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Resumo  

 
Introdução: O envelhecimento leva à perda gradual de aptidão física e funcional, com 

consequências em termos de autonomia e qualidade de vida. A prática de atividade física 

em idosos é essencial para retardar a senescência e prevenir doenças degenerativas. 

Existe atualmente um défice de conhecimento relativamente à relação entre diferentes 

níveis de atividade física e indicadores de saúde como o estado nutricional. Este trabalho 

é o primeiro a explorar essas associações numa amostra representativa da população 

idosa portuguesa. 

Objetivo: Caracterizar a atividade física em portugueses com 65 ou mais anos e 

conhecer a associação entre a autoperceção do estado de saúde e o estado nutricional 

com os níveis de atividade física.      

Metodologia: Foram avaliadas num estudo transversal 1500 pessoas com idade ≥65 

anos, representativas da população portuguesa de acordo com idade, sexo, escolaridade 

e região do país. O nível de atividade física foi diferenciado em três categorias: “inativo”, 

“minimamente ativo” e “ativo”, de acordo com os critérios do International Physical Activity 

Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF). O estado nutricional foi avaliado usando o Mini 

Nutritional Assessment®-Short Form, a antropometria (peso, estatura, perímetro da 

cintura) e o doseamento sérico da vitamina D. O fenótipo de fragilidade foi avaliado de 

acordo com os critérios de Fried et al. A autoperceção do estado de saúde foi 

autorreportada como “muito mau ou mau”, “razoável” e “bom ou muito bom”. A 

associação entre as caraterísticas dos indivíduos e o nível de atividade física foi analisada 

através de regressão multinomial. 

Resultados: A frequência dos indivíduos inativos foi de 59,1% e dos minimamente ativos 

de 31,0%. Na análise de regressão multinomial, ser inativo está associado com idade 

igual ou superior a 80 anos (OR: 5,06; IC: 2,40-10,67), área regional (ilhas) (OR: 0,11; 

IC: 0,04-0,32), estar casado ou em união de facto (OR: 0,33; IC: 0,20-0,54), 

pré-obesidade (OR: 2,16; IC: 1,21-3,85) e obesidade (OR: 2,63; IC: 1,43-4,83), 

autoperceção do estado de saúde “razoável” (OR: 2,55; IC: 1,60-4,05) e “mau ou muito 

mau” (OR: 4,91; IC: 2,39-10,09), desempenho cognitivo comprometido (OR: 4,64; IC: 

1,31-16,45) e risco de deficiência de vitamina D (OR: 2,89; IC: 1,60-5,22). No mesmo 

modelo, ser minimamente ativo está similarmente associado com todas as variáveis 

descritas acima, exceto ser obeso, ter um estado de saúde autopercecionado como “mau 

ou muito mau” e ter desempenho cognitivo comprometido. 
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Conclusões: Os idosos portugueses têm baixos níveis de atividade física, que estão 

associados com uma autoperceção de saúde negativa, com desempenho cognitivo 

comprometido, baixos níveis de vitamina D, e elevadas frequências de pré-obesidade e 

de obesidade. A prática de atividade física é menor nos mais idosos e também nos não 

casados ou que se encontram em união de facto. Estes dados são importantes na 

delineação de medidas que promovam hábitos de prática de atividade física desta 

população tão vulnerável, contribuindo para a melhoria do seu estado de saúde e 

qualidade de vida.  

 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento, Atividade física, Autoperceção do estado de 

saúde, Estado nutricional.
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Abstract 
 

Background: Aging leads to the gradual loss of physical and functional fitness, with 

consequences in terms of autonomy and quality of life. Physical activity is essential to 

delay senescence and prevent degenerative diseases. There is currently a lack of 

knowledge regarding the association between different levels of physical activity and 

health indicators such as nutritional status. This study is the first to explore these 

associations in a representative sample of older Portuguese adults. 

Objectives: To characterize physical activity in Portuguese with age 65 or over and to 

know the association between self-perception of health status and nutritional status with 

physical activity levels. 

Methods: A cross-sectional study was carried out on 1500 people aged 65 or over, 

representative of the structure of the Portuguese population according to age, sex, 

education, and region of the country. The level of physical activity was differentiated 

into three categories: "inactive", "minimally active" and "active", according to the 

International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF) criteria. The 

nutritional status was evaluated using the Mini Nutritional Assessment®-Short Form, 

anthropometry (weight, height, waist circumference) and serum vitamin D dosing. The 

frailty phenotype was evaluated according to Fried et al. Self-perception of health 

status was self-reported as "very bad or bad", "reasonable" and "good or very good". 

The association between the characteristics of individuals and the level of physical 

activity was analyzed through multinomial regression. 

