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RESUMO  

 
Introdução: A saúde autorrelatada (SAR) é uma ferramenta útil para avaliação da população 

idosa, já que fornece uma percepção subjetiva da saúde do indivíduo, sendo uma forte 

ferramenta para triagem de risco de comorbidades, juntamente com medidas de desempenho 

físico e as avaliações de qualidade de vida. Entretanto pouco se sabe sobre a interação entre as 

medidas de desempenho físico com a saúde autorrelatada e como essa relação se estabelece em 

idosas com osteoporose quando mediada pela qualidade de vida.  

Objetivo: Analisar a relação entre autorrelato de saúde e desempenho funcional, quando 

mediada pela percepção da qualidade de vida em mulheres osteoporóticas. 

Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo observacional analítico transversal. A amostra foi 

constituída por idosas, a partir dos sessenta anos de idade, que faziam uso dos serviços do setor 

de densitometria óssea do hospital universitário Onofre Lopes. As idosas foram submetidas, 

primeiramente, aos questionários sobre saúde autorrelatada, qualidade de vida relacionada à 

osteoporose e avaliação cognitiva com o teste de Leganés. Em seguida foram feitas as 

avaliações físicas com o uso do SPPB, dados antropométricos e clínicos, confirmação ou não da 

presença de osteoporose indicada por exame de densidade óssea com valor de T-score ≤ -2,5 

DP. Modelos de análise de mediação foram construídos para explorar a significância de efeitos 

diretos e indiretos da SAR no desempenho funcional, mediadas pela qualidade de vida. 

Resultados: A amostra foi composta por 83 mulheres, com média de idade 66,98 (7,09) anos. 

No tocante sobre a saúde autorrelatada (SAR), observou-se que 30,1% da amostra considerava a 

avaliação como satisfatória. OPAQ obteve a média de 247,27(28,05), enquanto que para o 

SPPB total o valor obtido foi de 6,40(1,87). Mulheres com percepção satisfatória sobre o 

autorrelato em saúde apresentaram uma pontuação maior no SPPB comparado as mulheres que 

manifestaram uma percepção insatisfatória sobre a SAR. Houve uma correlação negativa com 

significância estatística (r= -0,33; p < 0,05) entre o SPPB e o OPAQ. Na análise de mediação o 

efeito direto da saúde percebida foi de -1,39, enquanto que o efeito indireto também foi 

significativo (-0,27).  

Conclusão: Os resultados desta pesquisa apontam que mulheres com percepção negativa da 

SAR apresentam médias menores no SPPB e maiores valores na média do OPAQ, corroborando 

que a percepção da qualidade de vida tem influência na noção pessoal da saúde e no 

desempenho físico.  

 

Palavras-chave: Osteoporose Pós-Menopausa, Envelhecimento, Saúde do idoso 

 

 

 



12 
 

ABSTRACT  

 

Introduction: Self-reported health (SRH) is a useful tool for evaluating the elderly population, 

since it provides a subjective perception of the individual's health, being a strong tool for 

comorbid risk assessment, together with physical performance measures and quality of life. 

However, little is known about the interaction between physical performance measures with 

self-reported health and how this relationship is established in elderly women with osteoporosis 

when mediated by quality of life. 

Objective: To analyze the relationship between health self-report and functional performance 

when mediated by the perception of quality of life in osteoporotic women. 

Methodology: This is a cross-sectional observational study. The sample consisted of elderly 

women, from the age of sixty, who used the services of the bone densitometry department of the 

university hospital Onofre Lopes. The elderly was submitted to the questionnaires on self-

reported health, quality of life related to osteoporosis and cognitive evaluation with the Leganes 

test. Physical evaluations were then performed using SPPB, anthropometric and clinical data, 

confirmation of the presence of osteoporosis indicated by a bone density test with T-score ≤ -2.5 

SD. Mediation analysis models were constructed to explore the significance of direct and 

indirect effects of SAR on functional performance, mediated by quality of life. 

Results: The sample consisted of 83 women, with a mean age of 66.98 (7.09) years. Regarding 

self-reported health (SAR), it was observed that 30.1% of the sample considered the evaluation 

to be satisfactory. OPAQ obtained the mean of 247.27 (28.05), while for total SPPB the value 

obtained was 6.40 (1.87). Women with a satisfactory perception of self-report in health 

presented a higher SPPB score compared to women who expressed an unsatisfactory perception 

about SAR. There was a negative correlation with statistical significance (r = -0.33, p <0.05) 

between the SPPB and the OPCW. In the mediation analysis the direct effect of perceived 

health was -1.39, while the indirect effect was also significant (-0.27). 

Conclusion: The results of this study indicate that women with negative perception of SAR 

present lower mean values in the SPPB and higher values in the average of the OPAQ, 

corroborating that the perception of quality of life influences the personal notion of health and 

physical performance. 

 

Key words: Postmenopausal osteoporosis, Aging, Elderly health 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  10 

RESUMO 11 

ABSTRACT                  12 

1. INTRODUÇÃO   

1.1 Processo de envelhecimento  

1.2 Osteoporose e  qualidade de vida 

1.3  Saúde autorrelatada e desempenho físico 

1.4 Justificativa 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Geral 

1.5.2 Específicos  

14 

14 

15 

17 

18 

18 

18 

18 

2. MATERIAIS E METODOS  

2.1 Delineamento do estudo  

2.2 Local do estudo 

2.3 Períodos do estudo 

2.4 Populações do estudo 

2.5 Amostragem e alocação dos participantes 

2.6 Critérios de elegibilidade 

2.6.1 Inclusão 

2.6.2 Exclusão 

2.7 Aspectos éticos 

2.8 Instrumentos de coleta 

2.8.1 Prova cognitiva de Leganés (PCL) 

2.8.2 Dados sociodemográficos 

2.8.3 Questionário de saúde autorrelatada e condições crônicas 

2.8.4 Osteoporosis Assessment Questionnaire - OPAQ 

2.8.5 Short Physical Performance Battery – SPPB 

2.8.6  Descrição das variáveis do estudo 

2.8.7  Análise dos dados 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

24 

25 

3. RESULTADOS  26 

4. DISCUSSÃO 

5. CONCLUSÃO 

31 

35 

6. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 36 

7. APENDICE 42 

8. ANEXO 55 



14 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 O processo de envelhecimento  

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, que vem ganhando um 

ritmo cada vez mais acelerado na população brasileira
1
 sendo um processo marcado por 

alterações fisiológicas, que ocorrem de maneira diferenciada, em maior ou menor 

intensidade, em todos os aparelhos e sistemas corporais, e isto se dá de tal maneira que 

o idoso, quando visto do ponto de vista individual, carrega a sua própria velhice, única e 

singular
2
 

No entanto, algumas dessas alterações podem trazer consequências funcionais e 

cognitivas, levando a uma queda na percepção do bem estar dos idosos
3
 já que o 

processo de envelhecer acarreta um acúmulo gradual de danos moleculares e celulares 

que resultam em comprometimento progressivo e generalizado em diversas funções 

físicas, propiciando assim uma maior vulnerabilidade a distúrbios ambientais, doenças e 

morte
4
.  

