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Resumo 

 

Introdução: A atividade física é um dos principais componentes de um estilo de vida 

saudável, responsável por muitos benefícios à saúde. Apesar de ser considerada um 

importante comportamento tanto para a prevenção de doenças como para a 

promoção da saúde é evidente a alta prevalência do sedentarismo na população 

idosa. Os questionários são instrumentos práticos e viáveis para avaliação dos 

níveis de atividade física. Entretanto, podem apresentar limitações em faixas etárias 

mais avançadas. Os acelerômetros são sensores de movimento que fornecem 

dados mais objetivos da atividade física e surgem como um padrão confiável de 

mensuração. Objetivo: determinar a validade do Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ) adaptado para idosos através da acelerometria em idosas. 

Métodos: 57 mulheres idosas com idade média de 66,05 ± 5,98 anos, que 

participavam de programas de cuidado à hipertensão arterial sistêmica e incentivo à 

prática de atividade física foram avaliadas quanto às medidas objetivas e subjetivas 

da atividade física. O acelerômetro foi utilizado por um período de 07 dias 

consecutivos, 24 horas por dia e posteriormente foi aplicado o IPAQ. Os dados 

foram analisados utilizando medidas de tendência central e dispersão para 

caracterização da amostra de acordo com as variáveis coletadas. Para verificar a 

validade entre os dados foi utilizado o teste de Correlação de Spearman, 

considerando um nível de significância de p<0,05. Resultados: Com relação às 

categorias de atividade física obtidas pelo IPAQ, 46,4% desenvolveram atividade 

física considerada moderada, seguidas de nível alto (30,3%) e 23,2% um nível 

baixo. Houve correlação negativa apenas entre o tempo auto-reportado gasto 

sentado e o tempo gasto avaliado pela acelerometria em atividades leves (r = -0,408; 

p = 0,003) e o nível de atividade média (counts/min) via acelerometria com os níveis 

de atividade física obtidos pelo IPAQ (r = 0,297; p = 0,036). Conclusão: A partir dos 

resultados consideramos que o IPAQ utilizado em mulheres idosas apresenta níveis 

de validade de moderado a baixo de acordo com as medidas de acelerometria.  A 

avaliação das atividades sedentárias apresentou níveis aceitáveis quando 

comparado à acelerometria; no entanto, as atividades de níveis moderadas (r = 

0,096; p > 0,05) a vigorosas (r = - 0,098; p > 0,05) não foram correlacionadas o que 



demonstra a inabilidade da utilização do IPAQ na avaliação deste tipo de atividade 

em mulheres idosas.  

 

Palavras-chave: atividade física, idoso, estudos de validação, avaliação 

concorrente. 
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Abstract 

 

Introduction: Physical activity is one of the main components of a healthy lifestyle, 

responsible for many health benefits. Despite being considered important for both 

disease prevention and health promotion there is high prevalence of sedentary 

behavior in the elderly population. Questionnaires are practical and feasible 

instruments for assessing levels of physical activity. However, they may have 

limitations in older age ranges. Accelerometers, movement sensors that make 

physical activity data more objective, emerge as reliable measuring devices. Aim: 

Determine the validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

adapted for elderly with accelerometry in elderly women.  Methods: 57 elderly 

women, with mean age of 66.05 ± 5.98 years who took part in hypertension control 

and physical activity incentive programs were assessed in relation to objective and 

subjective measures of physical activity. The accelerometer was used for 07 

consecutive days, 24 hours per day before the IPAQ was applied. Data were 

analyzed using measures of central tendency and dispersion to characterize the 

sample according to variables collected. To check the validity of the data we used the 

Spearman correlation test, considering a significance level of p <0.05. Results: With 

respect to the categories of physical activity obtained by IPAQ, 46.4% developed 

moderate physical activity, followed by a high (30.3%) and low level (23.2%). There 

was a negative correlation only between self-reported time spent sitting and time 

spent on light activities as measured by accelerometry (r = - 0.408; p = 0.003) and 

mean activity level (counts/min) with physical activity levels evaluated by IPAQ (r = 

0.297; p = 0.036). Conclusion: The IPAQ used in elderly women shows moderate to 

low validity levels according to accelerometry measures. Assessment of sedentary 

activities exhibited acceptable levels compared to accelerometry; however, moderate 

(r = 0.096; p > 0.05) to vigorous (r = 0.098; p > 0.05) activities were not correlated, 

demonstrating the inability of IPAQ to evaluate this type of activity in elderly women. 

 

Keywords: physical activity, elderly, validation studies, concurrent assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 



1.1 Envelhecimento, Atividade Física e Instrumentos de Avaliação 

  

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é 

um fenômeno mundial relacionado com o aumento da expectativa de vida(1). Esse 

crescimento traz mudanças e desafios para a sociedade em seus diferentes 

aspectos, tanto sociais, políticos, econômicos e culturais, quanto aqueles 

relacionados à saúde. Este último, talvez, seja o mais enfatizado e preocupante, 

uma vez que a maioria dos idosos apresenta ao menos uma doença crônica e 

limitações de saúde(2). 

Estima-se que até 2020 o número de idosos no mundo irá dobrar(3). A 

população idosa somava 590 milhões de pessoas em 2002, com a previsão de que 

esse contingente perfaça um total de 1, 2 bilhão em 2025 em todo o mundo. A faixa 

etária com maior crescimento na maioria dos países em desenvolvimento está acima 

de 60 anos(4). Projeta-se que, no Brasil, em 2020, 11% da população tenha 60 anos 

ou mais(3). Em termos absolutos seremos, em 2025, a sexta maior população de 

idosos do mundo(4) e espera-se que a expectativa de vida chegue a 80 anos nessa 

mesma época(5). 

 Em decorrência das várias alterações fisiológicas e funcionais peculiares ao 

grupo de idosos, inúmeros agravos à saúde poderão surgir, tornando-os mais 

vulneráveis às doenças crônicas(6). Apesar do processo de envelhecimento não 

estar, necessariamente, relacionado à doenças e incapacidades(7), um estilo de vida 

inativo, que muitas vezes acompanha esse processo, é o que favorece o surgimento 

de incapacidades e dependência(8). 

A atividade física realizada regularmente permite aos idosos uma maior 

qualidade de vida, limitando as degenerações conseqüentes do envelhecimento e 

permitindo uma forma de vida mais independente. Apesar de ser considerada um 

importante meio tanto para a prevenção de doenças como para a promoção da 

saúde é evidente a alta prevalência do sedentarismo na população idosa(9). 

Dado que a atividade física habitual ou regular pode ser definida como 

qualquer movimento do corpo produzido pelas contrações do sistema 

musculoesquelético e que resulta num aumento substancial de energia despendida 

acima dos níveis de repouso, logo, pode ser definida operacionalmente por todos os 



movimentos da vida diária. Isso inclui o trabalho, atividades da vida diária, 

recreativas, exercícios e atividades desportivas(10, 11). 

A atividade física tem um lugar de destaque, pois promove diversos 

benefícios para a saúde, e está associada com reduzido risco para doença 

coronariana(12), hipertensão arterial sistêmica(13), acidente vascular encefálico(14), 

obesidade(15), câncer de mama(16), depressão(17) e diminuição da mortalidade em 

geral(18).  

Não está claro ainda qual o melhor tipo e nível de prática de atividade física, 

uma vez que esses variam acentuadamente em diferentes estudos(19). De acordo 

com Carvalho et al(20), benefícios significativos para a saúde já podem ser obtidos 

com atividades relativamente baixas, comuns no cotidiano, como andar, subir 

escadas, pedalar e dançar. No entanto, para Lee e Paffenbarger(21), tais atividades 

devem ser realizadas com média ou alta intensidade para apresentarem benefícios 

consideráveis, estando ainda associadas à redução das taxas de mortalidade. 