Results: The frequency of inactive individuals was 59.1% and of the minimally active 

individuals was 31.0%. In the multinomial regression analysis, being inactive is 

associated with age ≥80 years (OR: 5.06; CI: 2.40-10.67), regional area (islands) 

(OR: 0.11; CI: 0.04-0.32), being married or in common-law marriage (OR: 0.33; CI: 

0.20-0.54), pre-obesity (OR: 2.16; CI: 1.21- 3,85) and obesity (OR: 2.63; CI: 1.43-

4.83), self-perception of "reasonable" (OR: 2.55; CI: 1.60-4.05) and “bad or very bad” 

(OR: 4.91; CI: 2.39-10.09) health status, impaired cognitive performance (OR: 4.64; 

CI: 1.31-16.45), and vitamin D deficiency risk (OR: 2.89; CI: 1.60-5.22). In the same 

model, being minimally active is similarly associated with all variables described 

above, except being obese, having a self-perceived health condition as "bad or very 

bad" and having compromised cognitive performance. 
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Conclusions: Portuguese older adults have generally low levels of physical activity, 

which are associated with a negative health self-perception, compromised cognitive 

performance and altered nutritional status, namely with regard to low levels of vitamin D, 

pre-obesity and obesity. The practice of physical activity is lower in the elderly and also in 

the unmarried. These findings might be important in delineating measures that promote 

habits of physical activity in this vulnerable population, contributing to the improvement of 

their health status and quality of life. 

 

Keywords: Aging, Physical activity, Self-perception of health status, Nutritional 

status. 
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Introdução 
 

O envelhecimento é um processo inconjurável e ao longo dos anos tem-se 

verificado um aumento do envelhecimento populacional, com as mudanças 

demográficas a serem mais notórias em países de baixos e médios rendimentos, 

apresentando impactos sobre os setores de saúde, sociais e económicos de 

todos os países(1).  

Nos 28 estados membros da União Europeia, a proporção de jovens (0-14 anos) 

deverá permanecer relativamente constante em 2060 (cerca de 15%), enquanto 

a proporção dos indivíduos com idades entre os 15-64 anos diminuirá de 66% 

para 57%(2). A proporção de pessoas com 65 ou mais anos será muito maior 

(subindo de 18% para 28% da população), e aqueles com 80 anos ou mais 

(subindo de 5% para 12%), serão em 2060 quase tão numerosos como os 

jovens(2). Por conseguinte, o mesmo se observa em relação à realidade da 

população portuguesa. As estatísticas demográficas mais recentes em Portugal 

mostram que a população idosa representa cerca de 19%, comparativamente 

com os 16% que se observavam em 2001. Prevê-se que em 2020, o número de 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, ultrapasse o número de crianças 

com idades inferiores a 5 anos, o que demonstra a rapidez do envelhecimento 

populacional em Portugal(3).  

Estas projeções originam grande preocupação, devido às ligações entre o 

envelhecimento e o declínio cognitivo e funcional, mudanças emocionais, 

sintomas depressivos (os quais podem influenciar diretamente a saúde geral) e, 

em particular, o estado nutricional. Além disso, os escassos dados nacionais 

disponíveis em Portugal revelam que a insegurança alimentar está muito 

presente na população portuguesa(4).  

De facto, esta mudança demográfica cria uma necessidade de alteração do 

panorama socioeconómico dos países industrializados, pois é ao mesmo tempo 

um gerador de encargos múltiplos com a saúde e com o apoio social e uma 

oportunidade de novos investimentos nos setores que lidam com os cidadãos 

idosos(5). 

O envelhecimento caracteriza-se por um processo contínuo, gradual e fisiológico 

e resulta da interação de fatores endógenos e exógenos tais como biológicos,  
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psicológicos, sociais e de estilo de vida(6, 7). Porém, é de realçar a diferença entre 

um envelhecimento saudável e o “usual”. O primeiro, refere-se ao processo pelo 

qual as alterações fisiológicas são atribuídas à idade e os efeitos deletérios são 

minimizados, preservando a função até que a senescência torne impossível a 

vida da pessoa. O segundo, refere-se ao complexo de alterações e patologias, 

que ocorrem geralmente nas pessoas idosas(8, 9). Na verdade, o mesmo já era 

mencionado nos anos de 1990 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que, 

na perspetiva do envelhecimento saudável, adotou o termo “envelhecimento 

ativo”, definindo-o como um processo que procura otimizar as oportunidades 

contínuas de saúde, segurança e participação, a fim de que a qualidade de vida 

das pessoas idosas melhore com o passar dos anos(10). Nessa situação, “ativo” 

não se refere apenas à capacidade física dos indivíduos idosos e à sua força de 

trabalho, mas à sua participação contínua dentro da sociedade, inclusive em 

questões políticas e outras relacionadas com a vida em comunidade(10, 11). 

Com o avançar da idade, o ser humano tem tendência a tornar-se mais 

sedentário, o que leva a um conjunto de alterações morfofuncionais contínuas e 

irreversíveis no organismo, conduzindo a uma perda gradual de aptidão física e 

funcional, e consequente diminuição da mobilidade(12). Acresce o facto de a 

idade ser um fator de risco para muitas doenças(13), como as doenças 

cardiovasculares(14), a demência(15), o cancro(16) e a diabetes tipo 2, tornando 

este grupo mais vulnerável.(17). 