Entre as mudanças biológicas resultantes do envelhecimento relacionadas ao 

sistema musculoesquelético, podem se destacar o declínio na força e massa muscular 

esquelética, bem como redução da massa e força óssea
5
.  

Com as mudanças morfológicas que ocorrem no organismo
6
, o idoso passa a 

apresentar um crescente aumento no número de doenças crônico-degenerativas
7
 

requerendo maiores cuidados em saúde
8
 o que pode diminuir tanto a qualidade de vida

9
, 

como também a funcionalidade
10

, limitando a independência e corroborando para a 

piora da percepção de saúde desses indivíduos
11

. 
 

Não obstante, apesar do envelhecimento ser um processo que ocorre de maneira 

universal ele possui impactos diferentes para homens e mulheres
12

. Mesmo tendo uma 

expectativa de vida maior
13

, podendo viver em média oito anos mais que os homens
14

, 

fenômeno que alguns autores estão chamando de “feminização da terceira idade”
15

, as 

mulheres são mais afetadas durante o processo de envelhecimento, em virtude das 

diferenças morfofuncionais
16

 e psicossociais
17

 de gênero, estando mais sujeitas a 

deficiências físicas e mentais. 

Por conta disso, as mulheres podem também apresentar um número maior de  

comorbidades
18

, maior propensão a quedas
19

, uso de mais medicamentos
18

 e redução  na 

força muscular
20 

o que pode levar a diminuição da funcionalidade e prejudicar a 
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percepção de saúde da mulher nessa fase de sua vida
21

 piorando sua percepção de 

qualidade de vida
22

. 

Com a diminuição da funcionalidade e da dinâmica do sistema 

osteomioarticular
23

, as mulheres tem maior predisposição a apresentar a osteoporose, 

particularmente após a perda da função ovariana e continua a aumentar com o avanço da 

idade
24

. Isto ocorre pelo fato de o estrogênio tem participação na regulação do 

metabolismo ósseo, inibindo de altos níveis de remodelação óssea, prevenindo assim a 

sua perda
25

.  

 

1.2  Osteoporose e qualidade de vida 

A osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição da 

densidade mineral óssea (DMO), com deterioração da micro arquitetura óssea, levando 

a um aumento da fragilidade esquelética, deformações ósseas e ao risco de fraturas
26

.  

As principais manifestações clínicas da osteoporose são as fraturas, sendo as 

mais frequentes as de vértebras, fêmur e antebraço
27

. Segundo a organização mundial de 

saúde (OMS) 1/3 das mulheres brancas acima dos 65 anos são portadoras de 

osteoporose
28

. 

Para o diagnóstico de osteoporose, usa-se a densitometria óssea que é realizada 

por técnica de DEXA. Os resultados são apresentados em gramas/cm2 e comparados à 

média das pessoas de 20 anos de idade (T score), que representa o valor do pico da 

massa óssea
29

. 

O principal risco para  os portadores da osteoporose é a queda
30

. Tanto a queda 

quanto a fratura decorrente desse evento têm um significativo impacto negativo na vida 

do idoso
31

, pois além da lesão e da dificuldade na recuperação, cria-se o receio de uma 

nova queda e instala-se assim um quadro de inatividade
32

. 

Considerada como o principal mecanismo de lesão na população geriátrica, onde 

10% dos idosos permanecem com lesões graves, as quedas representam um problema de 

saúde com maior prevalência em mulheres e indivíduos com idade superior a 80 anos
33

, 

tendo em vista a frequência e as consequências das mesmas em relação à qualidade de 

vida da população idosa
34

. 

Mulheres com osteoporose e que não praticam atividade física e sofreram fratura 

de quadril tem uma perspectiva mais negativa em relação a percepção da saúde e da 

qualidade de vida se comparadas com as que praticam atividade física e não sofreram 

fraturas
30

.  
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Mesmo as que não tiveram fraturas tem uma redução considerável de suas 

atividades, a fim de evitar as quedas e suas possíveis consequências
35

, o que pode 

reduzir o desempenho físico, limitar as AVD’s e alterar a percepção da sua percepção 

de saúde
36

. 

Numa população atingida pela osteoporose à qualidade de vida se torna 

comprometida. A flexibilidade corporal se torna bastante limitada, causando muitos 

transtornos. Nesses idosos, a flexibilidade ou a capacidade de mudança de decúbito 

provavelmente vai ser um fator determinante e diretamente relacionado para a qualidade 

do sono. A osteoporose também causa tensão, preocupação e ansiedade para aqueles 

pacientes que possuem medo de quedas
37

.  

Aqueles que têm mais medo de cair apresentam temor e tensão excessiva e 

certamente quem é mais tenso tem mais probabilidade e medo de cair. Portanto, todos 

esses fatores podem interferir no relacionamento familiar do idoso, causando 

principalmente a perda de sua independência e autoestima, levando-o ater uma 

percepção mais negativa sobre sua saúde e, consequentemente, sobre sua percepção da 

qualidade de vida
38

. 

Apesar de haver inúmeras definições, não existe uma definição de qualidade de 

vida (QV) que seja amplamente aceita. Cada vez mais claro, no entanto, é que não inclui 

apenas fatores relacionados à saúde, como bem-estar físico, funcional, emocional e 

mental, mas também outros elementos importantes da vida das pessoas como trabalho, 

família, amigos, e outras circunstâncias do cotidiano, sempre atentando que a percepção 

pessoal de quem pretende se investigar é primordial
39

.  

Publicações sobre novos instrumentos de avaliação específicos para populações 

ou pessoas acometidas por quadros patológicos específicos são crescentes na literatura 

especializada, como por exemplo o  Osteoporosis Assessment Questionnaire (OPAQ )
40

 

que é um questionário especifico para avaliação da qualidade de vida em pacientes com 

osteoporose, único com validação no Brasil
41

.  

  O questionário possui cinco questões gerais sobre saúde e qualidade de vida na 

parte A e outros dezoito componentes independentes na parte B reunidos em quatro 

domínios que avaliam função física, estado psicológico, sintomas e interação social
40

.  

O OPAQ é utilizado com mais frequência em outros países além do Brasil, como os 

Estados Unidos e Austrália
42

. 
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1.3 Saúde autorrelatada e desempenho físico 

Uma ferramenta importante utilizada na avaliação da população idosa é a 

autorrelato em saúde, também conhecido como saúde autorrelatada (SAR), forte 

avaliador clínico, tratando-se de uma avaliação subjetiva, onde o sujeito classifica a sua 

condição de saúde baseado em suas condições sociais, hábitos de vida e presença ou não 

de doenças crônicas
43

, podendo predizer declínio funcional  e mortalidade
44

. 

Por sua principal característica, a sua simplicidade, a resposta para a pergunta 

"você diria que sua saúde em geral é excelente, muito boa, boa, regular ou ruim?" pode 

resumir as dimensões da saúde que são mais significativas para cada indivíduo
45

.  

