas que são capazes de realizar essas
atividades foram incluídos no estudo.
Além disso, os participantes deveriam estar cadastrados na Estratégia
Saúde da Família, vinculado a Unidade de Saúde da Família (USF-Rocas). Dos
547 indivíduos cadastrados na USF-Rocas, 313 foram avaliados.

4.4.2. Critérios de Exclusão
Os critérios de excluídos do estudo consistiam em recusa em participar de
todas as fases da pesquisa, material da coleta laboratorial inadequado, ou
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presença de alguma intercorrência durante o período de coleta como doenças,
dores ou uso de medicamentos. Desse modo, 57 indivíduos foram excluídos
pois não completaram todas as fases da pesquisa por recusa ou material
laboratorial coletado insuficiente, ficando nossa amostra restrita a 256 idosos.

4.5 Procedimentos para coleta de dados
4.5.1. Treinamento dos entrevistadores:
Os entrevistadores eram fisioterapeutas e foram submetidos a um
treinamento prévio quanto aos instrumentos da pesquisa, seguindo uma
padronização dos protocolos, através de vídeos, além de ter sido realizado um
estudo piloto para calibração e validação dos instrumentos.

4.5.2 Estudo Piloto:
Um estudo piloto foi realizado no ano de 2009, nos meses de outubro a
dezembro, com o objetivo de testar os questionários e instrumentos a serem
utilizados, e verificar a confiabilidade das medidas.

População e Amostra do Estudo Piloto
O estudo piloto intitulado “Biomarcadores do Estresse, Função e Fragilidade
em uma população de idosos: um estudo piloto” foi realizado com amostras
populacionais de idosos de ambos os sexos, do município de Santa Cruz/RN.
A escolha para o desenvolvimento deste estudo na cidade de Santa
Cruz/RN foi devido a outros estudos anteriormente desenvolvidos pelo grupo
proponente nesta cidade onde foi avaliada uma coorte de 300 idosos no ano de
2002 [11] além do Projeto Fragilidade em Idosos Brasileiros da REDE FIBRA,
um estudo multicêntrico e multidisciplinar com a finalidade de pesquisar as
características, a prevalência e os fatores de risco relacionados à síndrome da
fragilidade em idosos brasileiros [27] realizado no ano de 2009.
Desse modo, foram selecionados 64 idosos de ambos os sexos com idade
entre 65 a 74 anos que vivem na cidade de Santa Cruz/RN estratificados por
idade e sexo, para compor a amostra do estudo piloto.

27

Cálculo do tamanho amostral do Estudo Piloto
A amostra para esse estudo piloto foi calculada no sentido de estimar um
Kappa de Cohen= 0.80, com um poder de 80% para uma hipótese nula de 0.45,
para medidas dicotômicas de déficit cognitivo e depressão. Uma amostra de 64
foi considerada suficiente para estimar um coeficiente de correlação intraclasse
próximo a 0.80 em um intervalo de confiança de 95%.

Critérios de inclusão para a participação no estudo piloto
Para compor a amostra os indivíduos deveriam ter entre 65 a 74 anos de
idade e estarem livres de incapacidade grave para Atividades Básicas da Vida
Diária (ABVD). Para esse critério, incapacidade grave para as ABVD foi definida
como inabilidade para desempenhar as seguintes atividades sem ajuda: tomar
banho, levantar-se da cama, comer, vestir-se ou usar o banheiro. Aqueles que
relataram ter alguma dificuldade, mas que são capazes de realizar essas
atividades foram incluídos no estudo.
Desse modo, os indivíduos foram recrutados pelos próprios entrevistadores
de forma aleatória, através de sorteio simples, em três bairros da cidade: Centro,
3 a1, e Conjunto Cônego Monte.
Uma vez incluídos no estudo, os indivíduos foram estratificados em quatro
grupos de acordo com a idade, sexo e dificuldade na mobilidade que foi definida
pela dificuldade em caminhar 400 metros e/ou subir um lance de escadas. A
amostra ficou então dividida em:
16 homens entre 65-69 anos: 8 homens com mobilidade total e 8 com
mobilidade reduzida;
16 homens entre 70-74 anos: 8 homens com mobilidade total e 8 homens com
mobilidade reduzida;
16 mulheres com idade entre 65-69 anos: 8 mulheres com mobilidade total e 8
mulheres com mobilidade reduzida;
16 mulheres com idade entre 70-74 anos: 8 mulheres com mobilidade total e 8
mulheres com mobilidade reduzida;
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Procedimentos para a Coleta do Estudo Piloto:
A coleta de dados foi realizada em dois momentos. No primeiro dia, os
participantes receberam explicação de todos os passos da pesquisa e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Logo em seguida, foi
aplicado o questionário, realizada as medidas antropométricas e em seguida o
Short Physical Performance Batery (SPPB). Após realizada a entrevista, foram
então explicado os procedimentos para a coleta da saliva, para mensuração do
cortisol salivar.
Os participantes receberam 10 (dez) tubos para coleta de saliva. As coletas
de saliva foram realizadas nos dois dias consecutivos, sendo cinco tubos para o
dia seguinte e cinco para o próximo dia. Para a realização da coleta da saliva, os
participantes receberam um guia de coleta, explicando todo o procedimento,
bem como armazenamento do material. Além disso, a cada coleta de saliva, os
indivíduos preencheram um formulário com os horários da coleta bem como
questões sobre humor, sono e alimentação.
No quarto ou quinto dia após a primeira entrevista, o mesmo entrevistador
retornou a casa do participante para o recebimento do material coletado (saliva)
bem como para a aplicação do mesmo questionário da primeira entrevista com o
objetivo de verificar a confiabilidade teste-reteste. Toda a coleta foi realizada no
domicílio do participante.
As amostras de saliva para mensuração do cortisol foram enviadas para o
laboratório para serem analisadas, onde foi obtida a curva do cortisol durante o
dia.

4.5.3. Coleta de Dados do estudo principal:
A coleta de dados foi realizada em três etapas. A primeira etapa constituiuse da entrevista, realizada pelo entrevistador no domicílio do participante, onde o
mesmo respondeu ao questionário (APENDICE 1). Foi também feita as medidas
antropométricas, o SPPB (Short Physical Performance Battery ). Após esse
momento, o entrevistador informava ao participante que após três ou cinco dias,
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o entrevistador retornaria ao domicílio para dar as instruções para a coleta dos
biomarcadores.
Na segunda visita ao domicilio do participante, o entrevistador fornecia as
instruções para realização do protocolo para coleta de saliva, urina e sangue. O
participante recebia os coletores para coleta de urina (um coletor de 1,6 L para a
coleta de 12 horas de urina noturna e um coletor de 10 mL para a amostra
isolada de urina diurna) e cinco SALIVETES® para coleta de saliva. Além disso,
ele recebia um guia com instruções e informações sobre horário e
armazenamento do material coletado, bem como, questões sobre humor e
hábitos durante a coleta da saliva que deveriam ser respondidas no momento da
coleta.
A terceira etapa da coleta constitui-se na coleta dos biomarcadores, que era
realizada no 6º ou 7ª dia após a primeira visita do entrevistador. O participante
iniciava a coleta da saliva usando os SALIVETES®. A saliva foi coletada em
cinco momentos do dia, ao acordar, 30 minutos após acordar, 60 minutos após
acordar, às 15 horas e antes de dormir. Nesse mesmo dia, o participante
coletava a urina. A amostra diurna foi coleta uma única vez, próximo ao meiodia, e a coleta das 12 horas de urina noturna foi iniciada às 18 horas até às 6
horas da manhã do dia seguinte. Todas as amostras coletadas eram
armazenadas na geladeira. No dia seguinte a coleta de saliva e urina, era
coletado o sangue do participante. A coleta de sangue foi realizada por técnico
de enfermagem devidamente treinado, utilizando material descartável da marca
SARSTED®. O sangue foi coletado em três tubos, sendo dois tubos para o soro
e um tubo contendo EDTA. As coletas de sangue foram realizadas no próprio
domicílio ou na Unidade Saúde da Família das Rocas de acordo com a
preferência do participante.
No momento da coleta de sangue, o entrevistador recolhia o material
coletado em domicilio, urina e saliva, e então enviava o material para o
laboratório para ser processado e analisado. Caso houvesse algum erro na
coleta ou o material coletado não fosse suficiente para análise, o entrevistador
retornava a casa do participante para que a coleta fosse repetida.
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Os procedimentos da coleta podem ser visualizados no organograma a
seguir:

Total idosos
≥ 65 anos=1.056
Amostra (n=256)

1º dia: Aplicação do
Questionário, medidas
antropométricas e
SPPB.

3º - 5º dia: instruções
para os procedimentos
da coleta dos
biomarcadores

6º - 7º dia: coleta da
saliva e urina no
domicílio
8º dia: coleta de sangue

Figura 3: Organograma dos procedimentos da coleta de dados

4.6. Variáveis do estudo principal:
Variáveis independentes
Figura 4: Quadro das Variáveis independentes
Nome

Descrição

Tipo

Dados demográficos
Idade

Idade do idoso em anos

Quantitativa
contínua

Sexo

Masculino e feminino

Categórica
nominal

Situação Socioeconômica
Escolaridade

Não alfabetizado; ensino fundamental Categórica
incompleto;

ensino

fundamental ordinal

completo; ensino médio incompleto;
ensino

médio

completo;

ensino
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superior incompleto; ensino superior
completo
Renda

Ganho mensal de acordo com a Quantitativa
moeda local (em Real)

contínua

História

Profissão desempenhada a maior Categórica

Profissional

parte da vida

nominal

Situação Familiar
Estado civil

Solteiro,

Casado,

Viúvo, Categórica

separado/divorciado, Religioso
Número
pessoas

Nominal

de Número de pessoas que convivem Quantitativa
que com o idoso

ordinal

convive
Relação

Tipo de relação familiar das pessoas Categórica

Familiar

que convivem com os idosos

nominal

Hábito etilista: bebe, nunca bebeu

Categórica

Hábitos de Vida
Alcoolismo

nominal
Tabagismo

Habitos tabagistas: fuma, já fumou, Categórica

Atividade física

não fuma

nominal

Prática de atividade física

Categórica
nominal

Condições de Saúde
Doenças

Presença de doenças crônicas:

Categórica

crônicas

0 a 1; 2 ou mais

ordinal

Auto-relato

de Excelente; muito boa; boa; mais ou Categórica

saúde

menos; ruim

ordinal

Sintomas

Avaliado pela CES-D

Categórica

Depressivos

>16: com sintomas depressivos

ordinal

<16: sem sintomas depressivos
Função

Medido pela PCL (Prova Cognitiva de Categórica
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Cognitiva

Leganes)

Cortisol salivar

Medidas

ordinal
das

concentrações

de Quantitativa

cortisol salivar diurno

contínua

Variáveis Dependentes
Figura 5: Quadro das Variáveis Dependentes

Nome

Descrição

Tipo

Carga Alostática
Índice

de

Carga Um ponto para a presença de Quantitativa

Alostática
Índice

cada um dos 10 componentes
de

discreta

Carga Um ponto para a presença de Quantitativa

Alostática

cada um dos 06 componentes

discreta

Cardiovascular/metaból
ica
Desempenho Funcional
Desempenho dos MMII

Soma dos escores de:

Quantitativa

(SPPB)

Equilíbrio em pé (0 - 4)

discreta

Velocidade da marcha (0 – 4)
Levantar/sentar da cadeira (04)

4.7. Instrumentos Utilizados – Questionários e Exames

Desempenho Funcional:
Short Physical Performance Batery (SPPB)[15]: instrumento utilizado para medir
o desempenho funcional. Inclui três testes relacionados à função dos membros
inferiores: equilíbrio, marcha e sentar/levantar da cadeira. Cada teste tem
pontuação de 0 a 4, onde zero representa o pior desempenho. O teste de
equilíbrio é composto por três tarefas hierárquicas: a posição dos pés lado a
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lado, a posição semi-tandem (calcanhar de um pé ao lado do hálux do outro pé)
e tandem (calcanhar de um pé a frente do hálux do outro pé). O teste da marcha
constitui uma caminha na velocidade habitual por um percurso de 3 ou 4 metros
onde é registrado o tempo de execução. O teste é repetido duas vezes onde o
menor tempo é considerado para pontuação. O teste levantar da cadeira
constitui uma medida indireta da força dos membros inferiores, onde é solicitado
ao participante levantar e sentar da cadeira cinco vezes consecutivas, com os
braços cruzados sobre o tronco, o mais rápido que ele for capaz de executar. O
escore total do teste varia de 0 a 12 pontos, onde zero representa o pior
desempenho e 12, o melhor.

Posição socioeconômica
Situação Socioeconômica: Escolaridade, renda, história profissional

Situação Familiar
Estado civil e numero de pessoas que convivem e tipo de relação familiar.

Hábitos de Vida
Comportamento de Saúde: itens sobre hábitos de vida (cigarro, álcool) e
Atividades Físicas: prática de atividade física;

Condições de Saúde
Doenças crônicas e auto-relato de saúde: questões retiradas do Women´s
Health and Aging Study como auto-relato de diagnóstico médico de diabetes,
hipertensão, doenças do coração, câncer, doença respiratória crônica, artrite e
depressão. A questão sobre auto-relato do status de saúde engloba cinco
categorias: excelente, muito boa, boa, mais ou menos, ruim.
Sintomatologia Depressiva: avaliada pela escala de depressão do Center for
Epidemiological Studies (CES-D)[28]. Essa escala é utilizada para o rastreio dos
sintomas depressivos, composta por 20 itens sobre humor, sintomas somáticos,
interações com os outros e funcionamento motor. Estes itens comportam a
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avaliação da frequência de sintomas depressivos vividos na semana anterior a
entrevista. As respostas são pontuadas de acordo com uma ordem de
freqüência de sintomas (0=nunca ou raramente, 1=às vezes, 2=frequentemente
e 3=maioria das vezes ou sempre), e o escore final varia de 0 a 60 pontos.
Função Cognitiva: medido através da Prova Cognitiva de Leganés
(PCL)[29]. A Prova Cognitiva de Lèganes é um teste de rastreio cognitivo
desenvolvido em por Zunzunegui et al 2000, na cidade de Lèganes, na
Espanha[30]. O teste possui 32 questões, agrupadas em 07 categorias:
orientação temporal (3 pontos); orientação espacial (2 pontos); informações
pessoais (3 pontos); teste de nomeação (6 pontos); memória imediata (6
pontos); memória tardia (6 pontos); memória lógica (3 pontos).
Carga Alostática: para a medida da Carga Alostática foram utilizados 10
componentes para compor o índice de Carga Alostática segundo Seeman et al
[5]:
Componentes Cardiovasculares: Pressão Sanguínea Sistólica e Diastólica.
A pressão sanguínea foi media utilizando um tensiômetro da marca ORION. Foi
realizada três medidas consecutivas no inicio da entrevista com intervalo de um
minuto e três medidas no meio da entrevista. Foi feita a média das pressões
sistólicas e diastólicas aferidas no meio da entrevista como componente
cardiovascular da Carga Alostática.
Componentes Antropométricos: Relação Cintura-Quadril através da medição
da circunferência da cintura com uma fita métrica. A fita deveria ser posicionada
entre a última costela e a crista ilíaca. A medida da circunferência do quadril foi
realizada com uma fita métrica sobre a região do trocânter maior do fêmur com o
indivíduo posicionado em pé com os pés paralelos alinhados ao quadril e com os
braços cruzados sobre o tronco (colocar referência). Assim a relação cinturaquadril foi medida pelo quociente entre a medida da cintura pela medida do
quadril em centímetros.
Componentes Metabólicos: a Hemoglobina Glicada medida através de uma
amostra sanguínea, assim como a razão entre o colesterol total e fração HDL, e
a medida da fração do colesterol HDL.
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Componentes Neuroendócrinos: Cortisol salivar, DHEA-S salivar, Epinefrina
e Norepinefrina urinária. O cortisol salivar foi analisado através do método
imunoensaio competitivo que recorre à técnica de quimioluminescência direta,
onde foi medida a curva diária do cortisol através das 05 amostras (ao acordar,
30 minutos após acordar, 60 minutos após acordar, 15 horas, antes de dormir).
O

DHEA-S

salivar

também

foi

analisado

através

do

método

de

quimioluminescência, sendo medida a curva diária através das cinco amostras
(ao acordar, 30 minutos após acordar, 60 minutos após acordar, 15 horas, antes
de dormir). No entanto para compor o índice de Carga Alostática, foi utilizada a
média das cinco medidas diárias do cortisol em µg/dL e DHEA-S em mg/dL. A
epinefrina e norepinefrina foi medida através de amostras de 12 horas de urina
noturna, em µg/12h. A concentração de epinefrina e norepinefrina urinária foi
medida pelo método de Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC).
4.8. Análise dos Dados

Artigo 1: O índice de correlação intra-classe foi usado para estimar a
confiabilidade teste-reteste do SPPB. Para medir a validade de constructo do
escore total do SPPB, teste t pata amostras independentes foi usado para
comparar as médias do SPPB total pela presença ou ausência de condições
crônicas e para comparar as médias do SPPB total e seus componentes e a
presença ou ausência de dificuldades nos membros inferiores. ANOVA foi usada
para comparar as médias do SPPB com o auto-relato de saúde. Um modelo
linear foi usado para testar o efeito do aprendizado, definido como uma melhora
sistemática entre a primeira e a segunda medida do SPPB. A análise foi
realizada usando os programas estatísticos SPSS versão18.0 e STATA 9.0.

Artigo 2: Para a estatística descritiva foi utilizada medidas de tendência
central e dispersão para variáveis socioeconômica, demográficas e de saúde.
Para observar diferenças entre essas medidas entre homens e mulheres foi
realizado teste T para amostras independentes. Para a distribuição dos
biomarcadores na amostra foi realizada o cálculo da freqüência absoluta e
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relativa e para observar se há diferença entre os sexos foi calculado o Chisquare Test. Para o Índice de Carga Alostática foi calculada a média e desvio
padrão da amostra bem como o teste T para amostras independentes para
observar diferença entre os sexos. Foi utilizado o programa estatístico SPSS 20.

Artigo 3: Para a estatística descritiva foi utilizada medidas de tendência
central e dispersão para variáveis socioeconômica, demográficas e de saúde e
para observar diferenças entre essas medidas entre homens e mulheres foi
realizado teste T para amostras independentes. Para observar diferença entre
as médias do desempenho funcional com as variáveis demográficas e clinicas
foi realizado o teste Mann-Witney e ANOVA. Para a descrição das curvas do
cortisol foi calculada a média das cinco medidas ao longo do dia da amostra e
para observar diferença entre cada ponto da curva entre aqueles com baixo e
alto desempenho funcional e entre os gêneros foi realizado a teste de MannWitney. Foi feita a análise multivariada pela Regressão Linear para verificar as
variáveis associadas ao desempenho funcional separadas por gêneros. Foi
utilizado o programa estatístico SPSS versão 20.0.

4.9 Aspectos Éticos
A pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN recebendo o parecer de
aprovação número 481/2011.
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS

5.1 O artigo Validity and reliability of the Short Physical Performance
Battery (SPPB): a pilot study on mobility in 65-74 years old non- ADL
disabled men and women of Quebec and Brazil foi publicado no periódico
Journal of Aging and Health que possui fator de impacto 1.556 e Qualis B2 da
CAPES para area Medicina II.
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Validity and reliability of the Short Physical
Performance Battery (SPPB): a pilot study on
mobility

in 65-74 years old

disabled men and women

non- ADL

of Quebec and

Brazil
Abstract
Objectives: To assess the validity and reliability of the Short Physical
Performance Battery (SPPB) in adults 65 to 74 years old, capable in all basic
activities of daily living, in Quebec and Brazil. Methods: Participants were
recruited in St Bruno (Quebec) by local advertisements (n=60) and in Santa Cruz
(Brazil) by random sampling (n=64). The SPPB includes tests of gait (4 meters at
usual, preferred speed), balance (three increasingly difficult positions) and
strength in lower limbs (chair stands). Disability was categorized as intact
mobility, limited mobility and difficulty in any of three basic activities of daily living.
Results: There was a graded decrease in mean SPPB score with increasing
disability and poor health. Intra-observer reliability was high: 0.89 (95%CI 0.83;
0.93) in St Bruno and 0.83 (95% CI 0.73; 0.89) in Santa Cruz. Discussion: The
SPPB is valid and reliable in contexts as different as rural Brazil and suburban
Canada.

