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Resumo 

Objetivo: Traduzir, adaptar e avaliar as propriedades psicométricas do Mobility 

Assessment Tool Physical Activity (MAT-PA) em idosos comunitários brasileiros. 

Métodos: Trata-se de um estudo tradução, adaptação cultural, e acurácia do instrumento 

MAT-PA, no qual foram avaliados 329 idosos, com idade mínima de 60 anos, 

residentes na comunidade. Os indivíduos submeteram-se a um formulário de avaliação 

composto por: questionário sócio-demográfico e de saúde percebida; avaliação física; 

Prova Cognitiva de Leganés (PCL); Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

(CES-D); International Physical Activity Questionnaire (IPAQ); Mobility Assessment 

Tool Physical Activity (MAT-PA). Dessa amostra total, 42 idosos utilizaram o 

acelerômetro durante 8 dias. Para verificar a confiabilidade teste-reteste do MAT-PA, 

reaplicou-se esse instrumento em 34 idosos 8 dias após a primeira avaliação. A análise 

estatística utilizada foi a correlação de Spearman, o Coeficiente de Correlação Intra-

classe, o coeficiente α de Cronbach, o Bland-Altman e o teste T pareado. Resultados: 

As correlações dos dados IPAQ e acelerômetro versus o escore total do MAT-PA foram 

significativas e apresentaram um coeficiente de correlação de Spearman de 0,13 e 0,41, 

respectivamente. Analisou-se também a confiabilidade que apresentou as seguintes 

medidas: consistência interna, pelo coeficiente alfa de Cronbach (α= 0,70); 

Concordância teste-reteste, pelo coeficiente de correlação intra-classe (CCI=0,53; 

p<0,001). Conclusão: A versão brasileira do Mobility Assessment Tool Physical 

Activity (MAT-PA) como um instrumento de avaliação da atividade física de idosos, 

mostrou ser válido e confiável. 

 

Palavras-chaves: atividade física, idoso, estudo de validação. 
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Abstract 

 

Objective: To translate, adapt and evaluate the psychometric properties of the Mobility 

Assessment Tool Physical Activity (MAT-PA) in community-dwelling older adults from 

Brazil. Methods: It is a translation study, cultural adaptation, and accuracy of the 

instrument MAT-PA, in which 329 older adults were evaluated, with a minimum age of 

60 years living in the community. The individuals were subjected to an evaluation form 

consists of: socio-demographic and perceived health questionnaires; physical 

evaluation; Leganes Cognitive Test (PCL); Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CES-D), International Physical Activity Questionnaire (IPAQ); 

Mobility Assessment Tool Physical Activity (MAT-PA). This total sample, 42 older 

adults used the accelerometer for 8 days. To verify the test-retest reliability of the MAT-

PA, this tool was reapplied in 34 elderly, 8 days after the first evaluation. The statistical 

analysis used was the Spearman correlation, the correlation coefficient Intra-class, the 

coefficient of Cronbach's α, the plot Bland- Altman and paired T test. Results: the 

correlations of IPAQ data and accelerometer versus the total score of MAT-PA were 

significant and presented a coefficient of Spearman correlation of 0.13 and 0.41, 

respectively. It was also analyzed the reliability that presented the following measures: 

internal consistency, by Cronbach's alpha coefficient (α=0.70); concordance test-retest, 

by the coefficient of intra-class correlation (ICC=0.53, p<0.001). Conclusion: the 

Brazilian version of the Mobility Assessment Tool Physical Activity (MAT-PA) as an 

instrument for evaluation the physical activity of elderly proved to be a reliable and 

valid tool. 

 

Keywords: motor activity, aged, validation studies. 
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Mundialmente, os indivíduos idosos representam a parcela da população que mais 

cresce. A proporção de adultos com mais de 65 anos era 8% (521 milhões) em 2011 e 

prevê-se que em 2030, pode ser responsável por cerca de 11% (939 milhões) da 

população total, ultrapassando o número de crianças pela primeira vez 
(1)

. É importante 

destacar que não é apenas a quantidade de adultos mais velhos que está aumentando, 

mas a esperança média de vida também continua a subir
(2)

. 

O envelhecimento cronológico, ou senescência, está associado a um aumento do 

risco de condições crônicas e doenças
(1,3)

 tais como déficit cognitivo, doenças 

cardiovasculares e síndromes metabólicas, bem como aumento do risco de quedas e 

incapacidade funcional
(4–6)

.  

Muitos estudos sugerem que o estilo de vida tem um impacto significativo sobre 

quão bem a população envelhece
(3)

. Nesse sentido, acredita-se que dentre os fatores 

relacionados ao estilo de vida, a atividade física tem efeito protetor contra os efeitos 

deletérios do envelhecimento na saúde
(3)

. Esses inúmeros riscos do envelhecimento 

associados com a prevalência de inatividade na velhice têm o potencial para ser um 

fardo enorme, não só para os adultos mais velhos, mas também para a sociedade como 

um todo
(1)

. 

Atividade física pode ser conceituada como qualquer movimento corporal 

produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto calórico acima dos níveis 

de repouso
(3,7,8)

. O exercício físico é uma subcategoria da atividade física definida como 

um movimento planejado, estruturado e repetitivo com o propósito de melhorar ou 

manter as habilidades e aptidão física
(4)

. O exercício físico é um tipo de atividade física, 

mas nem toda atividade física é exercício. 

Dessa forma, observa-se que o conceito de atividade física é mais abrangente. É 

um construto comportamental complexo que pode ser categorizado e quantificado em 

muitos aspectos
(8)

. É comumente descrita através de quatro dimensões: frequência, 

duração, intensidade e tipo de atividade
(7)

; e pode ser realizada em diversos contextos e 

domínios, incluindo desde o trabalho até as tarefas domésticas ou de lazer
(9)

.  

A realização de atividade física é um componente-chave para manter a saúde, uma 

vez que melhora a função física, mental e cognitiva e, por consequência, leva a um 

aumento na qualidade de vida em idosos, bem como diminui a morbidade e 

mortalidade
(10–12)

.  

Apesar de todas as vantagens da atividade física, o envelhecimento humano 

direciona para uma redução dessa prática
(4,9,13)

. Dados publicados pela Vigitel em 2008 
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apontam que 26,3% da população brasileira é inativa, e dentre os indivíduos mais 

velhos, acima de 65 anos, essa proporção ultrapassa 50%
(14)

.  

Comumente, diretrizes atuais de atividade física recomendam que adultos, 

incluindo os idosos, deveriam realizar para a saúde pelo menos 30 minutos de atividade 

física moderada a vigorosa, em cinco ou mais dias por semana e incluir atividades de 

alongamento pelo menos duas vezes por semana
(1)

. Algumas dessas recomendações 

sugerem que em indivíduos mais velhos os benefícios podem ocorrer com atividades 

físicas de intensidade baixa para moderada
(13,15)

. Acredita-se que esses benefícios sejam 

determinados pela intensidade, duração e frequência em que são realizadas
(16)

.  

Considerando as dimensões intensidade e tipo de atividade, foi observado que 

existem diferenças entre as pessoas idosas quando comparadas com os indivíduos mais 

jovens. Aquelas praticam menos esportes e exercícios e mais atividades da vida diária, 

tais como caminhada e atividades de lazer
(15)

.  

Neste contexto, observa-se a necessidade de serem elaboradas estratégias de 

saúde pública que promovam atividade física, assim como métodos para quantificá-

la
(17)

. Monitorar os níveis de atividade física é importante para a avaliação da 

efetividade da intervenção das iniciativas de saúde pública ou mesmo da prática 

clínica
(12,15)

.  

No entanto, há uma grande dificuldade por parte dos pesquisadores de avaliar a 

atividade física, uma vez que consiste de uma medida multidimensional e nenhum 

método consegue medir todos os subcomponentes e domínios na atividade de 

interesse
(12)

.  

Desse modo, pode-se observar que recentemente há um grande empenho em se 

utilizar de métodos confiáveis que avaliem a atividade física dos indivíduos
(8)

. Essas 

medidas podem ser obtidas por meio de informações fornecidas pelos indivíduos 

avaliados, que são as medida indiretas,  bem como por meio de medidas diretas, através 

de sensores de movimentos, como acelerômetros e pedômetros
(8)

.  

Devido ao seu custo, facilidade de utilização e possibilidade de abrangência
(7,10)

, 

os questionários de auto relato são os instrumentos de avaliação mais comumente 

utilizados
(10)

, todavia estão sujeitos a fontes de erros e limitações
(7,11)

.  

Em indivíduos idosos, as respostas dos questionários podem ser influenciadas por 

déficit cognitivo, redução da velocidade de processamento da informação, flutuação do 

humor e ansiedade
(15,18)

.  Além disso, esse tipo de instrumento não é suficientemente 

preciso para fornecer os gastos energéticos consumidos por dia ou semana
(15)

.  
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Nesse contexto, como forma de avaliação de atividade física indireta, foi proposto 

o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ),  um instrumento desenvolvido 

por um grupo de pesquisadores com a finalidade de se obter medidas de atividades 

físicas que fossem internacionalmente comparáveis. Esse instrumento de avaliação 

permite estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas em diferentes contextos do 

cotidiano
(13)

. 

Como uma alternativa viável para aferir a atividade física, tem-se utilizado os 

sensores de movimentos, dentre os quais os acelerômetros, que são instrumentos que 

capturam os movimentos corporais de forma objetiva e não invasiva
(13)

. O acelerômetro 

é uma técnica direta que avalia os níveis diários e os padrões de atividade física, devido 

a sua capacidade de mensurar minuto a minuto movimentos de diferentes 

intensidades
(15)

.  

 Dessa forma, a acelerometria é um método válido para medir a atividade física e 

pode fornecer um complemento importante para estudos baseados em questionários de 

auto relato
(18)

. Além disso, as medidas totais capturadas pelo acelerômetro são 

comumente utilizadas como critérios para validar esses questionários de avaliação da 

atividade física
(11,15)

.  

Recentemente, pesquisadores desenvolveram o Mobility Assessment Tool 

Physical Activity (MAT-PA) com objetivo estimar o nível de atividade física da 

população idosa. O MAT-PA é um software que inclui vídeos animados como possível 

alternativa para avaliação da atividade física, visando minimizar os possíveis vieses de 

questionários de auto relato.  