Comumente, recomendações são de que todas as pessoas engajem-se em 

um mínimo de 30 minutos por dia de pelo menos atividade física de intensidade 

moderada, na maioria, se não em todos os dias da semana(19; 22). 

O certo é que a atividade física deve ser avaliada e orientada em termos de 

intensidade, freqüência, duração e progressão. Sua escolha deverá ser norteada de 

acordo com as preferências individuais, respeitando as limitações impostas pela 

idade(23).  

 O conhecimento sobre a interação entre atividade física diária e saúde requer 

um método objetivo e confiável de avaliação da atividade física em indivíduos da 

comunidade. Este método deve ser adequado para mensurar a atividade durante 

longos períodos, o suficiente para ser representativo da vida diária normal e com o 

mínimo de desconforto para os sujeitos, podendo ser aplicável a grandes 

populações(24). 

A medida da atividade física nos diversos grupos populacionais se torna algo 

muito complexo e requer uma série de cuidados na escolha do instrumento 

apropriado. A dificuldade de um instrumento que se caracterize como “padrão ouro”, 

ou seja, que apresente classificação boa para todas as variáveis questionadas por 

um instrumento de medidas, ainda é inquietante(25). 



Há um grande número de técnicas para a avaliação da atividade física, cada 

qual com seu poder e limitação, e são utilizadas em uma variedade de cenários, 

desde pesquisas laboratoriais a estudos com grandes grupos populacionais(26).  

A água duplamente marcada é uma das mais acuradas e válidas ferramentas 

usadas na avaliação do gasto energético total. Entretanto, o método é limitado 

devido seu alto custo e os esforços metodológicos envolvidos. Além disso, não 

provê informação sobre o tipo, intensidade e duração de cada atividade 

desenvolvida. Métodos alternativos validados pela água duplamente marcada são 

necessários para estudos de intervenção e pesquisas epidemiológicas(27). 

Sensores de movimento oferecem um meio objetivo e não invasivo de 

capturar os movimentos do corpo e estão emergindo como uma alternativa viável na 

avaliação da atividade física(28). 

O pedômetro é um contador mecânico que grava movimentos de passos em 

resposta à aceleração vertical do corpo. Apesar de apresentar um custo 

relativamente baixo, os pedômetros não são sensíveis às atividades sedentárias, a 

exercícios isométricos e às atividades que envolvam os membros superiores, além 

dos movimentos realizados nos demais eixos(29). 

Os acelerômetros, um tipo de sensor de movimento, são sensíveis à variação 

na aceleração do corpo em um ou nos três eixos(30), proporcionando mensurações 

objetivas e detalhadas sobre freqüência, intensidade e duração da atividade física(30, 

31). Podem ser usados por um período relativamente longo de tempo, tendo o 

potencial de superar algumas das limitações de outros métodos(32). Têm se tornado 

crescente em pesquisas como instrumentos para mensurar relações entre atividade 

física e saúde física(33), porém, seus dados ainda são escassos na população 

idosa(32). 

Quando a preocupação é de alcançar grandes grupos populacionais, 

instrumentos de precisão, fácil aplicação e de baixo custo são fundamentais. Muitos 

estudos têm sido desenvolvidos procurando validar estes tipos de instrumentos 

conhecidos como questionários ou recordatórios(34). 

Segundo Gerdhem(32), devido seu baixo custo e fácil administração, os 

métodos auto-reportados são os mais comumente utilizados para se avaliar a 

atividade física. Entretanto, o uso de testes auto-avaliativos para esta estimativa é 



problemática porque são conhecidos por terem substanciais limitações para 

avaliação acurada em sujeitos de qualquer idade. 

De acordo com Barnes(35) e Murphy(36), estes métodos são fáceis de 

administrar e podem prover informações dos tipos de atividades desenvolvidas. 

Entretanto, podem não capturar adequadamente a quantidade total de atividades 

que os sujeitos ocupam-se diariamente durante todo o decorrer do dia, tendendo a 

indagar sobre um número limitado de atividades específicas. 

Para Ilha(30), embora possua uma vantagem quanto ao custo e abrangência 

dos estudos, o uso de questionários apresenta algumas desvantagens no emprego 

de levantamentos, pois não oferece uma estimativa tão precisa do gasto energético 

quanto os métodos diretos. Isto também foi observado por Davis e Fox(37), 

acrescentando ainda que, nos idosos, respostas aos questionários podem ser 

influenciadas por prejuízo na capacidade cognitiva, redução na velocidade de 

processamento das informações e flutuações de humor e ansiedade. Interpretações 

dos diferentes níveis de intensidade de atividade física podem ser afetados pelo 

grau de incapacidade física em vez da intensidade. 

Ainda, a recordação da atividade requerida para cada medida é uma tarefa 

cognitiva desafiadora e pode revelar limitações de memória e lembranças, 

particularmente entre os idosos. Além disso, idosos são mais prováveis de engajar-

se em atividade física de intensidade leve a moderada, os mais difíceis tipos de 

atividade para recordar-se(28). 

A classificação da intensidade da atividade física e a estimativa do gasto 

calórico a ela associado são aspectos importantes. A utilização da Unidade 

Metabólica (MET) é uma das abordagens mais frequentemente utilizadas, podendo 

ser categorizadas em leve (< 3 METs), moderada (de 3 a 6 METs) ou vigorosa (> 6 

METs). Entretanto, nem todos os indivíduos executam as mesmas atividades da 

mesma forma, uns fazendo-as mais vigorosamente que outros. Habitualmente, os 

questionários de atividades físicas e as tabelas de conversão calórica constituem as 

ferramentas das quais se lança mão para avaliar o perfil de atividades cotidianas e a 

energia gasta(38). Questionários de atividade física poderiam ser uma abordagem 

viável para estimativas de dispêndio energético em grandes populações, mas não 

está claro se qualquer destes questionários são válidos para este fim(39).  

 



Assim, diante das dificuldades para se obter medidas de atividade física 

internacionalmente comparáveis, a Organização Mundial de Saúde, o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e o Instituto Karolinska da 

Suécia reuniram proeminentes pesquisadores da área a fim de desenvolverem e 

testarem um instrumento para medidas de atividade física de uso internacional. Este 

grupo iniciou, então, o desenvolvimento do Questionário Internacional de Atividades 

Físicas (International Physical Activity Questionnaire, IPAQ) em suas diferentes 

versões. Inicialmente, estudo piloto aconteceu entre 1998 – 1999 e oito versões do 

questionário foram desenvolvidas, sendo quatro curtas e quatro longas. Para 

determinar as propriedades de mensuração deste questionário, estudos de validade 

e reprodutibilidade foram realizados em catorze centros em doze países no ano de 

2000(40). 

Estudos visando determinar a confiabilidade e validade do instrumento 

demonstraram que o IPAQ é um instrumento com boa estabilidade de medidas e 

precisão aceitável para uso em estudos populacionais com adultos jovens e de meia 

idade(40, 41). 

Apesar do IPAQ não se tratar de um instrumento específico para idosos, 

Benedetti et al(42,43) validaram o IPAQ para idosos brasileiros, utilizando como  

referência o pedômetro e o diário de atividade física (DAF) em amostra de 41 

mulheres e 29 homens acima de 60 anos, respectivamente. A reprodutibilidade em 

ambos os sexos foi considerada alta. Quanto à validade, os indicadores foram 

baixos. 