40

Key words: Short Physical Performance Battery, young adults, validity,
reliability, Canada, Brazil

41

Introduction
The Short Physical Performance Battery (SPPB) is one of the most common
tools to measure physical performance in population studies on aging(Guralnik,
Ferrucci, Simonsick, Salive, & Wallace, 1995). The SPPB captures a hierarchy of
functioning from high level of function to severe decrements in lower extremity
function, with higher scores indicating better lower body function. It is related to
mobility disability and ADL disability(Guralnik et al., 2000).
Low scores in the SPPB have predictive value for a wide range of health
outcomes: mobility loss, disability, hospitalization, length of hospital stay, nursing
home admission, and death(Guralnik et al., 2000; Guralnik et al., 1994; Penninx
et al., 2000; Volpato et al., 2008). Reliability of the SPPB has been shown to be
remarkably high in United States (US) populations and sensitivity to change was
formally evaluated(Ostir, Volpato, Fried, Chaves, & Guralnik, 2002). Tables of
the distribution of SPPB scores have been published by 5 years age groups and
sex for representative populations in the U.S.(Guralnik et al., 2000) and for the
older population in England(Banks, Breeze, Lessof, & Nazroo, 2006)
Although the SPPB is an objective measure of physical performance and less
influenced by culture, educational level, and language than self-reported
measures of function and disability, there is a need to ascertain its validity and its
reliability across populations before

it can be introduced

into widespread

practice. We have conducted a pilot study on 65-74 years old non-disabled men
and women to assess the validity and reliability of the SPPB in people between
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65 and 74 years of age living in Quebec (Canada) and Rio Grande do Norte
(Brazil), communities that differ in culture, language, education and income. As
far as we know the SPPB has not been used in Canadian (Anglophone or
Francophone) populations nor has it been translated into French. In Brazil, the
SPPB has been used in elderly populations with poor physical function and
recruited at institutions and clinics but we are not aware of its validation or its use
in community living older people(Gomes et al., 2009; Sposito et al., 2010). A
study on the SPPB reliability in an institutionalized population of Brazil has been
recently published(Nakano, 2007).
We present the analysis of reliability and validity of the SPPB in this paper. We
established the reliability by measuring the consistency of the SPPB score in two
different times. We establish the validity of SPPB against presence of chronic
conditions, poor self-rated health, mobility limitations and disability in ADL and
IADL, as other studies have shown high levels of correlation between presence
of some chronic conditions and lower levels of SPPB (Ferrucci et al., 2000) and
high predictive values of SPPB for disability(Guralnik et al., 2000)
Methods
Population and samples. Data are from a pilot study performed to prepare for
longitudinal research project on mobility in aging in two Canadian and two Latin
American sites. This study aims at increasing knowledge to explain the mobility
sex/gender gap and to guide community preventive strategies.
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The pilot study took place in St Bruno (Québec, Canada) and in Santa Cruz (Rio
Grande do Norte, Brazil) during October-December 2009, communities with very
different socioeconomic contexts. St Bruno is a middle class suburban population
of 25000 inhabitants 15 Km from Montreal. Santa Cruz is a city of 32000
inhabitants which is the center of a rural area of North East Brazil, 150 Km from
Natal, the capital of the province of Rio Grande do Norte.
Sample size calculations. The sample size of this study (n=60 at each research
site) was designed to estimate a Cohen’s Kappa=0.80 with a power of 80%
against a null hypothesis of 0.45, in dichotomous measures such as cognitive
impairment and depression. A sample size of n=60 was considered also
sufficient to estimate an intra-class correlation coefficient close to 0.80 and its
95% confidence interval with a precision of better than 0.05.
Eligibility criteria included: 1) to be between 65 and 74 years of age and 2) to be
free of severe ADL disability. Severe ADL disability was defined as the inability
to perform any of the following activities without help : bathing, getting out of bed,
eating, grooming or using the toilet. Those who reported difficulties but could do
the above activities were included in the study.
Sampling strategy. The sample at St Bruno was recruited by advertisements in
the local newspapers and local stores. At Santa Cruz, a community random
sample was drawn from the municipal roll and stratified by mobility disability
(difficulty walking a mile or climbing one flight of stairs) and sex, in four equal
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cells of 16 people up to the recruitment of 64 people. Response in Santa Cruz
was close to 100%.
Interviewer training. Interviewers were trained using the same standard training
based on videotapes, protocol instructions and data entry forms at each site.
Assessments in St Bruno were done by local nurses who were trained by the
principal researchers in the domains of their expertise. Assessments in Santa
Cruz were done by local physiotherapists who were trained by the principal
researchers who also participated in the training in St Bruno.
Language. The questionnaires and all data collection documents were translated
from English into French and Portuguese. The SPPB instruction manual is
available

in

English

on

(http://www.grc.nia.nih.gov/branches/ledb/sppb/).

the
Professional

Internet
translators

translated instructions and coding sheets into French. In Brazil, we used a
Portuguese trans-cultural adaptation previously developed and tested in a
nursing home population. The administration of the three components of the test
and the scoring system are clearly explained in a video presentation.
Data were collected at two home visits, 5-6 days apart. Each participant was
visited by a single interviewer, who was responsible for all data collected from
that subject. The duration of the first visit was between one hour and one hour
and a half; while the second visit lasted between 30 and 45 minutes.
Variables:
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The Short Physical Performance Battery (SPPB) includes three tests of lower
body function: a hierarchical test of standing balance, a 4-meter walk, and five
repetitive chair stands(Guralnik et al., 1995). Each SPPB component test
(balance, gait and chair stands)

is scored from 0 to 4 with a score of 0

representing inability to perform the test and a score of 4 the highest level of
performance. For the balance task, the participants are first asked to maintain
their feet in side by side, followed by semi-tandem (heel of one foot alongside the
big toe of the other foot) and tandem (heel of one foot directly in front of the other
foot) positions for 10 seconds each. For gait speed, a 4-meters walk at the
subjects’ usual speed was timed. If a 4 meters walk was not available, a 3-meter
course was used. The test was repeated twice with the faster of the two walks
used. For the ability to rise from a chair, participants were asked to stand up and
sit down five times as quickly as possible with arms folded across their chests,
after demonstrating their ability to rise at least once. Further details on the
administration of these tests have been published in the original papers and can
be viewed at the SPPB website. A summary performance score was obtained by
adding the scores of each individual SPPB component test (range 0 - 12), with
higher score indicating better lower body function(Guralnik et al., 2000; Guralnik
et al., 1994).
Chronic conditions were assessed by self report of having been diagnosed by a
medical doctor as having hypertension, heart diseases, diabetes, cancer, chronic
respiratory disease, arthritis and depression. A single question on self-reported
health status (SRH) with 5 categories of response (excellent, very good, good,
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fair and poor) was used. Single mobility items from the Nagi scale related to
mobility of the lower extremities (degree of difficulty in pushing a large object
such as an armchair, lifting a weight of 5 Kg, climbing one flight of stairs, walking
a mile and kneeling or crouching) were also included(Nagi, 1976)
Disability was measured according to a hierarchical scale in three levels: those
with intact mobility, those with mobility disability and no ADL difficulty, and those
with difficulty in performing the ADLs.

This scale has been shown to have

predictive validity for mortality(Corti, Guralnik, Salive, & Sorkin, 1994) Mobility
disability was defined as having difficulty in walking a mile or climbing a flight of
stairs(Guralnik et al., 2000) Since the SPPB measures lower extremity function
we have included here only ADLs such as using the toilet, bathing and dressing
to define ADL difficulty, as in similar research(Guralnik et al., 2000)
Living arrangements were classified in four categories: living alone, with spouse,
with spouse and children or only with children. Given the socioeconomic
differences between the two populations, site-specific questions for education
and income were used. Education was categorized in St Bruno as less than high
school, high school, vocational training and university and in Santa Cruz as
illiterate, incomplete primary, primary education or more. Income was measured
in St Bruno as less than 1000$Can/month, between 1000$ and 3000$ and over
3000$Can/month. In Santa Cruz, as in any Brazil area, income is defined as a
multiple of the minimum salary which is currently fixed on an amount equivalent
to 345$Can/month (See Table 1). Income sufficiency was assessed by a single
question: Do you think you have less money than you need to cover basic needs,
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enough money or more than enough money to cover basic needs? Occupation
was assessed by the longest held occupation and later reclassified in four
categories: manual, non manual, housewife and professional.
Statistical analysis. Intra-class correlation coefficient was used to estimate testretest intra –observer reliability. A mixed linear model was fitted to test for a
learning effect, a systematic improvement between the first and the second
administration of the SPPB during the two home visits separated by a week. To
assess construct validity, analysis of variance was used to calculate mean SPPB
score and its three individual components according to the disability and health
status variables. Analysis was conducted with SPSS version 18 and STATA 9.0.
Results
Study populations
Table 1 shows the distribution of demographic and socioeconomic indicators in
both samples.
Living arrangements, education and absolute income differed markedly in the two
populations and different categories were needed to classify participants at each
site. In St Bruno, almost half of the sample lives alone, while in Santa Cruz, this
percentage does not reach 10%; In Santa Cruz, 75% live with their children. In
St Bruno, 40% of the participants reported a University education while in Santa
Cruz 40% of people were illiterate. In St Bruno, there were 10.3% with less than
1000$/month, which corresponds to a minimum salary. In Santa Cruz, the
minimum salary was 345$Can/month and there were 9.4% of participants in this
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category; 9.4% of the elders in Santa Cruz had more than five times the
minimum salary. More participants in Santa Cruz than in St Bruno reported their
income was not sufficient to cover basic needs (33.3% in Santa Cruz compared
with 11.9% in St Bruno). Concerning the occupation held during the longest
period, the population of St Bruno was evenly distributed between manual, nonmanual and professional workers; in Santa Cruz, 74.2% of participants reported
a manual occupation. The proportion of housewives was similar and small in both
samples (7.3% of women in St Bruno and 6.7% % in Santa Cruz)
SPPB reliability
Table 2 shows the estimates of intra-observer reliability for the whole sample and
separately for each site and according to mobility disability status. Reliability was
high for the total SPPB score in both research sites, 0.83 in Santa Cruz and 0.89
in St Bruno. Reliability was also high for the gait and the chair stand components,
and it was lower, although acceptable for the balance score
A systematic improvement was observed in the SPPB score when comparing
performance during the second and first assessments. This improvement was
around half a point at both sites, higher among people with mobility disability
(0.72) than among those without intact mobility (0.32); the improvement was
significant in both samples (p<0.001). Since both assessments were carried out
by the same observer, in the home environment and they were separated by less
than 7 days, this improvement could represent a learning effect.
Validity of the SPPB

49

The average of the two SPPB scores in Santa Cruz was 8.59 (±2.5) and in St
Bruno 9.63 (±2.44). Table 3 shows the mean values of SPPB according to
chronic conditions at each site. Reported comorbidity (2 or more chronic
conditions) was lower in Santa Cruz (37.5 %) than in St Bruno (66.7%) contrary
to expectations of a higher number of chronic conditions in Santa Cruz. While
almost all chronic conditions were significantly associated with lower scores of
SPPB in St Bruno, only arthritis and depression were associated with the SPPB
score in Santa Cruz.
In table 4 we examined the associations of self-rated health with the SPPB. Over
half of the St Bruno sample rated their health as excellent or very good, while
only three participants (<5%) rated their health as excellent or very good in Santa
Cruz. While only 6 people (10%) rated their health as fair/poor in St Bruno, this
was the case for two thirds of the sample in Santa Cruz. In spite of the
differences in the distribution of self-rated health between the two populations,
the mean values of SPPB by levels of SRH were remarkably similar in both
samples. For instance, the mean SPPB among those rating their health as good
was 9.05 in St Bruno and 9.60 in Santa Cruz.
Table 5 shows the means of SPPB according to the degree of difficulty
encountered in performing the lower extremity items in the Nagi scale: pulling
large objects, lifting a weight, climbing stairs, walking a mile and kneeling or
crouching. For each item, a gradient was observed, with lower SPPB scores
associated with increasing difficulty in performing the activity.
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Table 6 shows the means of the total SPPB score and each of its components
according to the three levels of the disability scale: no mobility disability, mobility
disability, any ADL difficulty. Lower SPPB scores were observed with increasing
disability level. This gradient was also observed in the scores for gait and the
repetitive chair stands. However, differences in the balance score by disability
level did not follow a clear gradient but higher performance is observed for those
reporting intact mobility.
Discussion
Results of this pilot study demonstrate the high validity and reliability of the SPPB
in two very different populations, one French speaking middle class population of
Quebec (Canada) and one Portuguese speaking low socioeconomic population
from Rio Grande do Norte (Brazil). The objective nature of the SPPB was
particularly demonstrated by the strong and consistent association with self rated
health, in spite of the socioeconomic and cultural differences between St Bruno
and Santa Cruz.
Our results supported a high reliability of the total SPPB score and a possible
learning effect as measured by the difference between two measures under the
same conditions (home interview, same interviewer) separated by one week.
Learning should be expected in this relatively young and non-ADL dependant
population, especially when there is just less than one week difference between
performance of measures and we do not expect any significant reduction in
physical function.
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Perera et al studied and considered that annual changes in the SPPB score
between 0.27 and 0.50 could indicate small meaningful change estimates while
annual SPPB changes between 0.99 and 1.34 would indicate more substantial
change estimates(Perera, Mody, Woodman, & Studenski, 2006). The community
dwelling population in the study of Perera et al had a baseline average SPPB of
8.3 (±2.7), somewhat lower but not far from the average SPPB in our two
populations. Our results suggest that clinically interpretable improvements of
performance should take into account the learning effect, particularly in young
elderly community living populations with little cognitive impairment. However,
the possible learning effect would cancel out in clinical trials using the SPPB as
outcome since learning would be present both in the intervention and in the
control group(Rejeski et al., 2009).

A study in a nursing home population in Southern Brazil reported high reliability
(similar to the one in our sample from Santa Cruz) but all elderly in that study had
ADL disability(Nakano, 2007)
The validity of the SPPB across populations has been previously ascertained by
Guralnik et al, who showed the high predictive value of the SPPB for different
levels of mobility and ADL disability in the EPESE Study with four sites and in the
Hispanic EPESE study with a sample covering several Southern states of the
United States(Guralnik et al., 2000) More recently performance measures have
been shown to predict ADL difficulty(Wennie Huang, Perera, VanSwearingen, &
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Studenski,

2010),

and

loss

of

ability

to

walk

400

meters

over

3

years(Vasunilashorn et al., 2009) The reliability and the sensitivity to change of
the SPPB has been previously established by Ostir et al in a longitudinal study of
a large elderly population of older disabled women the United States(Ostir et al.,
2002) However, as far as we know the SPPB has not been used in Canada nor it
has been used in French speaking populations. To the best of our knowledge,
there has been no validation of its properties nor has it been used in the
community in Brazil or in low socioeconomic status populations.
Out of the three SPPB tests, the gait test had the strongest associations with all
disability and health outcomes in both populations and its predictive value was
established by Guralnik et al(Guralnik et al., 2000). Our pilot results are
consistent with this observation. The gait score is the more strongly associated
with the Nagi items and with the three levels of disability in both populations.
Recent research attempts to examine components of gait variability to predict
health outcomes(Brach, Perera, Studenski, & Newman, 2008) We found a lack of
association between presence of some chronic conditions in Santa Cruz, such as
diabetes, hypertension and heart diseases, for which previous associations have
been found, and for which we found significant associations in St Bruno. It is
likely that those chronic conditions were underreported in Santa Cruz due to
illiteracy or being undiagnosed. Given the lower socio-economic level of the
population in Santa Cruz, we were expecting higher levels of chronic conditions
in them. Our previous analysis of the SABE participants from seven LatinAmerican populations in the 65-74 years old group showed a higher prevalence
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of most chronic diseases (diabetes, hypertension, heart disease, arthritis) as
compared with Santa Cruz(Zunzunegui, Alvarado, Beland, & Vissandjee, 2009)
Since the health system has universal coverage in Brazil, it is likely that high
health illiteracy in Santa Cruz has led to underestimation of these conditions.

Our study has some limitations. Due to its cross-sectional nature, predictive
validity cannot be assessed. Since the study in St Bruno is based on a volunteer
sample it is not fully representative. The sample of Santa Cruz is a stratified
random sample of the population of Santa Cruz but caution must be exercised
not to interpret the distribution of health indicators as prevalence without taking
into account the sampling scheme (not the aim of this paper) .
In spite of these limitations, this study contributes to the literature by establishing
the validity and reliability of this physical performance measurement tool

in

populations at the extremes of the socioeconomic distribution, such as rural
North East Brazil and suburban Quebec, Canada.
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Table 1. Distribution of demographic and socioeconomic indicators in both
samples
St. Bruno (n=60)

Santa Cruz (n=64)

Sex (n)
Women

41.0

32.0

Man

19.0

32.0

Living arrangements (%)
Alone

40.0

Alone

9.4

With spouse
With children
With grandchildren
With parents

51.7
5.0
1.7
3.3

With spouse only
With spouse and children
With children and family

15.6
54.7
20.3

26.7
33.3
40.0

Iliterate
less than primary school
primary and more

40.6
32.8
26.6

Less minimum salary
(MS)
From 1 to 5 MS
More than 5 MS

9.4
81.3
9.4

Education (%)
Less than high school
High school and some collegue
University

Income (monthly) (%)
Less than 1000$
Between 1000$ and 2000$
Between 2000$ and 3000$
More than 3000$

10.3
43.1
32.8
13.8

Sufficiency of income (%)
Very sufficient
Sufficient
Insufficient

27.1
61.0
11.9

17.5
49.1
33.3

26.7
35.0
5.0
33.3

74.2
16.1
3.2
6.5

Occupation (%)
Manual worker
Nonmanual worker
House wife
Professional
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Table 2. Short Physical Performance Battery Reliability in populations between 65 a 74
years of age in Santa Cruz (Rio Grande do Norte, Brazil) and St Bruno (Quebec, Canada)

Santa Cruz
(n=64)

St Bruno
(n=60)

ICC

95%IC

ICC

95%IC

SPPB Total

0.83

(0.73;0.89)

0.89

(0.83;0.93)

SPPB Gait
SPPB Chair
SPPB
Balance

0.75
0.73

(0.63;0.84)
(0.60;0.83)

0.9
0.78

(0.85;0.94)
(0.67;0.87)

0.55

(0.38;0.71)

0.75

(0.63;0.85)

Note: ICC= Intra class correlation coefficient ; 95%IC= 95% confidence interval
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Table 3. Mean values of SPPB according to self-reported chronic conditions at
each site.
Santa Cruz
Variables

n

Mean (SD)

Comorbidity
0-1 chronic conditions
2 and more

8.90 (2.42)
8.08 (2.60)

30
34

8.53 (2.45)
8.64 (2.58)

9
55

9.00 (1.41)
8.52 (2.64)

7
57

9.71 (1.49)
8.40 (2.50)

3
61

6.66 (4.93)
8.68 (2.36)

Yes
No

8
56

8.00 (2.97)
8.67 (2.45)

20
44

7.45 (2.96)
9.11 (2.10)

18
46

7.55 (3.22)
9.00 (2.06)

10
54

7.50 (2.75)
8.79 (2.42)

11
49

7.55 (3.05)
10.10 (2.04)

13
47

8.50 (3.12)
10.05 (2.03)

7
52

10.86 (0.69)
9.56 (2.49)

16
44

8.50 (3.12)
10.05 (2.03)

40
20

9.25 (2.67)
10.40 (1.73)

13
47

8.15 (3.21)
10.04 (2.04)

22
38

8.64 (2.77)
10.30 (2.01)

0.07

0.001

0.02

0.17

0.02

0.08

0.03

Obesity
Yes
No

9,21 (2,80)
10,36 (1,43)

0.01

Depression
CES-D 16 and over
CESD <16

38
22

0.47

Arthritis
Yes
No

10.60 (1.39)
9.15 (2.71)

0.17

Heart disease

p-value
0.02

20
40

0.21

Cancer
Yes
No

Mean (SD)