O MAT-PA ainda não foi validado para a população idosa, uma vez que 

inicialmente foi estabelecido por pesquisadores da Carolina do Norte para estudos 

epidemiológicos, mas pode ser uma alternativa para a prática clínica como uma 

ferramenta de avaliação rápida e de fácil manejo. Diante desse exposto, o objetivo desse 

estudo é realizar a tradução do MAT-PA do inglês para o português, bem como adaptar e 

avaliar a as suas propriedades psicométricas em uma amostra de idosos residentes da 

comunidade da cidade de Natal, Brasil. 

1.1. Justificativa 

 

A atividade física é um tema de grande relevância para a epidemiologia e é 

criticamente importante na prevenção de doenças, manutenção da independência e 
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melhora da qualidade de vida. 

Apesar do aumento de estudos na área, ainda é desafiadora a compreensão mais 

detalhada de diferentes níveis de atividade física de uma determinada população, 

especialmente no que concerne a forma e qualidade de mensuração. O conhecimento 

sobre a atividade física diária requer um método objetivo e confiável de avaliação desta 

em diferentes populações, especialmente na população idosa. 

Dessa forma, a disponibilidade de instrumentos, dentre eles o MAT-PA, que 

possam estimar a atividade física dessa população, de forma fácil e rápida, dentro da 

prática clínica, pode ser útil para identificar riscos individuais, bem como avaliar os 

resultados da intervenção. Assim, a tradução para a língua portuguesa, validação e 

confiabilidade do MAT-PA pode surgir como uma nova ferramenta de utilidade clínica. 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1) Objetivo geral  

 

Traduzir, adaptar culturalmente e avaliar as propriedades psicométricas do 

Mobility Assessment Tool Physical Activity (MAT-PA) em idosos comunitários 

brasileiros 

 

1.2.2) Objetivos específicos  

 

 Realizar a tradução e adaptação cultural do MAT-PA para a língua portuguesa; 

 Correlacionar os dados de atividade (counts/minuto) obtido pela acelerometria 

com os escores de atividade física obtido pelo MAT-PA; 

 Comparar os dados do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) com 

aqueles obtidos pelo MAT-PA; 

 Avaliar a confiabilidade do tipo teste-reteste da versão em português do MAT-

PA. 
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2.1. Aspectos éticos 

O presente estudo é parte integrante da pesquisa intitulada “Proposição de 

aplicação de um CORE SET da CIF para clasificação de níveis de atividade física em 

idosos”. Para dar início às coletas, esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e obteve 

parecer favorável, segundo o protocolo n° 592/11 (Apêndice A). Após a explicação e os 

esclarecimentos sobre o estudo, os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), de 

acordo com os critérios estabelecidos pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

2.2. Caracterização da pesquisa 

 Trata-se de um estudo do tipo metodológico de corte transversal para tradução, 

adaptação cultural, e acurácia do instrumento MAT-PA. 

 

2.3. População, amostra e local 

 A amostra do presente estudo foi composta por 350 idosos, com idade mínima 

de 60 anos, estratificados por sexo, residentes na comunidade. Os participantes foram 

recrutados por meio de busca ativa e a pesquisa foi realizada na residência do 

participante, bem como nas associações de idosos ou grupos comunitários dos 

municípios de Santa Cruz e Natal (Rio Grande do Norte- RN, Brasil).  

 

2.4. Critérios de elegibilidade 

 Os idosos elegíveis para participar da pesquisa preencheram os seguintes 

critérios: ter no mínimo 60 anos; e ser capaz de andar independentemente com ou sem 

uso de dispositivo de apoio. Foram excluídos do estudo aqueles indivíduos que se 

recusaram e/ou desistiram de participar de todas as etapas da pesquisa, assim como 

aqueles que apresentaram déficit cognitivo, avaliado pela Prova Cognitiva de Leganés 

(PCL)
(19)

, apresentando escore final menor que 22. 

 

2.5. Instrumentos de medida 

 

2.5.1. Dados sócio-demográficos e avaliação física 

 Inicialmente, foram solicitados os dados sócio-demográficos dos participantes. 
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Nesses dados constaram as seguintes informações: nome, sexo, data de nascimento e 

endereço, nível de escolaridade, ocupação (aposentado ou ativo) e renda. 

Além disso, os indivíduos eleitos para participar do estudo foram submetidos a 

uma avaliação física, onde foram coletados os dados clínicos e dados antropométricos. 

Dentro dessa avaliação, foram verificadas a massa corporal, estatura, circunferência de 

cintura e quadril, e pressão arterial. 

 

2.5.2.   Questionário de auto-relato da saúde e condições crônicas  

Esse questionário possui perguntas sobre como o indivíduo avalia seu estado de 

saúde (muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim) (Anexo I) e se o mesmo apresenta 

doenças crônicas diagnosticadas pelo médico (doenças cardíacas, hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, câncer, acidente vascular encefálico, doenças pulmonares, artrite e 

osteoporose)
(20)

. 

 

2.5.3. Prova Cognitiva de Leganés (PCL) 

 Esse instrumento foi desenvolvido como um teste simples e rápido de avaliação 

cognitiva, com o objetivo de ser aplicado em populações com baixa escolaridade
(21)

. 

Abrange dois domínios de função cognitiva: memória e orientação e é composto pelos 

seguintes itens: orientação temporal, orientação espacial, informações pessoais, teste de 

nomeação, lembrança imediata, lembrança tardia e memória lógica
(19)

. Cada item vale 1 

ponto, obtendo um escore total de 32 pontos e tem como ponto de corte para déficit 

cognitivo um escore de 22 pontos (Anexo II). 

 

2.5.4. Center for Epidemiological Studies of Depression (CES-D) 

O questionário CES-D foi utilizado para avaliar a presença de sintomatologia 

depressiva e trata-se de um instrumento validado por Batistoni et al. (2007) para a 

população idosa brasileira
(22)

. Esse questionário tem ênfase no humor depressivo e tem 

como base temporal fatos relacionados à semana anterior. É composto por 20 itens de 

uma escala de auto relato que mede o nível da sintomatologia depressiva.  As respostas 

são em escala Likert (nunca ou raramente, às vezes, frequentemente, sempre). Os 

escores variam de 0 a 60, com escores mais altos indicando mais sintomas de depressão. 

O ponto de corte geralmente utilizado para a presença de sintomatologia depressiva é 

16, o mesmo que foi adotado neste estudo
(23)

 (Anexo III).  
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2.5.5. Short Physical Performance Battery (SPPB) 

Esse instrumento consiste de uma avaliação objetiva, padronizada e 

multidimensional, muito utilizado para avaliar o desempenho funcional e o rastreamento 

de idosos com risco de desenvolver incapacidades futuras
(24–26)

. A avaliação do 

desempenho é realizada a partir da combinação de testes para medidas do equilíbrio 

estático em pé, da velocidade da marcha em passo habitual e da força dos membros 

inferiores
(26)

. Essas medidas são avaliadas da seguinte forma:  

O equilíbrio é avaliado em três posições dos pés com aumento progressivo de 

complexidade, a partir da diminuição da base de apoio: inicialmente com os pés em 

paralelo; em seguida, com o hálux encostado na borda medial do calcanhar (posição 

semi-tandem); e, por fim, com o hálux encostado na borda posterior do calcanhar 

(posição Tandem). Os indivíduos são solicitados a permanecer nessa posição durante 

um minuto.  

Já na avaliação da marcha utiliza-se um cronômetro para registrar o tempo que o 

indivíduo leva para percorrer um corredor de 4 metros. A velocidade da marcha é 

medida duas vezes, solicitando, portanto, que o indivíduo realize duas vezes esse 

percurso, e o menor tempo registrado é utilizado. 

Por fim, a força muscular dos membros inferiores é avaliada pelo tempo que o 

idoso leva para se levantar de uma cadeira com os membros superiores cruzados sobre o 

peito, repetindo o teste cinco vezes consecutivas. Nesse domínio, os escores variam de 

acordo com tempo gasto. 

O escore total da SPPB é obtido pela soma das pontuações de cada teste, 

variando de zero (pior desempenho) a 12 pontos (melhor desempenho)
(25,26)

 (Anexo IV).  

 

2.5.6. Força de Preensão Palmar 

A medida de força de preensão manual foi obtida com o dinamômetro hidráulico 

manual tipo JAMAR. Para tal medida, Os indivíduos foram posicionados sentados com 

o braço aduzido paralelo ao tronco, ombro em rotação neutra, cotovelo flexionado a 

90°, antebraço em posição neutra e sem apoio
(27,28)

. O participante foi solicitado a 

realizar a preensão com a maior força possível, durante 3-5 segundos
(28,29)

. O período de 

recuperação entre as medidas foi de aproximadamente 30s
(29)

. O teste foi realizado em 

três tentativas no membro dominante do sujeito e foi utilizada a média entre as três 

medidas
(30)

. A confiabilidade do teste de preensão palmar tem sido excelente, com um 

coeficiente de correlação intra-classe de 0,95
(29)

.  
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2.5.7. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

Esse instrumento mede o nível de atividade física habitual e permite estimar o 

tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em 

diferentes contextos do cotidiano, como: trabalho, transporte, tarefas domésticas e lazer, 

e ainda o tempo despendido em atividades passivas, realizadas na posição sentada
(9,31)

. 

O IPAQ foi testado para a confiabilidade e validade e tem sido replicado em vários 

países
(12)

. O questionário foi publicado na versão curta e na versão longa, mas foi 

utilizada a versão longa, que possui 27 questões mais detalhadas relacionadas com 

atividades físicas
(12) 

(Anexo V). Os dados coletados através desse instrumento foram 

comparados com os dados obtidos no MAT-PA. 

 

2.5.8. Mobility Assessment Tool Physical Activity (MAT-PA)  

 O MAT-PA é um instrumento que foi desenvolvido por Rejeski et al (2010), 

juntamente com o short-form of Mobility Assessment Tool (MAT-sf)
(32,33)

, que avalia a 

mobilidade em idosos. Ambos fazem parte de um grupo de instrumentos que utilizam 

vídeos como forma de avaliação, a fim de minimizar os possíveis vieses de 

questionários de auto relato, uma vez que demonstram através de visualização o 

desempenho de uma atividade (a velocidade de caminhada, no caso do MAT-PA) 

reduzindo a influencia de fatores contextuais. 

 O MAT-PA foi construído para estudos epidemiológicos, especificamente para o 

grupo do International Mobility in Aging Study (IMIAS), no sentido de avaliar o nível 

de atividade física em populações. Por ter sido desenvolvido na Carolina do Norte, 

ainda não existem estudos de validade e confiabilidade no Brasil. 