A atividade física total mensurada pela acelerometria é hoje freqüentemente 

utilizada como medida de critério para a validação de questionários(37), pois, apesar 

das limitações encontradas pelos últimos, faz-se necessária na investigação de 

grandes grupos populacionais. 

 

1.2 Justificativa 

 

A identificação do nível de atividade física em grupos etários específicos da 

população tem servido como parâmetro importante na formulação de políticas 



públicas que favoreçam a mudança de um estilo de vida mais ativo. Identificar 

instrumentos que avaliem o nível da atividade física do idoso representam uma 

importância para o campo da pesquisa, a fim de construir intervenções que orientem 

práticas coerentes com a realidade dessa população e que possam controlar 

problemas relacionados ao sedentarismo. 

Sabe-se da grande dificuldade de se obter estas medidas em indivíduos 

idosos, principalmente em estudos que envolvem grande número de pessoas, 

situação em que os questionários se mostram os instrumentos práticos e comuns 

para a avaliação da atividade física e a opção de maior viabilidade. Seu baixo custo 

e facilidade na administração tornam-nos atraentes para as pesquisas. Porém, deve-

se analisar e observar as variáveis que podem caracterizar as limitações deste tipo 

de instrumento, como a forma de aplicação e adequação à população. 

 O IPAQ é um questionário largamente utilizado que aborda várias dimensões 

da atividade (atividades no trabalho, transporte, domésticas, lazer e tempo gasto 

sentado), além de ser amplamente utilizado na avaliação do nível de atividade física 

habitual de populações adultas jovens e de meia idade, tendo sua utilização se 

estendido para a população idosa. Entretanto, há um número reduzido de estudos 

de validação do IPAQ, onde tais estudos tiveram sua validade concorrente 

determinada por sensores uniaxiais, como os pedômetros. 

Sendo assim, a utilização de um questionário confiável e completo seria um 

importante instrumento para se trabalhar em estudos epidemiológicos em idosos na 

caracterização da atividade física, uma vez que existe uma carência de instrumentos 

padronizados, que aborde diversos aspectos da atividade física e com bom nível de 

precisão. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 



- Analisar a validade concorrente do Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ, forma longa, última semana) adaptado para idosos por meio da acelerometria 

em mulheres idosas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Estimar os níveis de atividade física desempenhados pelas idosas.  

- Identificar a relação do tempo despendido em atividades de diferentes intensidades 

obtidos pela acelerometria com o tempo despendido em diferentes intensidades 

obtidos pelo IPAQ.  

- Correlacionar o nível médio de atividade (counts/minuto) obtido pela acelerometria 

como o tempo despendido em diferentes intensidades e o nível de atividade física 

obtidos pelo IPAQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 



2.1 Caracterização do estudo 

 

Trata-se de um estudo de acurácia onde se avaliou a validação concorrente 

de um questionário de medidas de atividade física (IPAQ). 

 

2.2 Participantes 

 

 Um total de 57 mulheres idosas que participavam de programas de cuidado à 

hipertensão arterial sistêmica e incentivo à prática de atividade física fizeram parte 

da pesquisa após a análise dos critérios de inclusão e exclusão. 

 

2.3 Critérios de inclusão 

 

Foram considerados como critérios de inclusão para o estudo:  

a) Idade igual ou superior a 60 anos (de acordo com a classificação da Organização 

Mundial de Saúde);  

b) Gênero feminino; 

 c) Ausência de limitações articulares importantes em MMII;  

d) Participação voluntária na pesquisa; 

e) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

2.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas do estudo as idosas que apresentaram: 



a) Limitações maiores para atividades físicas diárias que impossibilitassem a 

realização das atividades rotineiras (por exemplo, comprometimento neurológico, 

fraturas, etc); 

 b) Alterações psicoemocionais que as impedissem de acompanhar a abordagem 

terapêutica;  

c) Incapacidade de compreender e responder aos questionários. 

 

2.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

- Acelerômetro Actigraph GT3X (Actigraph LLC, Pensacola, FL): Medidas objetivas 

da atividade física foram coletadas a partir do Actigraph GT3X (Actigraph LLC, 

Pensacola, FL), o qual provê ambas a duração e a intensidade em counts/unidade 

de tempo (epochs) da atividade física. O acelerômetro armazena e reporta a 

atividade física em forma de counts (unidades de movimento), que representam uma 

medida quantitativa da atividade física sobre uma determinada época desejada.  

O monitor consiste em um sensor de movimentos triaxial, com dimensões de 

8,5 x 3,8 x 1,5 cm, pesando quarenta e oito gramas, designado a registrar os 

movimentos do corpo nos três planos (vertical, horizontal ântero-posterior e 

horizontal médio-lateral). Capta e filtra os sinais de aceleração e desaceleração do 

corpo nestes três planos, converte estes sinais em um valor numérico (definido como 

counts) e acumulam este valor em um determinado intervalo de tempo ou época 

desejada, definidos como epochs (usualmente entre 10 segundos e 1 minuto), e que 

são determinados pelo investigador. O intervalo de tempo determina apenas a 

resolução em que a contagem dos dados pode ser analisada. A redução do epoch 

não aumenta a acurácia dos dados, apenas os detalhes em que os dados podem 

ser analisados. O equipamento mensura mudanças na aceleração do corpo cerca de 

trinta vezes a cada segundo. Durante épocas de 60 segundos, por exemplo, 1.800 

medições são somadas. O valor acumulado é armazenado no dispositivo ao final do 

período e guardado na memória do acelerômetro. Através de uma interface 

apropriada são transferidos para o computador e analisados em um programa 



específico, desenvolvido para o cálculo do dispêndio energético e da intensidade da 

atividade física.  

 

- Software Actilife Lifestyle-Desktop: Software específico para análise dos dados do 

acelerômetro GT3X. 

 

- Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ, forma longa, última semana) 

adaptado para idosos por Benedetti et al(42,43), aplicado na forma de entrevista 

individual (ANEXO 1). Esta adaptação consistiu na inclusão de exemplos de 

atividades que são comuns às pessoas desse grupo etário. Além disso, o campo 

para preenchimento das informações foi modificado, passando a ser requerido que o 

entrevistador registrasse o tempo médio habitual para cada dia da semana, a fim de 

facilitar a recordação das atividades realizadas pelos idosos. O questionário permite 

estimar o tempo semanal gasto, com duração mínima de 10 minutos contínuos, em 

atividades nos diferentes contextos do cotidiano como trabalho, transporte, tarefas 

domésticas e lazer e, ainda, em atividades realizadas na posição sentada. Os dados 

foram analisados de acordo com o Guidelines for Data Processing and Analysis of 

the International Physical Activity Questionnaire(44).  

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

International Physical Activity Questionnaire(44), a atividade física é classificada em 

três categorias: baixa, moderada e alta. O nível de atividade física considerado baixo 

caracteriza o indivíduo que realizou algum tipo de atividade física, porém, não o 

suficiente para se enquadrar nas demais categorias. O padrão de atividade a ser 

classificado como “moderado” leva em conta os seguintes critérios: a) realizou 

atividade vigorosa em 03 dias ou mais por semana com duração de, pelo menos, 20 

minutos por dia ou; b) atividade moderada ou caminhada em 05 dias ou mais por 

semana de, no mínimo, 30 minutos por dia ou; c) 05 ou mais dias de qualquer 

combinação de caminhada, atividade de intensidade moderada ou atividades de 

intensidade vigorosa obtendo um mínimo de atividade física total de pelo menos 600 

MET-minutos/semana. A categoria alta pode ser computada para descrever os 

maiores níveis de participação. Seus dois critérios de classificação são os seguintes: 

a) atividade de intensidade vigorosa em pelo menos 03 dias por semana atingindo 



um total mínimo de atividade física de pelo menos 1.500 MET-minutos/semana ou; 

b) 07 ou mais dias de qualquer combinação de caminhada, atividades de 

intensidade moderada ou atividades de intensidade vigorosa alcançando um total 

mínimo de pelo menos 3.000 MET-minutos/semana. 