Assim, SAR tem sido descrita como uma das mais importantes medidas de saúde 

disponíveis
46

 e recomendada como uma ferramenta para a triagem do risco de doença
47

, 

como um indicador na atenção primária
46

, e rastreio para eficiência clínica
48

. 

Por outro lado, as medidas para avaliação do desempenho físico são importantes 

preditores de resultados adversos para a população idosa como a presença e/ou aumento 

das deficiências
49

 e da mortalidade
50

.  

Além disso, estas medidas também têm sido associadas à condições subclínicas 

relacionados a idade, tais como, processo inflamatório
51

,  sarcopenia
52

 e fragilidade
53

. 

Vale ressaltar que essas avaliações podem predizer eventos relacionados à saúde, 

mesmo entre idosos fisicamente ativos
54

.  

Uma das medidas de desempenho físico com grande uso na clínica e em 

pesquisas é o SPPB (Short Physical Performance Battery)  um teste rápido, de baixo 

custo e pode ser aplicado por um único avaliador, já tendo sido validado e adaptado ao 

Brasil
55

.  

Com o resultado do SPPB pode-se identificar se o idoso apresenta, ou não, 

déficits musculares e indicar o grau de acometimento, podendo predizer o risco que o 

idoso tem à quedas
56

 e suas consequências físicas e sociais, o que seria um risco para 

portadores de osteoporose, pois existe relação entre valores baixos de SPPB e o risco a 

quedas
57

.  

Entretanto pouco se sabe sobre a interação da saúde autorrelatada com a 

qualidade de vida e o desempenho físico, como essa relação se estabelece em idosas 

com osteoporose quando mediada pela qualidade de vida, e como essa associação pode 

acrescentar informações sobre a qualidade do envelhecimento a uma população de 

idosas residentes no Nordeste brasileiro. 
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1.4 JUSTIFICATIVA  

A osteoporose é um comprometimento osteometabólico que pode acometer 

mulheres idosas, alterando sua percepção de qualidade de vida e interferindo em suas 

atividades diárias, levando a uma diminuição da autonomia e uma visão de incapacidade 

funcional, o que pode interferir no modo como a idosa avalia sua condição pessoal de 

saúde.  

A avaliação do desempenho físico também é um fator crucial para o melhor 

entendimento do processo do envelhecimento. Quantificar essa medida pode predizer se 

o idoso pode ter agravos no decorrer do processo. Portanto, em sua simplicidade, a 

resposta para a pergunta "você diria que sua saúde em geral é excelente, muito boa, boa, 

regular ou ruim?" Pode resumir as dimensões da saúde que são mais significativas para 

cada indivíduo. 

Assim, a realização desta pesquisa justifica-se pela necessidade de novos estudos 

que avaliem a relação entre o autorrelato em saúde e sua consequência no desempenho 

físico em idosas com osteoporose no nordeste brasileiro, mostrando como essa relação 

pode interferir no decorrer do processo do envelhecer e na compreensão da qualidade de 

vida dessa população. 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo Geral  

 Analisar a relação entre autorrelato de saúde e desempenho funcional, 

quando mediada pela percepção da qualidade de vida em mulheres 

osteoporóticas.  

     

               1.5.2  Objetivos Específicos 

 Identificar a ocorrência de baixo desempenho físico e má percepção de 

saúde; 

 Analisar as relações entre a osteoporose e saúde autorrelatada; 

 Analisar as relações entre osteoporose e desempenho físico; 

 Construir modelos explicativos que demonstrem a relação entre a 

osteoporose e o desempenho físico, quando mediada pela qualidade de 

vida. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

2.1 Delineamento do estudo  

Trata-se de um estudo do tipo observacional analítico transversal para avaliar a 

relação entre autorrelato de saúde e desempenho funcional, quando mediada pela 

percepção da qualidade de vida em mulheres osteoporóticas. 

 

2.2. Local do estudo  

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Fisioterapia Geriátrica e 

Epidemiologia Clínica do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – GEEFG (UFRN) e no setor de densitometria óssea do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) na cidade do Natal (Rio Grande do Norte - RN, 

Brasil).  

2.3. Período do estudo  

Esta pesquisa ocorreu entre março de 2017 a dezembro de 2018.  

 

2.4. População do estudo  

A população do estudo foi composta por idosas, com idade mínima de 60 anos, 

usuárias do serviço de Radiologia do HUOL, tendo ou não o diagnóstico de 

osteoporose.  

 

2.5. Amostragem e alocação dos participantes  

A amostra foi composta de 83 idosas, sendo o processo de amostragem do tipo 

não-probabilístico por conveniência. As participantes do estudo foram entrevistadas 

pelo fisioterapeuta responsável pelo estudo.  

 

2.6. Critérios de elegibilidade 

2.6.1 Critérios de inclusão  

As idosas elegíveis para participar da pesquisa preencheram os seguintes 

critérios: (1) ter no mínimo 60 anos; (2) ser capaz de andar independentemente com ou 

sem uso de dispositivo de apoio; (3) aceitar participar da pesquisa e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), (4) não apresentarem déficit cognitivo, 

avaliado pela Prova Cognitiva de Leganés (PCL), apresentando escore final maior que 

22. 
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2.6.2 Critérios de exclusão  

Possuir limitação para deambulação como artrose aguda, lesão em membros 

inferiores como úlceras venosas, apresentar doenças que alteram o equilíbrio corporal 

como labirintopatias, doença de Ménière, alterações no sistema somatossensorial, e/ou 

desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa. 

 

2.7 Aspectos Éticos  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para Seres 

Humanos da UFRN sob o parecer de número 2.322.848 (anexo A). Foi respeitado e 

garantido o anonimato dos participantes, assegurando a privacidade dos mesmos quanto 

aos dados coletados durante a pesquisa como rege a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Todas as participantes assinaram o TCLE em caso de aceite 

em participar da pesquisa e aqueles que desejaram sair do estudo puderam fazê-lo a 

qualquer momento. 

 

2.8 Instrumentos da coleta  

Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

Ficha de avaliação e identificação sociodemográfica e antropométrica  

As idosas eleitas para participar do estudo preencheram a ficha de avaliação 

individual (apêndice B) onde os dados como nome, idade, data de nascimento, 

naturalidade, raça, renda, escolaridade, situação conjugal, antecedentes pessoais e 

autorralatado do diagnostico de osteoporose foram coletados, bem como dados clínicos 

e antropométricos. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a partir do peso 

corporal e estatura das idosas. O peso corporal das voluntárias foi medido por meio de 

uma balança digital portátil Prestige®; a estatura foi medida por meio de uma fita 

métrica, com a idosa descalça na posição ereta e olhando para o horizonte. A presença 

da osteoporose foi verificada pelo autorrelato e a verificação do exame de densitometria 

(DEXA).  