 Esse programa é composto por três partes ou domínios. Primeiro, é simulado a 

velocidade de caminhada habitual e rápida através de dois vídeos, bem como é 

questionado a frequência e a duração em que essa caminha é realizada (Figura 1, 2, 3, 

4). A segunda parte do instrumento é composta por questionamentos acerca das 

atividades físicas praticadas, além da caminhada (Figura 5). Por fim, a última parte 

avalia o tempo de inatividade física, ou seja, o tempo dispendido ao longo do dia na 

posição sentada ou dormindo (Figura 6). 

 Para testar a validade do MAT-PA, seus resultados foram comparados com os 

dados obtidos por meio do IPAQ e do acelerômetro.  
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Figura 1. Questionamento sobre a velocidade caminhada habitual do idoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 2. Questionamento sobre a frequência e duração da caminhada habitual do idoso 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Questionamento sobre a velocidade caminhada rápida do idoso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Questionamento sobre a frequência e duração da caminhada rápida do idoso 
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   Figura 5. Questionamento acerca das atividades físicas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Questionamento acerca do tempo dispendido sentado ou dormindo 

 

2,5.9. Acelerômetro 

 Esse sensor de movimento é sensível à aceleração do corpo e permite estimar a 

intensidade física ao longo do tempo
(34)

. É um instrumento que detecta a aceleração em 

planos selecionados e converte os dados em "counts", que são o produto da frequência 

pela intensidade de movimento, obtidos em intervalos de tempo específicos
(13)

. 

O número de “counts” é diretamente proporcional à força muscular e, por 

conseguinte, ao dispêndio energético
(34)

. Logo, maiores "counts" resultam em maiores 

acelerações e gasto energético e, consequentemente, maior terá sido a atividade do 

indivíduo, permitindo avaliar a quantidade e padrões de atividade física
(35)

. 
 

O acelerômetro triaxial ActiGraph GT3X foi o utilizado nesta pesquisa. Ele é 

leve (27g), compacto (3,8x 3,7x 1,8 cm) e tem uma bateria recarregável de lítio 
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polimerizado
(36)

. Este tipo de aparelho é capaz de avaliar a aceleração do corpo em três 

eixos: vertical, ântero-posterior e médio-lateral. A partir dos valores desses três eixos, 

pode-se obter uma medida composta chamada Vetor Magnitude (VM), que é dado pela 

seguinte fórmula: VM=√(x
2
+y

2
+z

2
)
(36,37)

. O acelerômetro é um instrumento confiável e 

tem sido amplamente utilizado em pesquisas, com boa validade para mensurar níveis de 

atividade física
(36)

. 

 

2.6. Procedimentos 

 

2.6.1. Processo de tradução, adaptação cultural e teste da versão pré-final da escala 

 O processo de tradução e adaptação cultural seguiu as normas publicadas na 

literatura sobre esse assunto
(38,39)

.  Com o objetivo de desenvolver a versão em 

português do instrumento, cinco especialistas brasileiros e canadenses na área de 

gerontologia e atividade física se reuniram com os criadores do instrumento. A partir 

disso, eles realizaram as seguintes etapas: tradução, síntese de duas traduções, 

retrotradução, revisão por um comitê de especialistas e avaliação da equivalência 

semântica e conceitual da versão obtida. 

 Após esses procedimentos, foi realizado um teste da versão pré-final do 

instrumento. Foram selecionados 10 idosos, por conveniência, residentes na 

comunidade para avaliar essa versão do MAT-PA. Foi observado se havia necessidade 

de alteração, ou seja, se deveria ser acrescentado ou retirado algum item da versão 

traduzida. A partir de então, o instrumento estava apto para ser aplicado. 

 

2.6.2. Protocolo da pesquisa 

Em um primeiro momento, foi realizado um treinamento com cinco estudantes 

da graduação de fisioterapia para que os instrumentos aplicados fossem conhecidos e os 

procedimentos de coletas de dados estivessem padronizados. Após o treinamento, as 

coletas foram iniciadas. 

 Após a assinatura do TCLE (Apêndice B), os indivíduos aptos a participar da 

pesquisa foram submetidos a um formulário de avaliação digitalizado (Apêndice C) que 

consistia dos seguintes instrumentos: questionário sócio-demográfico e de saúde 

percebida; avaliação física; Short Physical Performance Battery (SPPB); Prova 

Cognitiva de Leganés (PCL); Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-

D); International Physical Activity Questionnaire (IPAQ); Mobility Assessment Tool 
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Physical Activity (MAT-PA). Todos os participantes, exceto aqueles selecionados para 

utilizar o acelerômetro, seguiram essas etapas de avaliação. Aqueles elegidos para usar 

esse aparelho, tiveram suas coletas de dados fragmentadas em duas etapas. 

 Por fim, com o objetivo de verificar a confiabilidade teste-reteste do MAT-PA, 

foi realizada, pelo mesmo avaliador, a reaplicação do MAT-PA em 40 idosos, 8 dias 

após a primeira avaliação. 

 

2.6.2.1. Dados sócio-demográficos e avaliação física 

 Para avaliação da massa corporal foi utilizada uma balança digital (G-Tech) e foi 

solicitado ao idoso que ficasse descalço e se posicionasse adequadamente em cima da 

balança por um tempo necessário para o instrumento informar o valor. Em seguida, a 

altura foi medida com o idoso ereto, de costas, com os calcanhares, as nádegas, os 

ombros e a cabeça (em posição neutra) encostados à parede. A medida foi realizada do 

chão ao topo da cabeça. A estatura foi mensurada durante a inspiração, utilizando-se 

uma fita métrica de 150 centímetros (cm), fixada na parede a 50 cm do solo. A partir da 

medida da massa corporal e estatura, foi calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC). 

Já em relação à circunferência da cintura, foi utilizado como ponto de referência 

a altura da cicatriz umbilical, e circunferência de quadril teve como referência a porção 

glútea de maior diâmetro
(40)

. A partir dessas medidas foi calculada a razão 

cintura/quadril (RCQ). 

Em seguida, foi verificada a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC) 

utilizando o esfigmomanômetro digital (HEM 742 INT – Omron). Para a verificação da 

PA, o indivíduo se posicionou sentado confortavelmente, formando um ângulo de 90º de 

quadril e com as costas apoiadas na cadeira. O braço estava apoiado, na posição supina 

e posicionado na altura do precórdio
(41)

. Foram realizadas três medidas sequenciais. 

 

2.6.2.2. Acelerometria 

 Inicialmente, 50 idosos da amostra (30 mulheres e 20 homens) foram 

selecionados por conveniência para utilizar o acelerômetro, que foi colocado na linha 

média da cintura do participante e atado à pessoa através de uma faixa elástica 

específica.  

Os indivíduos receberam informações quanto ao uso do aparelho, dentre as quais 

retirar para tomar banho ou qualquer atividade que possa molhar o actímetro, bem como 

para dormir. Após as instruções, receberam um diário (Apêndice D) onde colocaram os 
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horários de retirada e recolocação do aparelho. 

Os acelerômetros foram pré-programados para mensurar os dados durante 8 dias 

consecutivos. Cada amostra de dados é somada ao longo de um “epoch” e a saída do 

Actgraph é dada em “counts”
(37)

. Nesse estudo atividade foi registrada usando “epochs” 

de 60 segundos
(42)

. Os dados gravados e arquivados no acelerômetro foram transferidos 

para o computador e analisados no software Lifestyle (Actilife). 

Os arquivos foram avaliados individualmente, a fim de se detectar algum sinal 

de mau-funcionamento. Para as análises, um dia válido foi definido como aquele que 

tinha 10 ou mais horas de registros de uso. O tempo de uso foi determinado pela 

subtração do tempo de não uso de 24 horas. Já o tempo de não uso foi definido como 

uma janela de pelo menos 60 minutos de zero “counts” nos três eixos, permitindo, 

dentre esse tempo, 1 a 2 minutos de “counts”<200 no eixo vertical
(42)

.  

Foram excluídos da análise os dados que continham períodos contínuos de valor 

“zero” excedendo 60 minutos; aqueles com menos de 10 horas de registro diário; e 

aqueles com menos de 4 dias de dados válidos no registro total
(43)

. Dentro o total de 50 

indivíduos selecionados para utilizar o aparelho, 8 idosos não usaram o acelerômetro 

por pelo menos 4 dias consecutivos, e/ou desistiram de usar o aparelho, tendo seus 

dados excluídos da amostra. 

 Como forma de classificar a intensidade de atividade física, os “counts” foram 

categorizados dentro dos níveis de atividades propostos por Colley e colaboradores: 

leve: (200-<1535 counts/min); moderada (1535-<3962 counts/min); intensa (>3962 

counts/min)
(43)

. Já a atividade sedentária foi categorizada a partir dos valores propostos 

por Aguilar-Farías como aquelas atividades com valores <200 counts/min. O nível 

médio de atividade física foi calculado a partir do total de “counts” dividido pelo tempo 

de registro total em minutos (counts/min).  

 

2.7. Análise estatística 

 

 Foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical Packege for Social Sciences), 

versão 17.0 para armazenamento e processamento dos dados. Para análise dos dados foi 

adotado um α-valor < 0,05. A análise descritiva das variáveis do estudo foi feita através 

de medidas de tendência central e dispersão. O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado 

para verificar a normalidade dos dados. 

Para avaliar a correlação entre os escores obtidos pelo MAT-PA e os dados de 
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atividade (counts/minuto) obtidos pela acelerometria e pelo IPAQ, foi utilizada a análise 

bivariada, através da correlação de Spearman. 

Além disso, o coeficiente de correlação intra-classe foi estimado para verificar a 

confiabilidade do tipo teste-reteste. Foi utilizado ainda o Teste T-pareado para comparar 

as médias entre os escores teste-reteste do instrumento e seus domínios. Por fim, o 

método de Bland-Altman foi usado para determinar o nível de concordância entre as 

medidas de atividade física do MAT-PA. 
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3.1. Elaboração da versão traduzida e adaptação cultural do MAT-PA 

 

Após o processo de tradução, adaptação e teste da versão final do instrumento, 

foi observado que não houve conflito quanto às questões do MAT-PA, tanto em relação 

à tradução, quanto à compreensão do instrumento. O MAT-PA apresentou uma 

linguagem clara, simples e compreensível para a população estudada. No entanto, foi 

necessário adequar o modo como foi aplicado o MAT-PA, que mudou de auto-

aplicação, para ser lido pelo entrevistador durante a pesquisa.  

Em relação à aceitabilidade do MAT-PA, observou-se que foi bem aceito pelos 

idosos entrevistados. Dessa forma, foi mantida a equivalência transcultural. 