A OMS considera que, cerca de 3,2 milhões de mortes em cada ano são 

atribuíveis à inatividade física(18). A inatividade física tem como consequência 

prática o aumento da utilização dos serviços de saúde e o aumento considerável 

dos custos de saúde, incluindo os custos diretos como os internamentos, os 

medicamentos e as cirurgias e também os indiretos,  como as perdas de 

produtividade, devidas a doença ou morte prematura(19). A inatividade física é, 

por si só, considerada um fator de risco para doenças não transmissíveis(20), tais 

como a hipertensão arterial, a diabetes mellitus tipo 2(21), as dislipidemias, a 

obesidade e as doenças cardiovasculares(21). Encontra-se também relacionada 

com a mortalidade por todas as causas, a ansiedade, a depressão e alguns tipos 

de cancro(21). A prática de atividade física é assim fulcral para o aumento de 

benefícios para a saúde(22-24).  
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O comportamento sedentário tem sido cada vez mais reconhecido como um 

problema de saúde pública.(12, 25-28). Segundo a OMS, estima-se que nos países 

desenvolvidos mais de dois milhões de mortes são atribuíveis ao sedentarismo, 

e que 60% a 80% da população mundial não é suficientemente ativa para obter 

benefícios na sua saúde(29). Este panorama revela-se favorável ao 

desenvolvimento de problemas graves para a saúde. A prática de atividade física 

e o sedentarismo têm padrões sazonais, estando o sedentarismo muito 

enraizado na rotina diária. É importante realçar que a interrupção do 

sedentarismo com a prática de atividade física leve é benéfica para evitar 

problemas maiores no futuro(30). 

Segundo Guerra et al.(31), na população mais jovem, nas crianças e nos 

adolescentes, o estilo de vida sedentário é uma realidade, o que nos indica que, 

se os hábitos se mantiverem, serão adultos menos ativos e consequentemente 

com mais complicações futuras.  

A atividade física não precisa de ser intensa, pois por si só, os riscos para a 

saúde diminuem, à medida que aumenta o tempo de prática de atividade física. 

Uma duração de 20-25 minutos por dia de atividade física moderada é suficiente 

para atingir a recomendação diária de 150 minutos por semana em atividades, 

referida pela OMS. Entende-se como atividades, caminhadas em passo rápido, 

a prática de um desporto, aulas de dança, ginásio, entre outros(23, 32). 

Sabendo a relevância da prática de atividade física, importa entender os 

parâmetros essenciais que auxiliam a sua prática. Sabe-se que a qualidade de 

vida é um parâmetro subjetivo, mas essencial para a vida de um indivíduo. Numa 

população mais idosa, segundo Rejeski et al.(33), a qualidade de vida é como um 

constructo psicológico representado pela satisfação com a vida, bem como um 

resultado clínico e geriátrico representado pelas dimensões centrais do estado 

de saúde ou qualidade de vida relacionada com a saúde. Este estudo sugere 

que a relação entre atividade física e qualidade de vida global em idosos pode 

ser mediada por resultados modificáveis mais proximais que podem ser 

direcionados em programas e intervenções de atividade física. 

A prática de atividade física se relaciona-se com a autoperceção do estado de 

saúde(34-36), com fatores sociodemográficos como o estado civil(37), com o 

desempenho cognitivo (38-40)  com o estado nutricional(41) e com a presença ou 

ausência de doença (42, 43). Devido ao declínio do sistema fisiológico, à 
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diminuição da massa muscular, à diminuição da capacidade de equilíbrio, à 

redução da força(44) e ao declínio do desempenho cognitivo(45), muitas vezes, 

torna-se impossível implementar um estilo de vida ativo devido à presença de 

inúmeras patologias, que dificultam ou impossibilitam a prática de movimentos, 

dada a diminuição de capacidade funcional(46).   

Os processos cognitivos incluem a capacidade de concentração, a manutenção 

da atenção seletiva, o planeamento e elaboração de estratégias. Dentro dos 

múltiplos domínios da função cognitiva, a função executiva é um domínio que 

envolve processos cognitivos que controlam, interagem, organizam e mantém 

outras habilidades cognitivas. As quedas são um problema frequente nas 

pessoas idosas e estão relacionadas com a perda de função executiva associada 

ao declínio(47). 

Envelhecer com qualidade de vida depende não só da tomada de decisões que 

a pessoa tem perante a sua vida, quer a nível de alimentação, capacidade de 

lidar com situações de maior ansiedade e prática de atividade física, como 

também a senescência. Parecendo um termo complexo, a senescência é um 

processo gradual e inevitável de deterioração corporal que ocorre durante o ciclo 

de vida, mas que se vai acentuando após chegar à idade adulta. Refere-se a um 

enfraquecimento físico e mental, que resulta na perda gradativa da capacidade 

de funcionamento dos órgãos e sistemas, e na consequente alteração 

progressiva das capacidades de adaptação do corpo, verificando-se um 

aumento gradual do risco de desenvolver comorbilidades, e da probabilidade de 

morrer(48). Face a isto será necessário tomar medidas que evitem o quanto antes 

o aparecimento da senescência. Daí a importância do ser humano ter um estilo 

de vida ativo ao longo de todo o seu ciclo de vida. 

O Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF) é o estudo mais 

recente que utilizou os mesmos critérios do presente estudo para aferir a 

atividade física na população geral descrita pelo International Physical Activity 

Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF). Este estudo não tem ainda trabalhos 

publicados sobre a associção da atividade física com o estado nutricional ou 

outras variáveis relacionadas com o estado de saúde. Assim, a presente 

dissertação é o primeiro trabalho a descrever a atividade física numa amostra 

representativa de pessoas idosas portuguesas, relacionando diferentes níveis de 

atividade física com o estado nutricional e a autoperceção do estado de saúde, 
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através da utilização de critérios de categorização de níveis de atividade física 

que permitem refletir o tempo, frequência, volume e tipo de atividade. 

Como tal, espera-se que os resultados desta dissertação possam contribuir para 

alargar o conhecimento sobre a necessária relação entre a prática de atividade 

física em níveis de esforço diferentes e o estado nutricional das pessoas idosas 

em Portugal, bem como a perceção que estas pessoas têm sobre o seu próprio 

estado de saúde e a forma como essa perceção influencia ou é influenciada pela 

prática de atividade física. Espera-se também que este trabalho possa contribuir 

para o racional de intervenção em termos de programas de atividade física 

direcionados para as pessoas idosas.  

 

Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo caracterizar a atividade física dos 

portugueses com 65 ou mais anos e conhecer a associação entre a autoperceção 

do estado de saúde e o estado nutricional com os níveis de atividade física.  

 

Participantes e Métodos 

 

Desenho do estudo 

O presente estudo de desenho transversal foi realizado numa amostra de 1500 

indivíduos portugueses, com idade igual ou superior a 65 anos, no âmbito do 

Projeto Nutrition UP 65. Este projeto avaliou uma amostra representativa da 

população portuguesa de acordo com idade, sexo, escolaridade e região do 

país(49). Os principais objetivos eram reduzir as desigualdades nutricionais nas 

pessoas idosas em Portugal, através da melhoria do conhecimento do seu 

estado nutricional e da capacitação de profissionais de saúde para lidar com o 

estado nutricional de pessoas idosas(49). 
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Ética 

O protocolo do estudo Nutrition UP 65 foi submetido a aprovação pela Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (n° 9427/2015) e foi aprovado por um Comité de 

Ética para a saúde do Departamento de Ciências Sociais e Saúde da Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto (nº PCEDCSS – FMUP 15/2015).  

Todos os participantes no estudo, ou os seus tutores legais, deram 

consentimento informado por escrito. 

 

Recolha de dados 

A recolha de dados ocorreu no período de dezembro de 2015 a junho de 2016. 

Utilizando a entrevista como procedimento de inquérito e através da aplicação 

de um questionário estruturado, obtiveram-se dados sobre o estado cognitivo, 

social e demográfico, sobre estilos de vida, estado de saúde, autoperceção do 

estado de saúde e medicação. O estado nutricional foi avaliado através de 

métodos antropométricos e indicadores funcionais como o fenótipo de 

fragilidade. Foram também avaliados níveis séricos de vitamina D e estado de 

hidratação e eletrólitos, usando amostras de urina de 24 horas. A aplicação do 

questionário e a recolha dos dados antropométricos foram efetuadas por 8 

nutricionistas registadas e treinadas. Os potenciais candidatos a participarem 

foram contactados por meio de abordagem domiciliar, telefone ou através de 

instituições tais como paróquias, juntas de freguesia, centros de dia e estruturas 

residenciais para pessoas idosas.  

 

Dados sociodemográficos  

Recolheram-se informações sobre o sexo, idade, rendimento familiar, área 

regional, tipo de residência, estado civil, escolaridade e atividade profissional.  

As áreas regionais abrangidas foram as definidas na NUTS II (Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - Nível II): Alentejo, Algarve, Açores, 

Área Metropolitana de Lisboa, Centro, Madeira e Norte(50). Em cada área 

regional, três ou mais freguesias com mais do que 250 habitantes foram 

selecionadas aleatoriamente. Os potenciais participantes foram contactados por 

telefone ou através de instituições, como centros de dia, paróquias e juntas de 

freguesia. Nas datas marcadas para a recolha de dados, os entrevistadores 



7 

 

providenciaram informações sobre o projeto e os seus objetivos, convidando-os 

a participar. Os indivíduos foram considerados elegíveis se tivessem apenas 

nacionalidade com residência fiscal em vigor em Portugal e com idade superior 

ou igual a 65 anos. A amostra inicial era composta por 5% de idosos 

institucionalizados em estruturas residenciais, proporção que foi descrita para a 

população portuguesa(51).  

Os participantes foram considerados indivíduos que vivem na comunidade se 

dormiram em sua própria residência ou na casa de um parente ou amigo durante 

mais de metade do mês anterior. 

O nível de escolaridade foi determinado pelo número de anos escolares 

completos e divididos nas categorias: sem formação, 1-4, 5-12 e >12 anos de 

escolaridade. O tipo de residência foi categorizado em dois subtipos: residência 

e instituição e a atividade profissional como ativa ou não ativa. O estado civil foi 

categorizado como solteiro, divorciado, viúvo, casado ou em união de facto. 