 

2.6 Procedimentos éticos 

  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL), através do parecer 368/09, segundo a 

resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde.  

 

2.7 Protocolo de pesquisa 

 

Todos os participantes passaram por uma mesma sequência de protocolo 

para coleta de dados, após a seleção dos participantes de acordo com os critérios 

de inclusão. Posteriormente ao contato inicial para esclarecimento a respeito da 

pesquisa e assinatura do TCLE, foi aplicada uma ficha de avaliação a fim de colher 

dados pessoais como idade, estado civil, escolaridade, profissão, antecedentes 

patológicos e hábitos de vida. Em seguida, os voluntários foram instruídos a 

utilizarem o acelerômetro por um período de 07 dias consecutivos, permanecendo 

com o mesmo durante 24 horas, removendo-o apenas em atividades que pudessem 

danificar o aparelho (exposição à risco de quedas e contato com a água, piscina ou 

mar). Foi atado à pessoa através de um cinto elástico específico ao redor da cintura, 

posicionado na linha média, dorsalmente, podendo ser usado acima ou abaixo da 

roupa. Não é necessário para o dispositivo fazer contato com a pele. No entanto, 

deve ser colocado confortavelmente contra o corpo para evitar leituras erradas. 

Ainda, as idosas foram informadas a contactar os pesquisadores por telefone caso 

surgisse qualquer questionamento ou dúvida sobre o uso do monitor.  

Os acelerômetros foram pré-programados para mensurar continuamente por 

07 dias, estabelecendo-se a gravação dos dados em épocas de 60 segundos(37). Ao 



final do 7º dia de monitoração, os participantes retiraram o equipamento e a eles foi 

administrado o IPAQ como objeto de monitoração do acelerômetro. Os dados 

gravados e arquivados no acelerômetro foram transferidos para o computador e 

analisados no Software Lifestyle (ActiLife). 

Os arquivos foram examinados individualmente visando obter sinais de mau-

funcionamento. Counts do acelerômetro superiores a 20.000 foram excluídos por 

representarem valores fora da faixa ou padrão esperado de atividade física 

normal(33). Períodos contínuos de valores “zero” excedendo 20 minutos foram 

considerados como “acelerômetro não usado” e não foram incluídos no cálculo do 

tempo de registro total(45), bem como as horas de sono noturno. Dados gravados em 

dias em que o aparelho não foi usado, com menos de 04 dias de dados válidos no 

registro total e aqueles com menos de dez horas de registro diário foram excluídos 

da análise(45). 

De forma a classificar a intensidade da atividade física, os counts de atividade 

foram categorizados dentro dos níveis de atividade propostos por Hurtig-Wennlöf; 

Hagstromer; Olsson(45), que faz referência a pontos de corte em adultos idosos: a. 

tempo gasto sentado (AFS) (<100counts/min); b. leve (AFL) (100 – 759 counts/min); 

c. moderada (AFM) (760 – 4944 counts/min); d. vigorosa (AFV) (>4944 counts/min). 

O nível médio de atividade foi definido como o total de counts dividido pelo tempo de 

registro total em minutos (counts/min). 

As seguintes medidas foram obtidas: número de dias mensurado, registro do 

tempo total (horas/dia), tempo (minutos/dia) gasto em atividades de diferentes 

intensidades e o nível médio de atividade (counts/min), refletindo o volume total da 

atividade. 

 As variáveis obtidas do IPAQ para serem validadas contra as medidas de 

acelerometria foram a duração média (min/dia) gasta em diferentes níveis de 

atividade (tempo gasto sentado, moderado, vigoroso e caminhada), bem como o 

nível de atividade física desenvolvido pelas idosas. Uma vez que o IPAQ visa 

estimar o tempo gasto nas atividades em um período de uma semana 

(minutos/semana), a duração média foi obtida em minutos/dia para a comparação 

dos dados obtidos com a acelerometria. 

 



2.8 Análise dos dados 

 

A estatística foi realizada através do software SPSS 15.0 (Statistical Package 

for the Social Science) for Windows. Os dados foram analisados utilizando medidas 

de tendência central e dispersão para caracterização da amostra de acordo com as 

variáveis coletadas. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a 

normalidade dos dados. Para avaliação da validade foram utilizadas técnicas de 

correlação de Spearman, devido a distribuição não paramétrica dos dados, 

considerando um nível de significância de p<0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 



Os resultados e discussão do presente estudo estão apresentados neste 

capítulo em forma de artigo, conforme determinado pelas normas do Curso de 

Mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O artigo 

será submetido para publicação no Public Health Nutrition.  
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Abstract 

 

Objective: Determine the validity of the International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) adapted for the elderly with accelerometry in the elderly women. 

Design: Validation study of physical activity levels measured with accelerometry as 

criterion measure. 

Site: Department of Physiotherapy – UFRN – Brazil. 

Subjects: 57 elderly women, with mean age of 66.05 ± 5.98 years, who took part in 

hypertension control and physical activity incentive programs were assessed in 

relation to objective and subjective measures of physical activity.  

Results: With respect to physical activity level, 46.4% developed a moderate level of 

activity, followed by a high (30.3%) and low level (23.2%). There was a negative 

correlation between self-reported time spent sitting and time spent on light activities, 

as measured by accelerometry (r = - 0.408; p = 0.003) and mean activity level 

(counts/min) with physical activity levels evaluated by IPAQ (r = 0.297; p = 0.036).  

Conclusion: The IPAQ used in elderly women shows moderate to low validity levels 

according to accelerometry measures. Assessment of sedentary activities exhibited 

acceptable levels; however, moderate to vigorous activities were not correlated, 

demonstrating the inability of IPAQ to evaluate this type of activity in elderly women. 

 

Keywords: physical activity, elderly, validation studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validation of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) with 

accelerometry in the elderly 

 

 The growth of the elderly population, in absolute and relative numbers, is a 

worldwide phenomenon related to the increase in life expectancy.  This longer life 

expectancy, together with population aging, causes a significant increase in the 

number of elderly with diseases compared to the general population, mainly of the 

chronic-degenerative kind(1). Although the aging process is not necessarily related to 

disease and incapacity(2), the inactive lifestyle that often accompanies this process 

favors the emergence of incapacity and dependency(3). 

Engaging in regular physical activity is a health behavior that may positively 

affect the seriousness and course of chronic diseases(4) and an important modifiable 

risk factor for many diseases(5). It is also associated with reduced risk of coronary 

disease(6), hypertension(7), stroke(8), obesity(9), decreased overall mortality(10) and 

mortality from cardiovascular disease(11), depression(12), in addition to being 

particularly beneficial for individuals with osteoarthritis, one of the main causes of 

incapacity in the elderly, preventing the emergence of incapacities and functional 

limitation(13). 

Quantifying overall physical activity in individuals with deficiencies and the 

elderly poses specific difficulties. A number of techniques have been developed to 

assess physical activity and most have similar methodological problems. In the 

absence of a gold standard, physical activity measures may be difficult to obtain, 

partially due to the identification of more suitable measures(14). 