0.60

Lung disease
Yes
No

n

0.85

Diabetes
Yes
No

p-value
0.20

40
24

Hypertension (self-reported)
Yes
No

St Bruno

0.012

0.13

0.01

Note: CESD-D = Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; SPBB = Short Physical Performance
Battery. Independent-samples t test was used to generate p values. SPPB score ranges from 0 to 12
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Table 4. Means values of SPPB according to self-rated health
at each site.
St Bruno

Santa Cruz

n

SPPB (SD)

n

SPPB (SD)

Good

34
20

10.47 (1.76)
9.05 (2.35)

3
20

10.66 (1.15)
9.60 (1.87)

Fair

3

7.67 (4.93)

34

8.23 (2.24)

Poor

3

6.60 (2.64)

7

6.57 (3.95)

Self-rated health
very good/excellent

Note: SPPB = SPBB = Short Physical Performance Battery. F test for
linear trend to generate p values. SPPB score ranges from 0 to 12.
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Table 5. Mean (SD) of SPPB Total Score According to Difficulty in Lower-Extremity Itens (Nagi Scale)

St. Bruno (n=60)
Difficulty
Able
Unable

p-value

Santa Cruz (n=64)
Difficulty
Able
Unable

p-value

Armchair
10.36 (1.95)

8.28 (2.72)

.001

9.74 (1.61)

7.75 (2.72)

.001

3.74 (0.59)

3.14 (1.14)

.012

3.66 (0.55)

3.08 (0.84)

.004

3.77 (0.62)

3.43 (0.92)

.096

3.78 (0.58)

3.08 (1.36)

2.85 (1.14)

1.71 (1.01)

<.001

2.80 (1.10)

1.59 (0.98)

SPPB total

10.28 (1.88)

7.67 (2.92)

<.001

9.60 (1.57)

7.11 (2.89)

<.001

SPPB gait
SPPB
balance
SPPB chair
stands
Climb one flight
of stairs
SPPB total

3.73 (0.62)

2.93 (1.18)

.002

3.68 (0.57)

2.81 (0.85)

<.001

3.80 (0.59)

3.20 (1.01)

.007

3.76 (0.54)

2.81 (1.52)

2.75 (1.11)

1.53 (1.06)

<.001

2.16 (1.08)

1.50 (0.99)

10.51 (1.72)

7.41 (2.62)

<.001

9.45 (1.90)

7.88 (2.74)

.012
.288

SPPB total
SPPB gait
SPPB
balance
SPPB chair
stands
Weightlifting

.015
.010

.001
.016

3.79 (0.60)

2.88 (1.17)

<.001

3.45 (0.68)

3.23 (0.91)

3.86 (0.51)

3.12 (0.94)

<.001

3.72 (0.70)

3.08 (1.36)

2.86 (1.10)

1.41 (0.79)

<.001

2.27 (1.03)

1.57 (1.04)

SPPB total

10.89 (1.22)

7.45 (2.50)

<.001

9.37 (1.67)

7.52 (3.04)

.003

SPPB gait

3.92 (0.27)

2.86 (1.16)

<.001

3.56 (0.60)

3.00 (0.96)

.005

SPPB gait
SPPB
balance
SPPB chair
stands
Walk 1 mile

.260
.009
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SPPB
balance
SPPB chair
stands
Kneel
SPPB total
SPPB gait
SPPB
balance
SPPB chair
stands

3.89 (0.45)

3.23 (0.97)

<.001

3.65 (0.71)

3.00 (1.49)

3.07 (0.97)

1.37 (0.73)

<.001

2.16 (1.01)

1.52 (1.09)

11.15 (1.03)

8.39 (2.57)

<.001

9.84 (1.43)

7.73 (2.73)

.001

3.92 (0.26)

3.21 (1.08)

<.001

3.69 (0.47)

3.08 (0.91)

.003

3.92 (0.38)

3.42 (0.90)

.009

3.84 (0.37)

3.05 (1.37)

3.29 (0.87)

1.75 (1.00)

<.001

2.31 (1.08)

1.60 (1.00)

.024
.018

.006
.010
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Table 6. Means of SPPB according to the level of disability: no mobility disability, mobility disability, or any ADL disability

SPPB
Total
Variables

Mean (SD)

pvalue

SPPB
Gait
Mean
(SD)

SPPB
Balance
pvalue

Mean (SD)

pvalue

SPPB
chair
Mean
(SD)

pvalue

Level of disability
<0.0001

<0.0001

0.004

<0.001

St Bruno (n=60)
no mobility disability

10.89 (1.24)

3.92 (0.28)

3.89 (0.46)

3.08 (0.98)

mobility disability

8.40 (2.21)

3.30 (1.06)

3.40 (1.07)

1.70 (1.06)

any ADL disability

7.00 (2.16)

Santa Cruz
(n=64)

2.62 (1.19)
0.015

3.15 (0.90)
0.017

1.23 (0.44)
0.21

0.031

9.90 (1.74)
3.70 (0.47)
3.80 (0.52)
2.40 (1.14)
no mobility disability
8.19
(2.25)
3.33
(0.86)
3.09
(1.22)
1.76 (0.94)
mobility disability
7.83 (2.90)
3.00 (0.90)
3.26 (1.29)
1.56 (1.04)
any ADL disability
Note: SPBB = Short Physical Performance Battery. F test for linear trend to generate p values. SPPB score ranges from 0 to 12.The score for each SPPB
component ranges from 0 to 4.
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5.2. O artigo Carga Alostática e Biomarcadores do Estresse em uma
Amostra de Idosos Brasileiros será submetido para publicação no periódico
Social Science & Medicine que possui fator de impacto 3.479 e Qualis B1 da
CAPES para área de Medicina II.
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Carga Alostática e Biomarcadores do Estresse em uma Amostra de
Idosos Brasileiros
Aline do Nascimento Freire, MSc, Maria Victoria Zunzunegui, PhD, Ricardo
Oliveira Guerra, PhD.

Resumo:
O objetivo desse artigo foi avaliar os índices de Carga Alostática e dos
biomarcadores do estresse em uma população de idosos comunitários
residentes num centro urbano do nordeste brasileiro. Método: trata-se um
estudo epidemiológico, do tipo analítico de corte transversal, onde foram
avaliados 256 idosos acima de 65 anos. Foi mensurada a Carga Alostática por
10 biomarcadores (Pressão arterial sistólica e diastólica, relação cinturaquadril, hemoglobina glicada, cortisol salivar, dehidroandosterona-sulfato
salivar, adrenalina e noradrenalina 12h-urina, colesterol total, colesterol
total/HDL), além das variáveis sociodemográficas e clínicas. Resultados:
Dentre os 256 idosos avaliados, 88 eram homens e 168 mulheres, com média
de idade de 74,1 ± 6,7 anos, onde 162 (63,3%) participantes apresentam duas
ou mais condições crônicas. O Índice de Carga Alostática (0-10) foi 2,30 ±1,68
sem diferença significativa entre os gêneros. Na análise bivariada apenas o
número de condições crônicas foi associado aos níveis de Carga Alostática.
Conclusão: O Índice de Carga Alostática em populações do nordeste brasileiro
mostrou-se baixo comparado a demais estudos internacionais com populações
idosos. Os índices de Carga Alostática mostraram-se associados ao número de
doenças crônicas. Os perfis diferenciados encontrados na amostra dos Índices
de Carga Alostática podem estar sendo influenciados por outras variáveis tais
como redes de apoio familiar e social.

Palavras-chaves: alostase, envelhecimento da população, carga alostática.
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Introdução
A habilidade para alcançar padrões de estabilidade após mudanças é
fundamental para a sobrevivência humana. Esta habilidade em respostas a
situações de estresse é conhecida como Alostase. Nela há ativação de
múltiplos sistemas fisiológicos para proteger o organismo em resposta a
situações de estresse interno ou externo. Porém, o preço dessa acomodação
em resposta a mudanças pode nem sempre proteger o corpo, mas também
causar danos influenciando a patogênese de doenças. O efeito em longo prazo
dessas respostas fisiológicas pode ser referido como Carga Alostática, que
representa uma hiper ou hipoativação crônica dos sistemas alostásicos
(McEwen 1998; McEwen and Seeman 1999). Assim, a Carga Alostática (AL)
representa o desgaste experimentado pelo organismo quando repetidas
respostas alostásicas são ativadas em situações de estresse (Juster, McEwen
et al. 2009).
Os mecanismos Alostasicos e seu processo de desgaste tido como Carga
Alostática prediz uma cascata de causa e efeito que inicia com os mediadores
primários do estresse, como as catecolaminas e o cortisol, que levam a
respostas secundárias como aumento da pressão sanguínea, alterações nos
níveis de hemoglobina glicada e nos níveis de colesterol HDL (lipoproteína de
alta-densidade) e LDL (lipoproteína de baixa densidade) e obesidade
abdominal, culminando com respostas terciárias como surgimento de doenças
cardiovasculares e outras. Desta forma, a superexposição aos mediadores do
estresse que são regulados via eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) e
Sistema Nervoso Simpático (SNS) culminam com respostas adversas em
múltiplos sistemas do organismo, resultando em doenças(McEwen and
Seeman 1999; Dowd, Simanek et al. 2009) e elevação da mortalidade
(Seeman, McEwen et al. 2001) .
No esforço para operacionalizar uma medida de Carga Alostática foram
propostos 10 parâmetros biológicos que refletem a função do eixo HipotálamoPituitária-Adrenal (HPA), Sistema Nervoso Simpático (SNS), Sistemas
Cardiovascular e Metabólico, para compor um índice de Carga Alostática. Foi
então definido esse índice através dos seguintes biomarcadores (Seeman,
Singer et al. 1997; McEwen 1998; McEwen and Seeman 1999): pressão
sanguínea sistólica e diastólica, como indicadores da atividade cardiovascular;
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relação cintura-quadril, representando índices de níveis metabólicos crônicos e
deposição de tecido adiposo; colesterol total e fração HDL, como parâmetro
metabólico; hemoglobina Glicada (HgAlc) no plasma sanguíneo, representando
o metabolismo da glicose; dihydroepiandosterona Sulfato (DHEA-S), um
antagonista do eixo HPA; cortisol urinário, refletindo a atividade do eixo HPA;
epinefrina e norepinefrina urinária, indicando a atividade do Sistema Nervoso
Simpático (SNS).
No estudo de Seeman et al (1997), foi estabelecido um ponto de corte para
cada um dos biomarcadores baseado nos mais altos quartis de risco para
todos os componentes da Carga Alóstatica, exceto para o HDL e para o DHEAS onde os mais baixos quartis correspondem ao maior risco. Esse ponto de
corte foi determinado com base na avaliação de indivíduos homens e mulheres,
de 70-79 anos do MacArthur Successful Aging Study (Seeman, Singer et al.
1997), no qual foi observado que altos índices de Carga Alostática estavam
associados à baixa funcionalidade, a baixo desempenho cognitivo e físico
(Juster, McEwen et al. 2009; Seeman, Epel et al. 2010).
No entanto, a ideia de que níveis acumulativos de estresse podem ter
efeitos deletérios na saúde e longevidade, com conseqüências patológicas de
excessiva ativação fisiológica, tem levado pesquisadores a discutirem
diferenças individuais de acúmulo de Carga Alostática sob a temática do Curso
de Vida (Gersten 2008; Gersten, Dow et al. 2010; Seeman, Epel et al. 2010).
Desse modo, este artigo pretende avaliar os índices de Carga Alostática e dos
biomarcadores do estresse em uma população de idosos comunitários de
classe social baixa residentes num centro urbano do nordeste brasileiro, além
de observar se esses índices apresentam-se diferenciados entre os gêneros.

Materiais e Métodos
Natureza do Estudo
O presente estudo caracteriza-se por ser de natureza epidemiológica, do
tipo analítico de corte transversal.
População
A população foi composta por idosos residentes na cidade de Natal, um
centro urbano no Nordeste Brasileiro. A cidade de Natal constitui a capital do
Estado do Rio Grande do Norte (RN), sendo formada por 785.722 habitantes
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segundo dados do Censo 2010 (IBGE, 2010). Pelos dados do IBGE a
expectativa de vida no RN há 10 anos era de 67,5 anos e em 2009 cresceu
para 71,1 anos.
Os participantes do estudo foram selecionados de forma aleatória através
de sorteio simples em um bairro da cidade, sendo este um bairro de classe
social baixa com uma população de aproximadamente 1056 idosos acima de
65 anos, correspondendo a 10% da população total residente neste bairro.

Amostra
O cálculo do tamanho amostral foi realizado considerando que a
probabilidade de terem incapacidade entre aqueles com Carga Alostática
elevada é o dobro daqueles com baixa Carga Alostática, sendo a proporção da
população com Carga Alostática elevada igual a B=0,33. Foi admitido um
α=0,05 para erros do tipo I, e β=0.80 para erros do tipo II. Dessa forma, obtevese um n amostral de 279 indivíduos.
Para compor a amostra os indivíduos deveriam ter idade igual ou superior a
65 anos e estarem livres de incapacidade grave para Atividades Básicas da
Vida Diária (ABVD). Para esse critério, incapacidade grave para as ABVD foi
definida como inabilidade para desempenhar as seguintes atividades sem
ajuda: tomar banho, levantar da cama, comer, vestir-se ou usar o banheiro.
Aqueles que relataram ter alguma dificuldade, mas que eram capazes de
realizar essas atividades foram incluídos no estudo. Foram excluídos aqueles
que não completaram todas as fases da pesquisa.

Estratégia para recrutamento da amostra
Considerando os indivíduos residentes na comunidade, com idade a partir
de 65 anos, de ambos os sexos e que não estavam restritos ao leito, obteve-se
um universo restrito de 547 idosos. Foram avaliados 313 idosos, porém 57
foram excluídos, pois não completaram todas das fases da pesquisa, por
recusa ou por material laboratorial coletado insuficiente para análise,
resultando em um n amostral de 256 idosos. Utilizando os dados da
distribuição etária da população, foi feita a distribuição aleatória da amostra
proporcional para cada faixa etária (65-69 anos; 70-74 anos; 75-79 anos; 80
anos ou mais).
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Os participantes foram contatados pelos entrevistadores em seus
domicílios, onde foram dadas explicações sobre os objetivos e procedimentos
da pesquisa. Aqueles que aceitaram participar do estudo assinaram um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa do HUOL sendo aprovado com o protocolo numero
481/2010.
Variáveis:
Variável Dependente:
Carga Alostática: foram utilizados 10 componentes para compor o Índice de

Carga Alostática segundo (Seeman, Singer et al. 1997):
Componentes Cardiovasculares: Pressão Sanguínea Sistólica e Diastólica.
A pressão sanguínea foi medida utilizando um tensiômetro da marca ORION.
Foi realizada três medidas consecutivas no inicio da entrevista com intervalo de
um minuto e três medidas no meio da entrevista. Foi feita a média das
pressões sistólicas e diastólicas aferidas no meio da entrevista como
componente cardiovascular da Carga Alostática.
Componentes

Antropométricos:

Relação

Cintura-Quadril

através

da

medição da circunferência da cintura com uma fita métrica. A fita foi
posicionada entre a última costela e a crista ilíaca. A medida da circunferência
do quadril foi realizada com uma fita métrica sobre a região do trocânter maior
do fêmur com o indivíduo posicionado em pé com os pés paralelos alinhados
ao quadril e com os braços cruzados sobre o tronco (www.cardiometabolicrisk.org). Assim a relação cintura-quadril foi medida pelo quociente entre a
medida da cintura pela medida do quadril em centímetros.
Componentes Metabólicos: a Hemoglobina Glicada, representando o
metabolismo da glicose, medida através de uma amostra sanguínea em jejum,
assim como a razão entre o colesterol total e fração HDL, e a medida da fração
do colesterol HDL.
Componentes

Neuroendócrinos:

Cortisol

salivar,

DHEA-S

salivar,

Epinefrina e Norepinefrina urinária. O cortisol salivar, o qual representa a
atividade do eixo Hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), foi analisado através do
método imunoensaio competitivo que recorre à técnica de quimioluminescência
direta, onde foi medida a curva diária do cortisol através das 05 amostras (ao
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acordar, 30 minutos após acordar, 60 minutos após acordar, 15 horas, antes de
dormir). O DHEA-S salivar, também representado pela atividade do eixo HPA,
foi analisado através do método de quimioluminescência, sendo medida a
curva diária através das cinco amostras (ao acordar, 30 minutos após acordar,
60 minutos após acordar, 15 horas, antes de dormir). No entanto para compor
o índice de Carga Alostática, foi utilizada a média das cinco medidas diárias do
cortisol em µg/dL e DHEA-S em µg/dL. A epinefrina e norepinefrina, refletindo a
atividade do Sistema Nervoso Simpático, foram medida através de amostras de
12 horas de urina noturna, iniciando a coleta às 18 horas e finalizando as 6
horas do dia seguinte. O método de análise utilizado foi a Cromatografia líquida
de alta performance (HPLC). Para compensar as diferenças no tamanho
corporal com as concentrações de marcadores neuroendócrinos na urina, o
valor foi dividido por gramas de creatina encontrados em uma amostra isolada
de urina.
Para os resultados da Carga Alostática um escore foi computado como um
total de 10 biomarcadores para cada participante, considerando os mais altos
quartis de risco, sendo o quartil superior para a maioria dos biomarcadores,
exceto DHEA-S e colesterol HDL, os quais foram calculados o quartil inferior.
O índice de Carga Alostática inclui os biomarcadores originais(Seeman, Singer
et al. 1997), onde para cada biomarcador foi criado uma variável dicotômica
assumindo o valor 1 para aqueles com escores de quartis de mais alto risco e 0
para todos os outros valores, em que o Índice Total da Carga Alostática varia
de 0 a 10 (Quadro 1). Assim, também foi calculado o Índice de Carga Alostática
dos componentes Cardiovascular/metabólicos (CVM) considerando seis
biomarcadores (pressão sanguínea sistólica e diastólica; relação cinturaquadril; hemoglobina glicada; razão entre o colesterol total e fração HDL, fração
do colesterol HDL) variando a pontuação de 0 a 6.

71

Quadro 1. Pontos de Corte para cada Biomarcador da Carga Alostática da
Cidade de Nata/RN e do MacArthur Successful Aging Study.
Biomarcadores

Quartis Alto Risco
Natal/RN MacArthur Study

Pressão Arterial Sistólica, mmHg

≥ 160,00

≥ 148,00

Pressão Arterial Diastólica, mmHg

≥ 79,50

≥ 83,00

Colesterol HDL,mg/dL

≤ 38,0

≤ 37,0

Colesterol total/HDL

≥ 5,36

≥ 5,9

Hemoglobina Glicada, %

≥ 6,4

≥ 7,1

Relação cintura-quadril

≥ 1,02

≥ 0,94

DHEA-S salivar, ug/dL

≤ 0,1

≤ 2,5 umol/L*

Cortisol salivar, ug/dL

≥ 0,44

≥ 25,7 mg/g creatinina*

Epinefrina urinária, ug/g Creatinina

≥ 29,89

≥ 5,00

Norepinefrina urinária, ug/g Creatinina

≥ 129,09

≥ 48,00

* DHEA-S plasmático e Cortisol urinário

Variáveis independentes:

Situação Social: Estado civil e número de pessoas que convivem e tipo de
relação familiar, escolaridade, renda mensal, e percepção de renda.
Dados demográficos: Idade (em anos), sexo, Comportamento de Saúde:
itens sobre hábitos de vida (cigarro, álcool);
Doenças crônicas e auto-relato de saúde: questões retiradas do Women´s
Health and Aging Study como auto-relato de diagnóstico médico de diabetes,
hipertensão, doenças do coração, câncer, doença respiratória crônica, artrite e
depressão. A questão sobre auto-relato do status de saúde engloba cinco
categorias: excelente, muito boa, boa, mais ou menos, ruim.
Covariáveis:
Sintomas Depressivos: avaliado pela escala de depressão do Center for
Epidemiological Studies (CES-D)(Batistoni, Neri et al. 2007). Essa escala é
utilizada para o rastreio dos sintomas depressivos, composta por 20 itens sobre
humor, sintomas somáticos, interações com os outros e funcionamento motor.
Estes itens comportam a avaliação da frequência de sintomas depressivos
vividos na semana anterior a entrevista. As respostas são pontuadas de acordo
com uma ordem de freqüência de sintomas (0=nunca ou raramente, 1=às
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vezes, 2=frequentemente e 3=maioria das vezes ou sempre), e o escore final
varia de 0 a 60 pontos.
Função Cognitiva: medido através da Prova Cognitiva de Leganés
(PCL)(Caldas, Zunzunegui et al. 2012). A Prova Cognitiva de Lèganes é um
teste de rastreio cognitivo desenvolvido em por Zunzunegui et al 2000, na
cidade de Lèganes, na Espanha(Zunzunegui, Gutierrez Cuadra et al. 2000). O
teste possui 32 questões, agrupadas em 07 categorias: orientação temporal (3
pontos); orientação espacial (2 pontos); informações pessoais (3 pontos); teste
de nomeação (6 pontos); memória imediata (6 pontos); memória tardia (6
pontos); memória lógica (3 pontos). O escore final varia de 0 a 32 pontos onde
uma pontuação igual ou inferior 22 pontos é considerado sugestivo de
alteração cognitiva.
Desempenho Funcional: medido pelo Short Physical Performance Batery
(SPPB)(Guralnik, Simonsick et al. 1994), instrumento utilizado para medir o
desempenho funcional. Inclui três testes relacionados à função dos membros
inferiores: equilíbrio, marcha e sentar/levantar da cadeira. Cada teste tem
pontuação de 0 a 4, onde zero representa o pior desempenho. O escore total
do teste varia de 0 a 12 pontos, onde zero representa o pior desempenho e 12,
o melhor.