 

Desempenho Cognitivo 

O desempenho cognitivo foi avaliado através da versão portuguesa do Mini-

Exame do Estado Mental(52), tendo os participantes sido caraterizados como 

apresentando um desempenho cognitivo normal ou comprometido. O Mini-

Exame do Estado Mental é constituído por um grupo de questões onde é 

atribuído um ponto caso a resposta seja a correta. Os pontos de corte que 

configuram desempenho cognitivo comprometido são os seguintes: ≤15 para os 

indivíduos sem escolaridade, ≤22 para os indivíduos com 1 a 11 anos de 

escolaridade, ≤27 para os indivíduos com mais de 11 anos de escolaridade(52).  

 

Estilos de vida 

Os dados recolhidos relativamente aos estilos de vida incluem informações 

sobre os hábitos tabágicos, o consumo de bebidas alcoólicas e a atividade física. 

Os participantes eram questionados se fumavam ou não fumavam e qual era o 

consumo de bebidas alcoólicas, avaliado pelo número de bebidas ingeridas por 

dia. O consumo de bebidas alcoólicas de forma moderada foi definido como uma 

bebida / dia para mulheres e 1 ou 2 bebidas / dia para homens, enquanto o 
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consumo excessivo foi definido como ≥2 bebidas / dia para mulheres e ≥3 

bebidas / dia para homens(53). 

 

Atividade Física  

A atividade física foi avaliada através do IPAQ-SF, validado para a população 

portuguesa(54). Os dados recolhidos no IPAQ-SF foram convertidos em 

equivalentes metabólicos de tarefa por minuto ao longo de uma semana (MET-

min/semana). Este questionário contabiliza os dias e os minutos dedicados a 

diferentes tipos de tarefas, que abrangem atividades de caminhada, intensidade 

moderada e intensidade vigorosa, portanto, tanto o volume total quanto o número 

de dias são incluídos nos algoritmos de análise do IPAQ-SF. Existem três níveis 

de atividade física sugeridos para classificar a população, que levam em conta o 

conceito de atividade física total de todos os domínios. Os níveis propostos são: 

“inativo”, “minimamente ativo” e “HEPA ativo” (Health Enhancing Physical 

Activity), caraterizada como a categoria mais alta, atividade física que contribui 

para a melhoria do estado de saúde). 

A categoria 1, “inativo”, é o nível mais baixo de atividade física. Aqueles 

indivíduos que não se encontram nos critérios para as categorias 2 ou 3 são 

considerados insuficientemente ativos. 

O padrão mínimo de atividade para ser classificado como "minimamente ativo" 

(categoria 2) é qualquer um dos seguintes 3 critérios: 

a) 3 ou mais dias de atividade vigorosa de pelo menos 20 minutos por dia; 

OU 

b) 5 ou mais dias de atividade de intensidade moderada ou caminhada de 

pelo menos 30 minutos por dia; 

OU 

c) 5 ou mais dias de qualquer combinação de atividades de caminhada, 

intensidade moderada ou intensidade vigorosa, atingindo um mínimo de 

pelo menos 600 MET-min / semana. 

Esta categoria é mais do que o nível mínimo de atividade recomendado para 

adultos nas recomendações atuais de saúde pública, mas não é suficiente para 

o total de atividade física quando todos os domínios são considerados.  
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O IPAQ-SF mede a atividade física total, enquanto as recomendações são 

baseadas em atividades (geralmente de lazer ou recreativas), além das 

atividades diárias habituais. 

Por fim, uma terceira categoria, denominada de nível “HEPA ativo”, pode ser 

calculada para pessoas que excedem as recomendações de saúde pública 

mínimas de atividade física e acumulam atividade suficiente para um estilo de 

vida saudável. Este é um indicador útil porque sabe-se que níveis mais altos de 

atividade física podem proporcionar maiores benefícios para a saúde, embora 

não haja consenso sobre a quantidade exata de atividade para benefício 

máximo. Na ausência de critérios estabelecidos, o grupo científico do IPAQ-SF 

propôs este novo ponto de corte, que equivale a aproximadamente pelo menos 

1,5 a 2 horas de atividade total por dia, de intensidade pelo menos moderada.  

A categoria “HEPA ativo” estabelece um limite mais alto de atividade e fornece 

um mecanismo útil para distinguir a variação em grupos de subpopulações. 

Os dois critérios para classificação como “HEPA ativos” são: 

a) atividade de intensidade vigorosa em, pelo menos, 3 dias, atingindo 

um mínimo de, pelo menos, 1500 MET-minutos / semana  

OU 

b) 7 ou mais dias de qualquer combinação de caminhada, intensidade 

moderada ou intensidade vigorosa(55). 

A atividade semanal total, em MET-min / semana, foi definida como a soma dos 

scores MET-min, a pé, moderados e vigorosos, a partir dos quais foi computado 

o gasto energético, em kcal. 

 

Fragilidade 

O fenótipo de fragilidade, segundo Fried et al.(56), engloba a avaliação dos cinco 

critérios a seguir: perda de peso não intencional autorreportada de 4,5 ou mais 

kg no ano anterior; fraqueza, avaliada como baixa força preensora da mão, 

medida em quilogramas de força com um dinamómetro calibrado (Jamar Plus+, 

Sammons Preston, Bolingbrook, EUA), com resolução de 0,1 kgf, e ajustada para 

sexo e Índice de Massa Corporal (IMC); baixa resistência e energia, avaliada 

como exaustão autorreportada com base em duas questões retiradas de um 

questionário de avaliação da depressão “The CES-D Scale, A self-report  
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Depression  Scale  for Research in the General Population”(57); lentidão, medida 

pelo tempo de caminhada ajustada por sexo e estatura, num percurso de 

4,6m(58)); e baixa atividade física, determinada através do IPAQ-SF(55) e medida 

em gasto energético por semana, com pontes de corte ajustados por sexo).  