Self-reported methods have been commonly used across a wide age range to 

assess physical activity and are an economical and feasible means of interviewing a 

large number of people. Remembering physical activity, which is required for each 

measure, however, is a cognitive challenge and may expose memory and recall 

limitations, particularly in the elderly. Furthermore, the elderly are more likely to 

engage in light to moderate activities, the most difficult kinds of activity to recall(15). 

Accelerometers, a type of movement sensor, provide detailed measurements 

of frequency, intensity and duration of physical activity(16, 17). It also has the potential 

to overcome some of the limitations of self-related methods(18). Monitoring physical 



activity by accelerometry may be useful for obtaining objective information with a 

small number of interventions(19). In contrast to questionnaires, accelerometry may 

not provide data on the type of activity developed, but rather give a minute-by-minute 

count of this physical activity over a short time frame or over a period of days or 

weeks(20).  

The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), developed by 

prominent researchers in 1998 to obtain comparable measures of physical activity 

worldwide(21), has been validated for the adult population in a number of 

countries(22,23). However, studies determining its validity for the elderly population are 

still scarce. 

The aim of this study was to determine the validity of the International Physical 

Activity Questionnaire adapted for the elderly in assessing the level of physical 

activity of elderly women through the use of accelerometry. 

 

Methods 

 

Participants 

 

A total of 57 elderly women who participated in hypertension control and 

physical activity incentive programs took part in the study. Inclusion criteria were the 

following: age greater than or equal to 60 years (according to World Health 

Organization classification); female gender; absence of important articular limitations 

in the lower members that would impede the performance of daily activities; and 

voluntary agreement to take part in the study. 

 

Procedures 

 

The research was approved by the Research Ethics Committee of Onofre 

Lopes University Hospital (CEP-HUOL) and informed written consent was obtained 



from all the participants. Next, socio-demographic, economic and health-related data, 

as well as physical activity data from accelerometry and self-reported methods were 

collected from all the subjects. 

 

Accelerometry 

 

Objective measures of physical activity were obtained using an ActiGraph 

GT3X activity monitor (Actigraph LLC, Pensacola, FL), which provides both duration 

and intensity in counts per unit of time (epochs) of physical activity. The 

accelerometer stores and reports physical activity in the form of counts (units of 

movement), which represent a quantitative measure of physical activity over a 

particular period of time.  

The monitor consists of a triaxial movement sensor designed to record body 

movements in three planes (vertical, anteroposterior horizontal and mediolateral 

horizontal). It captures and filters body acceleration and deceleration signals in these 

three planes, converts them to a numerical values (defined as counts) and 

accumulates this value over a certain desired time interval, defined as epoch (usually 

between ten seconds and one minute), which is determined by the investigator. The 

accumulated value is stored in the device at the end of the period and kept in the 

accelerometer’s memory. They are transferred to the computer by a suitable interface 

and analyzed in a specific program (Actilife Lifestyle-Desktop Software) developed to 

calculate energy expenditure and physical activity intensity. 

The accelerometers were pre-programmed to measure the data for seven 

consecutive days, in sixty-second epochs(20). The subjects were instructed to use the 

device for seven consecutive days, removing it only during activities that could 

damage the monitor (risk of falls and contact with water). It was attached to the 

individual by an elastic belt around the waist and positioned dorsally along the medial 

line. 

The files were examined individually to obtain malfunctioning signals. 

Accelerometer counts above 20,000 were excluded since they were outside the 

expected range or standard for normal physical activity(24). Continuous periods of 



“zero” values exceeding twenty minutes were considered to be “non-used 

accelerometer” and were not included in the calculation of total time recorded(25) or 

hours of nocturnal sleep. Data recorded on days in which the device was not used, 

with fewer than four days of valid data registered and those with fewer than ten days 

of daily records were excluded from analysis(25).   

To classify intensity of physical activity, activity counts were categorized within 

the activity levels proposed by Hurtig-Wennlöf; Hagstromer; Olsson(25), which 

establish cutoff points in elderly adults: a. spent time sitting  (SPA) (<100 

counts/min); b. light (LPA) (100 – 759 counts/min); c. moderate (MPA) (760 – 4944); 

and d. vigorous (VPA) (> 4944 counts/min). Mean activity level was defined as the 

total number of counts divided by the total time recorded in minutes (counts/min). 

The following measures were obtained: number of days measured, total time 

recorded (hours/day), time (minutes/day) spent on activities of different intensity and 

mean activity level (counts/min). 

 

Questionnaire 

 

At the end of the 7th day of accelerometer monitoring the International Physical 

Activity Questionnaire (long-form IPAQ, last week) adapted for the elderly by 

Benedetti et al(26,27), was applied in the form of individual interviews. This adaptation 

included examples of common activities in this age group. Moreover, the 

questionnaire format was changed, requiring the interviewer to record mean time 

spent for every day of the week, in order to make it easier for the elderly to record 

these activities. The questionnaire enables an estimate of weekly time spent, with a 

minimum duration of ten continuous minutes, on different daily activities related to 

work, transportation, domestic chores and leisure, in addition to time spent in the 

sitting position. Data were analyzed according to Guidelines for Data Processing and 

Analysis of the International Physical Activity Questionnaire(28). The categorical 

outcome from the IPAQ assigns the participants into three physical activity categories 

(Low, Moderate and High). 



The variables assessed against accelerometry measures were duration 

(min/day) spent on different activities (sitting, moderate, vigorous, and walking), as 

well as the level of physical activity achieved by these elderly (Low, Moderate and 

High). Given that IPAQ aims at estimating the time spent on activities during one 

week (min/week), activity duration was obtained in minutes/day to facilitate 

comparing data with accelerometry. 

 

Statistical Analysis 

 

Statistical analysis was conducted with SPSS 15.0 (Statistical Package for the 

Social Science) software. Data were analyzed using measures of central tendency 

and dispersion to characterize the sample according to the variables collected. 

Descriptive data are given as median and 25th-75th percentiles. The Kolmogorov-

Smirnov test was used to verify data normality. Spearman’s correlation was used to 

assess validation because of non-parametric data distribution, considering a 

significance level of p<0.05.  

 

Results 

 

A total of 57 women, with mean age of 66.05 ± 5.98 years and weight (kg) of 

67.82 ± 12.18 were assessed. Objective measures of physical activity by 

accelerometry were obtained from 51 elderly women. Four were excluded due to 

malfunctioning monitors and two of these for not achieving the minimum number of 

days of use required. With respect to the subjective measures of physical activity 

obtained by the modified IPAQ, the data of one of the subjects were excluded owing 

to an incomplete questionnaire, leaving a total of 56 women. Sociodemographic and 

economic characteristics and health conditions of the participants are given in Table 

1. 