Procedimentos para a Coleta de Dados
A coleta de dados foi realizada em três etapas.
A primeira etapa constituiu-se da entrevista, realizada no domicílio do
participante, onde o mesmo respondeu ao questionário. Em seguida, foram
feitas as medidas antropométricas e pressão arterial. Após três ou cinco dias, o
entrevistador retornava ao domicílio para dar as instruções para a coleta dos
biomarcadores.
Na segunda visita ao domicilio do participante, o entrevistador fornecia as
instruções para realização do protocolo para coleta de saliva, urina e sangue. O
participante recebia os coletores para coleta de urina (um coletor de 1,6 L para
a coleta de 12 horas de urina noturna e um coletor de 10 mL para a amostra
isolada de urina diurna) e cinco SALIVETES® para coleta de saliva. Além
disso, ele recebia um guia com instruções e informações sobre horário e
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armazenamento do material coletado, bem como, questões sobre humor e
hábitos durante a coleta da saliva que deveriam ser respondidas no momento
da coleta.
A terceira etapa da coleta constitui-se na coleta dos biomarcadores, que foi
realizada no 6º ou 7ª dia após a primeira visita do entrevistador. O participante
iniciava a coleta da saliva usando os SALIVETES®. A saliva foi coletada em
cinco momentos do dia: ao acordar, 30 minutos após acordar, 60 minutos após
acordar, às 15 horas e antes de dormir. Nesse mesmo dia, o participante
coletava a urina. A amostra isolada foi coleta durante o dia, próximo ao meiodia, e a coleta das 12 horas de urina noturna foi iniciada às 18 horas até às 6
horas da manhã do dia seguinte. Todas as amostras coletadas eram
armazenadas sob refrigeração no próprio domicilio do participante até serem
recolhidas no dia seguinte pelo pesquisador. No dia seguinte a coleta de saliva
e urina, foi coletado o sangue do participante. A coleta de sangue foi realizada
por técnico de enfermagem devidamente treinado, utilizando material
descartável da marca SARSTED®. O sangue foi coletado em três tubos, sendo
dois tubos para o soro e um tubo contendo EDTA. As coletas de sangue foram
realizadas no próprio domicílio do participante.
No momento da coleta de sangue, o entrevistador recolhia o material
coletado em domicilio, urina e saliva, e então enviava o material para o
laboratório para ser processado e analisado. Caso houvesse algum erro na
coleta ou o material coletado não fosse suficiente para análise, o entrevistador
retornava a casa do participante para que a coleta fosse repetida.
Análise Estatística

Para a estatística descritiva foi utilizada medidas de tendência central e
dispersão para variáveis socioeconômica, demográficas e de saúde e para
observar diferenças entre essas medidas entre homens e mulheres foi
realizado teste T para amostras independentes. Para a distribuição dos
biomarcadores na amostra foi realizada o cálculo da freqüência absoluta e
relativa e para observar se há diferença entre os sexos foi calculado o Chisquare Test. Para o Índice de Carga Alostática foi calculada a média e desvio
padrão da amostra bem como o teste T para amostras independentes para
observar diferença entre os sexos.
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Resultados
A tabela 1 apresenta os resultados da distribuição dos dados
demográficos e socioeconômico da amostra. A porcentagem da estratificação
segundo a faixa etária segue a mesma proporção dos dados gerais da
população do bairro, e em todas as faixas etárias a proporção entre os gêneros
é quase sempre o dobro das mulheres em relação aos homens. O estado civil
predominante no sexo masculino foi o casado (79,5%) enquanto no sexo
feminino foi viúva (41,0%), enquanto o arranjo familiar a maioria dos homens
vivem com cônjuge/parente/filhos (60,2%) enquanto as mulheres vivem mais
com parentes e filhos (63,3%). Quanto à renda mensal, a maioria da amostra
recebe de 1 a 3 salários mínimos e consideram a renda insuficiente, sendo esta
renda proveniente em sua grande maioria da aposentaria. A respeito da
escolaridade, a média de anos de estudo na amostra foi baixa, sendo 5,6 anos
para os homens e 4,4 anos para as mulheres.
A Tabela 2 mostra os dados referentes às variáveis antropométricas,
clínicas, auto-relato de saúde e hábitos de vida. Houve diferença na altura e
peso entre os sexos, bem como o índice de Massa Corporal (IMC). Com
relação aos dados de nível cognitivo, medido pela Prova Cognitiva de Lèganes
(PCL) não houve diferença significativa entre os sexos, porém quanto ao teste
de desempenho funcional, medido pelo Short Physical Performance Battery
(SPPB) houve diferença significativa, onde os homens apresentaram melhor
desempenho. Os dados referentes à presença de sintomatologia depressiva
medida pelo CES-D mostraram que as mulheres apresentam maior
sintomatologia depressiva que os homens.
Segundo os dados das variáveis de auto-relato de saúde, a maioria da
amostra considera sua saúde como regular, apresentam 2 ou mais doenças
crônicas, dentre as comorbidades as mais presentes estão a hipertensão,
artrite/artrose e diabetes e quanto aos hábitos de vida, o consumo de tabaco foi
maior nos homens que nas mulheres assim como o consumo de álcool (Tabela
2).
A comparação entre os pontos de corte para cada biomarcador da Carga
Alostática na amostra da Cidade de Natal e na amostra do MacArthur
Successful Aging Stud mostrou que a maioria dos biomarcadores apresenta
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ponto de corte mais elevado do que aqueles encontrados na amostra do nosso
estudo (Quadro 1). Quando comparando a distribuição dos biomarcadores
entre os gêneros observamos que alguns marcadores que são referentes aos
componentes cardiovasculares (Coleterol HDL; Relação Cintura-Quadril)
apresentou diferença significativa, no entanto o Índice de Carga Alostática
Cardiovascular/metabólica e o Índice de Carga Alostática total não apresentou
diferença estatística (Tabela 3).
A tabela 4 e tabela 5 traz a análise bivariada entre o Índice de Carga
Alostática (10) com as demais variáveis e entre o Índice Cardiovascular (06)
entre os sexos. Foi observado que os maiores escores da AL tanto com 10
biomarcadores quanto o Cardiovascular foi mais elevado nas faixas etárias de
70-74 anos e 75-79 anos, porém sem diferença estatisticamente significativa.
Quanto ao arranjo familiar, foi observador que para os homens os maiores
valores da Carga Alostática (10) e do componente Cardiovascular (06) foi
naqueles que vivem sozinhos, porém nas mulheres os maiores índices foi
naquelas que vivem somente com cônjuge para a AL (10) e com cônjuge, filhos
e parentes para o componente cardiovascular (06), porém sem diferença
significativa. No entanto, a única variável que mostrou diferença significativa foi
o número de doenças crônicas com os Índices de Carga Alostática (10) e o
Cardiovascular (06) na amostra total. Porém, quando feita a mesma análise
separando por gênero, observamos que a diferença ocorreu especialmente nas
mulheres.
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Tabela 1. Distribuição dos indicadores demográficos e socioeconômicos
da amostra.

n (%)

Homens
(n=88)
n (%)

n (%)

81 (31,6)
64 (25,0)
48 (18,7)
63 (24,6)

30 (34,0)
22 (25,0)
16 (18,2)
20 (22,8)

51(30,4)
42 (25,0)
32 (19,0)
43 (25,6)

41 (16)
122 (47,7)
76 (29,7)
17 (6,6)

9 (10,2)
70 (79,5)
6 (6,8)
3 (3,4)

32 (19,0)
52 (31,0)
70 (41,7)
14 (8,3)

Total (n=256)
Variável
Idade
65-69 anos
70-74 anos
75-79 anos
≥ 80 anos
Estado Civil
Solteiro
Casado
Viúvo
Separado
Arranjo Familiar
Vive sozinho
Somente com cônjuge
Somente parentes/filhos
Cônjuge + parentes/filhos
Renda
Nenhum salário
<1 salário minimo
1 a 3 salários mínimos
4 a 5 salários mínimos
> 5 salários mínimos
Satisfação com a renda
Muito Suficiente
Suficiente
Insuficiente
Não sabe
Fonte de Renda
Aposentadoria
Ajuda de Familiares
Ajuda do Governo
Aluguel/pequenas
empresas
Escolaridade
Anos de Estudo

Mulheres (n=168)
p-valor
0,92

<0,001

<0,001
16 (6,3)
29 (11,3)
120 (46,9)
91 (35,5)

5 (5,7)
18 (20,5)
12 (13,6)
53 (60,2)

11 (6,5)
11 (6,5)
108 (63,3)
38 (22,6)
0,005

9 (3,5)
9 (3,5)
211 (82,4)
19 (7,4)
8 (3,1)

0 (0)
1 (1,1)
71 (80,7)
12 (13,6)
4 (4,5)

9 (5,4)
8 (4,8)
140 (83,3)
7 (4,2)
4 (2,4)
0,77

19 (7,4)
80 (31,3)
153 (59,8)
4 (1,6)

7 (8,0)
31 (35,2)
49 (55,7)
1 (1,1)

12 (7,1)
49 (29,2)
104 (61,9)
3 (1,8)

237 (92,6)
23 (9,0)
7 (2,7)

84 (95,5)
5 (5,5)
2 (2,3)

153 (91,1)
18 (10,7)
5 (3,0)

13 (5,1)

4 (4,5)

9 (5,4)

média ±dp
4,8 (3,8)

média ±dp
5,6 (4,5)

média ±dp
4,4 (3,3)

p-valor
0,03
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Tabela

2.

Características

da

população

quanto

às

variáveis

antropométricas e auto-relato de saúde.
Total

Homens (n=

Mulheres

(n=256)

88)

(n=168)

Média (dp)

Média (dp)

Média (dp)

Idade (anos)

74,1 (6,7)

73,61 (6,5)

74,40 (6,8)

p=0,38

Altura (m)

1,54 (0,09)

1,63 (0,07)

1,49 (0,05)

p<0,001

Peso (kg)

64,5 (13,91)

69,08 (11,82)

62,24 (14,37)

p<0,001

IMC (kg/m2)

27,0 (5,37)

25,87 (3,65)

27,65 (6,0)

p=0,01

27,37 (3,3)

27,14 (3,9)

27,49 (3,0)

p=0,43

8,4 (2,61)

9,43 (2,2)

7,89 (2,6)

p<0,001

14,84(11,57)

11,85 (9,62)

16,41(12,21)

n(%)

n(%)

n (%)

Variável

p-valor

Antropométricas

Cognição
PCL
Desempenho Físico
Total SPPB
Sintomatologia depressiva
Cesd Total

Auto-relato de saúde

p=0,01

p=0,001

excelente/muito boa

16 (6,2)

12 (13,7)

4 (2,4)

Boa

51 (19,9)

21 (23,9)

30 (17,9)

Regular

141 (55,1)

43 (48,8)

98 (58,3)

Ruim

48 (18,8)

12 (13,6)

36 (21,4)

Número de Doenças
Crônicas

p=0,131

Nenhuma

34 (13,3)

16 (18,2)

18 (10,7)

1 doença crônica

60 (23,4)

23 (26,1)

37 (22,0)

2 ou mais doenças crônicas

162 (63,3)

49 (55,7)

113 (67,3)

Hipertensão

168 (65,6)

56 (63,6)

112 (66,7)

Artrite/artrose

124 (48,4)

29 (33,0)

95 (56,5)

Diabetes

84 (32,8)

26 (29,5)

58 (34,5)

Consumo de Tabaco

109 (42,6)

45 (51,1)

64 (38,1)

p=0,04

Consumo de Álcool

96 (37,5)

52 (59,1)

44 (26,2)

p<0,001

Comorbidades

p<0,001

Hábitos de Vida
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Tabela 3. Distribuição dos Biomarcadores da Carga Alostática na Amostra
Estudada
Variáveis

Total (n=256)

Homens

Mulheres

(n=88)

(n=168)

frequência
Biomarcadores
Pressão Arterial Sistólica
Pressão Arterial Diastólica
Colesterol HDL
Colesterol total/HDL
Hemoglobina Glicada
Relação cintura-quadril
DHEA-S salivar
Cortisol salivar
Epinefrina urinária
Norepinefrina urinária

Índice Carga Alostática (0-10)

(%)

frequência (%) p-valor

22 (25)

44 (26,2)

0,83

24 (27,3)

41 (24,4)

0,61

31 (35,2)

31 (18,5)

0,003

24 (27,3)

39 (23,2)

0,474

18 (20,5)

44 (26,2)

0,309

31 (35,2)

31 (18,5)

0,003

19 (21,6)

54 (32,1)

0,076

22 (25,0)

42 (25,0)

1,00

17 (19,3)

49 (29,2)

0,087

9 (10,2)

55 (32,9)

≤ 0,001

Média (DP)

Média (DP)

p-valor

2,52 (1,63)

2,46 (1,55)

2,55 (1,68)

0,66

1,48 (1,38)

1,70 (1,37)

1,36 (1,38)

0,065

66(25,8)
65 (25,4)
62 (24,2)
63 (24,6)
62 (24,2)
62 (24,2)
73 (28,5)
64 (25,0)
66 (25,8)
64(25,0)
Média (DP)

Índice Carga Alostática Cardio
Vascular (0-6)
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Tabela 4. Valores de Índice de Carga Alostática segundo as variáveis
sociodemográficas, doenças crônicas e auto-relato de saúde.
Índice Carga Alostática (10)
pVariáveis
Total
valor Homem
p-valor
Faixa Etária
0,261
0,94
65-69
2,38 (1,61)
2,40 (1,32)
70-74
2,84 (1,71)
2,45 (1,71)
75-79
2,60 (1,60)
2,37 (1,62)
80+
2,33 (1,63)
2,65 (1,55)
Arranjo familiar
0,46
0,162
Vive sozinho
2,87 (1,36)
3,60 (1,51)
c/ cônjuge
2,79 (1,56)
2,88 (1,27)
filho e parentes
2,55 (1,64)
2,25 (1,60)
cônjuge, filho e parentes 2,35 (1,69)
2,26 (1,59)
Nº Doenças Crônicas
0,024
0,565
Nenhuma
1,85 (1,32)
1,93 (1,56)
1 doença crônica
2,31 (1,34)
2,56 (1,30)
2 doenças crônicas
2,72 (1,71)
2,65 (1,66)
3 doenças crônicas
2,54 (1,79)
2,25 (1,48)
4 doenças crônicas
3,27 (1,85)
3,14 (2,11)
5 doenças crônicas
2,76 (1,58)
2,26 (1,52)
Auto-Relato Saúde
0,174
0,635
Excelente/Muito Bom
2,06 (1,52)
2,00 (1,75)
Bom
2,43 (1,66)
2,71 (1,82)
Regular
2,46 (1,56)
2,51 (1,36)
Ruim
2,95 (1,80)
2, 33 (1,55)

Mulher

p-valor
0,086

2,37 (1,77)
3,04 (1,72)
2,71 (1,61)
2,18 (1,50)
0,986
2,54 (1,21)
2,63 (2,01)
2,58 (1,65)
2,47 (1,84)
0,066
1,77 (1,11)
2,16 (1,36)
2,76 (1,75)
2,67 (1,91)
3,33 (1,79)
2,80 (1,68)
0,094
2,50 (0,50)
2,23 (1,54)
2,44 (1,65)
3,16 (1,85)
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Tabela 5. Valores de Índice Cardovascular/metabólico segundo as variáveis
sociodemográficas, doenças crônicas e auto-relato de saúde.
Índice Cardiovascularmetabolico (6)

Variáveis
Faixa Etária
65-69 anos
70-74 anos
75-79 anos
> 80 anos
Arranjo familiar
Vive sozinho
c/ conjuge
filho e parentes
conjuge, filho e parentes
Nº Doenças Crônicas
Nenhuma
1 doença crônica
2 doenças crônicas
3 doenças crônicas
4 doenças crônicas
5 doenças crônicas
Auto-Relato Saúde
Excelente/Muito Bom
Bom
Regular
Ruim

Total

pvalor

Homem

0,328
1,45 (1,38)
1,73 (1,49)
1,45 (1,36)
1,28 (1,24)

1,66 (1,12)
1,90 (1,57)
1,43 (1,41)
1,75 (1,44)

1,56 (1,75)
1,72 (1,27)
1,43 (1,35)
1,46 (1,39)

0,278

0,077

0,012

0,71
0,90 (1,37)
1,36 (1,68)
1,38 (1,33)
1,44 (1,46)

0,138
0,87 (0,88)
1,86 (1,25)
1,91 (1,41)
1,68 (1,30)
2,28 (2,13)
2,00 (1,00)

0,146

0,037
0,77 (1,00)
0,91 (0,98)
1,60 (1,47)
1,59 (1,44)
1,86 (1,68)
1,30 (1,56)

0,753
1,41 (1,37)
1,61 (1,43)
1,74 (1,34)
2,00 (1,34)

p-valor

1,33 (1,51)
1,64 (1,46)
1,46 (1,36)
1,06 (1,09)

3,00 (1,73)
1,94 (0,93)
1,83 (1,52)
1,47 (1,35)

0,82 (0,93)
1,28 (1,18)
1,70 (1,44)
1,62 (1,38)
2,00 (1,79)
1,46 (1,45)

Mulher

0,768

0,776

1,18 (1,27)
1,27 (1,29)
1,46 (1,42)
1,85 (1,33)

p-valor

0,072
0,50 (0,57)
1,03 (1,15)
1,34 (1,44)
1,80 (1,34)
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Discussão