Se um ou dois destes critérios estavam presentes, o indivíduo foi caracterizado 

como pré-frágil. A Fragilidade foi definida como a presença de três ou mais 

critérios. 

 

Perceção sobre o estado de saúde, estado de desnutrição e dados clínicos 

Os participantes classificaram o seu estado de saúde conforme as categorias: 

muito bom, bom, razoável, mau, muito mau. O estado de desnutrição foi avaliado 

pela versão em português do Mini Nutritional Assessment®- Short-Form (MNA®-

SFM)(59, 60). Os dados clínicos incluíram a toma de medicamentos e a 

autoperceção do estado de saúde.  

 

Medidas Antropométricas 

As medidas antropométricas foram realizados por nutricionistas seguindo 

métodos padronizados(61). A estatura foi obtida com recurso a um estadiómetro 

calibrado (Seca 213, Hamburgo, Alemanha), com uma precisão de 0,1 cm. Para 

os participantes que apresentavam cifose ou quando não era possível realizar a 

medição por paralisia do participante ou devido a limitações de mobilidade ou 

equilíbrio (n=37), a estatura foi estimada através da medição do comprimento da 

mão não dominante, em cm, medida com um paquímetro calibrado (Fervi, 

Modena, Itália), com resolução de 0,1 cm(62). O peso (em quilogramas) foi medido 

com uma balança eletrónica portátil calibrada (Seca 803, Hamburgo, Alemanha) 

com resolução 0,1kg, com os participantes descalços e com roupas leves. Nos 

casos onde não foi possível medir o peso, pelos motivos já mencionados para a 

medição da altura (n=17), o peso corporal foi estimado a partir da circunferência 

do braço e perna(63). Os perímetros foram medidos com uma fita de metal (Lufkin 

W606PM, Sparks, EUA) com resolução 0,1 cm. O perímetro da cintura foi 

utilizado para definir os pontos de corte por sexo relativamente ao risco 

cardiometabólico de acordo com a OMS(64) e dividido em três categorias: ≤80 cm 
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(mulheres) e ≤94 cm (homens); 81-88 cm (mulheres) e 95-102 cm (homens); e 

>88 cm (mulheres) e >102 cm (homens)(65). 

O IMC foi calculado usando a fórmula de Quételet [peso corporal (kg) / estatura2 

(m)](66). Os participantes foram agrupados de acordo com o IMC nas seguintes 

categorias: abaixo do peso normal (≤24,99 kg / m2), pré-obeso (25,00‐29,99 kg 

/ m2) e obeso (≥30,00 kg / m2)(65). 

 

Vitamina D 

A recolha da amostra de sangue e de urina foi feita para cada participante e 

analisada por um laboratório certificado (Labco, Portugal). 

O estado de vitamina D foi identificado através dos níveis séricos de 25-hidróxi-

vitamina D [25(OH)D] através de imunoensaio de electroquimioluminescência 

utilizando o reagente de ensaio total Roche Cobas (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Alemanha)(67). As análises foram recolhidas após a aplicação do 

questionário, por uma equipa de enfermeiros qualificada. 

Os participantes foram classificados como apresentando níveis adequados de 

25(OH)D (≥50,0 nmol/L), como estando em risco de inadequação (30,0-49,9 

nmol/L) ou como estando em risco de deficiência (<30,0 nmol/L)(68). 

 

Análise Estatística 
 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa IBM SPSS 

versão 24.0, para Windows. Recorreu-se à estatística descritiva para calcular 

as frequências absolutas (n) e relativas (%) como também médias (M), 

medianas (Md), desvios-padrão (DP) e amplitude inter-quartis (AIQ). A 

normalidade da distribuição de variáveis cardinais foi calculada através do teste 

de Kolmogorov-Smirnov, apresentando os resultados como média e desvio 

padrão ou mediana e amplitude interquartil, caso apresente ou não distribuição 

normal, respetivamente. 

Para variáveis categóricas, os resultados foram expressos como número de 

participantes e percentagem [n (%)]. A comparação das variáveis categóricas 

de atividade física com as características da amostra foi feita através da prova 

do Qui-quadrado e, quando a frequência mínima esperada foi menor que 5, 
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recorreu-se à prova exata de Fisher. A análise foi feita através de regressão 

multinomial, com cálculo de odds ratios (OR) brutos e ajustados e seus 

respetivos intervalos de confiança (IC) a 95%, como medidas de associação. A 

variável dependente no modelo de regressão foi a classificação do IPAQ sendo 

o grupo de referência “HEPA ativo”. As variáveis independentes incluídas foram 

as seguintes: sexo, idade, área regional, escolaridade, estado civil, rendimentos 

familiares, hábitos tabágicos, consumo de bebidas alcoólicas, estado de 

desnutrição, classificação do IMC, autoperceção do estado de saúde, 

desempenho cognitivo, níveis de vitamina D e estação do ano de recolha de 

dados. 