 

 

 



Table 1 Sociodemographic, economic and health-related variables of the sample (n = 

57) 

Characteristics n (%) 

Marital Status  

     Single 8 (14) 

     Married 23 (40.4) 

     Divorced 8 (14) 

     Widowed 18 (31.6) 

Schooling  

     Illiterate 6 (10.5) 

     Incomplete primary education 38 (66.7) 

     Complete primary education 2 (3.5) 

     Complete secondary education 8 (14) 

     Complete university education 1(1.8) 

     NR 2 (3.5) 

Occupation  

     Retired 22 (38.6) 

    Homemaker 31(54.4) 

     Other occupations 4(7) 

Life habits  

     Smoker 4 (7) 

     Ex-smoker 21 (36.8) 

     Alcoholic 2 (3.5) 

     Ex-alcoholic 6 (10.5) 

     Never smoked/drinked 31 (54.3) 

Comorbities  

     Diabetes 11(19.3) 

     Cardiovascular Disease 10 (17.5) 

     Dyslipidemia 36 (63.2) 

     Stroke 3 (5.3) 

     Cancer 1 (1.8) 

 NR: no response 

 



Descriptive analysis of physical analysis is shown in Table 2. In IPAQ, the 

distribution of physical activity is presented in its domains (work, transportation, 

domestic activities and leisure, as well as activities performed in the sitting position) 

and subdomains (moderate and vigorous activity and walking). The accelerometer 

shows the distribution of activities at different intensities and mean activity level in 

counts/min. Work-related activities had practically no influence on total physical 

activity. This can also be observed in vigorous activities, in both the IPAQ and on the 

accelerometer. Most (91%) of the subjects reported no vigorous activity. Mean daily 

time recorded and days of monitor use indicate good adherence in relation to 

accelerometer use.  

 

Table 2 Distribution of self-reported physical activity on the International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) for the elderly (n = 56) and accelerometry (n = 51) 

 

DI25 Median DI75 

IPAQ 

        Moderate Activity (min/d) 17.14 55.71 109.82 

     Vigorous Activity  (min/d) 0.0 0.0 0.0 

     Walking (min/d) 8.57 15.71 34.28 

     Sitting (min/d) 218.57 315 381.42 

     Work Activities (min/wk) 0.0 0.0 0.0 

     Transportation Activities (min/wk) 40 60 100 

     Domestic Activities (min/wk) 60 360 761 

     Leisure Activities (min/wk) 0.0 120 180 

Accelerometry 

        Sitting (min/d) 384.92 454.28 506.42 

     Light Activity (min/d) 296.96 341.85 404.14 

     Moderate Activity (min/d) 78.8 121 175.6 

     Vigorous Activity (min/d) 0.0 0.0 0.0 

     Mean Activity (counts/min) 249.35 330.61 415.2 

     Mean time recorded (min) 905.39 955 987.64 

     Days of use (days) 7 7 7 

DI: Interquartile distance 



The distribution of IPAQ categories were as follows: 46.4% achieved a 

moderate level of physical activity, followed by high (30.3%) and low (23.2%) (Figure 

1). 

 

 

 

Correlations between objectively assessed and self-reported physical activity 

variables are shown in Table 3. Negative correlations were observed only between 

self-reported time spent sitting and light activities (r = - 0.408; p = 0.003) as 

measured by accelerometry and between mean activity level (counts/min) and levels 

of physical activity assessed by IPAQ (r = 0.297; p = 0.036).  

 

Table 3. Spearman correlation coefficient (r) between self-reported physical activity 

on the modified International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for the elderly 

and accelerometry data (n = 50) 

  

Accelerometry   

 Self-reported activity    SA        LPA MPA VPA Daily mean 

Sitting 0.099 -0.408** -0.050 0.212 -0.171 

Moderate -0.095 0.222 0.096 -0.274 0.068 

Walking 0.163 -0.014 -0.062 0.038 0.014 

Vigorous 0.019 -0.023 -0.097 -0.098      -0.035 

Level of physical activity 

  

  0.297* 

* p < 0.05; ** p < 0.01 SA: Sitting; LPA: Light; MPA: Moderate; VPA: Vigorous 
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Discussion 

                      

In relation to physical activity level, few participants were classified as low 

level by IPAQ. The elderly differ from young adults in type and intensity of activities in 

which they engage, spending more time on low intensity and less on higher intensity 

activities(20). Most (91%) reported no type of vigorous activity. However, in the final 

analysis of IPAQ, most women were classified as moderate (46.4%), followed by high 

level (30.3%).  This may be due to the fact that the study sample consisted of 

physically active elderly who take part in hypertension control programs involving 

physical activities.  

Similar to the results obtained for physical activity levels of IPAQ, the 

accelerometer data also indicated a relatively high level of physical activity, as can be 

observed in mean activity level (counts/min). This is the only variable not dependent 

on the cut-off point. It is affected only by the time recorded, which, in turn depends on 

how data cleansing was processed. The lower the total time recorded, the higher the 

total value of counts/min. The median value was 330.61 counts/min in our validation 

study. In a study conducted by Davis and Fox(20), the mean value for all the elderly 

participants was 245.8, and for women it was 236.1, while in a study by  Jacobi et 

al(17) performed with adults, the mean value found was 337 counts/min.  

Domestic activities contributed most to total physical activity, followed by 

recreation and leisure. Time spent on work-related activities did not contribute to 

physical activity, given that the sample was composed of individuals aged sixty years 

or older, most of whom were retired or homemakers. In a study carried out by 

Azevedo(29) and Mazo(3), the greatest contribution also came from activities 

performed at home, followed by leisure activities. Ainsworth(30) included women in a 

group of very active individuals, owing to their domestic activities.  

The high protocol adherence level, in terms of monitor use, observed in the 

mean time recorded daily and in days of monitor use, is an indicator that 

accelerometry is an acceptable data collection method in the elderly. The daily time 

recorded in our study was higher than in others, such as the investigation conducted 

by Hurtig-Wennlöf, Hagstromer and Olsson(25),with a median of 736 for women and 

784 for men and by Pruitt(15), who obtained a mean of  864. 



Comparing self-reported physical activity assessed by IPAQ and objectively 

evaluated by accelerometer, we observed a weak positive to moderate correlation 

between physical activity counts by accelerometry and physical activity levels 

categorized by IPAQ. In relation to time spent at different physical activity intensity 

levels, there was a negative moderate correlation only between sitting and light 

activities. 

In an international validation study preceding the introduction of IPAQ, a weak 

to moderate correlation was found between self-reported variables and those 

assessed objectively. The long (r = 0.33, 95% 0.26 – 0.39) and short versions (r = 

0.30, 95% 0.23 – 0.36) were tested against the CSA uniaxial accelerometer in 

adults(21). In Brazil, the questionnaire was validated against the same accelerometer 

model in a sample of 43 young adults. A correlation of 0.24 was found, but it was 

non-significant(31). In these studies, the total amount of physical activity recorded by 

the accelerometer (counts/min) and total energy expenditure (kcal/wk) which were 

correlated with total energy spent in MET*min*week-1 obtained by the questionnaire 

were used as validation criteria, respectively. Otherwise, we used the time spent in 

the different levels of intensity because it is a common unit in both instruments. 

Two Swedish versions of IPAQ were validated against the accelerometer in 

adults.  Positive correlations were observed between the activity monitor data and 

IPAQ data for total physical activity (r = 0.55; p < 0.001) and vigorous activities (r = 

0.71; p < 0.001). However, a weak correlation was found for moderate activities (r = 

0.21; p = 0.051) in a sample of 46 healthy adults (40.7 ± 10.3 years) of both sexes(32). 

In the short format, total self-reported physical activity (MET-min day-1) was 

significantly correlated with mean activity (counts/min) by accelerometry (r = 0.34; p < 

0.001), while sedentary activities were weakly associated (r = 0.16; p < 0.05)(33). 

In a study with the elderly, Benedetti et al(26,27) validated  IPAQ (version 8, long 

form, usual week) adapted for the elderly in a sample of 41 women and 29 men, 

using a pedometer and physical activity diary (PAD) as reference. Low correlations 

were found between IPAQ and pedometer measures (r = 0.27); (r = 0.24; p = 0.20). 