O diagnóstico da osteoporose é realizado pela avaliação da coluna lombar, em 

projeção Antero-Posterior (AP), e do fêmur proximal, colo femoral e/ou fêmur total e 

antebraço, segundo os critérios propostos pela OMS
58

. A densitometria por absorção de 

raios-X de dupla energia (DEXA), é atualmente considerada a técnica padrão-ouro para 

a medida da massa óssea, em função da sua precisão, duração, segurança e custo
59

. 
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Os resultados são considerados, conforme consenso da OMS, como Normal, quando 

a densitometria mostra até –1 desvio padrão no T score; Osteopenia, de –1 a –2,5 DPs e 

Osteoporose de –2,5 DPs para mais. Há ainda a denominação de Osteoporose 

estabelecida quando, além do DP < –2,5, o paciente apresenta uma fratura 

osteoporótica
60

. 

 

 2.8.1. Prova Cognitiva de Leganés (PCL)
61

 

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

cognitiva, com o objetivo de ser aplicado em populações com baixa escolaridade. 

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. 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 B). 

 

2.8.2 Questionário de autorrelato da saúde e condições crônicas  

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

saúde. A participante foi convidada a responder a questão “você diria que sua saúde em 

geral é excelente, muito boa, boa, regular ou ruim?” Neste estudo houve recategorização 

da variável em que saúde satisfatória engloba de excelente a boa, e insatisfatória as 

demais categorias.  

Além disso, foi realizada a avaliação do estado de saúde física baseada no 

autorrelato, com a investigação da presença ou ausência de doenças crônicas 

diagnosticadas pelo médico no último ano, por meio de questões tais como: “Algum 

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

Através desse tipo de questão as participantes foram indagadas sobre presença 

de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellito, câncer, doença pulmonar crônica, 

doenças cardíacas, acidente vascular encefálico e artropatias
62

 (Anexo C).  
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   2.8.3 Osteoporosis Assessment Questionnaire (OPAQ)  

O OPAQ
40

 é o único questionário específico para osteoporose traduzido e 

adaptado para o português
41

 e, por isso, é de grande utilidade na prática clínica e em 

pesquisas
30,63

.  

O questionário é dividido em duas partes, A e B. Na parte A constam cinco 

questões sobre bem estar geral, sendo todas elas sobre a percepção da qualidade de vida. 

Na parte B tem-se o questionário em si, dividido em dezoito blocos, sendo cada um 

deles sobre um aspecto (mobilidade, andar e inclinar-se, dor nas costas, flexibilidade, 

cuidados próprios, trabalhos domésticos, movimentação/transferências, medo de 

quedas, atividade social, apoio familiar, dor relacionada a osteoporose, sono, fadiga, 

trabalho, nível de tensão, humor, imagem corporal, independência e atividade sexual – 

que não foi considerada neste estudo) cada um deles tendo um código que vai de c1 – 

mobilidade a c18 – independência.  

Para a soma pega-se todos os escores fornecidos nas partes A e B e verificasse o 

resultado. A parte B tem seus componentes alocados em quatro domínios específicos: 

função física, estado psicológico, sintomas e interação social). Dessa forma a soma dos 

componentes fica assim:  

O resultado de cada componente isolado já dá a dimensão de como o 

participante percebe-se dentro daquele componente (como ele percebe sua mobilidade, 

andar ou inclinar-se e assim sucessivamente), e todos os componentes somados dão o 

escore total do questionário, que tem um tom crescente – quanto maiores os pontos, 

piores serão as classificações dentro do componente e no questionário total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem estar geral= soma de todos os componentes da parte A: (C1+C2+C3+C4+C5) 

Função física= c1+c2+c4+c5+c6+c7+c14 

Estado psicológico= c8+c15+c16+c17+c18 

Sintomas= c3+c11+c12+c13 

Interação social = c9+c10 
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2.8.4 Short Physical Performance Battery (SPPB) 

Este instrumento consiste de uma avaliação objetiva, multidimensional e 

padronizada validada no Brasil
55

 sendo muito utilizado para avaliar o desempenho 

funcional e o rastreamento de idosos com risco de desenvolver incapacidades futuras. 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
64

.  

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 serão solicitados a 

permanecer nessa posição durante dez segundos
64

. 

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

indivíduo leva para percorrer um corredor de três ou quatro 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
64

.  

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 doze pontos (melhor desempenho) 

(Anexo E). 
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 2.8.5 Descrição das variáveis do estudo 

 

 

2.8.6  Análise dos dados 

A versão 20.0 do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) foi 

utilizada para análise estatística. Na análise descritiva as variáveis foram apresentadas 

por medidas de tendência central e de dispersão, enquanto as categóricas  foram 

apresentadas em frequências absolutas e relativas. A distribuição de normalidade dos 

dados foi averiguada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Na análise bivariada, para avaliar 

a correlação entre a SAR e as variáveis quantitativas foi aplicado o coeficiente de 

Variável Descrição Tipo 

Sexo Feminino Categórica nominal 

Idade 
Idade das participantes do estudo, centrada aos 

60 anos 

 

Quantitativa contínua 

Raça 

Divisão tradicional e arbitrária dos grupos 

humanos, determinada pelo conjunto de 

caracteres físicos hereditários (cor da pele, 

formato da cabeça, tipo de cabelo etc.) 

Categórica nominal: 

 Branco 

 Pardo 

 Preto 

Renda 
Percepção das participantes sobre a renda 

recebida 
Quantitativa contínua 

Escolaridade Quantidade de anos que a participante estudou Quantitativa contínua 

fumo Hábito de usar cigarro ao longo da vida 

Categórica nominal: 

 Sim 

 Não 

Prova cognitiva de 

Leganés 

Pontos elencados na avaliação durante a 

entrevista 
Quantitativa discreta 

IMC 

Quociente do peso e altura elevada a segunda 

potência, em quilogramas por metro quadrado 

(kg/m
2
) 

Quantitativa continua 

Saúde autorrelatada - 

SAR 
Percepção do estado atual de saúde 

Categórica ordinal: 

 Satisfatória 

 Insatisfatória 

Reposição Hormonal Uso de hormonioterapia durante a menopausa 

Categoria nominal: 

 Sim 

 Não 

OPAQ 
Questionário sobre qualidade de vida usado para 

população com osteoporose 
Quantitativa discreta 

SPPB 
Avaliação do desempenho físico para população 

idosa 
Quantitativa discreta 
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correlação linear de Pearson. Para comparar as médias do escore do OPAQ e SPPB 

segundo as categorias da SAR foi utilizado o teste T de Student. 

Por fim, análise de regressão linear múltipla foi aplicada para testar o efeito da 

SAR sobre o SPPB, seguida de análise de mediação. Quanto análise de mediação, ela é 

um método estatístico usado para ajudar a responder como um fator (X) transmite o seu 

efeito a um desfecho (Y), ao incluir uma variável mediadora (M) nessa inter-relação. 

Embora, em última análise, seja um método que visa melhor determinar processos 

causais entre os fatores em estudo, semelhantemente a critérios de causalidade já 

consagrados
65

.  