O conceito de Carga Alostática reflete a visão de acúmulo de risco
fisiológico. A proposição básica é que o desgaste de múltiplos sistemas
fisiológicos contribui significativamente com riscos à saúde, sendo preditor de
desfechos adversos incluindo mortalidade (Seeman, Singer et al. 2002). No
entanto, atualmente tem se discutido as diferenças no comportamento da
Carga Alostática observada em diferentes grupos étnicos (Gersten 2008;
Kaestner, Pearson et al. 2009; Gallo, Jimenez et al. 2010; Gersten, Dow et al.
2010; Mattei, Demissie et al. 2010). Este é o primeiro estudo que observou o
comportamento da Carga Alostática e seus biomarcadores em uma população
de idosos residentes em um centro urbano do nordeste brasileiro.
No estudo de Seeman et al (1997) o qual propôs uma definição operacional
da AL e sua validade preditiva para desfechos adversos de saúde, observou-se
perfis de alto risco nos principais sistemas regulatórios do corpo, em 1189
indivíduos de ambos os sexos com idade entre 70 e 79 anos, considerados de
alta funcionalidade física e cognitiva, em três cidades dos Estados Unidos,
através da análise de parâmetros biológicos individuais (Seeman, Singer et al.
1997). A análise das diferenças entre os pontos de corte encontrados no
estudo MacAthur e na nossa amostra é fundamental para a compreensão dos
perfis de carga alostatica em diferentes populações.
Quase todos os biomarcadores do nosso estudo apresentaram pontos de
corte mais elevados, com exceção do DHEA-S e cortisol, representando perfis
individuais de maior risco comparado a população de MacArthur Study. No
entanto, quando considerado o modelo de um índice que agrega todos esses
biomarcadores, os valores encontrados desse índice em nossa amostra
apresentam-se baixos.
Alguns estudos têm observado que a frequência de valores definidos como
normal comparado com os parâmetros de desregulação tem variado bastante
entre as populações (Mattei, Demissie et al. 2010) e encontrado valores para
Carga Alostática diferentes (Kaestner, Pearson et al. 2009; Gallo, Jimenez et
al. 2010). Isto se deve ao fato da variação de tipos de biomarcadores (Gersten
2008; Gersten, Dow et al. 2010), modo de coleta e cálculo de pontos de corte
entre os estudos, inclusive com a adição de biomarcadores que representam a
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atividade de outros sistemas reguladores importantes para alostase, como por
exemplo, a adição de marcadores inflamatórios. Essas variações quanto aos
biomarcadores utilizados e seus cálculos para construção do escore da AL
dificultam a comparação entre os estudos com diferentes populações.
Segundo McEwen (McEwen 1998), a resposta clássica da AL inclui a
ativação dos sistemas reguladores quando diante das situações de estresse.
Esses sistemas, ao longo do tempo, podem então tornar-se desgastado ou
exausto, o que resultaria em uma mudança na resposta de hipoativação dos
sistemas alostásicos, apresentando parâmetros de hipocortisolismo e com
predomínio de liberação de citocinas inflamatórias. Em nosso estudo nós
encontramos baixos níveis de cortisol livre comparado a populações norteamericanas

e

canadense

(dados

não

publicados)

que

representaria

hipocortisolismo.
Isto poderia ser explicado pela resposta a situações estressoras ao longo
da vida depende da percepção da situação, de fatores internos e externos,
como comportamentais e estilo de vida. Esses parâmetros biológicos podem
então ser influenciados pela prática de atividade física, uso de álcool e tabaco,
além de experiências como traumas, abuso e violência vivenciada ao longo do
curso da vida (Seeman, Singer et al. 2002)
Um fato importante a ser considerado são as diferenças encontradas nos
comportamentos da Carga Alostática entre os gêneros na amostra estudada.
Em vários estudos foi encontrado que homens apresentam AL mais elevada
que as mulheres. No entanto, em nossa amostra as mulheres apresentaram AL
ligeiramente mais elevada no Índice de Carga Alostática geral.
A Carga Alostática como índice total e o índice contendo os componentes
cardiovascular/metabólico mostraram diferenças significativas com o número
de doenças crônicas, especialmente nas mulheres. Um fato importante que
merece destaque e que poderia explicar esse comportamento é que o
estrógeno apresenta-se como um fator importante de proteção no sistema
cardiovascular. Porém, após a menopausa a queda na produção de estrógeno
provoca um aumento na atividade do eixo HPA, levando as mulheres a
apresentarem maior risco de doenças relacionadas a sistema cardiovascular e
maior Carga Alostática (Van Cauter, Leproult et al. 1996). Mattei et al (2010)
em seu estudo com populações porto riquenhas encontraram associação dos
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escores da AL com obesidade abdominal, hipertensão, diabetes, auto-relato de
doenças cardiovascular e artrite (Mattei, Demissie et al. 2010). Consideramos
nossos resultados, podemos concluir que a Carga Alostática poder ser
considerado como um bom preditor de doenças crônicas, por revelar um
desgaste acumulativo dos sistemas adaptativos.
Um estudo com imigrantes mexicanos nos EUA sobre o impacto do
estresse crônico medido pela Carga Alostática e sua contribuição para a
adoção de comportamentos não-saudáveis, revelou que as demandas do
ambiente que excedem a habilidade individual para lidar com elas resultaram
em mudanças fisiológicas e comportamentais nos indivíduos levando a riscos
de doenças. Os imigrantes que estavam a pouco tempo vivendo nos EUA
tiveram menores escores de Carga Alostática, porém com o passar do tempo
eles apresentaram comportamento não-saudáveis como uso de tabaco, álcool,
redução no nível de atividade física, que afetam diretamente nos escores da
Carga Alostática (Kaestner, Pearson et al. 2009). Em consonância com esses
achados, nossos resultados sugerem que as influências de fatores sociais e
comportamentais estariam mediando às respostas dos Sistemas Alostáticos
mediante situações potencialmente estressoras. Desta forma, podemos afirmar
que o ambiente onde o indivíduo reside, suas relações familiares e o suporte
social vivenciado, pode ser visto como fatores protetores dos níveis de AL em
idosos, variando sua influência entre as diversas etnias e/ou populações.
São diversos os fatores que contribuem nas diferenças nos níveis de Carga
Alostática entre diferentes sociedades e entre os gêneros. Fatores psicosociais,
como suporte emocional, relações familiares positivas e relações harmoniosas
em idosos foram relacionados a baixos índices de Carga Alostática em
homens. Já em mulheres, àquelas que têm regularmente uma prática religiosa
mostraram baixos níveis de AL. Assim, esses estudos mostraram um impacto
positivo que fatores emocionais, espirituais e recursos pessoais podem ter na
saúde, bem-estar e na resiliência aos estressores e AL (Juster, McEwen et al.
2009). Estudos em populações Taiwaneses que participaram do SEBAS
(Social Environmental and Biomarkers of Aging Study) mostraram que baixos
níveis de AL foi associado com a presença de cônjuge em homens, mas não
em mulheres, enquanto laços sociais com amigos próximos e/ou vizinhos foi
fator protetor em idosos independentes do gênero (Gersten 2008).
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Estudos têm demonstrado que maior integração social pode melhorar o
estado de saúde, morbidade e mortalidade (Taylor, Repetti et al. 1997;
Berkman, Glass et al. 2000). Essa hipótese é suportada, pois aqueles com
maior integração social apresentam menores níveis de estresse, uma vez que
ter uma rede de apoio social em que ele pode contar nos momentos de
necessidades reduziu os níveis de biomarcadores e de estresse induzido pelo
isolamento social. Estudos experimentais têm apontado o impacto positivo de
ter amigos e outras redes de apoio em sujeitos expostos a situações
estressores em laboratório. Indivíduos com apoio social exibiram menores
níveis de risco em uma variedade de parâmetros fisiológicos, como pressão
arterial, freqüência cardíaca e níveis de cortisol, potencialmente importantes
como causas de problemas de saúde (Gersten 2008; Gersten, Dow et al.
2010).
Considerando o contexto social evidenciado pela população de idosos que
vivem no nordeste brasileiro, embora sejam esses de uma classe social baixa,
onde a grande maioria dos idosos recebe de 1 a 3 salários mínimos, tem pouca
escolaridade, as redes de apoio social, o estado civil e o arranjo familiar podem
exercer influências positivas sobre a saúde desta população. Em nossa
amostra, a maioria dos homens é casado, apenas 6% da amostra total
(homens e mulheres) moram sozinhos, onde os demais vivem com parentes
e/ou amigos. Deve-se também levar em consideração que as características
dos idosos residentes nessa comunidade são de idosos que fixaram residência
neste bairro e vivem lá há muitos anos (média 44,5 anos) e dessa forma podem
ter conseguido formar uma rede de apoio social e de amigos positiva. Outro
aspecto a ser considerado a respeito da população desta localidade diz
respeito à prática religiosa. Embora não tenhamos esse dado em nosso
questionário, os idosos dos nordeste brasileiro têm o hábito de frequentar
igrejas, centros religiosos e comunitários.
Assim, embora o conceito de Carga Alostática como um índice que
representa o desgaste vivenciado mediante situações estressoras tenha sido
observado em populações americanas como no MacArthur Succesful Study,
como fator preditor a desfechos adversos de saúde, em nossa amostra
observamos que esses índices apresentam-se baixos. O índice de Carga
Alostática

geral

e

dos

marcadores

Cardiovascular/metabólico

mostrou
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associado

apenas

ao

numero

de

condições

crônicas.

Esses

perfis

diferenciados encontrados em nossa amostra podem estar sendo influenciados
por outras variáveis tais como redes de apoio familiar e social que dependendo
do contexto social e cultural agiriam levando a baixos níveis de Carga
Alostática, como os encontradas em nosso estudo.
Entre as potenciais limitações do estudo, podemos apontar o baixo
número amostral e a ausência de medidas de marcadores inflamatórios como
as interleucinas, as quais foram acrescentadas em alguns estudos. Os dados
referentes a esses marcadores poderiam mostrar associação com desfechos
adversos de saúde uma vez que o papel das citocinas inflamatórias tem sido
reconhecido como importante no processo de envelhecimento.
Como potencialidade do estudo, consideramos o pioneirismo na
avaliação dos Índices de Carga Alostática e seus biomarcadores em uma
amostra de idosos de um centro urbano no nordeste brasileiro. Nossos
achados relevaram um comportamento diferenciado da desregulação dos
sistemas alostáticos em relação a outros estudos publicados, evidenciando
assim a necessidade de investigar quais variáveis estariam mediando as
relações entre a Carga Alostática e desfechos importantes em idosos, como
incapacidade funcional, fragilidade e mortalidade em populações distintas.
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5.3 O artigo Níveis do Cortisol Salivar e Desempenho Físico em uma
Amostra Populacional de Idosos Residentes na Comunidade será
submetido para publicação no periódico International Journal of Epidemiology
que possui fator de impacto 6.414 e Qualis A1 da CAPES para área Medicina
II.
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Níveis do cortisol salivar e desempenho físico em uma amostra
populacional de idosos residentes na comunidade
(Cortisol profile and Physical Performance in the Older Sample Residents in the
Community)
Aline do Nascimento Freire, PhD, Maria Victoria Zunzunegui, PhD, Bruna Silva
Oliveira, MSc , Beatriz Alvarado MD, PhD, Jack Guralnik,

PhD, Ricardo

Oliveira Guerra, PhD.

Resumo
O cortisol é considerado um potente estímulo ao catabolismo proteico e
elevações nas suas concentrações estão ligadas ao processo de sarcopenia,
que reflete diretamente em baixas medidas de desempenho físico. Objetivo:
analisar se as variações do cortisol salivar estão associadas ao desempenho
físico medido pelo SPPB. Método: foi realizado um estudo analítico de corte
transversal na cidade de Natal/RN/Brasil com idosos acima de 65 anos. Foram
avaliados 256 idosos, sendo 88 homens e 168 mulheres, onde a média de
idade foi de 74,1 ± 6,7 anos. O cortisol foi medido através da coleta de saliva e
o desempenho físico medido pelo SPPB, além das variáveis sociodemográficas
e clínicas. Resultados: A média do SPPB foi 8,4 ±2,61, sendo em homens
9,43 ±2,2 e em mulheres 7,89 ±2,6. Não houve diferenças quanto aos níveis de
cortisol diurno entre os idosos com alto e baixo desempenho físico, porém as
curvas do cortisol apresentam valores baixos nas primeiras medidas e sem a
presença do declínio acentuado ao longo dia em ambos os gêneros. Quando
comparamos as diferenças quando ao gênero, observamos que os homens
com baixo desempenho físico apresentaram uma redução mais proeminente
nos níveis do cortisol comparado àqueles com alto desempenho, o que não foi
observado nas mulheres, porém sem diferença estatística significativa entre as
medidas. Conclusão: As curvas dos níveis de cortisol diurno apresentaram um
comportamento diferente em relação ao padrão fisiológico e quando
comparado a outras populações idosas. Os resultados não revelaram
associação entre os níveis de cortisol com alteração no desempenho físico.
Palavras – Chaves: cortisol, limitação de mobilidade, envelhecimento
populacional.
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Introdução
O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) contribui para o envelhecimento
biológico [1], sendo ele um dos principais sistemas que regulam as respostas
biológicas a estímulos estressores. Dentre os hormônios liberados pelo eixo
HPA, o cortisol tem merecido destaque devido sua influência regulatória no
sistema nervoso central, metabólico e imune [2].
O cortisol é um glicocorticóide produzido pelo córtex adrenal e sua
secreção segue um ritmo circadiano, com níveis elevados pela manhã, com
pico entre 30-45 minutos após acordar, seguido de um declínio ao longo do dia,
especialmente antes de dormir [3-5]. Vários estudos têm mostrado a
associação dos níveis de cortisol com medidas físicas [1, 3, 4], cognitivas,
sintomatologia depressiva [6-8], estresse mental e doenças cardiovasculares
[9]. No entanto, a associação do ritmo circadiano das concentrações do cortisol
com essas medidas ainda não parece claro, em especial em população idosas.
Níveis elevados de cortisol têm sido relacionados como um potente
estímulo ao catabolismo protéico que está ligado ao processo de sarcopenia. A
sarcopenia refere-se à perda de massa e força muscular e reflete diretamente
em baixas medidas de desempenho físico, que tem impacto direto na
funcionalidade e no processo de incapacidade [1].
Guralnick

e colaboradores

desenvolveram

uma bateria de

testes

denominada Short Physical Performance Battery (SPPB) como uma medida do
desempenho funcional dos membros inferiores em uma população de
indivíduos idosos comunitários. Essa bateria de testes inclui tarefas
relacionadas à função dos membros inferiores, com o intuito de prover
informações a respeito de todo o espectro de funcionalidade. [10, 11].
Atualmente tem crescido o interesse em investigar as diferenças na
mobilidade, no desempenho físico e incapacidade entre homens e mulheres
[12-14]. Sabe-se que mulheres vivem mais que os homens e que
experimentam mais problemas de morbidade e limitações funcionais que os
homens, bem como na prevalência de incapacidade [15].
Considerando que a incapacidade é multifatorial e influenciada pelo
acúmulo de condições patológicas agudas e crônicas [16], o desgaste
experimentado pelo corpo diante das situações estressoras ao longo do curso
da vida, pode ter influências nesse processo. Perfis diferenciados por situações
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adversas ao longo do curso de vida podem evidenciar uma mudança nos níveis
do cortisol especialmente considerando uma população de baixa renda e
escolaridade residente no nordeste brasileiro. Desse modo, o objetivo desse
estudo foi analisar se a desregulação do eixo HPA medido pelos níveis de
cortisol salivar está associado ao desempenho físico pelo SPPB e se há
diferenças quanto ao gênero nesta associação.

Materiais e Métodos
Natureza do Estudo
O presente estudo caracteriza-se por ser de natureza epidemiológica,
observacional analítico do tipo transversal.
População
A população foi composta por idosos residentes na cidade de Natal/RN, um
centro urbano no Nordeste Brasileiro. Os participantes do estudo foram
selecionados de forma aleatória num bairro de classe social baixa com uma
população de idosos de aproximadamente 1056 indivíduos acima de 65 anos,
correspondendo a 10% da população total residente neste bairro.
Amostra
O cálculo do tamanho amostral foi realizado considerando que a
probabilidade de ter baixo desempenho físico entre aqueles com alta Carga
Alostática é o dobro daqueles com baixa Carga Alostática, sendo a proporção
da população com alta Carga Alostática igual a B=0,33. Foi admitido um α=0,05
para erros do tipo I, e β=0.80 para erros do tipo II. Dessa forma, obteve-se um
n amostral de 279 indivíduos.
Para compor a amostra os indivíduos deveriam ter idade igual ou superior a
65 anos e estarem livres de incapacidade grave para Atividades Básicas da
Vida Diária (ABVD). Para esse critério, incapacidade grave para as ABVD foi
definida como inabilidade para desempenhar as seguintes atividades sem
ajuda: tomar banho, levantar da cama, comer, vestir-se ou usar o banheiro.
Aqueles que relataram ter alguma dificuldade, mas que são capazes de realizar
essas atividades foram incluídos no estudo.
Estratégia para recrutamento da amostra
Os indivíduos com idade a partir de 65 anos, de ambos os sexos e que não
estavam restritos ao leito, compôs um universo restrito de 547 idosos. Destes,
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313 indivíduos foram avaliados, porem 57 foram excluídos, pois não
completaram todas as fases da pesquisa, por recusa ou por material
laboratorial coletado insuficiente para análise, ficando nossa amostra restrita a
256 indivíduos. Utilizando os dados da distribuição etária da população, foi feita
a distribuição aleatória da amostra proporcional para cada faixa etária (65-69
anos; 70-74 anos; 75-79 anos; 80 anos ou mais).
Os participantes foram contatados pelos entrevistadores em seus
domicílios, onde foram dadas explicações sobre os objetivos e procedimentos
da pesquisa.

Aqueles que aceitaram participar assinaram um Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa do HUOL e aprovado com o protocolo número 481/2010.
Variáveis:
Variável Dependente:

Desempenho Físico: medido através do Short Physical Performance Batery
(SPPB) que consiste em um instrumento utilizado para medir o desempenho
funcional. Inclui três testes relacionados à função dos membros inferiores:
equilíbrio, marcha e sentar/levantar da cadeira. Cada teste tem pontuação de 0
a 4, onde zero representa o pior desempenho. O teste de equilíbrio é composto
por três tarefas hierárquicas: a posição dos pés lado a lado, a posição semitandem (calcanhar de um pé ao lado do hálus do outro pé) e tandem (calcanhar
de um pé a frente do hálux do outro pé). O teste da marcha constitui uma
caminhada na velocidade habitual por um percurso de 3 ou 4 metros onde é
registrado o tempo de execução. O teste é repetido duas vezes onde o menor
tempo é considerado para pontuação. O teste levantar da cadeira constitui uma
medida indireta da força dos membros inferiores, onde é solicitado ao
participante levantar e sentar da cadeira cinco vezes consecutivas, com os
braços cruzados sobre o tronco, o mais rápido que ele for capaz de executar. O
escore total do teste varia de 0 a 12 pontos, onde zero representa o pior
desempenho e 12, o melhor [10].
Variável Independente:

Cortisol salivar: As concentrações do cortisol salivar foram determinadas
através do método imunoensaio competitivo que recorre à técnica de
quimioluminescência direta, onde foi medida a curva diária do cortisol através
das 05 amostras (ao acordar, 30 minutos após acordar, 60 minutos após
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acordar, 15 horas, antes de dormir). Os níveis de cortisol foram expressos em
nmol/L e foram transformados em logaritmo. Foram criadas as medidas:
Resposta do Cortisol ao Acordar [3] calculada pela subtração da medida do
cortisol 30 minutos após acordar com a medida do cortisol ao acordar; e a
medida do Declínio do Cortisol (Diurnal Slope) calculada pela subtração da
medida do cortisol 30 minutos após acordar e do cortisol antes de dormir.
Covariáveis:

Situação

Socioeconômica

e

demográfica:

idade,

sexo/gênero,

escolaridade, renda, história profissional; Estado civil e numero de pessoas que
convivem e tipo de relação familiar;
Comportamento de Saúde: itens sobre hábitos de vida (cigarro, álcool);
dados antropométricos (Índice de Massa Corporal – IMC)
Doenças crônicas e auto-relato de saúde: questões retiradas do Women´s
Health and Aging Study como auto-relato de diagnóstico médico de diabetes,
hipertensão, doenças do coração, câncer, doença respiratória crônica, artrite e
depressão. A questão sobre auto-relato do status de saúde engloba cinco
categorias: excelente, muito boa, boa, mais ou menos, ruim.
Sintomas Depressivos: avaliado pela escala de depressão do Center for
Epidemiological Studies (CES-D). Essa escala é utilizada para o rastreio dos
sintomas depressivos, composta por 20 itens sobre humor, sintomas
somáticos, interações com os outros e funcionamento motor. Estes itens
comportam a avaliação da frequência de sintomas depressivos vividos na
semana anterior a entrevista. As respostas são pontuadas de acordo com uma
ordem de freqüência de sintomas (0=nunca ou raramente, 1=às vezes,
2=frequentemente e 3=maioria das vezes ou sempre), e o escore final varia de
0 a 60 pontos [17].
Função Cognitiva: medido através da Prova Cognitiva de Leganés (PCL). A
Prova Cognitiva de Leganés é um teste de rastreio cognitivo desenvolvido na
cidade de Leganés, na Espanha. O teste possui 32 questões, agrupadas em 07
categorias: orientação temporal (3 pontos); orientação espacial (2 pontos);
informações pessoais (3 pontos); teste de nomeação (6 pontos); memória
imediata (6 pontos); memória tardia (6 pontos); memória lógica (3 pontos) [18,
19].
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Análise Estatística
Para a estatística descritiva foi utilizada medidas de tendência central e
dispersão para variáveis socioeconômica, demográficas e de saúde e para
observar diferenças entre essas medidas entre homens e mulheres foi
realizado teste T para amostras independentes. Para observar diferença entre
as médias do desempenho físico com as variáveis demográficas e clinicas foi
realizado o teste Mann-Witney e ANOVA. Para a construção das curvas da
concentração do cortisol salivar foi calculada a média das cinco medidas ao
longo do dia da amostra e para observar diferença entre cada ponto da curva
entre aqueles com baixo e alto desempenho físico e entre os gêneros foi
realizado a teste de Mann-Witney. Análise multivariada pela regressão linear foi
utilizada para observar as variáveis que estão associadas ao baixo
desempenho físico por gênero.