  

3.2. Análise das propriedades psicométricas 

 

3.2.1. Caracterização da amostra 

Inicialmente, participaram do estudo 350 idosos. Entretanto, dados de 21 idosos 

não puderam ser incluídos na análise, uma vez que os mesmos apresentaram escores 

menores que 22 ao realizar a PCL, indicando possível déficit cognitivo. Dessa forma, 

um total de 329 idosos contribuiu com dados válidos, sendo 65,6% mulheres e 34,4% 

homens. 

Dentre as características gerais da população, a maioria era casada (54,4%), e 

com baixo nível educacional, no qual 58% dos idosos tinham no máximo o primeiro 

grau completo. Em relação às questões socioeconômicas, 65,8% dos idosos 

consideraram a renda boa ou adequada para cobrir as necessidades básicas. Quanto ao 

auto-relato de saúde, mais da metade dos idosos consideraram sua saúde razoável ou 

ruim (57,1%), no qual grande parte relatou que tinham hipertensão arterial sistêmica 

(57,1%) e diabetes mellitus (24,6%) diagnosticadas pelo médico. 

A Tabela 1 apresenta a análise descritiva para as variáveis do estudo de acordo 

com o sexo. Foram encontradas diferenças significativas entre idosos homens e 

mulheres para as variáveis sintomatologia depressiva, força de preensão e desempenho 

físico avaliado pela bateria de testes do SPPB. Não se observou diferenças significativas 

entre os sexos em relação aos valores dados pelo acelerômetro. 
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Em relação ao nível de atividade física avaliado pelo IPAQ, observa-se que a 

maioria dos idosos era ativo (78,7%). Além disso, quando analisado o tipo de atividade 

física que eles realizavam, por meio do acelerômetro, verifica-se que as atividades leves 

eram mais frequentes. 

 

 

Tabela 1. Características gerais da amostra em medianas, intervalos interquartis (25-75) e frequências de 

acordo com o sexo.  

Sexo 

 Feminino (n=216) Masculino (n=113) Total (n=329) 

Idade (anos) 
68,5 (64-76) 

72 (66-77) 70 (65-76) 

IMC (Kg/m
2
) 26,1 (23,1-30,4) 26,5 (24,0-29,1) 26,3 (23,6-29,7) 

Escolaridade (anos) 7 (4-11) 
 

6 (3-13) 

 

7 (4-11) 

Não sabem 

ler/escrever (%) 
33 (15,3%) 29 (25,7%) 62 (18,9%) 

Auto relato de saúde 

(%) 

  

Muito boa/boa 79 (36,6%) 61(54,0%) 140 (42,6%) 

Razoável 116 (53,7%) 45 (39,8%) 161(48,9%) 

Ruim/muito ruim 21 (9,7%) 7 (6,2%) 28 (8,5%) 

Número de doenças 

crônicas 

1 (1-2) 1 (0-2) 1 (1-2) 

Ativos/aposentados 

(%) 

   

Ativo 65 (30,1%) 11 (9,7%) 76 (23,1%) 

Aposentado 151 (69,9%) 102 (90,3%) 253 (76,9%) 

Sintomatologia 

depressiva 

8 (4-15)
*
 6 (3-10) 7 (3-13) 

SPPB  8 (7-10)
* 

9 (7-11) 9 (7-10) 

Força de preensão 20,6 (16,6-29,3)
*
 31,0 (24,3-41,6) 24 (18,6-35,5) 

Tempo de 

inatividade
a
 

(horas/dia)
 

12 (10-15) 13 (11-17) 13 (11-15) 

 (n=25) (n=17) (n=42) 

Atividade física
b
 

(cpm) 

 

568,1 (493,1-782,2) 471,8 (441,6-649,7) 549,4 (449,3-712,0) 

IMC: Índice de Massa Corpórea. SPPB: Short Physical Performance Balance. Cpm: Counts/min. aTempo que o idosos 

passavam sentado ou dormindo obtido pelo MAT-PA.  bValores obtidos pelo acelerômetro.*p<0,05. 
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Já ao considerar o tempo de inatividade dos idosos, observou-se que a mediana 

foi de 13 horas/dia em atividades passivas. Esse comportamento foi avaliado pelo tempo 

que eles relatavam ficar sentados ou dormindo, por meio do MAT-PA. 

As Figuras seguintes (Figuras 7, 8, 9, 10 e 11) apresentam as instruções e 

questões contidas no MAT-PA, bem como gráficos com a frequência de resposta de 

cada parte do instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagem e gráfico sobre a velocidade de caminhada rápida do idoso. 

Figura 7.  Imagem e gráfico sobre a velocidade de caminhada habitual do idoso. 
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Figura 9.  Imagem e gráfico sobre a prática de esportes ou exercícios. 

 

Figura 10. Imagem e gráfico sobre o tipo de exercício realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imagem e gráfico sobre o tempo de inatividade. 
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3.2.2. Validade concorrente 

 Os resultados mostrados na Tabela 2 apresentam as correlações significativas entre os 

escores do MAT-PA com os valores obtidos pelo acelerômetro e IPAQ. Observa-se uma 

correlação fraca, mas positiva, entre os escores do MAT-PA e os dados do IPAQ, mas uma 

correlação moderada, quando comparado com os dados do acelerômetro. 

 

Tabela 2. Correlação entre os escores do MAT-PA e atividade física avaliada pelo acelerômetro e IPAQ. 

Variáveis R p-valor 

Acelerômetro
 0,41 0,007 

IPAQ 0,13 0,01 

MAT-PA: Mobility Assessment Tool Physical Activity. IPAQ: International Physical Activity 

Questionnaires. 

 Ao analisar a correlação do domínio caminhada habitual do MAT-PA com medidas 

objetivas, como a velocidade da marcha avaliada pelo SPPB, foi observado que a velocidade de 

caminhada habitual relatada pelos idosos no MAT-PA tem correlação significativa com a 

velocidade da marcha calculado pelo SPPB (r=0,39, p<0,001). 

 

3.2.3. Confiabilidade teste-reteste 

 A análise da confiabilidade do MAT-PA (teste-reteste ou intra-observador) foi analisada 

por meio do coeficiente de correlação intraclasse (CCI). A Tabela 3 apresenta a confiabilidade 

entre as avaliações realizadas no teste-reteste separada por domínio e para o escore total do 

MAT-PA. 

Tabela 3. Valores de concordância no teste-resteste (n=34).  

Domínio CCI p-valor IC 95% 

Velocidade de caminhada (m/s)
 0,045 0,39 -0,28-036 

Prática de exercícios 0,75 0,001 0,57-0,87 

Tempo de atividade sedentária (horas/dia) 0,76 0,001 0,58-0,87 

MAT-PA total (cal/semana) 0,53 0,001 0,23-0,73 

MAT-PA: Mobility Assessment Tool Physical Activity. CCI: valor do coeficiente de correlação intra-classe (CCI). 

IC: Intervalo de Confiança. 
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Observa-se na Tabela 3 que os valores do CCI foram altos para os domínios prática de 

exercícios e tempo de atividade sedentária. Já para o domínio velocidade de caminhada, não 

houve concordância significativa e o CCI apresentou um valor baixo. Quando analisado a 

confiabilidade do escore total do MAT-PA, observa-se que houve concordância significativa 

moderada. 

A Tabela 4 apresenta a análise descritiva dos escores de cada domínio do MAT-PA no 

teste-reteste. Além disso, apresenta o valor de significância (p-valor) dos escores de cada 

domínio e do escore total do MAT-PA, por meio do Teste T-pareado. 

Considerando o p-valor entre as médias do teste e o reteste, verifica-se que não houve 

diferença significativa entre elas, demonstrando uma constância do escore total deste 

instrumento após sua aplicação uma semana depois. 

 
Tabela 4. Análise descritiva dos escores do MAT-PA no teste-resteste; e p-valor por meio do Teste T-pareado 

Domínio Média (±DP) p-valor
a 

Teste Reteste  

Velocidade da marcha habitual e rápida (m/s)
 597,9 (±1297,7) 354,4 (±356,8) 0,28 

Prática de exercícios 330,1 (±676,8) 264,9 (±531,1) 0,37 

Tempo de atividade sedentária (horas/dia) 3013,3 (±703,3) 2968,4 (±796,3) 0,612 

MAT-PA total (kcal/semana) 3744,2 (±1075,3) 3587,7 (±862,9) 0,39 

DP: Desvio-padrão. 
a
p-valor<0,05: diferença estatisticamente significativa. MAT-PA: Mobility Assessment Tool 

Physical Activity. 
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A Figura 12 mostra a concordância de medidas de atividade física pelo MAT-PA entre o 

teste e o reteste, segundo o método de Bland-Altman. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse procedimento de análise permite visualizar a diferença entre as médias e os limites 

extremos de concordância. Os limites de concordância são definidos como -1,96 DP e +1,96 DP, 

com o DP sendo o desvio-padrão observado entre as duas medidas por sujeito. Nas abscissas 

estão relatados os valores médios entre as medidas, e nas ordenadas estão apresentadas as 

diferenças entre o teste e o reteste. Observa-se que a disposição gráfica apresenta uma variação 

média entre os desvios-padrão. As diferenças entre as médias de aplicação do teste e reteste 

aproximam-se das médias da diferença entre as medidas. No entanto, observa-se variação 

moderada no gasto calórico entre as aplicações. 

Quanto à consistência interna da MAT-PA, ela foi avaliada por meio do coeficiente alfa 

de Cronbach, o qual apresentou α= 0,70, significando aceitável consistência interna para amostra 

de 34 idosos. 

 

 

 

 

Figura 12. Concordância de medidas de atividade física entre o 

teste e o reteste do MAT-PA, segundo o método de Bland-Altman. 
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Esse estudo teve por objetivo traduzir, adaptar culturalmente o MAT-PA, e avaliar as 

propriedades psicométricas de validade e confiabilidade da sua versão em português. Uma 

versão traduzida e adaptada foi disponibilizada e os resultados sugerem que esse instrumento tem 

validade e confiabilidade moderada.  

 Em referência ao processo de tradução e adaptação cultural, essa pesquisa seguiu os 

critérios recomendados e estabelecidos por Guillemin
(39)

. A adaptação cultural de um 

instrumento para uso em um novo país, cultura, e/ou língua requer o uso de um único método 

para atingir a equivalência entre o original e o adaptado
(38)

.  

O processo de tradução é fundamental, visto que falhas nesse processo pode gerar um 

instrumento não equivalente ao questionário original. A falta de equivalência limita a 

comparabilidade de respostas através de populações divididas pela linguagem ou pela cultura
(38)

. 