Para análises de mediação, a estratégia proposta por Preacher e Hayes
66

 foi 

adotado para avaliar as possíveis vias (efeitos indiretos). De acordo com essa 

abordagem, a mediação do teste é baseada no seguinte: (1) existe um efeito a ser 

mediado (c ≠ 0); e (2) o efeito indireto (a × b) ser estatisticamente significativo na 

direção prevista pela hipótese de mediação, onde a é um fator de risco de X (SAR) em 

M (qualidade de vida), b é um fator de risco de M em Y (diminuição do desempenho 

físico) e c é o efeito direto (X como fator de risco para Y), conforme a figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores de referência nesse tópico vem admitindo seu uso em estudos com 

menor rigor em determinados elementos dos critérios de causalidade, salientando a 

importância de se ter cautela na interpretação dos resultados ao se considerar possíveis 

limitações metodológicas
67

. A mediação foi realizada por meio do processo macro 

disponível em http://www.afhayes.com/ for SPSS (IBM Corp, Armonk, New York, USA). 

Foi estabelecida uma significância estatística de 5% para todas as análises e um 

intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Figura 01 - Modelo teórico da análise mediação da qualidade de vida sobre a SAR e o SPPB. 
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3. RESULTADOS  

A tabela 1 mostra as características gerais da amostra. A figura 1 expressa a a 

relação entre o SPPB e a SAR, demonstrando que as mulheres que possuem uma 

percepção satisfatória sobre o autorrelato em saúde apresentaram uma pontuação média 

maior no SPPB comparado as mulheres que manifestaram uma percepção insatisfatória 

sobre a SAR.  

A figura 2 exibe a relação entre a média do escore do OPAQ com o autorrelato 

em saúde, demonstrando que as mulheres que apresentaram uma percepção 

insatisfatória de sua saúde tem uma pontuação maior no OPAQ comparado as mulheres 

que manifestaram uma percepção mais satisfatória sobre a avaliação A figura 3 revela 

que existe uma correlação negativa com significância estatística (p < 0,05)  entre o 

SPPB e o OPAQ o que indica que os coeficientes de correlação são significativos. 

Como a relação entre estas variáveis é negativa, isto indica que, conforme os valores do 

SPPB aumentam, os referentes ao OPAQ diminuem. 

Tabela 1 – Características Gerais das participantes, Natal-RN, Brasil (N= 83) 

Idade (anos) 66,98 (7,09)* 

Raça  

Branca 39 (47%) 

Parda 28 (33,7) 

Negra 16 (19,3%) 

Renda (em reais) 1.618,81 (1147,30)* 

Anos de estudo 7,70 (5,50)* 

Fumo 

Sim 

 

12 (14,5%) 

Não 71 (85,5%) 

Diagnóstico Densitometria  

Sem alteração 20 (24,1%) 

Baixa densidade 32 (38,5%) 

Osteoporose 31 (37,3%) 

Prova cognitiva de Leganés 26,98 (2,29)* 

IMC (kg/m
2
) 26,84 (5,14)* 

Saúde autorrelatada (SAR) 

Satisfatória 

 

25 (30,1%) 

Insatisfatória 58 (69,9%) 

Reposição hormonal 

Faz 

 

13 (15,7%) 

Não faz 70 (84,3%) 

OPAQ Total 247,27 (28,05)* 

SPPB 6,40 (1,87)* 

 
 

 
Valores expressos em média (*) e desvio padrão 
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Por último, a tabela 02 mostra os resultados das análises de regressão linear 

múltipla e da análise de mediação. Em “A” observa-se que tanto a idade quanto a saúde 

autorrelatada foram preditores independentes do escore do SPPB, mesmo quando 

ajustadas pelas covariáveis.  Neste caso, uma má percepção de saúde diminuiu em 1,63 

pontos o escore da SPPB. Em “B”, quando o OPAQ foi adicionado ao modelo como um 

mediador, o efeito direto da saúde percebida  foi de -1,39. O efeito indireto também foi 

significativo (-0,27), indicando que a saúde autorrelatada foi relacionada à redução da 

SPPB também através do escore do OPAQ, após a contribuição das covariáveis 

inseridas no modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Comparação dos escores da SPPB segundo o autorrelato de saúde, Natal, 

RN, 2018. (*significância estatística) 
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Figura 02- Comparação dos escores do OPAQ segundo o autorrelato de saúde, Natal, RN, 

2018. (*significância estatística) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 03- Análise de correlação entre a SPPB e o OPAQ, Natal, RN, 2018. 

 

Gráfico 1 – Relação entre a SAR e o SPPB 
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Tabela 02- Relações entre saúde percebida e SPPB explicadas pelos efeitos diretos e 

indiretos do OPAQ, Natal, RN, 2018. 

A) EFEITOS DIRETOS POR REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

 Brutos Ajustados* 

  IC 95%  IC 95% 

 β Inferior Superior β Inferior superior 

Idade -0,07 -0,13 -0,01 -0,08 -0.13 -0,03 

Saúde percebida -1,63 -2,48 -0,84 -1,70 -2,48 -0,92 

B) EFEITO DA SAÚDE AUTORRELATADA NA SPPB MEDIADO PELA 

QUALIDADE DE VIDA* 

Efeito Total (c) Direto (c’) Indireto (ab) 
Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Saúde percebida -1,66 
-
1,39 -0.27 -0,62 -0,02 

* Modelos ajustados por  idade, IMC, fumo, PCL e anos de estudo. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foi explorada a relação entre autorrelato de saúde e desempenho 

funcional, quando mediada pela percepção da qualidade de vida em mulheres 

osteoporóticas. Como o processo do envelhecimento tende levar a uma queda no 

desempenho musculoesquelético
68

, isso pode se refletir na percepção subjetiva de 

qualidade de vida do idoso e, subsequentemente, na forma como esse indivíduo avalia e 

reconhece o seu estado de saúde quando aferido pelo desempenho funcional
69

.   

O diagnóstico para osteoporose poderia ser um fator para percepção negativa da 

SAR, já que a osteoporose pode gerar dor crônica, afetar a capacidade física, reduzir a 

atividade social o que gera também impacto negativo significativo na qualidade de vida 

dos pacientes, particularmente após fraturas por fragilidade. Fraturas osteoporóticas, 

comumente do quadril e espinha dorsal, muitas vezes resultam em complicações 

secundárias, como comprometimento funcional, aumento das internações hospitalares 

que podem resultar em mais problemas de saúde, aumento dos custos médicos e 

aumento da dependência de outras pessoas para assistência vital
70

.  

Em nossos resultados foi percebido que a maioria das participantes encontrava-

se nas classificações baixa densidade mineral óssea/osteoporose, o que corrobora com a 

literatura
71

, já que com o avanço da idade e a diminuição da ação do estrógeno a perda 

de massa óssea é acelerada, levando ao decréscimo na massa óssea entre homens e 

mulheres
72

.  

Neste estudo obteve-se como resultado a maioria das participantes classificando  

sua percepção da saúde como insatisfatória. Com o avanço da  idade, um possível 

número maior de comorbidades e a queda nas atividades de vida diária a percepção do 

individuo sobre si mesmo e sua saúde acaba se tornando mais negativa, levando a idosa 

a perceber a SAR como insatisfatória
73

. 