Resultados
Os dados referentes à distribuição demográfica e os indicadores
econômicos na amostra estuda são descritos a seguir. Dos 256 indivíduos
avaliados, 88 foram homens e 168 mulheres. A porcentagem da estratificação
segundo a faixa etária segue aproximadamente a mesma proporção dos dados
gerais da população do bairro, e em todas as faixas etárias a proporção entre
os sexos é quase sempre o dobro de mulheres em relação aos homens, sendo
31,6% com 65-69 anos, 25% com 70-74 anos; 18,7% com 75-79 anos e 24,6%
com 80 anos ou mais. O estado civil predominante no sexo masculino foi o
casado (79,5%) enquanto no sexo feminino foi viúva (41,0%). Quanto ao
arranjo familiar, a maioria dos homens vive com cônjuge/parente/filhos (60,2%)
enquanto as mulheres vivem mais com parentes e filhos (63,3%).
Considerando à renda mensal, a maioria da amostra recebe de 1 a 3 salários
mínimos e relatam a renda como insuficiente para suas necessidades, sendo
esta renda proveniente em sua grande maioria da aposentaria. A respeito da
escolaridade, a média de anos de estudo na amostra foi baixa, sendo 5,6 anos
para os homens e 4,4 anos para as mulheres.
Quanto aos dados referentes às variáveis antropométricas, clínicas,
auto-relato de saúde e hábitos de vida, houve diferença significativa (p=0,01)
entre o índice de Massa Corporal (IMC) entre homens (IMC=25,87) e mulheres
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(IMC=27,65). Os dados a respeitos da presença de sintomatologia depressiva
medida pelo CES-D mostraram que as mulheres apresentam maior
sintomatologia depressiva que os homens.
Segundo os dados das variáveis de auto-relato de saúde, a maioria da
amostra 55,1% considera sua saúde como “regular”, 63,3% apresentam 2 ou
mais condições crônicas, sendo as comorbidades mais presentes a
hipertensão com 65,6%, 48,4% tem artrite/artrose e 32,8% a diabetes. Quanto
aos hábitos de vida, o consumo de tabaco foi maior nos homens (51,1%) que
nas mulheres (38,1%) assim como o consumo de álcool com 59,1% nos
homens e 26,2% nas mulheres.
A tabela 1 mostra as médias do SPPB total com as variáveis
demográficas e clínicas.
A figura 1 apresenta as curvas de concentração do cortisol salivar diurno
entre aqueles com baixo e alto desempenho funcional. Não houve diferença
entre as curvas, porém observa-se um achatamento da curva ao amanhecer,
não apresentando um pico acentuado aos 30 minutos após amanhecer. Além
disso, observamos que não houve a queda acentuada ao longo do dia.
A figura 2 mostra as curvas do cortisol diurno de homens e mulheres
com baixo e alto desempenho funcional. Não houve diferença estatística
significativa entre as medidas, porém observamos que o comportamento das
curvas dos níveis de cortisol apresenta uma redução mais proeminente em
homens com baixo desempenho funcional comparado aos homens com alto
desempenho. No entanto, o mesmo comportamento não foi observado nas
mulheres.
A tabela 2 mostra a análise de regressão linear entre as medidas do
cortisol salivar e as variáveis do desempenho físico entre os gêneros. Em
nenhum dos modelos, nenhuma medida do cortisol salivar esteve associada ao
SPPB. Quando ajustado pela idade, hábito de fumar e IMC, a idade apresentou
associação negativa com o SPPB em homens e mulheres e o IMC apenas em
mulheres.

Discussão
Muitos estudos têm buscado o entendimento das relações entre os
níveis de cortisol e desfechos adversos de saúde. Altos níveis de cortisol ao
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longo do dia estão relacionados à fragilidade [20], precária função física [3, 4],
baixa força de preensão e déficit de equilíbrio [1].
Com base nos resultados encontrados em nossa amostra podemos
observar que as concentrações de cortisol salivar foram muito inferiores
quando comparado a outros estudos populacionais em idosos. A secreção do
cortisol diurno segue um ritmo circadiano com valores elevados após acordar,
mostrando um pico de elevação aos 30 minutos após acordar. Esse aumento é
um fenômeno chamado “resposta de cortisol ao acordar” (CAR) [3] a qual é
uma característica própria do eixo HPA. Pesquisas a respeito do CAR mostram
que baixo CAR tem sido associado a problemas de saúde crônicos, estresse
pós-traumático, síndrome da fadiga crônica e desordens do sono. Já altos
valores do CAR têm sido relacionados a excessivas demandas trabalhistas e
estresse social [20]. Em nosso estudo foi encontrado baixos valores do CAR o
que pode ser explicado devido ao grande número de problemas de saúde
crônicos.
Os resultados encontrados em uma meta-análise analisando a
desregulação do eixo HPA e medidas de desempenho físico mostraram que
quanto maior a atividade dinâmica do eixo HPA, ou seja, maior declínio do
cortisol ao longo do dia, maior a associação entre o desempenho físico. Assim,
todas as medidas de atividade dinâmica do eixo HPA que inclui altos níveis do
cortisol pela manhã, baixos níveis noturnos, maior declínio da curva (diurnal
slope) e aumento do CAR foram todos preditores da velocidade da marcha,
porém essas associações foram atenuadas quando ajustadas pelo hábito de
fumar e IMC [1]. Em nossa amostra não foi observada associação do
desempenho físico medido pelo SPPB, com nenhuma medida do cortisol
salivar. Algumas hipóteses são postuladas para explicar esse fato. As
características da curva do cortisol da nossa amostra mostraram que os níveis
pela manhã não foram elevados, bem como não houve a clássica “resposta do
cortisol ao acordar” com elevado CAR, nem acentuação do declínio da curva
ao anoitecer, podendo sugerir que não houve uma atividade dinâmica do eixo
HPA sem grandes variabilidades dos níveis do cortisol ao longo do dia.
A menor atividade dinâmica do eixo HPA pode ser explicada pelos níveis
de sobrepeso retratado pelos elevados valores do IMC da amostra. Indivíduos
obesos/sobrepeso podem ter uma redução na conversão de cortisona inativa
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para cortisol ativo pela 11b-hydroxysteroid dehydrogenase tipo 1 (11bHSD1),
sendo esse um fato que contribui para os baixos níveis do cortisol pela manhã
e a redução no declínio da curva ao anoitecer [21]. A razão para que o IMC
tenha sido incluindo no modelo de regressão é o fato deste agir como um
intermediário entre o cortisol e o desempenho físico [1].
Outro dado importante a ser considerado como possível explicação para
os baixos níveis de cortisol encontrado em nossa amostra diz respeito a fatores
psicossociais, dentre eles os altos níveis de sintomatologia depressiva, onde os
baixos valores do CAR têm sido associados à presença de depressão, relato
de fadiga e exaustão [22, 23].
Os resultados deste estudo reforçam as associações do SPPB com as
variáveis gênero, idade, número de condições crônicas, auto-relato de saúde,
depressão e IMC. Dados provenientes do estudo SABE (Salud, Bienestar y
Envejecimiento) indicam que a prevalência de limitação dos membros inferiores
é maior entre as mulheres que homens e que fatores do curso de vida e de
saúde explicam essas diferenças na mobilidade entre os gêneros. Experiências
adversas no curso de vida, déficit cognitivo, depressão e condições crônicas de
saúde foram mostradas como importantes preditores da mobilidade em
populações latino-americanas e do caribe [12, 14, 24].
Dentre as limitações do nosso estudo podemos citar que foi realizada
apenas um dia de coleta de cortisol. Coletas de cortisol considerando dois dias
consecutivos podem trazer uma medida mais real da variabilidade do cortisol
ao longo do dia. Trata-se de uma amostra relativamente pequena de uma
mesma localidade, porém a força do nosso estudo é que este foi o primeiro a
tratar da desregulação do eixo HPA em uma amostra de idosos de um centro
urbano do nordeste brasileiro.
Os resultados deste estudo não revelaram associação entre os níveis de
cortisol com alteração no desempenho funcional, porém as curvas de
concentração do cortisol apresentam-se diferentes em homens e mulheres com
alto e baixo desempenho físico. Esses achados chamam a atenção para os
níveis de cortisol apresentarem valores muito inferiores comparado a outras
populações, bem como a atenuação dos níveis de cortisol pós-amanhecer,
onde não se observou elevação da curva de concentração com posterior
declínio ao longo do dia.
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Tabela 1. Média dos valores do SPPB Total de acordo com as variáveis
demográficas e clínicas
SPPB Total
Variáveis

Média (DP)

Sexo

p<0,001

Homem

9,43 (2,27)

Mulher

7,89 (2,63)

Idade

p<0,001

65-69 anos

9,60 (1,96)

70-74 anos

8,39 (2,43)

75-79 anos

8,37 (2,52)

≥ 80 anos

6,98 (2,89)

Nº Condições Crônicas

P=0,05

0–1

9,24 (2,13)

2 ou mais

7,95 (2,75)

Hipertensão

p=0,001

Não

9,14 (2,16)

Sim

8,04 (2,75)

Diabetes

p=0,08

Não

8,62 (2,51)

Sim

8,02 (2,78)

Artrite/Artrose

p=0,005

Não

8,87 (2,40)

Sim

7,95 (2,75)

Depressão

P<0,001

CES-D < 16

9,03 (2,27)

CES-D≥ 16

7,47 (2,82)

Auto-relato de saúde

p<0,001

Excelente

10,00 (1,56)

Muito boa

9,66 (1,36)

Boa

9,60 (1,90)

Regular

8,38 (2,40)

Ruim

6,81 (3,23)

IMC
<25 kg/m

p-valor

P=0,014
2

25-30 kg/m2

8,64 (2,50)
8,76 (2,71)

102
>30 kg/m2

7,61 (2,51)

CES-D<16: baixa sintomatologia depressiva; CES-D≥16: alta sintomatologia despressiva;
IMC: Índice de Massa Corporal
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Figura 1. Curva das concentrações de cortisol em (nmol/L) referente as
cinco medidas ao longo do dia em relação ao baixo e alto desempenho
funcional.
1,2000
1,0000
0,8000
SPPB≤7

0,6000

SPPB>7
0,4000
0,2000
0,0000
06:04

06:34

07:11

14:37

21:25

SPPB≤7: Baixo desempenho funcional; SPPB>7: alto desempenho funcional.
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Figura 2: Curvas das concentrações do cortisol salivar em nmol/L
referente as cinco medidas ao longo do dia em homens e mulheres de
acordo com o desempenho funcional pelo SPPB.
1,2

1

0,8
Homem SPPB≤7
Homem SPPB>7

0,6

Mulher SPPB≤7
Mulher SPPB>7

0,4

0,2

0
06:04

06:34

07:11

14:37

21:25

Homem-SPPB<7: homem com baixo desempenho funcional; Homem-SPPB≥7: homem com a
alto desempenho funcional; Mulher-SPPB<7: mulher com baixo desempenho funcional; MulherSPPB≥7: mulher com alto desempenho funcional.
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Tabela 2. Análise Multivariada pela Regressão Linear para as variáveis associadas ao SPPB Total separada por gênero
Modelo Não
SPPB Total

Ajustado

Ajustado pela Idade

Homem

Mulher

Homem

β==0,134 p=0,214

β=-0,023 p=0,768 β=0,085 p=0,412

Ajustado pela Idade, Fumar e IMC
Mulher

Homem

Mulher

β=-0,030 p=0,673

β=0,098 p=0,343

β=-0,014 p=0,839

β=-0,409 p<0,001

β=-0,313 p=0,004

β=-0,410 p<0,001

Variáveis
Cortisol Acordar

β=-0,314 p=0,003

Idade

-

-

Hábito de Fumar

-

-

-

-

β=-0,178 p=0,084

β=0,099 p=0,167

IMC

-

-

-

-

β=-0,017 p=0,870

β=-0,157 p=0,027

2

-

-

0,114

0,167

β=0,115 p=0,269

β=-0,064 p=0,369

β=0,097 p=0,355

β=-0,063 p=0,364

β=-0,405 p<0,001

β=-0,310 p=0,005

β=-0,405 p<0,001

R

Cortisol 30 min

β=0,173 p=0,108 β=-0,087 p=0,265

0,146

0,204

Idade

-

-

β=-0,306 p=0,004

Hábito de Fumar

-

-

-

-

β=-0,160 p=0,121

β=0,108 p=0,127

IMC

-

-

-

-

β=-0,014 p=0,895

β=-0,160 p=0,024

2

-

-

0,120

0,171

R

Cortisol Dormir

β=0,164 p=0,128 β=-0,089 p=0,252

0,145

0,211

β=0,124 p=0,229

β=-0,013 p=0,863

β=0,110 p=0,293

β=0,002 p=0,977

β=-0,406 p<0,001

β=-0,318 p=0,003

β=-0,410 p<0,001

Idade

-

-

β=-0,312 p=0,003

Hábito de Fumar

-

-

-

-

β=-0,159 p=0,123

β=0,106 p=0,134

IMC

-

-

-

-

β=-0,031 p=0,769

β=-0,161 p=0,023

2

-

-

0,122

0,167

R

CAR

β=0,092 p=0,396 β=-0,100 p=0,197

0,148

0,207

β=0,063 p=0,543

β=-0,060 p=0,407

β=0,026 p=0,806

β=-0,077 p=0,276

β=-0,402 p<0,001

β=-0,326 p=0,003

β=-0,401 p<0,001

β=-0,165 p=0,118

β=0,109 p=0,126

Idade

-

-

β=-0,322 p=0,002

Hábito de Fumar

-

-

-

-
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β=-0,014 p=0,895

β=-0,159 p=0,025

IMC

-

-

-

-

2

-

-

0,090

0,170

β=-0,006 p=0,953

β=-0,039 p=0,589

β=-0,008 p=0,940

β=-0,052 p=0,466

β=-0,414 p<0,001

β=-0,329 p=0,003

β=-0,415 p<0,001

R

Diurnal Slope

β=0,012 p=0,913 β=0,013 p=0,863

0,137

0,209

Idade

-

-

β=-0,328 p=0,002

Hábito de Fumar

-

-

-

-

β=-0,171 p=0,098

β=0,110 p=0,121

IMC

-

-

-

-

β=-0,016 p=0,881

β=-0,162 p=0,022

2

-

-

0,107

0,168

R

0,136

0,209

CAR = resposta do cortisol ao amanhecer; IMC = Índice de Massa Corporal; Cortisol Acordar= cortisol após acordar; Cortisol 30 min= cortisol 30 minutos
após acordar; Cortisol Dormir= cortisol antes de dormir; Diurnal Slope = declínio da curva ao anoitecer.
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES

A

natureza

da

nossa

pesquisa

atendeu

aos

critérios

de

multidisciplinaridade, ponto estimulado pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Saúde da UFRN, favorecendo a integração entre profissões, com o
envolvimento de estudantes da graduação do curso de Fisioterapia da UFRN
do Campus Central e da FACISA-Campus de Santa Cruz, alunos do mestrado
do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia, bem como docentes de
fisioterapia e farmácia da UFRN.
Além disso, durante a trajetória do desenvolvimento desta pesquisa tive
a oportunidade de participar do Doutorado Sanduiche na Universidade de
Montreal no Canadá, sob a supervisão da Profª. Drª. Maria Victoria Zunzunegui
a qual coordena um grupo de Pesquisa em Envelhecimento e Mobilidade.
Neste momento, houve a chance de discutir sobre o tratamento dos dados e
análises estatísticas a serem utilizadas. Nesta mesma ocasião, participei do
encontro de pesquisadores do grupo IMIAS (International Mobility in Aging
Study) o qual reuniu pesquisadores do Canadá, Estados Unidos, Colômbia e
Brasil.
Ressaltamos ainda que dados resultantes dessa pesquisa foram
discutidos continuamente pelos participantes do Grupo de Pesquisa em
Geriatria e Gerontologia da UFRN, e que resultará no desenvolvimento de duas
dissertações de mestrados, além de dois trabalhos de conclusão de curso de
alunos do curso de fisioterapia da UFRN. Por fim, ressaltamos que as
experiências vivenciadas no decorrer do Curso de Doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Saúde reforçaram convicções e desejos de
continuidade no âmbito da pesquisa.
O projeto inicial se propunha analisar as relações entre a Carga
Alostática, como um conceito que considera biomarcadores do estresse os
quais formam o índice de desregulação e desgaste multissistêmico
influenciando a patogênese de doenças e desfechos clínicos adversos, com a
Síndrome da Fragilidade e a funcionalidade. No entanto, levando em
consideração que a Carga Alostática tem sido um assunto que vem ganhando
destaque nas pesquisas internacionais mais recentes e que muitos estudos
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têm apontado diferenças nesses índices contemplando conceitos recentes
como a trajetória do curso de vida e a influência de fatores sociais e culturais
em populações de contextos sociais diferentes, observamos a necessidade de
empreendermos uma investigação sobre o comportamento dessas variáveis
em uma população de idosos residentes no nordeste brasileiro.
Trata-se do primeiro estudo realizado no Brasil onde se pretendeu
investigar o comportamento dos biomarcadores, de maneira descritiva bem
como, investigar que variáveis estariam mediando esses índices. Após
observarmos como a Carga Alostática apresenta-se em nossa população, nos
propusemos a analisar um biomarcador do estresse, o Cortisol e sua relação
com medidas de desempenho físico.
Para a avançarmos na realização desse trabalho, alguns passos iniciais
foram necessários. A realização do estudo piloto, o qual ocorreu na Cidade de
Santa Cruz onde buscamos avaliar a validade dos instrumentos que seriam
utilizados no estudo principal, como o Short Physical Performance Battery, e
sua confiabilidade teste-reteste. Além disso, testamos a viabilidade de coletas
bioquímicas como o cortisol salivar e se haveria necessidade de adequações
para o seu desenvolvimento.

Desse modo, por meio desse trabalho podemos concluir que:
• O SPPB evidências de validade e confiabilidade nas populações
canadense e brasileira;
•

O Índice de Carga Alostática mostrou-se baixo e associado apenas ao
número de condições crônicas;

•

As curvas do Cortisol apresentaram comportamentos diferenciados
comparado a outras populações;

•

Perfis diferenciados em nossa amostra podem ser influenciados por
variáveis como redes de apoio familiar e social.
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APÊNDICE 1
I) IDENTIFICAÇÃO

ENTREVISTA I

ENTREVISTADOR

Identificação do Entrevistador (No.)

Data da entrevista:
2 0

Ano

Mês

Dia

PARTICIPANTE
Identificação do participante(No.)

ADMINISTRATIVO
(Não escrever nada no espaço sombreado;reservado ao verificador-coordenador
Entrevista completa

1 □ sim 2 □ não

Identificação do entrevistador (No.)

Código do questionário

1 □sim 2 □ não

Identificação do revisor (nº)
Data da realização da entrevista

Ano

Hora que iniciou

Mês Dia

Assinou consentimento

H(24h) Min.
1 □ sim 2 □ não

II) INFORMAÇÕES PESSOAIS
Identificação do participante (No.)
Conhecendo
Nome completo
Endereço completo
No. do telefone

Pessoa de contato

Hora que terminou

H(24h) Min.
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Relação com o participante
Nome completo
No. do telefone

III) Dados demográficos
1

Data de nascimento do participante

Ano
2

Idade do participante

3

Sexo do participante (Colocar sem perguntar)

Mês

Dia

1 □ Homem
2 □ Mulher

4

5

Qual é o seu estado civil?

1

Solteiro (a)

2

Casado ou vive com cônguje

3

Viúvo (a)

4

Separado/divorciado

5

Religioso

Quantos anos você vive em:
*Rocas ; *Santarém; *Soledade

Anos

V) DOENÇAS CRÔNICAS
“Eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua saúde”
1

Você diria que sua saúde é excelente, muito boa, boa,
mais ou menos, ou ruim?