Incluíram-se nos grupos de referência as perguntas não respondidas ou valores 

ausentes para: estado civil (n = 1), estado profissional (n = 5), consumo de álcool 

(n = 1), autoperceção do estado de saúde (n = 4) e classificação do IMC (n = 3). 

Em relação à classificação do IMC, os indivíduos com baixo peso foram 

incluídos no grupo de referência devido ao seu pequeno número (n = 3). 

Calcularam-se os IC a 95% e a significância estatística foi definida por p <0,05. 

 

Resultados 

 

Os 1500 participantes avaliados tinham entre 65 anos e 100 anos de idade, dos 

quais 58,9% apresentavam idade compreendida entre 65-79 anos e 63,4% eram 

mulheres. 

As caraterísticas sociodemográficas da amostra, descritas de acordo com o 

nível de atividade física, são apresentadas na Tabela 1. 

A frequência dos indivíduos minimamente ativos e inativos foi de 59,1% e 

31,0%, respetivamente. Os indivíduos “HEPA ativos”, que compõem 9,9% da 

amostra, são maioritariamente mulheres (63,4%), residentes na área 

Metropolitana de Lisboa (32,5%), com escolaridade de nível primário (65,4%), 

não casados/união de facto (67,2%), sem hábitos tabágicos (95,9%), nem 

consumo reportado de bebidas alcoólicas (74,4%). 

Os homens são mais ativos do que as mulheres (59,5% vs. 40,5%, 

respetivamente), 27,1% são inativos, 58,9% são minimamente ativos e 14,0% 

são “HEPA ativos”.  
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Como seria expectável, os indivíduos com idade inferior a 80 anos apresentam 

um nível de atividade física mais elevado do que os indivíduos com 80 ou mais 

anos, e as diferenças de proporção etária acentuam-se com o aumento da 

atividade: inativos 58,9% vs. 41,1%; minimamente ativos 78,0% vs. 22,0% e 

“HEPA ativos” 93,9% vs. 6,1%. 

Os resultados referentes à caraterização do estado nutricional estão 

apresentados na Tabela 2. Existem 19 pessoas desnutridas na amostra, sendo 

que destas, 15 são inativas. A frequência da obesidade na amostra é de 38,9% 

e a da pré-obesidade é de 44,3%, sendo que entre os obesos, 326 (36,8%) são 

minimamente ativos e 47 (31,8%) são inativos, ao passo que entre os 

participantes com pré-obesidade, 412 (46,4%) são minimamente ativos e 68 

(45,9%) são inativos.  

Paralelamente ao IMC, o risco cardiometabólico aferido pelo perímetro da 

cintura é menor com o aumento do nível reportado de atividade física, sendo 

que, nos inativos, 76,2% estão num risco cardiometabólico muito aumentado, 

ao passo que nos “HEPA ativos” 52,7% se enquadram no mesmo perfil de risco. 

Existem 313 pessoas frágeis na amostra, sendo que 233 (74,4%) destas são 

inativas e 78 (24,9%) minimamente ativas.  

Os resultados referentes à caraterização dos níveis de autoperceção do estado 

de saúde e desempenho cognitivo estão apresentados na Tabela 3. A 

autoperceção do estado de saúde é melhor nos que reportam maior atividade 

física, sendo que 22,0% dos indivíduos inativos relatam o seu estado de saúde 

como “bom ou muito bom”, em contraste com 51,4% dos indivíduos “HEPA 

ativos”. Existem 99 pessoas com desempenho cognitivo comprometido, sendo 

que destas, apenas 3 são “HEPA ativas”, pertencendo as restantes a menores 

níveis de atividade física. 

Os resultados referentes à caraterização dos níveis de vitamina D e a estação 

do ano de recolha de dados estão apresentados na Tabela 4. Os níveis de 

vitamina D são superiores nos indivíduos que reportam maior atividade física, 

sendo que 78,3% dos inativos estão em risco de deficiência, em contraste com 

50,0% dos “HEPA ativos”.  

Os resultados da regressão multinomial são exibidos na Tabela 5. Foram 

incluídos 1487 participantes. Na análise multinomial, segundo o modelo 

ajustado, ser inativo está associado com idade igual ou superior a 80 anos (OR: 
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5,06; IC: 2,40-10,67), área regional (ilhas) (OR: 0,11; IC: 0,04-0,32), estar 

casado ou em união de facto (OR: 0,33; IC: 0,20-0,54), pré-obesidade (OR: 

2,16; IC: 1,21-3,85) e obesidade (OR: 2,63; IC: 1,43-4,83), autoperceção do 

estado de saúde “razoável” (OR: 2,55; IC: 1,60-4,05) e “má ou muito má” (OR: 

4,91; IC: 2,39-10,09), desempenho cognitivo comprometido (OR: 4,64; IC: 

1,31-16,45) e risco de deficiência de vitamina D (OR: 2,89; IC: 1,60-5,22). 