Os achados deste estudo mostram que a média do SPPB para a população 

avaliada foi de 6,40 um valor muito abaixo do esperado para idosos comunitários, 

mesmo com a presença de alguma incapacidade
74

.  As  mulheres costumam apresentar 

médias mais baixas no SPPB quando comparadas aos homens
75

, mas mesmo essas 

médias mais baixas ainda ficam próximas do ponto de corte para essa avaliação 

(correspondendo a oito pontos). Mesmo acumulando mais rapidamente as incapacidades 
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físicas ao longo dos anos, as mulheres  preservam  melhor as capacidades de membros 

superiores e inferiores melhor do que os homens
76

.  

Uma das hipóteses que pode explicar essa média abaixo do esperado foi a grande 

dificuldade que o entrevistador teve em explicar e aplicar a avaliação. Mesmo 

apresentando uma média alta na avaliação cognitiva muitas participantes não 

conseguiam compreender a dinâmica do SPPB e o teste precisou ser reaplicado.  

Nossos achados apontam que as mulheres com SAR classificada como 

satisfatória alcançaram uma média maior no SPPB quando comparadas as que 

classificaram a SAR com insatisfatória, o que corrobora com os achados na 

literatura
77,78

. Possuir uma percepção positiva da SAR contribui para uma melhor 

percepção da qualidade de vida
79

 melhorando a autoestima o que pode ser um incentivo 

para independência física e emocional
80

.  

Em relação as mulheres que apontaram a saúde autorreferida como insatisfatória, 

percebeu-se que a média das mesmas no OPAQ era maior quando comparada a das 

mulheres que classificam a SAR como satisfatória. A percepção negativa da SAR 

contribui para uma noção mais desfavorável dos componentes que integram o OPAQ, já 

que o questionário possui domínios específicos com cinco perguntas gerais relacionadas 

à saúde e qualidade de vida, sendo representados na parte A e outros componentes 

independentes na parte B reunidos em quatro domínios que avaliam função física, 

estado psicológico, sintomas e interação social
81

. 

 Como a osteoporose é uma doença limitante da qualidade de vida
81,82

  com 

consequências clínicas que vão da dor lombar a fratura do quadril
83,84

 possuir uma 

percepção negativa da saúde favorece ao aumento da  pontuação nos domínios do 

questionário, elevando assim  a sua pontuação no domínio e, consequentemente, na 

pontuação total
40

.  

No tocante à relação do SPPB com o OPAQ, percebe-se que existe uma 

correlação negativa entre estas variáveis indicando que, conforme os valores do SPPB 

aumentam, os referentes ao OPAQ diminuem. De fato é comprovado na literatura que 

possuir um desempenho físico melhor beneficia a percepção da qualidade de vida
85

 já 

que com um bom desempenho físico ampliam-se a autonomia e a independência, 

melhorando a percepção da qualidade de vida
86

. 
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 Os valores do OPAQ diminuíram por que o questionário tem um aspecto 

crescente, ou seja, quanto maiores forem as pontuações piores serão os resultados. Isso 

ocorre dentro dos domínios e no somatório total, sendo assim, ter a média do OPAQ alta 

significa ter uma percepção mais negativa dos domínios do questionário o que levaria a 

uma interpretação de piora na qualidade de vida da idosa entrevistada.  

Nossos achados apontam que uma má percepção da saúde  diminui em 1,63 o 

escore do SPPB. A percepção negativa da saúde tem influência nos resultados do SPPB 

o que corrobora com os achados na literatura
77,78

. Em 2014, Bez e colaboradores 

verificaram que a baixa força muscular relacionou-se com auto-avaliações negativas de 

saúde provavelmente devido a suas relações com diminuição da capacidade funcional e 

com indisponibilidade de recursos financeiros.  

Pérez-Zepeda e colaboradores avaliou em 2016, 400 idosos (200 homens e 200 

mulheres) de cinco cidades distintas sendo elas Natal (Brasil), Manizales (Colômbia), 

Tirana (Albânia), Saint-Hyacinthe (Quebec, Canada), e Kingston (Ontario, Canada), 

obtendo que a prevalência da função física menor aumentou à medida que as percepções 

de saúde pioraram, tanto para homens quanto para mulheres e em todos os cinco locais 

de pesquisa, mostrando que  as mulheres que vivem em Natal (e Tirana) e afirmaram 

que sua saúde era ruim ou muito ruim continuaram com maior probabilidade de ter 

pouca função física, ressaltando que são essas mesmas mulheres que têm as piores 

percepções de saúde e a pior função entre todos os grupos de comparação de sexo e 

cidade.  

Com a  queda no desempenho físico, tanto a percepção na qualidade de vida                                                                                     

muscular levaria a diminuição das atividades da vida diária (AVD’s)
87

, maior 

permanência no domicilio
10

, aumento da dependência                                                                             

desencadear também sintomatologia depressiva
88

.  

A análise de mediação é um componente usado em pesquisas da área 

humanística
89

, mas que já vem sendo introduzido em pesquisas biomédicas
90,91

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Para a análise de mediação, explorou-se o modelo tendo o OPAQ (qualidade de vida) 

como mediador sobre a relação entre saúde autorrelatada (SAR) e o desempenho físico 

(SPPB). Em nossos resultados a avaliação do OPAQ teve influencia na percepção da 

SAR das mulheres entrevistadas, mostrando que a qualidade de vida é um fator 

mediador na relação entre o desempenho físico e a percepção da saúde. Sendo assim, 
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uma qualidade de vida negativa gera uma percepção negativa da saúde do indivíduo, 

levando-o a ter comprometimento físico, e como já foi visto na literatura, obter valores 

baixos na SPPB pode aumentar o risco de dependência, piora nas comorbidades já 

existentes e do risco a quedas
92

, que tem um significativo impacto na saúde dos idosos 

como nos custos de saúde
93

.  
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Limitações e força do estudo  

Devido ao caráter transversal do estudo, não foi possível estabelecer uma relação 

de causa e efeito sobre a relação da saúde autorrelatada e o desempenho na amostra 

avaliada. A avaliação da atividade física não foi levada em consideração, visto que essa 

variável poderia ser uma medida importante na avaliação SAR, concomitantemente a 

variável sintomatologia depressiva também não foi avaliada, o que poderia corroborar 

com a avaliação da percepção pessoal e logo, ser usada para complementar a SAR. 

Outro fator limitante foi o ambiente em que se realizaram as coletas de dados e 

entrevistas com as participantes, já que o espaço em que a pesquisa foi realizada era 

pequeno e havia uma grande preocupação em saber se seria a próxima a ser examinada 

(o setor funcionava só pela manhã e muitas pacientes vinham do interior, então a 

preocupação com o exame era algo rotineiro). Essa combinação de fatores pode ter 

prejudicado as avaliações, corroborando com o fato de idosos não conseguirem realizar 

atividades simultaneamente o que já foi pressuposto pela literatura
94

. 