Quanto à adaptação cultural, é conhecido que cada sociedade apresenta suas próprias crenças, 

comportamentos e costumes, refletindo na sua cultura e tornando-as singulares.  

Assim sendo, o instrumento precisa sofrer adequações culturais para se tornar coerente 

dentro do novo contexto no qual será inserido
(26)

. Além disso, a tradução e adaptação cultural de 

um instrumento faz parte do processo de validação, uma vez que um instrumento previamente 

validado não significa necessariamente que será válido em outro país, cultura e/ou língua
(44)

.  

Nesse contexto, foi observado que, para se utilizar o MAT-PA na população brasileira, 

tornou-se importante sua adaptação para a realidade dessa cultura, principalmente devido ao 

contexto socioeconômico dos idosos do Brasil. A necessidade de tais ajustes foi verificada tanto 

após o teste da versão final, quanto após a sua aplicação na amostra do estudo. 

 O MAT-PA é um instrumento que utiliza o computador durante sua aplicação por possuir 

vídeos de caminhada. No entanto, verificou-se que muitos idosos tinham dificuldade em manejar 

esse tipo de tecnologia. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), 

realizada em 2011 pelo IBGE, confirmam tal realidade, demonstrando que dentre a população 

que tem acesso à internet no Brasil, apenas 3,3% são idosos
(45)

. 

   Além disso, também se observou que alguns não sabiam ler ou liam com dificuldade, o 

que pode ser um fator limitante para utilização desse instrumento. Essa é uma realidade da 

população idosa do país, pois dados da PNAD de 2009, apontam que 50,2% os idosos brasileiros 

apresentam menos de 4 anos de estudo
(46)

. Por essas razões, o instrumento que era para ser auto-

aplicável, ou seja, o idoso que lia e respondia o questionário, foi adaptado. Um entrevistador 

treinado e capacitado aplicava o instrumento, dando as instruções e lendo as questões.  

Outra adequação realizada refere-se ao tempo total (minutos) ou distância total (metros) 

que os idosos realizavam as caminhadas no ritmo habitual ou rápida. Durante a entrevista, 

percebeu-se que eles tinham dificuldade de responder sobre a distância percorrida por dia. Por 
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este motivo, o entrevistador passou a questioná-los apenas quanto ao tempo total que percorriam.   

Quanto a validação desse instrumento, apesar de não existir um “padrão-ouro” para 

avaliar o nível de atividade física da população idosa
(47)

, a validação concorrente foi avaliada 

comparando-se os escores do MAT-PA com os dados do IPAQ e acelerômetro.  

Foi utilizado o IPAQ, por ser validado em 12 países e 14 centros de pesquisa, bem como 

por estimar o tempo despendido, por semana, em diferentes dimensões de atividade física 

(caminhadas e esforços físicos de intensidades moderada e vigorosa) e de inatividade física 

(posição sentada)
(31)

. Os resultados apontaram para uma correlação significativa, mas fraca, entre 

o IPAQ e o MAT-PA. Isso pode ter ocorrido devido ao fato do IPAQ também ser uma medida de 

avaliação indireta e, por isso, está sujeito a possíveis vieses. Benedetti et al, ao avaliar a validade 

desse instrumento em idosos masculinos, comparando-o com o acelerômetro, observaram uma 

validade de baixa a moderada.  

 Observa-se que medidas objetivas de atividade física são mais comumente usadas para 

validar instrumentos de avaliação indireta. Acredita-se que oferecem com mais precisão 

estimativas de gasto energético e removem problemas de vieses de resposta
(47)

. Ao comparar os 

escores de atividade física dados pelo MAT-PA com as medidas objetivas do acelerômetro, foi 

encontrada moderada correlação. 

 Acredita-se que essa correlação moderada possa ser explicada pelo tipo de atividade 

física que esses instrumentos avaliam. Apesar de ambos fornecerem gasto energético e avaliarem 

o nível de atividade física, o MAT-PA inclui mais atividades relacionadas a caminhada, bem 

como a atividades esportivas e recreativas. Já o acelerômetro é uma medida direta que avalia a 

atividade física em diversos contextos e domínios, e não avalia apenas atividades de caminhada, 

como é o caso do MAT-PA.  

 Além disso, outra possível explicação é que em circunstâncias específicas, os métodos de 

avaliação de atividade física direta e indireta não são capazes de capturar os mesmos parâmetros 

de atividade e, por esse motivo, muitas vezes não é possível compará-los
(48)

.  

 Considerando o teste-reteste do escore total do MAT-PA, verifica-se que há uma 

confiabilidade moderada. Já ao analisá-la entre os domínios desse instrumento, o coeficiente de 

correlação intra-classe da velocidade da caminhada habitual e rápida foi o menor. Entretanto, os 

demais domínios (prática de exercício e tempo de atividade sedentária) apresentaram um CCI 

excelente. A baixa confiabilidade teste-reteste do domínio velocidade de caminhada pode ter 

influenciado na confiabilidade do escore total.  

Acredita-se, ainda, que o cálculo do escore do MAT-PA possa ter influência nesse baixo 

valor de CCI. O escore da velocidade da caminhada foi calculado a partir da frequência (tempo 

total que realizavam a atividade por dia) que os idosos relatavam fazer suas caminhadas. No 
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entanto, observou-se que muitos idosos tinha dificuldade de dizer quanto tempo andava na 

velocidade selecionada por dia. Logo, sugerem-se ajustes desse domínio do instrumento para 

evitar esses possíveis vieses de resposta. 

 Ao analisar a representação gráfica feita pelo método Bland-Altman, verifica-se que o 

limite de concordância (± 1,96 DP) entre o teste e reteste do MAT-PA oscilou entre 2007,01 e -

1725,07 (kcal /semana). Esses resultados demonstram a variabilidade individual moderada. 

Quanto maior a amplitude observada entre os limites de intervalos de confiança, menor a 

reprodutibilidade do instrumento. 

 Algumas limitações foram encontradas no decorrer do estudo. Dentre elas, se destaca o 

tamanho da amostra que utilizou o acelerômetro, o que pode ter limitado a validade do MAT-PA. 

Além disso, observa-se a necessidade de ajustes nesse instrumento para melhorar a sua 

confiabilidade e validade.  

Destaca-se ainda a importância da realização de mais estudos sobre o MAT-PA para 

verificar a sensibilidade e a especificidade dos seus itens, bem como estudos que avaliem a sua 

validade de construto. Além disso, verifica-se a necessidade da criação de pontos de corte que 

estratifiquem os idosos em níveis de atividade física, a fim de facilitar a compreensão dos 

escores desse instrumento. 

 Apesar dessas limitações, a análise da validade e confiabilidade do MAT-PA e a versão 

em português desse instrumento permitem a disponibilização de uma ferramenta que pode ser 

utilizada na prática clínica por profissionais que necessitam avaliar a atividade física de forma 

rápida e confiável. É importante ressaltar, ainda, que o uso do MAT-PA poderá ser feito tanto 

como uma alternativa de avaliação de atividade física, assim como uma forma de avaliação 

associada a outras medidas já existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 
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A adaptação e tradução do MAT-PA à cultura brasileira resultaram em uma versão fácil e 

de rápida aplicação. No entanto, observa-se a necessidade de ajustes quanto aos questionamentos 

acerca da velocidade de caminhada habitual e rápida. Os resultados demonstram ainda que a 

versão em português do MAT-PA, como um instrumento de avaliação da atividade física de 

idosos, mostrou ser um método válido e confiável.  Dessa forma, acredita-se que o MAT-PA 

pode ser uma alternativa fácil e rápida como forma de avaliar o nível de atividade física da 

população idosa brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 



33 

 

1.  Kowalski K, Rhodes R, Naylor P-J, Tuokko H, MacDonald S. Direct and indirect 

measurement of physical activity in older adults: a systematic review of the literature. Int. 

J. Behav. Nutr. Phys. Act. 2012;9(1):148.  

2.  National Institute of Aging & (EUA). Why Population Aging Matters A Global 

Perspective. United States:  National Institute of Health, 2007.  

3.  Bherer L, Erickson KI, Liu-Ambrose T. A Review of the Effects of Physical Activity and 

Exercise on Cognitive and Brain Functions in Older Adults. J. Aging Res. 2013.  

4.  Brach JS, Simonsick EM, Kritchevsky S, Yaffe K, Newman AB. The association between 

physical function and lifestyle activity and exercise in the health, aging and body 

composition study. J. Am. Geriatr. Soc. 2004;52(4):502–9.  

5.  Denkinger MD, Franke S, Rapp K, Weinmayr G, Duran-Tauleria E, Nikolaus T, et al. 

Accelerometer-based physical activity in a large observational cohort--study protocol and 

design of the activity and function of the elderly in Ulm (ActiFE Ulm) study. BMC 

Geriatr. 2010;10:50.  

6.  Pruitt LA, Glynn NW, King AC, Guralnik JM, Aiken EK, Miller G, et al. Use of 

accelerometry to measure physical activity in older adults at risk for mobility disability. J. 

Aging Phys. Act. 2008;16(4):416–34.  

7.  Hart TL, Swartz AM, Cashin SE, Strath SJ. How many days of monitoring predict 

physical activity and sedentary behaviour in older adults? Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 

2011 8(1):62.  

8.  Gill DP, Jones GR, Zou G, Speechley M. Using a single question to assess physical 

activity in older adults: a reliability and validity study. BMC Med. Res. Methodol. 

2012;12(1):20.  

9.  Costa TB, Nery AL. Medidas de atividade física e fragilidade em idosos : dados do FIBRA 

Campinas, São Paulo, Brasil. Cad Saúde Pública. 2011;27(8):1537–50.  

10.  Brach J, Kriska A, Glynn N, Neuwman A. Physical activity and the older adult: 

Measurement, benefits, and risks. Curr. Cardiovasc. Risk Rep. 2008;2(4):305–10.  

11.  Bento T, Cortinhas A, Leitão JC, Mota MP. Use of accelerometry to measure physical 



34 

 

activity in adults and the elderly. Rev. Saude Publica. 2012;46(3):561–70.  

12.  Warren JM, Ekelund U, Besson H, Mezzani A, Geladas N, Vanhees L. Assessment of 

physical activity - a review of methodologies with reference to epidemiological research: 

a report of the exercise physiology section of the European Association of Cardiovascular 

Prevention and Rehabilitation. Eur. J. Cardiovasc. 2010;17(2):127–39.  

13.  Medeiros MCB. Validação do Questionário Internacional De Atividade Física (IPAQ) 

através da acelerometria em idosas [dissertação]. Natal: Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte; 2010.  