Comparison between IPAQ and PAD measures showed higher correlations (r = 

0.54); (r = 0.38; p = 0.04). However, in these studies, analysis was performed against 

instruments that are not considered the gold standard for physical activity levels were 

used. Furthermore, the pedometer records only certain types of activities, which may 



not reflect the habitual behavior of these elderly.  The data obtained by pedometer 

were recorded by the subjects themselves, which could result in recording errors. 

Hurtig-Wennlöf, Hagströmer and Olsson(25) validated short IPAQ in a sample 

of 54 elderly, using time spent at different physical activity levels as criterion 

measure.  All the domains of self-reported activities (sitting, moderate, walking and 

vigorous) showed positive weak to moderate correlation with their corresponding 

variable, objectively assessed by accelerometer (r = 0.277 – 0.471). The difference 

observed between the study conducted by Hurting-Wennlöf, Hagströmer, Olsson(25) 

and ours may be owing to methodological differences, despite the use of the same 

cut-off point to analyze time spent at different activity levels. 

In this study we used the long version of IPAQ, in contrast to the 

aforementioned study, which used the short version. Even though the long and short 

IPAQ versions obtained similar validation values, the short form is generally better 

accepted by participants, because the long form is repetitive and tiresome to answer, 

(21,23), possibly leading to response bias.  

The different accelerometer manufacturers have different instructions 

regarding monitor use, but there is a lack of information about its positioning. We 

positioned the device dorsally along the medial line of the waist. In the study 

conducted by Hurting-Wennlöf, Hagströmer, Olsson(25) the position of the monitor 

was not clear. Sumukadas, Laidlaw and Witham(34) found differences in the activity 

counts of elderly individuals, depending on the position of the monitor, using a triaxial 

monitor. The monitor result generally depends on the location, the position in which it 

is placed and its orientation, in addition to other physical activity factors(4).  

It is also important to consider cultural impact, since a number of questions are 

interpreted differently by some cultures. Therefore, more studies to analyze possible 

cultural or socioeconomic differences are needed(21). In our study, 77.2% of the 

sample was composed of illiterate individuals or those with low schooling levels. 

According to Craig(21), the IPAQ must be used with caution in subjects with low 

education in developing countries. Guerreiro(35), in a study of memory complaints, 

found that higher schooling is associated to better performance in objective 

assessments of memory and lower frequency of memory complaints. He also 

observed that lower cognitive test scores are expected in individuals with lower 

schooling, not necessarily indicating cognitive impairment.  



Given that body movement is multidirectional, the measure of three axes is 

more appropriate for assessing physical activity and energy expenditure, compared 

to the measure of body movement around a single axis(16). There are currently no 

cut-off points for activity counts in the classification of physical activity intensity in 

elderly when a triaxial monitor is used. Sasaki, John and Freedson(36) developed a 

cutoff point to quantify physical activity based on a triaxial accelerometer, but their 

sample was composed of young adults. The use of a non-defined cut-off point for 

triaxial accelerometry may have influenced the results. 

Accelerometers have some limitations.  First, data collection over a series of 

days for accurate monitoring of physical activity requires the adherence of 

participants, including remembering to use the monitor and positioning it correctly(24), 

resulting in the need for less supervision and orientation about its appropriate use. 

Second, they are incapable of distinguish between the different types of conditions in 

certain activities such as walking while carrying a load or climbing a hill(4, 25), because 

acceleration patterns do not vary under these conditions. Furthermore, they cannot 

appropriately assess cycling or resistance training. Third, they do not include aquatic 

activities(31). Fourth, they are unable to detect upper limb movements when they are 

used around the waist(25).  Other minor limitations include the financial cost of the 

monitors and the need for trained personnel to process and analyze the data - a time 

consuming process(37). 

The IPAQ used in elderly women show moderate to low validity levels 

according to accelerometry measures. Assessment of sedentary activities exhibited 

acceptable levels. However, moderate to vigorous activities were not correlated, 

precluding the use of IPAQ in assessing this type of activity in elderly women. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 



Os resultados do presente estudo sugerem que a acelerometria surge como 

uma ferramenta viável para a avaliação de diversos aspectos da atividade física na 

população idosa, fornecendo dados valiosos para a avaliação do volume, diferentes 

níveis de intensidade e duração da atividade desenvolvida pelos idosos. Estas 

informações podem ajudar a elaborar estratégias em prol da promoção da saúde e 

orientações para a prática da atividade física voltados especificamente para a 

necessidade dos idosos. 

A partir dos resultados consideramos que o IPAQ utilizado em mulheres 

idosas apresenta níveis de validade de moderado a baixo de acordo com as 

medidas de acelerometria.  A avaliação das atividades sedentárias apresentou 

níveis aceitáveis quando comparado à acelerometria; no entanto, as atividades de 

níveis moderadas a vigorosas não foram correlacionadas o que demonstra a 

inabilidade da utilização do IPAQ na avaliação deste tipo de atividade em mulheres 

idosas. 
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6 ANEXOS 

 

 

 



ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ):  

Forma longa, última semana, adaptado para idosos, aplicado na forma de 

entrevista individual 

 

VOLUNTÁRIO: _____________________________________________________ 

DATA: ____/____/____ 

 

Para responder às questões lembre que: 

1.Atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal. 

2.Atividades físicas moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar um pouco mais forte que o normal. 

3.Atividades físicas leves são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo 

com que a respiração seja normal. 

 

DOMÍNIO 1 – ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO:  

Este domínio inclui as atividades que você faz no seu trabalho remunerado ou 

voluntário, e as atividades na universidade, faculdade ou escola (trabalho 

intelectual). Não incluir as tarefas domésticas, cuidar do jardim e da casa ou tomar 

conta da sua família. Estas serão incluídas no Domínio 3. 

 

1a. Atualmente você tem ocupação remunerada ou faz trabalho voluntário fora de 

sua casa? 

( ) Sim ( ) Não – Caso você responda não, Vá para o Domínio 2: Transporte 

 

As próximas questões relacionam-se com toda a atividade física que você fez na 

última semana, como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário. Não inclua o 

transporte para o trabalho. Pense apenas naquelas atividades que durem pelo 

menos 10 minutos contínuos dentro de seu trabalho: 

 

1b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

realizou atividades VIGOROSAS como: trabalho de construção pesada, levantar e 

transportar objetos pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar grama, pintar casa, 



cavar valas ou buracos, subir escadas como parte do seu trabalho remunerado 

ou voluntário, por pelo menos 10 MINUTOS CONTÍNUOS? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 1c. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

realizou atividades MODERADAS, como: levantar e transportar pequenos objetos, 

lavar roupas com as mãos, limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças 

no colo, como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário, por pelo menos 

10 MINUTOS CONTÍNUOS? 

_____ horas ______min. ____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 1d. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

1d. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

CAMINHOU, NO SEU TRABALHO remunerado ou voluntário, por pelo menos 10 

MINUTOS CONTÍNUOS? Por favor, não inclua o caminhar como forma de 

transporte para ir ou voltar do trabalho ou do local que você é voluntário. 

____horas ___min. ___dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a Domínio 2 - 

Transporte. 



 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

DOMÍNIO 2 – ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE:  

Estas questões se referem à forma normal como você se desloca de um lugar para 

outro, incluindo seu grupo de convivência para idosos, igreja, supermercado, 

trabalho, cinema, lojas e outros. 

 

2a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

ANDOU DE ÔNIBUS E CARRO/MOTO? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 2b. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro 

em uma semana normal.  