O número de participantes também pode ter encobrido a real importância de alguns 

resultados, no entanto, o estudo estabelece uma relação pioneira entre a saúde 

autorrelatada e o desempenho físico em idosas com osteoporose já que conta com a 

robustez da análise de mediação o que torna a avaliação mais especifica e alcança 

resultados significativos para a compreensão dessa relação, abrindo caminho para novas 

pesquisas sobre essa temática, fomentando conhecimentos para aquisição de novas 

práticas de avaliação e/ou tratamento para população idosa com diagnóstico de 

osteoporose.  
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5. CONCLUSÃO 

Os resultados desta pesquisa apontam que mulheres com percepção negativa da 

SAR apresentam médias menores no SPPB e maiores valores na média do OPAQ, 

corroborando que a percepção da qualidade de vida influência tanto na noção pessoal da 

saúde, quanto no desempenho físico de idosas osteoporóticas do nordeste brasileiro. As 

mulheres com osteoporose apresentaram piores avaliações da saúde autorrelatada e 

menores pontuações na SPPB e foi possível verificar que existe relação entre a 

qualidade de vida, a saúde autorrelatada e o desempenho físico nessa população.  
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7. APÊNDICE  

APÊNDICE A  
 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa: RELAÇÃO ENTRE 

OSTEOPOROSE COM A SAÚDE AUTORRELATADA E O DESEMPENHO 

FÍSICO EM IDOSAS RESIDENTES NA COMUNIDADE DA CIDADE DE 

NATAL/RN, que tem como pesquisador responsável Tiago Silva Oporto. Esta 

pesquisa pretende: Investigar possíveis associações da presença de 

osteoporose, com a saúde autorrelatada (SAR) e o desempenho físico. Para 

tanto se será utilizada a análise de mediação para melhor explorar a inter-

relação desses elementos.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo. Assim, a realização desta 

pesquisa justifica-se pela necessidade de novos estudos que avaliem a relação 

entre o autorrelato em saúde e sua consequência no desempenho físico em 

idosas com osteoporose no nordeste brasileiro, mostrando como essa relação 

pode interferir no decorrer do processo do envelhecer e na compreensão da 

qualidade de vida dessa população 

Caso você decida participar, você passará pelos seguintes 

procedimentos: responder aos questionários de: características sócias 

demográficas (1), do estado cognitivo (2) e presença de doenças crônicas (3), 

sobre osteoporose – OPAQ (4); Verificação de medida de peso, altura, pressão 

arterial, frequência cardíaca e respiratória. Além disso, você será avaliada 

quanto ao nível de desempenho físico através de dois instrumentos de 

verificação - SPPB e força de preensão palmar (5) e a confirmação da 

presença de osteoporose (ou não) vide conferência do exame de imagem – 

densitometria 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 

Durante a realização serão realizados testes de desempenho físico 

como andar um percurso determinado de 3m, verificação do equilíbrio em pé 

com três etapas (cada uma com dez segundos de duração) e sentar e levantar 

da cadeira. Além disso, será usado um equipamento – dinamômetro - para 

verificação da força do membro superior dominante por três vezes, de três a 

cinco segundos cada. A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você 

corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Existe risco de queda durante as verificações da marcha e do equilíbrio, mas 

todos eles serão minimizados para sua máxima segurança.  

Pode acontecer um desconforto na mão durante a utilização do 

dinamômetro que será minimizado com a aplicação de técnicas de massagem 

para o relaxamento da musculatura e você terá como benefício à verificação 

dos resultados dos testes de desempenho e as orientações, caso necessário, 

para cuidados futuros.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada de forma 

imediata por Tiago Silva Oporto. 

 

 

 

Rubrica do participante/responsável legal 

 

Rubrica do pesquisador 

1/5 

2/5 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Tiago Silva Oporto: (84) 99645-1595ou pelo email: 

silva.oporto@hotmail.com  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para 

você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele 

será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você será indenizado. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, telefone: 3342-5003; endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – 

Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - 

Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

 

 

 

Rubrica do participante/responsável legal 

 

Rubrica do pesquisador  

3/5 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a 

outra com o pesquisador responsável Tiago Silva Oporto.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa RELAÇÃO ENTRE 

OSTEOPOROSE COM A SAÚDE AUTORRELATADA E O DESEMPENHO 

FÍSICO EM IDOSAS RESIDENTES NA COMUNIDADE DA CIDADE DE 

NATAL/RN, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar 

 

 

 

 

 

Rubrica do participante/responsável legal 

 

Rubrica do pesquisador  

3/5 

4/5 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 

Natal, (data) 

       _________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável  

 

Como pesquisador responsável pelo estudo RELAÇÃO ENTRE 

OSTEOPOROSE COM A SAÚDE AUTORRELATADA E O DESEMPENHO 

FÍSICO EM IDOSAS RESIDENTES NA COMUNIDADE DA CIDADE DE 

NATAL/RN, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano.  

Natal, (data). 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável 
__________________________________________________________ 

 
Nome do (a) Pesquisador (a) Responsável 

 

 

Rubrica do participante/responsável legal 

 

Rubrica do pesquisador  

 

5/5 
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APENDICE B – FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 
 

 
DATA: ___/___ /____ENTREVISTADOR: _____________________________ 
LOCAL:_________________________ 

 
 
 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

1) NOME: _______________________________________________________________  
 
2) IDADE: _________ 3) DATA DE NASCIMENTO:___ /___/___ 4) NATURALIDADE: 
______________________  
 
5) ENDEREÇO: ___________________________________________________________  
 
6) CONTATO: ____________________________________________________________  
 
RAÇA:(  )  BRANCA  (  ) PARDA    (  ) NEGRA 
 
PROFISSÃO: ________________ 
 
RENDA (EM SM): _____________ 
 
ESCOLARIDADE (EM ANOS DE ESTUDO): ___________ 
 
 
7) ESCOLARIDADE:  
Sem estudo () 
Ens. Fundamental: ( ) completo ( ) incompleto 
Ens. Médio:( ) Completo  ( ) incompleto 
Ens. Superior: ( )completo ( )Incompleto  
Pós-Graduação ( ) 
 
 
8) SITUAÇÃO CONJUGAL:  
(a) Solteiro (a): SIM ( ) NÃO ( ) 
(b) Casado (a)/relação estável: SIM ( ) NÃO ( ) 
(c) Viúvo (a): SIM ( ) NÃO ( ) 
(d) Divorciado (a)/Separado: SIM ( ) NÃO ( ) 
 
 

DADOS CLÍNICOS E ANTROPOMÉTRICOS 
 

 

9)        PESO: ________________ ALTURA: ________________ IMC:________________ 

PA1: ______ PA2:______ 

 
10) ANTECEDENTES PESSOAIS: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
11) A OSTEOPOROSE CONFIRMADA ( ) SIM ( ) NÃO 