14.  Gonçalves PB, Reis rodrigo S, Rodriguez-Añez CR, Florindo AA. Validade e 

Fidedignidade de um instrumento para avaliar o ambiente doméstico relacionado à 

atividade física em idosas. Rev. Bras. Ativ Fís Saúde. 2010;15(2):82–7.  

15.  Davis MG, Fox KR. Physical activity patterns assessed by accelerometry in older people. 

Eur. J. Appl. Physiol. 2007;100(5):581–9.  

16.  Bohn L.Determinação de valores critério de atividade física em idosos com acelerometria 

uniaxial [dissertação]. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto; 2009. 

17.  Santos ALP, Simões AC. Tradução e adaptação transcultural do “ Physical Activity Scale” 

de Asdahal e Jorgensen. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte. 2009;23(2):143–53.  

18.  Peters TM, Moore SC, Xiang YB, Yang G, Shu XO, Ekelund U, et al. Accelerometer-

measured physical activity in Chinese adults. Am. J. Prev. Med. 2010;38(6):583–91. 

 19.  De Yébenes MJG, Otero A, Zunzunegui MV, Rodríguez-Laso A, Sánchez-Sánchez F, Del 

Ser T. Validation of a short cognitive tool for the screening of dementia in elderly people 

with low educational level. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2003;18(10):925–36. 

 20.  Ferrucci L, Penninx BW, Leveille SG, Corti MC, Pahor M, Wallace R, et al. 

Characteristics of nondisabled older persons who perform poorly in objective tests of 

lower extremity function. J. Am. Geriatr. Soc. 2000;48(9):1102–10.  

 

21.  Caldas VVDA. Tradução, adaptação cultural e avaliação psicométrica da Prova Cognitiva 



35 

 

de Leganés em uma população idosa brasileira com baixo nível de escolaridade. 

[dissertação]. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2011.  

22.  Batistoni SST, Neri AL, Cupertino APFB. Validade da escala de depressão do Center for 

Epidemiological Studies entre idosos brasileiros. Rev. Saude Publica. 2007;41(4):598–

605.  

23.  Radloff LS. The CES-D Scale: A Self-Report Depression Scale for Research in the 

General Population. Appl. Psychol. Meas. 1977;1(3):385–401.  

24.  Penninx BW, Ferrucci L, Leveille SG, Rantanen T, Pahor M, Guralnik JM. Lower 

extremity performance in nondisabled older persons as a predictor of subsequent 

hospitalization. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2000;55(11):691–7.  

25.  Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG, et al. A 

short physical performance battery assessing lower extremity function: association with 

self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J. 

Gerontol. 1994;49(2):M85–94.  

26.  Nakano MM. Versão brasileira da Short Physical Performance Battery – SPPB: adaptação 

cultural e estudo da confiabilidade [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de 

Campinas; 2007.  

27.  Novaes RD, Miranda AS De, Silva JDO, Vasconcelos B, Tavares F, Dourado VZ. 

Equações de referência para a predição da força de preensão manual em brasileiros de 

meia idade e idosos. Fisioter Pesq. 2009;16(3):217–22.  

28.  Ling CHY, Taekema D, de Craen AJM, Gussekloo J, Westendorp RGJ, Maier AB. 

Handgrip strength and mortality in the oldest old population: the Leiden 85-plus study. 

CMAJ. 2010;182(5):429-35 

29.  Sallinen J, Stenholm S, Rantanen T, Heliövaara M, Sainio P, Koskinen S. Hand-grip 

strength cut points to screen older persons at risk for mobility limitation. J. Am. Geriatr. 

Soc. 2010;58(9):1721–6.  

30.  Pereira LSM, Narciso FMS, Oliveira DMG, Coelho FM, Souza DDG De, Dias RC. 

Correlation between manual muscle strength and interleukin-6 (IL-6) plasma levels in 

elderly community-dwelling women. Arch. Gerontol. Geriatr. 2009;48(3):313–6.  



36 

 

31.  Benedetti TRB, Antunes PDC, Rodriguez-añez CR. Reprodutibilidade e validade do 

Questionário Internacional de Atividade Física ( IPAQ ) em homens idosos. Rev Bras Med 

Esporte.2007; 13(1):11–6.  

32.  Marsh AP, Ip EH, Barnard RT, Wong Y-L, Rejeski WJ. Using video animation to assess 

mobility in older adults. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2011;66(2):217–27.  

33.  Rejeski WJ, Ip EH, Marsh AP, Barnard RT. Development and validation of a video-

animated tool for assessing mobility. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2010;65(6):664–

71.  

34.  Chen KY, Bassett DR. The technology of accelerometry-based activity monitors: current 

and future. Med. Sci. Sports Exerc. 2005;37 (11Suppl). 

35.  Evenson KR, Buchner DM, Morland KB. Objective measurement of physical activity and 

sedentary behavior among US adults aged 60 years or older. Prev. Chronic Dis. 

2012;9(2):1-10.  

36.  Aguilar-Farías N, Brown WJ, Peeters GMEEG. ActiGraph GT3X+ cut-points for 

identifying sedentary behaviour in older adults in free-living environments. J. Sci. Med. 

Sport. 2013; 8:1-7.  

37.  Santos-Lozano a, Santín-Medeiros F, Cardon G, Torres-Luque G, Bailón R, Bergmeir C, 

et al. Actigraph GT3X: Validation and Determination of Physical Activity Intensity Cut 

Points. Int. J. Sports Med. 2013;34(11):975–82.  

38.  Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-

cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186–91.  

39.  Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related quality 

of life measures: literature review and proposed guidelines. J. Clin. Epidemiol. 

1993;46(12):1417–32.  

40.  Picon PX, Leitão CB, Gerchman F, Azevedo MJ de, Silveiro SP, Gross JL, et al. Medida 

da cintura e razão cintura/quadril e identificação de situações de risco cardiovascular: 

estudo multicêntrico em pacientes com diabetes melito tipo 2. Arq. Bras. Endocrinol. 

Metabol. 2007;51(3):443–9.  



37 

 

41.  Souza WKSB de, Jardim PCBV, Porto LB, Araújo FA, Sousa ALL, Salgado CM. 

Comparação e correlação entre automedida, medida casual e monitorização ambulatorial 

da pressão arterial. Arq. Bras. Cardiol. 2011; 97(2):148–55.  

42.  Visser M, Koster A. Development of a questionnaire to assess sedentary time in older 

persons -- a comparative study using accelerometry. BMC Geriatr. 2013;30;13(1):80.  

43.  Colley RC, Garriguet D, Janssen I, Craig CL, Clarke J, Tremblay MS. Physical activity of 

Canadian adults: accelerometer results from the 2007 to 2009 Canadian Health Measures 

Survey. Health Rep.2011;22(1):7–14.  

44.  Gjersing L, Caplehorn JRM, Clausen T. Cross-cultural adaptation of research instruments: 

language, setting, time and statistical considerations. BMC Med. Res. Methodol. 

2010;10:13.  

45.  Pesquisa nacional por amostras em domicílio (PNAD).Acesso à internet e posse de 

telefone móvel para uso pessoal. Brasil; 2011.[acesso em 2013 dez 03]. . Disponível em: 

htp://ftp.ibge.gov.br/Acesso_a_internet_e_posse_celular/2011/PNAD_Inter_2011.pdf 

46.  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma 

análise das condições de vida da população brasileira. Brasil: Informação demográfica e 

socioeconômica; 2010. [acesso em 2013 dez 03]. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/si

nteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf 

47. Rabacow FM, Gomes MA, Marques P, Benedetti TRB. Questionários de medidas de 

atividade física em idosos. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum. 2006; 8(4):99-106. 

48.  Prince SA, Adamo KB, Hamel ME, Hardt J, Connor Gorber S, Tremblay M. A 

comparison of direct versus self-report measures for assessing physical activity in adults: 

a systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008;5:56. 

  

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 
 

 

 

 

 



39 

 

ANEXO I- SAÚDE AUTO RELATADA E DOENÇAS CRÔNICAS 

 

 

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  

5  Ruim 

6  Não sei 

7  Não tenho resposta 

 

2 Algum médico ou enfermeiro disse que você tem 

pressão alta ou sofre de hipertensão? 

 

Se uma outra pessoa responder pelo participante, 

referir ao participante que a resposta é dela. 

1  sim 

2  Não 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 

3 Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você 

sofre de diabetes, ou tem um nível elevado de açúcar 

no sangue? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 

 

4 Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre 

de câncer ou de um tumor maligno, ou de um câncer 

benigno na pele? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 

 

5 Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você 

sofre de alguma doença pulmonar crônica, como 

bronquite crônica, enfisema ou asma? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 

 

6 Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você 

teve um ataque cardíaco, doença coronária, sofre de 

1  Sim 

2  Não 
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angina, de insuficiência cardíaca ou outros 

problemas cardíacos? 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 

 

7 Algum médico ou enfermeiro já lhe disse que você 

sofreu de embolia cerebral, de acidente vascular 

cerebral (AVC), de um ataque ou trombose? 

1  Sim 

2  Não 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 

 

8 Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre 

de reumatismo, de artrite ou artrose? 

 

1  sim  

2  não 

3  Não sei 

4  não tenho resposta 

 

9 Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre 

de depressão? 

 

1  Sim 

2  Não 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 

 

10 Algum médico ou enfermeiro disse que você sofre 

de alguma doença? (não mencionar nenhuma) 

Qual :_________ 

 

1  Sim 

2  Não 

3  Não sei 

4  Não tenho resposta 
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ANEXO I I - Prova Cognitiva de Leganes (PCL) 

 « Às 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.  

Você deve responder essas perguntas sozinho (a),sem ajuda de outra pessoa. 

 

 

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.  
(Mostrar objetos) 

Você pode me dizer os objetos que você viu, por favor.” 