1

Excelente

2

muito boa

3

Boa

4

mais ou menos (passável)
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2

Algum médico ou enfermeiro disse que você tem pressão
alta ou sofre de hipertensão?
Se uma outra pessoa responder pelo participante, referir
de quem é a resposta.

3

4

5

6

7

Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você sofre
de diabetes, ou tem um nível elevado de açúcar no
sangue?

Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre de
câncer ou de um tumor maligno, ou de um câncer na
pele?

Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você sofre
de alguma doença pulmonar crônica, como bronquite
crônica, enfisema ou asma?

Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você teve
um ataque cardíaco, doença coronária, sofre de angina,
de insuficiência cardíaca ou outros problemas cardíacos?

Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você sofreu
de embolia cerebral, de acidente vascular cerebral (AVC),
de um ataque ou trombose?

5

Ruim

6

Não sei

7

Não tenho resposta

1

sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta
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8

9

10

11.

Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre de
reumatismo, de artrite ou artrose?

Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre de
depressão?

Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre de
alguma doença? (não mencionar nenhuma)
Qual :_________

Perdeu peso sem intenção de 5kg ou mais nos últimos
anos?

1

sim

2

não

3

Não sei

4

não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Nenhuma

2

Um pouco

3

mais ou menos

4

muito

5

Incapaz

1

Nenhuma

2

Um pouco

3

mais ou menos

4

muito

5

Incapaz

VI) MOBILIDADE
1

2

Você tem dificuldade de tirar ou colocar um grande
objeto como uma poltrona?

Você tem dificuldade de levantar ou transportar pesos
acima de 5kg?

120
3

4

5

6

7

Você tem dificuldade de subir uma escada de um lance?

Você tem dificuldade de caminhar 400 metros?

Você tem dificuldade de se abaixar ou de se ajoelhar?

Você tem dificuldade de pegar ou manusear pequenos
objetos com os dedos?

Você tem dificuldade de levantar os braços acima da
cabeça?

1

Nenhuma

2

Um pouco

3

mais ou menos

4

muito

5

Incapaz

1

Nenhuma

2

Um pouco

3

mais ou menos

4

muito

5

Incapaz

1

Nenhuma

2

Um pouco

3

mais ou menos

4

muito

5

Incapaz

1

Nenhuma

2

Um pouco

3

mais ou menos

4

muito

5

Incapaz

1

Nenhuma

2

Um pouco

3

mais ou menos

4

muito

5

Incapaz

VII) ÍNDICE DE KATZ (ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA)
Vou continuar lhe perguntando sobre a sua independência para fazer coisas do dia-a-dia. Gostaria que
me dissesse se é totalmente independente, se precisa de alguma ajuda ou se precisa de ajuda total para
fazer cada uma das seguintes coisas:
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1

Tomar banho
chuveiro)

(leito,

banheira

ou

I=Não recebe ajuda (entra e sai da banheira
sozinho, se este for o modo habitual de tomar banho
A=Recebe ajuda para lavar apenas uma parte do
corpo (como, por exemplo, as costas ou uma perna)
D=Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do
corpo, ou não toma banho sozinho

2

Vestir-se (pega roupas , inclusive, peças
íntimas, nos armários e gavetas, e
manuseia fechos, inclusive os de órteses
e próteses, quando forem utilizadas)

I=Pega as roupas e veste-se completamente, sem
ajuda
A=Pegas as roupas e veste-se sem ajuda, exceto
para amarrar os sapatos
D=Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se,
ou permanece parcial ou completamente s/ roupa

3

Uso do vaso sanitário (ida ao banheiro ou
local equivalente para evacuar e urinar,
higiene íntima e arrumação das roupas)

I=Vai ao banheiro ou local equivalente, limpa-se e
ajeita as roupas sem ajuda (pode usar objetos para
apoio como bengala, andador ou cadeira)
A=Recebe ajuda para ir ao banheiro ou local
equivalente, ou para limpar-se, ou para ajeitar as
roupas após evacuação ou micção, ou para usar a
comadre ou urinol à noite)
D=Não vai ao banheiro ou equivalente para
eliminações fisiológicas

4

Transferência

I=Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da
cadeira sem ajuda (pode estar usando objeto para
apoio, como bengala ou andador)
A=Deita-se e sai da cama e/ou senta-se e levantase da cadeira com ajuda
D=Não sai da cama

5

Continência

I=Controla inteiramente a micção e a evacuação
A=Tem “acidentes” ocasionais
D=Necessita de ajuda para manter o controle da
micção e evacuação; usa cateter ou é incontinente

6

Alimentação

I=Alimenta-se sem ajuda
A=Alimenta-se sozinho, mas recebe ajuda para
cortar carne ou passar manteiga no pão
D=Recebe ajuda para alimentar-se, ou é
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alimentado parcialmente ou completamente pelo uso
de cateteres ou fluidos intravenosos

VIII) ÍNDICE DE LAWTON (ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA)
Agora eu vou perguntar sobre a sua independência para fazer coisas do dia-a-dia. Gostaria que me
dissesse se é totalmente independente, se precisa de alguma ajuda ou se precisa de ajuda total para
fazer cada uma das seguintes coisas:
1

Usar o telefone

I=É capaz de discar os números e atender sem
ajuda?
A=É capaz de responder às chamadas, mas
precisa de alguma ajuda para discar os números?
D=É incapaz de usar o telefone? (não consegue
nem atender e nem discar)

2

Uso de transporte

I=É capaz de tomar transporte coletivo ou táxi
sem ajuda?
A=É capaz de usar transporte coletivo ou táxi,
porém não sozinho?
D=É incapaz de usar transporte coletivo ou táxi?

3

Fazer compras

I=É capaz de fazer todas as compras sem ajuda?
A=É capaz de fazer compras, porém com algum
tipo de ajuda?
D=É incapaz de fazer compras?

4

Preparo de alimentos

I=Planeja, prepara e serve os alimentos sem
ajuda?
A=É capaz de preparar refeições leves, porém
tem dificuldade de preparar refeições maiores sem
ajuda?
D=É incapaz de preparar qualquer refeição?

5

Tarefas domésticas

I=É capaz de realizar qualquer tarefa doméstica
sem ajuda?
A=É capaz de executar
domésticas mais leves?

somente

D=É incapaz de executar qualquer trabalho
doméstico?

tarefas
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6

I=É capaz de usar a medicação de maneira correta
sem ajuda?

Uso de medicação

A=É capaz de usar a medicação, mas precisa de
algum tipo de ajuda?
D=É incapaz de tomar a medicação sem ajuda?
7

I=É capaz de pagar contas, aluguel e preencher
cheques, de controlar as necessidades diárias de
compras sem ajuda?

Manejo do dinheiro

A=Necessita de algum tipo de ajuda para realizar
estas atividades?
D=É incapaz de realizar estas atividades?

1. Manter contato com outros
através de cartas, telefone ou
emails.

2. Visitar amigos ou familiares em
suas casas.

3. Cuidar ou dar assistências a
outros.
3.1 Cuidados pessoais
3.2 Transportar
ou
outras
obrigações
(familiares
ou
amigos.

Nunca

Não sabe fazer

Quase nunca

De vez em quando

frequentemente

Nunca
Muito frenquemente

O quanto você se sente limitado
ao fazer...?

Não sabe fazer

Quase nunca

Há duas partes para cada questão:
primeiro, eu perguntarei qual
frequência você faz certa atividade.
Depois, eu perguntarei o quanto
você se sente limitado fazendo esta
atividade.

De vez em quando

Qual frequencia você faz...?

frequentemente

Nessas questões, eu perguntarei
sobre coisas que você faz no seu
dia-a-dia.

Muito frenquemente

IX) LATE LIFE DISABILITY
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4. Cuidar da casa,
4.1 Arrumar, lavar
4.2 Fazer reparos na casa

5. Fazer trabalhos voluntários

7. Cuidar das finanças da casa.
Administrar o dinheiro, pagar
contas.

8. Cuidar com sua propria saúde.
Inclui medicamentos, alimentação,
rotina de médicos.

9. Viajar para fora da cidade por
pelo menos uma noite.

10. Participar de um programa de
atividade física regular

Nunca

Não sabe fazer

Quase nunca

De vez em quando

frequentemente

Nunca
Muito
frenquemente

Não sabe fazer

Quase nunca

De vez em quando

frequentemente

Muito
frenquemente

6. Fazer atividades de recreação
como esportes, exercícios

125
11. Convidar amigos para ir a sua
casa para comer ou conversar.

12. Sair para lugares públicos como
praças.

13. Realizar suas necessidades
pessoais como vestir, tomar banho
e ir ao banheiro

14. Realizar atividades sociais como
ir a centros comunitários ou igreja.

15. Cuidar das responsabilidades
como comprar comida, ir a
farmácia, ao banco.

16. Preparar refeições. Inclui o
planejamento, cozinhar, servir e
limpar.

X) SINTOMAS DEPRESSIVOS
« Agora eu vou ler algumas frases para você e você me diz se teve ou se sentiu durante última semana.
Tem que me dizer se foi frequente , ou se foi alguns dias, ou no inicio ou no fim da semana.»
« Para as respostas você deve me dizer de que maneira sentiu se nunca, se as vezes, se frequentemente,
se todo dia, se alguns dias, durante a última semana. »
Ler cada questão completamente incluindo todas as categorias de respostas.
Raramente
ou nunca
(menos que
1 dia)
1

Eu me chateei por coisas que normalmente não me chateavam

Poucas
vezes
(1-2
dias)

Ás
vezes
(3-4
dias)

Quase
sempre ou
sempre (57 dias)
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2

Não tive vontade de comer; estava sem apetite

3

Sinto que não consegui me livrar da tristeza mesmo com ajuda da
família e dos amigos

4

Eu me senti tão bem quanto as outras pessoas

5

Eu tive problemas para manter a concentração (prestar atenção) no
que estava fazendo

6

Eu me senti deprimido

7

Sinto que tudo que fiz foi muito custoso

8

Eu me senti com esperança em relação ao futuro

9

Eu pensei que minha vida tem sido um fracasso

10 Eu me senti com medo
11 Meu sono esteve agitado
12 Eu estive feliz
13 Eu conversei menos que o meu normal
14 Eu me senti sozinho
15 As pessoas não foram amigáveis
16 Eu me diverti
17 Eu tive crises de choro
18 Eu me senti triste
19 Eu senti que as pessoas não gostam de mim
20 Eu me sinto desanimado

XI) DECLINIO COGNITIVO(PCL)
« As vezes, as pessoas se queixam de problemas de memória, o que fazer para ter uma boa
memória. Nós vamos fazer um teste e vamos compor uma série de questões que vai nos
ajudar a detectar os problemas de memória. Se você está de acordo pode responder algumas
perguntas? »
SIM
NÃO

“Você deve responder essas perguntas sozinhas sem ajuda de outra pessoa
Qual é a data de hoje?
Correto 1

Ano

mês dia

Incorreto

0
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Que horas são?

:

Correto

1

Incorreto

0

Correto

1

Incorreto

0

Correto

1

Incorreto

0

Em que bairro nos estamos?

Correto

1

Incorreto

0

Que idade você tem?

Correto

1

Incorreto

0

Qual é sua data de nascimento?

Correto

1

Incorreto

0

Correto

1

Incorreto 0

(+ / - 2 horas)

H

Min

Que dia da semana estamos?
Qual é o
completo?

seu

endereço

Ano

Mês Dia

Qual é a idade e o nome do(a)
filho (a) mais novo da sua mãe?
Total

________

________

“Nesse momento vou mostrar algumas imagens e vou lhe perguntar o que elas representam
para você.”
Mostre as imagens ao participante e marque se a resposta é correta ou não.

Vaca

Correto

1

Incorreto

0

Barco/navio

Correto

1

Incorreto

0

Colher

Correto

1

Incorreto

0

Avião

Correto

1

Incorreto

0

Garrafa

Correto

1

Incorreto

0

Caminhão

Correto

1

Incorreto

0

Total

________

________

“Agora vou repetir todos os objetos para você olhar. Daqui a pouco vou lhe perguntar quais os
objetos que você viu.
Você pode me dizer os objetos que você viu, por favor.”

Vaca

Correto

1

Incorreto

0
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Barco/navio

Correto

1

Incorreto

0

Colher

Correto

1

Incorreto

0

Avião

Correto

1

Incorreto

0

Garrafa

Correto

1

Incorreto

0

Caminhão

Correto

1

Incorreto

0

Total

________

________

“Vou lhe contar uma história. Você vai ficar atenta, porque só vou contar uma vez. Quando eu terminar
depois de alguns segundos vou lhe perguntar e quero que você repita o que aprendeu. A história é (ler
lentamente):
Três crianças estavam sozinhas em casa quando começou a incendiar. Um bravo bombeiro
chegou a tempo entrou pela janela, entrou dentro de casa e levou as crianças para um lugar
seguro. Salvo alguns cortes e arranhões as crianças ficaram sans e salvas.”

(Peça ao participante depois de 2 minutos para dizer o que ela entendeu da história)
Três crianças

Correto

1

Incorreto

0

Incendio

Correto

1

Incorreto

0

Bombeiro que entrou

Correto

1

Incorreto

0

Crianças foram socorridas

Correto

1

Incorreto

0

Cortes e arranhões

Correto

1

Incorreto

0

Sans e salvas

Correto

1

Incorreto

0

Total

________

________

5 minutos depois de mostrar as imagens (durante essse tempo, você pode medir a pressão
arterial do participante)

“Você pode repetir os objetos que você viu a poucos minutos?”
Vaca

Correto

1

Incorreto

0

Barco/navio

Correto

1

Incorreto

0

Colher

Correto

1

Incorreto

0

Avião

Correto

1

Incorreto

0

Garrafa

Correto

1

Incorreto

0

Caminhão

Correto

1

Incorreto

0

Total

________

________
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TOTAL SCORE:
Adicionar o total de todas as seções
XII) COMPORTAMENTO DE SAÚDE/ESTILO DE VIDA
1

Atualmente você fuma?

2

Quantos cigarros você fuma por dia?

3

Faz quantos anos que você fuma?

4

Atualmente você ingere bebida alcoolica?

1

Não (Ir para questão 4)

2

Sim, ocasionalmente

3

Sim, regularmente

4

Não, mas já fumei

1

Não (Ir para próxima seção se participante
for mulher e para próximo módulo
se for homem)

5

6

7

8

Você já sentiu que deveria diminuir o consumo de
bebida alcoólica?

Alguém já criticou o seu consumo de bebida
alcoólica de modo a irritá-lo?

Você já se sentiu mal ou culpado por consumir
bebida alcoólica?

Você já tomou alguma bebida alcoólica pela manhã
para se acalmar?

2

Sim, ocasionalmente

3

Sim, regularmente

4

Não, mas já fumei

1

Sim

2

Não

3

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não
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3

Não tenho resposta

XIII) HISTÓRIA REPRODUTIVA
Somente para participantes mulheres.
1

2

3

4

5

6

7

8

Quantos anos você tinha quando teve sua última
menstruação?

Que idade tinha quando menstruou pela primeira
vez?

Você já esteve grávida?

1

idade

2

não sei

3

não tenho resposta

1

idade

2

não sei

3

não tenho resposta

1

sim

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta

Quantas vezes você engravidou?

1

vezes

Se nunca, ir para a questão 13.

2

não sei

3

não tenho resposta

Quantos partos você teve?

1

vezes

(Incluindo os natimortos e nascidos vivos)

2

não sei

3

não tenho resposta

Quantos partos de nascidos vivos?

1

Se nunca, ir para a questão 13.

2

não sei

3

não tenho resposta

Que idade tinha quando nasceu o 1˚ filho?

Que idade tinha quando nasceu o último filho?

1

vezes

idade

2

não sei

3

não tenho resposta

1

idade

vá para questão
13
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9

10

11

12

Você amamentou alguma de suas crianças?

Quantos de seus filhos você amamentou por pelo
menos 1 mês?

Você já fez histerectomia, ou seja, cirurgia para
remover seu útero, ovários ou somente útero?

Que idade você tinha quando fez a histerectomia?

2

não sei

3

não tenho resposta

1

sim

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta

1

número

2

não sei

3

não tenho resposta

1

Sim, útero e ovário

2

Sim, somente útero

3

Não

4

Não sei

5

Não tenho resposta

Ir para 13

1 Idade
2

Não sei

3

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

« Agora eu vou perguntar sobre a menopausa »
13

Você já usou, ou usa atualmente um hormônio
feminino para menopausa?

Se não, passe ao proximo módulo.
14

15

Que idade você começou a fazer uso de
hormônios femininos?

Por quanto tempo você usou hormônio para
menopausa?

1 Idade
2

Não sei

3

Não tenho resposta

1

Anos

2

Não sei

Meses
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16

Você ainda toma hormônio para menopausa?

3

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

XIV) ATIVIDADES FÍSICAS
“Vou colocar algumas questões referentes a suas atividades físicas. Essas questões sobre atividade física
você deve fazê-las por prazer.”
1

Você fez alguma dessas atividades
seguintes durante esses últimos 3 meses,
você pode dizer entre : _______________
e ontem? (os últimos 3 meses)

Ler todas as respostas e
marcar aquelas que o
participante confirmar que faz.

1

Caminhada

2

Jardinagem

3

Natação

4

Bicicleta

5

Dança social

6

Exercícios em casa

7

Corrida

8

Exercícios aeróbicos

9

Tênis

10

Pesca

11

Volleyball

12

Basketball

13

Uma outra atividade física

14

Nenhuma atividade física (ir para a 12)

Se respondeu « outra atividade física »ir para questão 2. Se não, ir para a questão 3.
2

Qual é essa outra atividade física?
Escrever somente 1

3

Durantes esses últimos três meses você fez
uma outra atividade física por prazer?

1

sim

2

não
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4

Qual foi essa outra atividade?
Escrever somente 1

5. Para cada atividade que você mencionou nas questões anteriores, você deve me dizer...

Atividade 1

____________

Atividade 2

____________

Atividade 3

___________

Atividade 4

___________

Atividade 5

Durante esses ultimos 3 meses quantas vezes
você praticou essa atividade...?

Durante quanto tempo você fez
essa atividade...?

1

Todo dia

1

1 a 15 minutes

2

Mais de 1 vez por semana

2

16 a 30 minutes

3

1 vez por semana

3

31 a 60 minutes

4

1 a 3 vezes por mês

4

mais de uma hora

5

1 vez a cada 3 meses

1

Todo dia

1

1 a 15 minutes

2

Mais de 1 vez por semana

2

16 a 30 minutes

3

1 vez por semana

3

31 a 60 minutes

4

1 vez por mês

4

mais de uma hora

5

1 vez a cada 3 meses

1

Todo dia

1

1 a 15 minutes

2

Mais de 1 vez por semana

2

16 a 30 minutes

3

1 vez por semana

3

31 a 60 minutes

4

1 vez por mês

4

mais de uma hora

5

1 vez a cada 3 meses

1

Todo dia

1

1 a 15 minutes

2

Mais de 1 vez por semana

2

16 a 30 minutes

3

1 vez por semana

3

31 a 60 minutes

4

1 vez por mês

4

mais de uma hora

5

1 vez a cada 3 meses

1

Todo dia

1

1 a 15 minutes
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___________

2

Mais de 1 vez por semana

2

16 a 30 minutes

3

1 vez por semana

3

31 a 60 minutes

4

1 vez por mês

4

mais de uma hora

5

1 vez a cada 3 meses

“Agora vou fazer algumas perguntas que estão ligadas ao tempo que você dedicou durante esses
últimos 3 meses para fazer atividades físicas que nâo são por seu prazer.”
6

7

8

Nesses últimos 3 meses durante uma
semana normal, quanto tempo você
dedicou para fazer um curso ou ir fazer
compras num supermercado ou ir a um
banco, etc.?

Nesses últimos 3 meses, durante uma
semana normal quanto tempo você
dedicou para fazer os trabalhos de casa
(reparação, manutenção da casa, cuidar
das crianças ou pessoas doentes)

Repense um pouco, nesses últimos 3
meses,
qual
dessas
afirmações
seguintes representa melhor seus
hábitos e suas atividade cotidianas?