2b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

ANDOU DE BICICLETA para ir de um lugar para outro por pelo menos 10 minutos 

contínuos? (Não inclua o pedalar por lazer ou exercício) 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 

2d. 



 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

CAMINHOU para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência para 

idosos, igreja, supermercado, médico, banco, visita a amigo, vizinho e parentes por 

pelo menos 10 minutos contínuos? (NÃO INCLUA as Caminhadas por Lazer ou 

Exercício Físico) 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 3. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA: TRABALHO, TAREFAS 

DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA: 

Esta parte inclui as atividades físicas dentro e ao redor da sua casa. Por exemplo: 

trabalho doméstico, cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de manutenção da 

casa e para cuidar da sua família. Novamente pense somente naquelas atividades 

físicas com duração por pelo menos 10 minutos contínuos. 

 

3a. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

realizou Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA (QUINTAL 



OU JARDIM) como: carpir, cortar lenha, serrar madeira, pintar casa, levantar e 

transportar objetos pesados, cortar grama, por pelo menos 10 MINUTOS 

CONTÍNUOS? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para a questão 

3b. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

realizou atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa (jardim ou quintal) 

como: levantar e carregar pequenos objetos, limpar a garagem, serviço de 

jardinagem em geral, por pelo menos 10 minutos contínuos? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 3c 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

realizou atividades MODERADAS DENTRO da sua casa como: carregar pesos 

leves, limpar vidros e/ ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro e o chão, por 

pelo menos 10 minutos contínuos? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 4. 



 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

DOMÍNIO 4 – ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E 

DE LAZER:  

Este domínio se refere às atividades físicas que você faz unicamente por recreação, 

esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas que 

você faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor, não inclua atividades 

que você já tenha citado. 

 

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, 

quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

CAMINHOU (exercício físico) no seu tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS 

CONTÍNUOS? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4c. 

 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

 



4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

realizou atividades VIGOROSAS no seu tempo livre como: correr, nadar rápido, 

musculação, canoagem, remo, enfim, esportes em geral por pelo menos 10 

minutos contínuos? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para questão 4d. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã Tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante a última semana você 

realizou atividades MODERADAS no seu tempo livre como: pedalar em ritmo 

moderado, jogar voleibol recreativo, fazer hidroginástica, ginástica para a terceira 

idade, dançar... pelo menos 10 minutos contínuos? 

_____ horas ______min. _____dias por semana ( ) Nenhum. Vá para o Domínio 5. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo:  

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 

Dias da 

semana 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto. 

 manhã Tarde Noite  manhã Tarde Noite 

2ª feira    6ª feira    

3ª feira    Sábado    

4ª feira    Domingo    

5ª feira    -----------    

 

DOMÍNIO 5 – TEMPO GASTO SENTADO:  

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado em 

diferentes locais como exemplo: em casa, no grupo de convivência para idosos, no 

consultório médico e outros. Isso inclui o tempo sentado, enquanto descansa, 

assiste a televisão, faz trabalhos manuais, visita amigos e parentes, faz leituras, 



telefonemas e realiza as refeições. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em ônibus, carro, trem e metrô. 

 

5a. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de semana 

normal? 

UM DIA ______horas ____minutos 

Dia da semana  

Um dia 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto 

 Manhã tarde Noite 

    

 

5b. Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante UM DIA de final de 

semana normal? 

UM DIA ______horas ____minutos 

Final de semana  

Um dia 

 

Tempo: 

 

Horas/ 

 

Minuto 

 Manhã tarde Noite 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 



 

APÊNDICE 1  

 FICHA DE AVALIAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
CURSO DE MESTRADO EM FISIOTERAPIA 

 

PESQUISA: “Validação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

através da acelerometria em idosas” 

PESQUISADORES: 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra 

Mestranda: Michelly Cristina Barbosa de Medeiros 

 

Identificação: 

Nome:______________________________________________________________ 

Data de nascimento: __/__/____ Idade:____anos 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone p/ contato: ________________ / ________________ 

Estado Civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Divorciado (  ) Viúvo  (  ) Outros 

Escolaridade: (  ) Analfabeto  (  ) 1°grau  (  ) 2°grau  (  ) 3°grau 

              (  ) Completo  (  ) Incompleto 

Profissão: ___________________________ 

 

Antecedentes Patológicos: 

(  ) HAS 

(  ) DM 

(  ) D.C.V.: Qual:________________ 

(  ) Dislipidemia 

(  ) AVE 

(  ) Câncer 

(  ) Outros: ____________________ 

 

 



Hábitos de Vida: 

(  ) Etilista 

(  ) Sedentário 

(  ) Fumante 

(  ) Ex-fumante 

(  ) Atividade física 

 

Medidas: Peso (Kg): ___________  Altura (m):___________ 

 

Data da avaliação: ____/____/____ 

Pesquisador: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 2  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TÍTULO DA PESQUISA: “VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE 
ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) ATRAVÉS DA ACELEROMETRIA EM IDOSAS 

INVESTIGADORES: 

Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra 
Mestranda: Michelly Cristina Barbosa de Medeiros 

 

 Este é um convite para a senhora participar da pesquisa “Validação do 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) através da acelerometria 

em idosas” a qual é coordenada pelo Professor Dr. Ricardo Oliveira Guerra e sua 

orientanda de mestrado Michelly Cristina Barbosa de Medeiros. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga prejuízo 

nenhum ou penalidade. 

 Essa pesquisa tem como objetivo determinar a validade do Questionário 

Internacional de Atividade Física em mulheres idosas uma vez que instrumentos 

válidos e confiáveis para essa população ainda são escassos. 

 Depois que você concordar em assinar este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) serão realizados os seguintes procedimentos: 

- uma avaliação inicial a fim de coletar informações pessoais contendo identificação, 

antecedentes patológicos e hábitos de vida. 

- colocação do aparelho de monitoração do nível de atividade física ao redor da 

cintura, onde o participante será instruído sobre sua utilização, permanecendo com o 

mesmo durante sete dias consecutivos. 

- aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física, após o sétimo dia de 

uso do aparelho. 

Essa pesquisa não causará riscos à sua saúde, por se tratar de uma coleta de 

dados a partir da aplicação de questionários e uso de um equipamento não invasivo, 

atado apenas à sua cintura. Todos os testes são de natureza não invasiva, ou seja, 

não serão realizados testes que envolvam corte, penetração de instrumentos e 

coletas de sangue. 



A sua participação nesse estudo é estritamente voluntária. Portanto, os 

participantes não serão compensados financeiramente de nenhuma maneira. 

Entretanto, poderão ter orgulho de que, devido a sua participação, contribuirão para 

o progresso da ciência, colaborando para a investigação do nível de atividade física 

realizados pelos idosos.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Será fornecido a você toda e qualquer resposta a possíveis perguntas ou 

esclarecimentos, dúvidas sobre a avaliação, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa 

Toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente a Michelly Cristina Barbosa de Medeiros através do endereço Bl 21, apt 

101, Condominio Bairro Latino, Natal, RN, pelos telefones (84) 3206.7209/99831481. 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes através do 

endereço Avenida Nilo Peçanha, 620, Cep: 59.012-300, Natal-RN, ou pelos 

telefones (84)3202-3719. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _________________________________________________________, declaro 

estar ciente e informado (a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, 

conforme explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 

                                             

 ____________________________________         Data:___/___/___ 

                         Assinatura 

 

Pesquisador: ___________________________________________ Data: __/__/__ 

Testemunha: ___________________________________________ Data:__/__/__ 

 