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 ________ ________  

 

“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  

Incêndio  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  

Sãs e salvas  Correto 1  Incorreto 0  

 

Total ________ ________  

 

5 minutos depois de mostrar as imagens (durante esse tempo você pode fazer outras coisas)  
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“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 ________ ________  

 

Imagens utilizadas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

ANEXO III –  Center for Epidemiological Studies –Depression (CES-D) 

 

 « 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. »  
 

 

 

 

 

 Raramente ou 

nunca 

(menos que 1 

dia) 

Poucas vezes 

(1-2 dias) 

Às vezes (3-4 

dias) 

Quase 

sempre ou 

sempre  

(5-7 dias) 

Eu me chateei por coisas que 

normalmente não me 

chateavam  

    

Não tive vontade de comer; 

estava sem apetite  

    

Sinto que não consegui me 

livrar da tristeza mesmo com 

ajuda da familia e dos amigos  

    

Eu me senti tão bem quanto as 

outras pessoas  

    

Eu tive problemas para manter 

a concentração (prestar 

atenção) no que estava fazendo  

    

Eu me senti deprimido      

Sinto que tudo que fazia era 

um esforço  

    

Eu me senti com esperança em 

relação ao futuro  

    

Eu pensei que minha vida tem 

sido um fracasso  

    

Eu me senti com medo      

Meu sono esteve agitado      

Eu estive feliz      

Eu conversei menos que o meu 

normal  

    

Eu me senti sozinho      

As pessoas não foram 

amigáveis  

    

Eu me diverti      

Eu tive crises de choro      

Eu me senti triste      

Eu senti que as pessoas não 

gostam de mim  

    

Eu me sinto desanimado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ANEXO IV- Short Physical Performance Battery (SPPB) 
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ANEXO V – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão longa.  

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do 

seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes 

países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em 

relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta 

fazendo atividade física em uma semana última semana. As perguntas incluem as atividades que 

você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como 

parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por 

favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 

participação! 

Para responder as questões lembre que: 

 Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

 Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 atividades físicas LEVES são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo 

 com que a respiração seja normal. 

 

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

1b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza 

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. 

1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza 

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. 

1d. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal vocêCAMINHA, 

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. 

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Estas questões se referem à forma típica como você se desloca de um lugar para outro, incluindo 

seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros. 

2a.  O quanto você andou na última semana de carro, ônibus, metrô ou trem? 

________dias por SEMANA   (   ) nenhum - Vá para questão 2c 

2b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você ANDA 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. 

2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você CAMINHA 

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. 

DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO: TRABALHO, 
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TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA 

Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual dentro e ao 

redor da sua casa ou apartamento. 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 uma semana normal você faz 

Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA OU APARTAMENTO 

(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. 

3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 

atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa ou apartamento (jardim ou quintal) como: 

levantar e carregar pequenos objetos, limpar a garagem, serviço dejardinagem em geral, por pelo 

menos 10 minutos contínuos? 

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

3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal vocêfaz 

atividades MODERADAS DENTRO da sua casa ou apartamento 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. 

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

LAZER 

Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual 

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 uma semana normal, você CAMINHA (exercício físico) no seu 

tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS?  

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

4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz 

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. 

4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz 

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. 

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 
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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 

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

UM DIA ______horas ____minutos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

APÊNDICES 

 

Apêndice A- PROTOCOLO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP) 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa com o nome: TRADUÇÃO, 

ADAPTAÇÃO CULTURAL E PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO 

BRASILEIRA DO MOBILITY ASSESSMENT TOOL PHYSICAL ACTIVITY (MAT-PA) 

cuja pesquisadora responsável é a Fisioterapeuta Juliana Souza de Oliveira sob a orientação da 

Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra.    

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

momento, retirando sua aceitação, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. 

Essa pesquisa procura avaliar se o Mobility Assessment Toll Physical Activity (MAT-PA) 

é um instrumento válido para avaliar o nível de atividade física da população idosa.  Os 

resultados desta pesquisa poderão colaborar com a prática clínica, já que disponibiliza um 

instrumento fácil e rápido capaz de medir o nível de atividade física.   

Caso aceite o convite, você passará pelo(s) seguinte(s) procedimentos: Avaliação das 

características sócio-demográficas, do estado cognitivo e presença de sintomatologia depressiva, 

medida de peso, altura, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória. Além disso, você será 

avaliado quanto ao nível de atividade através de dois instrumentos de mensuração.  

Não existem riscos envolvidos com sua participação na pesquisa. Já em relação aos 

benefícios, são os seguintes: maior conhecimento sobre o seu estado geral de saúde e de sua 

capacidade funcional, bem como orientações sobre este tema que contribuirão para sua melhoria.  

Todas as informações obtidas serão secretas 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. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Juliana Souza de Oliveira, no endereço: Rodovia 

BR-101/Campus Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de Fisioterapia, CEP: 

59078970 – NATAL/RN, ou pelo telefone (84)8832-9740.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, na av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, em 
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Natal ou pelo telefone (84) 3342-5003. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa TRADUÇÃO, 

ADAPTAÇÃO CULTURAL E PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO 

BRASILEIRA DO MOBILITY ASSESSMENT TOOL PHYSICAL ACTIVITY (MAT-PA). 

_______________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: Juliana Souza de Oliveira 

Fisioterapeuta  

 

Pesquisador responsável: Departamento de Fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN no endereço: Rodovia BR-101/Campus 

Universitário/UFRN – Lagoa Nova – Departamento de Fisioterapia, CEP: 59078970 – 

NATAL/RN, ou pelo telefone (84)8832-9740. 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN: Av. Nilo 

Peçanha, 620, Petrópolis, Natal, telefone (84) 3342-5003. 
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Apêndice C- Formulário de Avaliação 

 

INSTRUÇÕES 

 

Bom dia / boa tarde! 

 O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa da UFRN sobre uma nova 

ferramenta de avaliação, chamada Mobility Assesment Tool Physical Activity (MAT-PA), que se propõe a 

avaliar a atividade física da população idosa 

 Sua participação é muito importante e desde já agradecemos sua disponibilidade. 

 Como esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e para cumprir os requisitos 

legais, convidamos você a ler e, se estiver de acordo, assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

------------------------------ tempo para leitura e assinatura do TCLE ------------------------------ 

  

A partir de agora, você responderá uma série de perguntas e ao final deste questionário, haverá 

uma rápida avaliação física. 

 Para todas as perguntas, considere sempre o acontecido nos últimos 30 dias. 

Você poderá parar para descansar a qualquer momento, bem como pedir para que eu repita o 

que não tenha entendido ou pedir explicações de coisas que não entendeu. 

Procure ficar bem atento ao que está sendo perguntado e seja honesto em todas as suas 

respostas.  

É necessário responder a todas as perguntas e você pode mudar de alternativa como bem 

entender. 

Podemos começar? 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Entrevistador: __________________________________________________________ 

Data da entrevista ___/___/____ 

Horário de inicio ____:____ 

N º de identificação do participante ___________ 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Sexo do Participante (____) masculino (____)feminino  

Data de nascimento ___/___/___ 

Idade do participante ____ 

Qual seu estado civil? 

a) Solteiro (nunca casou) (  ) 

b) Casado/relação estável (  ) 
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c) Viúvo(a) (  ) 

d) Separado/divorciado (  ) 

e) Outro (  ) 

Você sabe ler e escrever?  

a) Não, eu não sei ler, nem escrever (  ) 

b) Eu entendo o que leio, mas não sei escrever (  ) 

c) Sim, eu entendo o que leio e o que escrevo (  ) 

Quantos anos completos você estudou? __________ 

Qual o maior nível de escolaridade você tem?  

a) Primário incompleto(  ) 

b) Primário completo(  ) 

c) Secundário incompleto (  ) 

d) Secundário completo(  ) 

e) Nível técnico(  ) 

f) Nível superior incompleto(  ) 

g) Especialista(  ) 

h) Mestrado/doutorado(  ) 

i) Sem resposta (  ) 

Você está ativo? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

Você está aposentado? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

Se está aposentado, há quanto tempo (em anos) ? ____________________________ 

Que ocupação você teve a maior parte da vida? _______________________________ 

Você recebe algum rendimento? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

c) Não sabe (  ) 

d) Sem resposta (  ) 

Você recebe algum rendimento de trabalho atual? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

Você recebe algum rendimento de aposentadoria ou pensão? 

a) Sim (  ) 

b) Não (  ) 

Você recebe rendimento outros (especifique) ________________________________ 

Qual sua renda mensal individual?_____________________________ 

Até que ponto sua renda mensal é suficiente para suas necessidades?  

a) Muito bem (  ) 

b) Adequadamente (  ) 
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c) Não muito bem (  ) 

d) Insuficiente (  ) 

Qual sua renda familiar mensal?_______________________________ 

PCL (1º PARTE) 

 

 “Por favor as questões a seguir devem ser respondidas por você sem ajuda de nenhuma outra 

pessoa.” 

Qual a data de hoje?  

(O dia, mês e ano devem estar corretos. O participante pode ver o calendário.) 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Que horas são? (hh:mm) 

(O participante pode olhar o relógio. A resposta correta pode ser entre 1,5 horas) 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Que dia da semana é hoje? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Qual seu endereço completo? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Em que cidade estamos? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Qual a sua idade? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Qual sua data de nascimento? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Qual o nome de solteira da sua mãe? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

4 erros ou mais significam o fim da entrevista ( ______ nº de erros) 

Agradecemos sua participação! 

 

SAUDE PERCEBIDA 

Você diria que sua saúde está muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim? 

Muito boa (  ) 

Boa (  ) 

Razoável (  ) 
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Ruim (  ) 

Muito ruim (  ) 

Nos últimos 12 meses, você perdeu 5 kg ou mais sem querer? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem pressão alta ou hipertensão? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem diabetes, ou seja, nível elevado de açúcar no 

sangue? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem câncer ou tumor maligno (exceto pequenos cânceres 

de pele)? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem alguma doença pulmonar crônica, tais como: 

bronquite crônica, enfisema ou asma? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve um ataque do coração, doenças coronárias, angina 

ou outros problemas cardíacos? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você teve embolia cerebral, derrame, ataque ou trombose? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem artrite, reumatismo ou alguma inflamação crônicas 
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nas articulações? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

Algum médico ou enfermeiro já disse que você tem osteoporose? 

Sim (  ) 

Não (  ) 

Não sabe (  ) 

Sem resposta (  ) 

 

PCL (2º PARTE) 

“Agora vou lhe mostrar algumas figuras e você vai me dizer o que são.” 

(Mostre ao paciente cada figura e marque se ele respondeu certo ou errado.) 

Vaca  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Navio  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Colher  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Avião  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Garrafa 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Caminhão 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

“Por favor, repita os objetos que você viu e tente memorizá-lo, pois vou pedir que você repita 

mais tarde. Repita-os por favor.” 

Vaca  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Navio  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Colher  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Avião  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Garrafa 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Caminhão 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

“Vou contar uma historia curta. Por favor, fique atento(a) porque só poderei ler uma vez. Quando 

eu terminar, vou esperar alguns segundos e então vou pedir que você me conte o que lembra. A 

história é assim (leia devagar)”:  
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“Três crianças estavam sozinhas em uma casa,e a casa começou a incendiar. Um bravo bombeiro foi 

capaz de entrar pela janela e levar as crianças para um lugar seguro. Exceto por alguns cortes e 

arranhões, as crianças ficaram bem.” 