Mestrando: Tiago Silva Oporto 

Orientador: Álvaro Campos Cavalcanti Maciel 
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12) QUANDO FOI O DIAGNÓSTICO? __________________________ 
 
Densitometria óssea Região BMD g/cm2 escore T Coluna lombar:_____ Colo do 
fêmur:____Trocânter:_______ 

T de Ward:_____ 
 
13) DENSITOMETRIA ÓSSEA:  ( ) NORMAL  (  )BDMO (   ) OSTEOPOROSE   (  ) 
OSTEOPOROSE ESTABILIZADA 
 
14) FAZ ACOMPANHAMENTO MÉDICO? () SIM ( ) NÃO 
SE SIM, HÁ QUANTO TEMPO? ______________________ 
 
15) SE SENTE OU SE SENTIU FRAGILIZADA PELO DIAGNÓSTICO? ( ) SIM ( ) NÃO 
 
POR QUÊ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
16) SUA ROTINA DIÁRIA MUDOU APÓS O DIAGNÓSTICO? ( ) SIM ( ) NÃO 
 
 
17) EM CASO AFIRMATIVO, O QUE MAIS SE MODIFICOU EM SUA ROTINA DIÁRIA? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
 
18) FAZ USO DE MEDICAMENTOS? ( ) SIM ( ) NÃO 
 
 
19) EM CASO AFIRMATIVO, QUAIS SÃO OS MEDICAMENTOS QUE ESTÃO SENDO 
UTILIZADOS? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
 
20) HÁBITOS DE VIDA: 
FUMA? ( ) SIM ( ) NÃO (   ) PAROU DE FUMAR 
Quantos cigarros fuma ou fumava por dia? _________ 
Com que idade iniciou a fumar _______ 
Com que idade parou de fumar_______ 
BEBE? ( ) SIM ( ) NÃO 
 
21) NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA: 
Sedentária 
Atividade recreativa eventual 
Atividade física regular : ______vezes/semana 
Qual tipo de atividade? _____________________________ 
Há quanto tempo prática essa atividade? __________________________ 
Motivo da prática 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
22) JÁ CAIU NOS ULTIMOS 12 MESES? ( ) SIM ( ) NÃO 
23) EM CASO AFIRMATIVO, QUANTAS QUEDAS FORAM?( ) uma ( ) duas ( ) mais de duas ( 
) não sabe dizer 
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24) TEM MEDO DE CAIR? ( ) SIM ( ) NÃO 
 
 
25) USA DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA MARCHA? 
 
( ) Não 
( ) Bengala 
( ) Andador 
( ) Muleta canadense 
( ) Muleta auxiliar 
 

INFORMAÇÕES SOBRE MENOPAUSA 
 

26)Em que idade começou os sintomas do período da menopausa?_______________ 
27) Com que idade a menstruação parou em definitivo?__________( ) Não lembra. 
28) Fez terapia de reposição hormonal? (  ) SIM (  ) NÃO  (  ) PERMANECE UTILIZANDO 
Se sim ou se ainda utiliza: Por quanto tempo?________________________________ 
29) Qual terapia?_______________________________________________________ 
 
 
30)EXPOSIÇÃO SOLAR 
 
Se sim, qual a frequência(   ) Diária - Tempo:______ (  ) Semanal - Tempo:_____ (  ) Quinzenal 
- Tempo: ____  
() Mensal - Tempo:____   () evita exposição solar . 
 
HISTORICO DE FRATURAS 
Você já teve alguma fratura?  (   ) SIM  ( ) NÃO (  )  NÃO SABE  
 
Em caso afirmativo, qual a parte do corpo lesionada? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Com que idade e qual foi o tipo de trauma? 
Idade______ Tipo de trauma 
_______________________________________________________________________ 
 
Local da fratura: ( ) Vértebra ( ) Fêmur (  __colo/ __ Trocânter) ( ) Costela ( )  Antebraço ( ) 
Úmero (  ) Pé Outras _________ 
 
 
31)INQUERITO SOBRE MEDICAÇÕES 
 
Você já usou alguma medicação, oral ou injetável?  
 
(  )SIM  (  ) NÃO (  ) NÃO SEI  
Tempo de utilização____________     Parou a quanto tempo________________ 
 
 
Tipo de medicação:(  ) Reposição hormonal(  ) Flúor  (  ) Cálcio  (  )Vitamina D ( ) Diuréticos ( ) 
Tiazídicos 
(  ) Bisfosfonados  (  )Raloxifeno 
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DESEMPENHO FÍSICO 
 

SPPB – CAMPO DE PONTUAÇÃO Equilíbrio: ______        Velocidade da marcha: _______             

Levantar da cadeira: _______    Total: _______ 

 

 
FP – CAMPO DE PONTUAÇÃO 

Primeira medida: _____Segunda medida: _____Terceira medida: _____Média: _______ 

 

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 

 

Agora vou repetir todos os objetos para você olhar. Daqui a pouco vou lhe perguntar quais os objetos 

que você viu. Você pode me dizer os objetos que você viu, por favor(Mostrar objetos) 

 

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.” 

Qual é a data de hoje? Ano Mês Dia Correto 1 Incorreto 0 

Que horas são? 

(+ / - 2 horas) 

HH:MM Correto 1 Incorreto 0 

Que dia da semana estamos? Correto 1 Incorreto 0 

Qual é o seu endereço completo? Correto 1 Incorreto 0 

Em que bairro nós estamos? Correto 1 Incorreto 0 

Que idade você tem? Correto 1 Incorreto 0 

Qual é sua data de nascimento? Ano Mês Dia Correto 1 Incorreto 0 

Qual é a idade e o nome do(a) filho (a) mais novo da sua mãe? Correto 1 Incorreto 0 
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(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)  

“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 ________ ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAR- Saúde Autorrelatada 

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 
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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 angina, de 

insuficiência cardíaca ou outros problemas cardíacos? 

 

 

1  Sim 

2  Não 

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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APÊNDICE C – CARTILHA DE ORIENTAÇÃO  

 

 

 
 



56 
 

8.  ANEXO  

ANEXO A - Parecer do comitê de Ética  
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ANEXO B – Prova Cognitiva de Leganés (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  

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 ________ ________ 

 

 

Qual é a data de hoje?  Ano Mês Dia  Correto 1  Incorreto 0  

Que horas são?  

(+ / - 2 horas)  

HH:MM Correto 1  Incorreto 0  

Que dia da semana estamos?  Correto 1  Incorreto 0  

Qual é o seu endereço completo?  Correto 1  Incorreto 0  

Em que bairro nós estamos?  Correto 1  Incorreto 0  

Que idade você tem?  Correto 1  Incorreto 0  

Qual é sua data de nascimento?  Ano Mês Dia  Correto 1  Incorreto 0  

Qual é a idade e o nome do(a) filho (a) mais novo da 

sua mãe?  

Correto 1  Incorreto 0  
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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 

sãs 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)  

“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: 
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ANEXO C – 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 D – Osteoporosis Assessment Questionnaire (OPAQ) 
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ANEXO E - Short Physical Performance Battery (SPPB) 
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