Ler todas as respostas e
marcar aquela que o

1

Nenhum

2

Menos de 1 hora

3

Entre 1 e 5 horas

4

Entre 6 e 10 horas

5

Entre 11 e 20 horas

6

Mais de 20 horas

1

Nenhum

2

Menos de 1 hora

3

Entre 1 e 5 horas

4

Entre 6 e 10 horas

5

Entre 11 e 20 horas

6

Mais de 20 horas

1

Normalmente durante o dia eu fico sentado e
não me sinto muito bem

2

Normalmente fico em pé, ou caminho
regularmente, mas não levanto nem
transporto coisas frequentemente

3

Normalmente eu pego peso ou ainda subo
escadas e rampas regularmente

4

Normalmente faço trabalhos pesados ou pego
coisas pesadas

participante julga ter feito.

XV) SITUAÇÃO FAMILIAR
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1

Quem mora com
você?…

Marcar uma ou mais
respostas

1 Sozinha

sim

não

2 Cônjuge

sim

não

3 crianças pequenas (0 a 4 anos)

sim

não

4 crianças (acima de 5 anos)

sim

não

5 parente, irmãos ou irmãs

sim

não

6 Amigos
especifique

2

sim
______________________________

não

Quantas pessoas moram com você?

XVI) CIRCUNSTANCIA DE VIDA
« Agora eu vou fazer umas perguntas sobre os 15 primeiros anos da sua vida. »

1 Durante os 15 primeiros anos da sua vida como era a situação
econômica da sua familia?

1

Boa

2

Média

3

Pobre

4

Não sei

5

Não tenho resposta

1

não trabalhou

2

não sei

3

não tenho resposta

1

não trabalhou

2

não sei

3

não tenho resposta

1

Excelente

2

Boa

3

Falha/ruim

4

Não sei

Ler todas as opções e marque a que tiver resposta positiva.

2 Qual foi a ocupação de seu pai a maior parte de sua infância? (15
primeiros anos de vida)

3 Qual foi a ocupação da sua mãe a maior parte de sua infância? (15
primeiros anos de vida)

4 Durante os 15 primeiros anos da sua vida, você diria que sua saúde
era excelente, boa, ruim?

7 Outros,
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5
5 Durante os 15 primeiros anos da sua vida, você se lembra de
ter sofrido alguma dessas doenças?

Não tenho resposta
Sim

Não

NS

Não tenho
resposta

a) Nefrite (doença nos rins)
b) Hepatite (doença ligada ao fígado ou icterícia)
c) Rubéola
d) Tuberculose
e) Reumatismo articular agudo
f) Asma
g) Bronquite crônica
Você teve outra doença?

Especifique

Escrever aqui 3 outras
doenças significativas para
o participante

7 Durante os 15 primeiros anos da sua vida, alguma vez você ficou
hospitalizado e/ou acamado por um mês ou mais por problemas de
saúde?

8 Durante os 15 primeiros anos da sua vida, você diria que não comeu
muito bem ou passou fome?

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

1

Sim

2

Não

3

Não sei

4

Não tenho resposta

XVII) ADVERSIDADE NA INFÂNCIA
« Agora eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre as dificuldades que você e sua família possam
ter passado durante a sua infância (nos primeiros 15 anos de vida) »
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1

2

3

4

Seu pai ou sua mãe ficou sem trabalhar por um longo
período quando eles queriam estar trabalhando?

Algum de seus pais bebeu ou usou drogas frequentemente
que causou problemas para sua família?

Seus pais divorciaram-se ou separaram-se?

Sua mãe, pai ou ambos morreram durante a sua infância?

1

sim

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta

1

sim

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta

1

sim

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta

1

sim (especifique)
mãe
pai

Se responder SIM, especifique qual ou se ambos morreram.

ambos

5

6

Você foi testemunha de violência física entre aqueles
próximos de você (como entre seus pais, ou seus pais e
irmãos)?

Você sofreu algum abuso fisicamente por alguém próximo a
você?

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta

1

sim

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta

1

sim

2

não

3

não sei

4

não tenho resposta
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XVIII) ESCOLARIDADE

1 Quantos anos você estudou?
2 Você sabe ler e escrever?

3 Qual o seu nível de escolaridade?

1

Não, nem sei ler nem escrver

2

Entendo o que leio mas não sei escrver

3

Sim, sei ler e escrever

1

0-4 anos

2

5-8 anos

3

1º grau incompleto

4

1ª grau completo

5

2º grau incompleto

6

2º grau completo

7

Nível superior

8

Pós-graduação

9

Não sei

XIX) RENDAS
1 Quais são suas rendas?

2 Qual sua renda mensal?

1

Aponsentadoria ou pensão

2

Ajuda de familiares em outro país

3

Ajuda de familiares aqui

4

Renda de alugel ou de empresas

5

Recebe ajuda do governo (ajuda social)

6

Outras, especifique ___________

7

Nenhuma

8

Não sei

9

Não tenho resposta

1

Nenhum

2

Menos que 1 salário
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3 Você acha que sua renda é satisfatória para suas
necessidades?

3

1 a 3 salários

4

4 a 5 salários

5

Mais de 5 salários

1

Muito bem

2

Conveniente

3

Não muito bem

4

Não é sufuciente

XX) HISTÓRIA PROFISSIONAL
1

O que você fez nessa última semana...

Ler todas as opções e marcar as que teve
resposta positiva

2

Qual foi a ocupação ou profissão que você fez
a maior parte da sua vida?

1

Trabalhou

2

Tinha um emprego mas não foi trabalhar

3

Trabalhou numa empresa familiar ou firma
familiar sem receber salário

4

Procurou um emprego

5

Fez trabalhos domésticos

6

Esteve aposentado ou recebendo pensão

7

Esteve temporariamente incapaz e não
pode trabalhar

8

Esteve permanentemente incapaz e não
pode trabalhar

9

Não trabalhou

10

Não sabe

11

Não tem resposta

Resposta escrita:

1

Não sabe

2

Não tem resposta
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XXI) VIOLÊNCIA
Nos últimos 6 meses...
1 Com que frequência seu companheiro...
Nunca

Raramente

As
vezes

Com
bastante
frequencia

Frequentemente

Raramente

As
vezes

Com
bastante
frequencia

Frequentemente

Raramente

As
vezes

Com
bastante
frequencia

Frequentemente

Feriu fisicamente você?
Insultou ou fez você se sentir
inferior?
Ameaçou você com uma arma?
Gritou ou xingou você?
2

Com que frequência alguém da sua familia...
Nunca

Feriu fisicamente você?
Insultou ou fez você se sentir
inferior?
Ameaçou você com uma arma?
Gritou ou xingou você?
3

Alguma vez você teve um parceiro que...
Nunca

Feriu fisicamente você?
Insultou ou fez você se sentir
inferior?
Ameaçou você com uma arma?
Gritou ou xingou você?
4

Alguma vez você teve algum membro da família que..
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Nunca

Raramente

As
vezes

Com
bastante
frequencia

Frequentemente

Feriu fisicamente você?
Insultou ou fez você se sentir
inferior?
Ameaçou você com uma arma?
Gritou ou xingou você?

XXII) VITIMIZAÇÃO
1)

Nos ultimos 12 meses, você foi insultada ou ameaçada por um estranho?

( ) SIM ( ) NÃO

1a)

Por causa desse evento, você precisou de atenção médica (você procurou um
hospital de emergência ou médico)

( ) SIM ( ) NÃO

2)

Nos últimos 12 meses, você foi roubado por um estranho?

( ) SIM ( ) NÃO

(se sim, pergunte a 2a)
2a)

Devido esse evento, você precisou de atenção médica (você procurou um
hospital de emergência ou médico)

( ) SIM ( ) NÃO

3)

Nos últimos 12 meses, você foi atacada por um estranho?

( ) SIM ( ) NÃO

(se sim, pergunte a 3a)
3a)

Devido esse evento, você precisou de atenção médica (você procurou um
hospital de emergência ou médico)

4)

Alguma vez você foi roubada por um estranho?

( ) SIM ( ) NÃO

( ) SIM ( ) NÃO

(se sim, pergunte a 4a)
4a)

Por causa desse evento, você precisou de atenção médica (você procurou
um hospital de emergência ou médico)

( ) SIM ( ) NÃO

5)

Alguma vez você foi atacada por um estranho?

( ) SIM ( ) NÃO

(se sim, pergunte a 5a)
5a)

Devido esse evento, você precisou de atenção médica (você procurou um
hospital de emergência ou médico)

XXII) ACESSO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

( ) SIM ( ) NÃO
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1

2

3

4

5

Quando foi a última vez que você precisou de
serviços de saúde (unidade de saúde, hospital, etc)?

Você procura regularmente um médico ou uma
Unidade de Saúde?

Você tem plano de saúde privado?

A ultima vez que você precisou de assistência a
saúde, você conseguiu essa assistência?

Quais razões melhor descreve por que você não
conseguiu assistência médica?

1

No útimos 30 dias

2

Entre 1 mês ou menos que 1 ano atrás

3

Entre 1 ano e menos que 2 anos atrás

4

Entre 2 anos e menos que 3 anos atrás

5

Entre 3 anos e menos que 5 anos atrás

6

Mais do que 5 anos atrás

7

Nunca precisou

1

SIM

2

NÃO

1

SIM

2

NÃO

1

SIM (Vá para o próximo módulo)

2

NÃO ((vá para a Q.5)

1

Não pode pagar o custom da consulta

2

Não tinha transporte

3

Não pode pagar o custo do Transporte

4 O serviço de saúde não tinha remédios
ou equipamentos adequados
5

Não encontrou profissional habilitado

6 Você foi tratamento mal
anteriormente
7
Não teve tempo por causa do
trabalho ou outros compromissos
8

Você não sabia que lugar procurar

9
Você achou que não estava doente o
suficiente
10
Você tentou mas foi negada a
assistência
11

Outras razões
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Par a nos ajudar a terminar essa entrevista você tem alguma pergunta.
Você nos dá a permissão para entrar em contato com você durante 2 ou 3 anos, caso seja preciso
refazer novas perguntas para essa pesquisa?
1

SIM

2

NÃO

Você nos dá permissão para recontactar para outras pesquisas?
1

SIM

2

NÃO

Observação: Outros problemas de saúde que você ouviu ou percebeu durante a entrevista.
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APÊNDICE 2
Pressão arterial (1)
A Pressão arterial não é medida nos seguintes casos :
A) Erupções cutâneas ou incisões nos dois braços

Sim

Não

B) Outras razões, especifique em seu formulário de triagem

Pressão arterial foi medida em: A)

Braço direito B)

Braço esquerdo

Primeira medida da pressão arterial (antes do questionário):
1)________/_________mmHg

2)________/________mm

3)________/________mm

Hg

Hg

Pressão arterial (2)
Pressão arterial foi medida em:
A)

Braço direito

B)

Braço esquerdo

Segunda medida da pressão arterial (durante o questionário):
1)________/_________mmHg

2)________/________mm

3)________/________mm

Hg

Hg

Formulário de Medidas Antropométricas
O peso não foi mensurado pelas questões seguintes :
A) A pessoa não consegue ficar em pé na balança

Sim

Não

B) Outras rezões, especificar ______________________

A altura não foi mensurada pelas questões seguintes :
A) A pessoa não consegue ficar em pé sobre a estadiômetro
B) Outras razões , especificar _____________________

Escrever as medidas
1) Peso : _____.___ Kg
2) Relação Cintura-quadril: _____.___ cm
3) Altura: _____._____ cm

Sim

Não
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APÊNDICE 3
Estudo sobre o stress, a saúde física e a memória.
Segue algumas instruções.
É muito importante,não escovar os dentes, não comer ou beber 30 minutos antes de pegar a
amostra da saliva.
Você pode lavar a boca com água 15 minutos antes de pegar uma amostra.
No lugar indicado, você escreve a hora exata que você recolheu a saliva (hora da retirada) e a
hora que você preencheu a folha de roteiro (hora atual).
Por favor coloque as amostras na geladeira assim que possível após recolher a saliva.
Se você alguma pergunta pode nos encontrar neste número:
Telefone :____________
OBRIGADO

Guia de recolhimento da saliva

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Retirar do o algodão de dentro do tubo correspondente ao horário.
Colocar na boca e deixar por 2 minutos mexendo de um lado para o outro. É
importante não morder.
Na folha com o nome « Folha de Roteiro – Amostra », escrever a hora exata do
recolhimento da saliva.
É importante completar a folha de roteiro ao mesmo tempo de cada recolhimento da
saliva.
Colocar todos os tubos dentro da geladeira o mais rápido possível. Se por acaso não
puder colocar imediatamente após a coleta, você continua a coleta e coloca na
geladeira na mesma noite se possível. Enquanto espera, evitar as possíveis variações
de temperatura intensas e conservar a coleta em temperatura ambiente.
Não deixe de nos comunicar se tiver alguma dúvida.

Guia de recolhimento da urina
7. Começar a coletar a urina a partir as 18:00 da noite.
8. Recolher toda a urina até 06:00 da manhã do dia seguinte
9. Recolher toda urina no mesmo pote e colocar na geladeira.
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Horário das coletas
Código

Hora da coleta

Instrução especial

Coleta-1

Ao acordar

Não usar escova de dentes, nem
beber ou comer antes da coleta

Saliva
Coleta – 2

30 minutos
após acordar

Saliva

Coleta – 3

60 minutos

Saliva

após acordar

Coleta – 4

Depois do meio dia :

Saliva

Às 15h

Coleta – 5

Não usar a escova, beber ou comer
entre a 1ª e a 2ª coleta

Não comer ou beber pelo menos
30 minutos antes da coleta

18 horas

Iniciar a coleta da urina só parar as
06h da manhã

Antes de dormir

Não comer ou beber pelo menos
30 minutos antes da coleta

Urina
Coleta – 6
Saliva

Não usar a escova, beber ou comer
entre a 1ª e a 2ª coleta

Horário da Coleta de Sangue
Data :___________Horário:_________
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Folha de roteiro da amostra
Dia 1 - 1
Dia 1:

(dia) /

(mês) / 2010

Atenção :
Você não deve nem comer, nem beber, nem escovar os dentes, nem usar a dentadura 30
minutos antes de fazer o recolhimento da saliva, se possível.
Durante, você pode beber água 15 minutos antes da coleta se desejar.
Dia 1 - 1 :
Ao acordar
Hora da coleta (HH:MM) :_________________Hora atual (HH:MM) :
1.

Para as atividade seguintes indique o que você fez nessas últimas horas (escrever 1 para
sim e 2 para não)
Sim

Não

a) Você comeu nas últimas horas?

1

2

b) Você tomou alguma bebida alcoolica nas últumas horas?

1

2

c) Você fez algum exercício nas últimas horas?

1

2

1

2

d) Você tomou algum medicamento ou vitamina nesses últimas horas?
Se sim, quais? _____________________________________________
2.

A quem horas você se deitou ontem a noite? (HH:MM) _______

3.

A que horas você se levantou hoje de manhã? (HH:MM) ____________

4.

Quantas horas de sono você tev a noite passada?

5.

Qantas vezes você se levantou ontem à noite? _________ vezes

_ hora(s)

minuto (s)

Por favor, se for possivel preciso saber quais razões você precisou se levantar.(ex. : urinar,
etc)_________________________________________________________
6.

Como você dormiu a noite passada? (Escolher somente uma resposta)

Muito bem..............................1

Mal..............................3

Bem.......................................2

Muito mal.....................4
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7.

Por favor, para cada item nomeado abaixo, marcar a resposta que define melhor coo você
se sentiu esses últimos 30 minutos.
Não muito

Um pouco

Moderadamente

Muito

Extremamente

a)

Sonolento(a)

1

2

3

4

5

b)

Bom humor

1

2

3

4

5

c)

Depressivo(a)

1

2

3

4

5

d)

Contente

1

2

3

4

5

e)

Estressado(a)

1

2

3

4

5

Por favor, colocar a coleta da saliva na geladeira assim que possível

Folha de roteiro- Amostra
Dia 1 - 2

Você não deve comer, nem beber, se possível, entre as coletas da saliva.
Você pode beber água 15 minutos antes da coleta, se desejar.

Dia 1 - 2 :
30 minutos depois de acordar

Hora da coleta (HH:MM) :

1.

Hora atual (HH:MM) :

Para as atividade seguintes indique o que você fez nessas últimas horas (escrever 1 para
sim e 2 para não)
Sim

Não

a) Você comeu nas últimas horas?

1

2

b) Você tomou alguma bebida alcoolica nas últumas horas?

1

2

c) Você fez algum exercício nas últimas horas?

1

2
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2. Por favor, para cada item nomeado abaixo, marcar a resposta que define melhor coo você
se sentiu esses últimos 30 minutos.
Não muito

Um pouco

Moderadamente

Muito

Extremamente

a)

Sonolento(a)

1

2

3

4

5

b)

Bom humor

1

2

3

4

5

c)

Depressivo(a)

1

2

3

4

5

d)

Contente

1

2

3

4

5

e)

Estressado(a)

1

2

3

4

5

Por favor, colocar a coleta da saliva na geladeira assim que possível

Folha de roteiro- Amostra
Dia 1 - 3
Você não deve comer, nem beber, se possível, entre as coletas da saliva.
Você pode beber água 15 minutos antes da coleta, se desejar.

Dia 1 - 3 :
60 minutos depois de acordar
Hora da coleta (HH:MM) :

1.

Hora atual (HH:MM) :

Para as atividade seguintes indique o que você fez nessas últimas horas (escrever 1 para
sim e 2 para não)
Sim

Não

a) Você comeu nas últimas horas?

1

2

b) Você tomou alguma bebida alcoolica nas últumas horas?

1

2

c) Você fez algum exercício nas últimas horas?

1

2
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2. Por favor, para cada item nomeado abaixo, marcar a resposta que define melhor coo você
se sentiu esses últimos 30 minutos.
Não muito

Um pouco

Moderadamente

Muito

Extremamente

a)

Sonolento(a)

1

2

3

4

5

b)

Bom humor

1

2

3

4

5

c)

Depressivo(a)

1

2

3

4

5

d)

Contente

1

2

3

4

5

e)

Estressado(a)

1

2

3

4

5

Por favor, colocar a coleta da saliva na geladeira assim que possível

Folha de roteiro- Amostra
Dia 1 - 4
Você não deve comer, nem beber, se possível, entre as coletas da saliva.
Você pode beber água 15 minutos antes da coleta, se desejar.

Dia 1 - 4 :
Entre o meio-dia e 15 horas
Hora da coleta (HH:MM) :

1.

Hora atual (HH:MM) :

Para as atividade seguintes indique o que você fez nessas últimas horas (escrever 1 para
sim e 2 para não)
Sim

Não

a) Você comeu nas últimas horas?

1

2

b) Você tomou alguma bebida alcoolica nas últumas horas?

1

2

c) Você fez algum exercício nas últimas horas?

1

2
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2. Por favor, para cada item nomeado abaixo, marcar a resposta que define melhor coo você
se sentiu esses últimos 30 minutos.
Não muito

Um pouco

Moderadamente

Muito

Extremamente

a)

Sonolento(a)

1

2

3

4

5

b)

Bom humor

1

2

3

4

5

c)

Depressivo(a)

1

2

3

4

5

d)

Contente

1

2

3

4

5

e)

Estressado(a)

1

2

3

4

5

Por favor, colocar a coleta da saliva na geladeira assim que possível

Folha de roteiro- Amostra
Dia 1 - 5
Você não deve comer, nem beber, se possível, entre as coletas da saliva.
Você pode beber água 15 minutos antes da coleta, se desejar.

Dia 1 - 5 :
Antes de dormir
Hora da coleta (HH:MM) :

1.

Hora atual (HH:MM) :

Para as atividade seguintes indique o que você fez nessas últimas horas (escrever 1 para
sim e 2 para não)
Sim

Não

a) Você comeu nas últimas horas?

1

2

b) Você tomou alguma bebida alcoolica nas últumas horas?

1

2

c) Você fez algum exercício nas últimas horas?

1

2
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2. Por favor, para cada item nomeado abaixo, marcar a resposta que define melhor coo você
se sentiu esses últimos 30 minutos.
Não muito

Um pouco

Moderadamente

Muito

Extremamente

a)

Sonolento(a)

1

2

3

4

5

b)

Bom humor

1

2

3

4

5

c)

Depressivo(a)

1

2

3

4

5

d)

Contente

1

2

3

4

5

e)

Estressado(a)

1

2

3

4

5

Por favor, colocar a coleta da saliva na geladeira assim que possível
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ANEXOS
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