(Dê ao participante pelo menos dois minutos para contar o que ele/ela lembra da história) 

 

Três crianças?  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

O incêndio na casa?  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

O bombeiro entrou? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

 

Crianças foram  resgatadas?  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Alguns cortes e arranhões? 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Ficaram bem?  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

PRESSÃO ARTERIAL (apenas se não for possível no braço direito, por exemplo: pessoas com 

linfedema decorrente de câncer de mama) 

(  ) Braço direito 

(  ) Braço esquerdo 

 

Pressão arterial 1 – sistólica    ( _____________) 

Pressão arterial 1 – diastólica ( _____________) 

Pressão arterial 2– sistólica     ( ___________) 

Pressão arterial 2 – diastólica ( ___________) 

Pressão arterial 3 –sistólica    ( ____________) 

Pressão arterial 3– diastólica ( _____________) 

 

A pressão não pode ser mensurada pela seguinte razão: 

(____________________________________________________________________) 

 

PCL (3º PARTE) 

Cinco minutos após mostrar as figuras (durante este tempo você mensurar a pressão arterial) 

“Você pode me dizer quais as figuras que mostrei há alguns minutos?” 

Vaca 
(  ) Certo  

(  ) Errado 

Navio  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Colher  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Avião  

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Garrafa 

(  ) Certo  

(  ) Errado 

Caminhão 

(  ) Certo  

(  ) Errado 
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SPPB 

Um pé ao lado do outro  

Mantém 10 seg (  ) 

Não mantém 10 seg (  ) 

Não tentou (  ) 

Tempo de execução quando for menor que 10 seg: __.__ __ segundos 

 

Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 

1) Tentou, mas não conseguiu. 

2) O paciente não conseguiu manter-se na posição sem ajuda. 

3) Não tentou, o avaliador sentiu-se inseguro. 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro. 

5) O paciente não conseguiu entender as instruções. 

6) Outros (Especifique) _________________________________________________ 

7) O paciente recusou participação. 

 

Posição Semi-Tandem  

Mantém 10 seg (  ) 

Não mantém 10 seg (  ) 

 

Tempo de execução quando for menor que 10 seg: __.__ __ segundos 

Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 

1) Tentou, mas não conseguiu. 

2) O paciente não conseguiu manter-se na posição sem ajuda. 

3) Não tentou, o avaliador sentiu-se inseguro. 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro. 

5) O paciente não conseguiu entender as instruções. 

6) Outros (Especifique) _________________________________________________ 

7) O paciente recusou participação. 

 

Posição Tandem  

Manteve por 10 segundos (  ) 
Não manteve por 3 a 9,99 segundos  (  ) 

Manteve por menos de 3 segundos    (  ) 

Não tentou             (  ) 

 

Tempo de execução quando for menor que 10 seg: __.__ __ segundos 

 

Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo: 

1) Tentou, mas não conseguiu. 

2) O paciente não conseguiu manter-se na posição sem ajuda. 

3) Não tentou, o avaliador sentiu-se inseguro. 

4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro. 

5) O paciente não conseguiu entender as instruções. 

6) Outros (Especifique) _________________________________________________ 

7) O paciente recusou participação. 

                            

Velocidade da Marcha  

Distancia da prova -1( 4m) 

Tempo para caminhar 

Segundos (____) 

Milissegundos (____) 
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Auxílio para caminhar na primeira prova:  

Nenhum (____) 

Bengala (____) 

Outro (especifique) (____) 

Distancia da prova -2 ( 4m) 

Tempo para caminhar 

Segundos (____) 

Milissegundos (____) 

 

Auxílio para caminhar na primeira prova:  

Nenhum (____) 

Bengala (____) 

Outro (especifique) (____) 

Anote o menor tempo: 

Tempo > 8,70 seg  (  ) 

Tempo 6,21 a 8,70 seg (  ) 

Tempo 4,82 a 6,20 seg (  ) 

Tempo < 4,82 seg (  ) 

 

Seguro para se levantar sem ajuda? 

Se não tentou a prova ou não completou, marque o porquê.  

Tentou mas não conseguiu (  ) 

Não conseguiu manter a posição sem ajuda (  ) 

Não tentou, o entrevistador se sentiu inseguro (  ) 

Não tentou, o participante se sentiu inseguro (  ) 

O participante não entende as instruções (  ) 

Outros (especificar) (  ) 

Se negou (  ) 

SEGURANÇA = OK para continuar (  ) 

 

Se completou a prova ( levantar-se 5 vezes de forma repetida) registre o tempo:  

Segundos (____) 

Milissegundos (____) 

 

PONTUAÇÃO PARA LEVANTAR DA CADEIRA 

Incapaz de completar 5 ou completar em > 60seg  (  ) 

16,70 seg ou mais (  ) 

13,70 a 16,69 (  ) 

11.20 a 13,69 (  ) 

11,19 seg ou menos (  ) 

 

FORÇA DE PREENSÃO 

 

Força de preensão 1 (____) 

Força de preensão 2 (____) 

Força de preensão 3 (____) 

 

A força de preensão não foi medida porque:  
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Dor aguda na mão ou no punho (  ) 

Artrite na mão dominante (  ) 

Tendinite na mão dominante (  ) 

Outro motivo, especifique (  ) 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

Frequência cardíaca (____) 

Frequência respiratória (____) 

Peso (____) 

Altura (____) 

Circunferência cintura (____) 

Circunferência quadril (____) 

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ 

 

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma 

semana normal/habitual. Para responder às questões lembre que: 

ATIVIDADES FÍSICAS VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar muito mais forte que o normal. 

ATIVIDADES FÍSICAS MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar um pouco mais forte que o normal. 

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 faz em uma semana 

normal/habitual, 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 uma semana normal você realiza 
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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. 

1c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza 

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. 

 

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

CAMINHA, 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. 

 

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 uma semana normal você ANDA 

DE ÔNIBUS E CARRO/MOTO? 

_____ horas ______min. _____dias por semana  

( ) Nenhum. Vá para questão 2b. 

 

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 uma semana normal você 

ANDA 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 2c. 
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2c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você 

CAMINHA 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. 

 

DOMÍNIO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO: TRABALHO, TAREFAS 

DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA 

Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual dentro e ao 

redor da sua casa ou apartamento. 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 uma semana normal você faz 

Atividades Físicas VIGOROSAS AO REDOR DE SUA CASA OU APARTAMENTO (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. 

 

3b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 

atividades MODERADAS AO REDOR de sua casa ou apartamento (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. 

 

3c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz 

atividades MODERADAS DENTRO da sua casa ou apartamento 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. 

 

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

Este domínio se refere às atividades físicas que você faz em uma semana normal/habitual 

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. 
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4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, quantos dias e qual 

o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você CAMINHA (exercício físico) no 

seu tempo livre por PELO MENOS 10 MINUTOS CONTÍNUOS? 

_____ horas ______min. _____dias por semana  

( ) Nenhum. Vá para questão 4c. 

 

4b. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal,você faz 

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. 

 

4c. Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz 

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. 

 

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 

 

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

UM DIA ______horas ____minutos 

 

 

CES-D (Escala da depressão) 

 

“Eu vou ler uma relação de situações de como você pode ter se sentido ou se coportado 

na semana passada. Para cada uma dessas situações, perguntarei com que frequência 

você sentiu ou se comportou de tal maneira.” 
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Durante a semana passada... 

 

01. Me senti incomodado (a) com coisas que habitualmente não me incomodam.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

02. Não tive vontade de comer, tive pouco apetite. 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )         

03. Senti como se não pudesse sair da tristeza mesmo com a ajuda de familiares e 

amigos.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )        

04. Senti que era tão bom/boa quanto qualquer outra pessoa. 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )        

05. Senti dificuldade em me concentrar no que estava fazendo.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )        

06. Me senti deprimido (a). 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  ) 

07. Senti que tudo que fazia era um esforço. 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )             

08. Me senti esperançoso (a)/ otimista com relação ao futuro.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  
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Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

09. Senti que a minha vida é  um fracasso.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )          

10. Senti medo.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

11. Meu sono foi agitado.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

12. Eu estava feliz. 

 Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )         

13. Conversei menos que o normal.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )         

14. Me senti sozinho (a).  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

15. As pessoas foram hostis comigo.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

16. Eu gostava da vida.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  
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Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

17. Tive crises de choro. 

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

18. Me senti triste.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )           

19. Senti que as pessoas não gostavam de mim.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )         

20. Eu não conseguia ir a lugar algum.  

Raramente ou nenhuma vez (menos que 1 dia)  -  (  )  

Algumas vezes ou por pouco tempo (1 ou 2 dias) -  (  )  

Ocasionalmente ou por tempo moderado (3 a 4 dias) - (  )  

Muito ou o tempo todo (de 5 a 7 dias) - (  )       

 

MAT-PA: ok (  ) 

 

HORÁRIO DE TERMINO: ____: ____ 
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Apêndice D- Diário de Registro do acelerômetro 

 

ID do Participante: _________ 

Nº do actímetro _______ 

Estudo sobre o nível de atividade física em idosos.  
 

A seguir estão algumas instruções:  

 

1. Você deverá usar o aparelho por 7 dias seguidos.  

2. É muito importante que você não molhe o actímetro.  

3. Você pode retirar o aparelho para tomar banho, ou qualquer outra 

atividade que possa molhar o actímetro. Assim que acabar a atividade, 

volte a usar o aparelho.  

4. Você pode retirar o aparelho antes de dormir, mas não esqueça de 

escrever a hora exata que o retirou.  
5. Assim que acordar volte a colocar o aparelho na cintura, e anote 

novamente a hora exata em que voltou a usá-lo.  

6. Iremos entrar em contato com você todos os dias em que estiver com o 

aparelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiver alguma dúvida você pode nos ligar a qualquer hora, por 

este número: ____________, falar com Juliana.  

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 

  

 Nós iremos recolher o aparelho no dia ____/____/____.  

Local: _____________________________________ 

Às ______:_______.  
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DIÁRIO DE USO DO ACTÍMETRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horário de retirada: ______:______Horário de 

recolocação: ______:______ 

 Horário de retirada: ______:______ 

Horário de recolocação: ______:______ 

 Horário de retirada: ______:______ 

Horário de recolocação: ______:______ 

 Horário de retirada: ______:______ 

Horário de recolocação: ______:______ 

Data: ___/___/___ 

Horário de início: ______:______ 



 

 

 

 

 

 

 