No mesmo modelo, ser minimamente ativo está igualmente associado a todas 

as variáveis descritas acima, exceto ser obeso, ter uma autoperceção do estado 

de saúde “má ou muito má” e ter desempenho cognitivo comprometido. 
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Tabela 1. Características sociais e demográficas de 15001 pessoas com idade ≥ 65 anos 

de acordo com o nível de atividade física - Estudo Nutrition UP 65. 

 

Características dos 

participantes 

Inativo 

(n=465) 

Minimamente 

Ativo 

(n=887) 

HEPA 

Ativo 

(n=148) 

Total 

(n=1500) 
p 

 n % n % n % n %  

    Sexo, n (%) 

        Mulher 295 63,4 517 58,3 60 40,5 872 58,1 
 < 0,001 

        Homem 170 36,6 370 41,7 88 59,5 628 41,9 

    Idade (anos), n (%) 

65-79 274 58,9 692 78,0 139 93,9 1105 73,7 
< 0,001 

≥ 80 191 41,1 195 22,0 9 6,1 395 26,3 

    Área regional, n (%) 

Norte 119 25,6 308 34,7 43 29,1 470 31,3 

< 0,0012 

Centro 128 27,5 230 25,9 33 22,3 391 26,1 

Area Metropolitana de Lisboa  151 32,5 201 22,7 32 21,6 384 25,6 

Alentejo 36 7,7 84 9,5 16 10,8 136 9,1 

Algarve 23 4,9 34 3,8 8 5,4 65 4,3 

Madeira 1 0,2 22 2,5 7 4,7 30 2,0 

Açores 7 1,5 8 0,9 9 6,1 24 1,6 

    Residência, n (%) 

Casa 420 90,3 860 97,0 148 100 1428 95,2 
< 0,001 

Instituição 45 9,7 27 3,0 0 0 72 4,8 

    Escolaridade (anos), n (%) 

       0 100 21,5 102 11,5 10 6,8 212 14,1 

< 0,001 
       1-4 304 65,4 628 70,8 99 66,9 1031 68,7 

       5-12 41 8,8 118 13,3 30 20,3 189 12,6 

       >12 20 4,3 39 4,4 9 6,1 68 4,5 

    Estado civil, n (%) 

Solteiro/divorciado/viúvo 312 67,2 449 50,6 36 24,3 797 53,2 
< 0,001 

Casado/união de facto 152 32,8 438 49,4 112 75,7 702 46,8 

    Ativo profissionalmente, n (%) 

Não 457 98,7 865 97,9 143 96,6 1465 98,0 
0,260 

Sim 6 1,3 19 2,1 5 3,4 30 2,0 

    Rendimento familiar, (euros), n (%) & 

< 499 92 19,8 142 16,0 14 9,5 248 16,5 

0,014 
 500-999 80 17,2 191 21,5 34 23,0 305 20,3 

≥ 1000 43 9,2 110 12,4 22 14,9 175 11,7 

Não sabe/não quer declarar 250 53,8 444 50,1 78 52,7 772 51,5 

    Hábitos tabágicos, n (%) 

Não 446 95,9 844 95,2 142 95,9 1432 95,5 
0,780 

Sim 19 4,1 43 4,8 6 4,1 68 4,5 

    Consumo de bebidas alcoólicas, n (%) 

Nenhum 346 74,4 542 61,2 66 44,6 954 63,7 

< 0,001 Moderado 93 20,0 240 27,1 56 37,8 389 26,0 

      Excessivo  26 5,6 103 11,6 26 17,6 155 10,3 
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Legenda 1:  

HEPA = Health Enhancing Physical Activity. 

O teste estatístico aplicado foi o teste Qui-Quadrado (X2). 

&Dados apresentados para 728 participantes porque 772 não sabem ou preferem não declarar rendimentos. 

1Número de casos omissos: estado civil n = 1 (0,1%), ativo profissionalmente n = 5 (0,3%), consumo de 

bebidas alcoólicas n = 1 (0,1%). 

2Para a análise estatística as categorias foram agregadas em Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa; 

Alentejo, Algarve; Madeira e Açores. 

Os valores podem não totalizar 100,0% devido a arredondamentos. 
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Tabela 2. Caracterização do estado nutricional de acordo com o nível de atividade física 

dos participantes1 do estudo Nutrition UP 65. 

 

Características dos 

participantes 

Inativo 

(n=465) 

Minimament

e Ativo 

(n=887) 

HEPA Ativo 

(n=148) 

Total 

(n=1500) 
p 

 n % n % n % n %  

   Estado de desnutrição (MNA®-SF), n (%) 

Normal 

 
352 75,7 772 87,0 135 91,2 1259 83,9 

 

< 0,0012 

 

Sob risco de   

desnutrição 
98 21,1 112 12,6 12 8,1 222 14,8 

Desnutrição 

 
15 3,2 3 0,3 1 0,7 19 1,3 

    Perímetro da cintura, cm, n (%) 

     Mulher ≤80 cm, homem 

≤94 cm 
35 7,7 124 14,0 30 20,3 189 12,7 

< 0,001  Mulher 81–88 cm, 

homem 95–102 cm 
73 16,1 200 22,5 40 27,0 313 21,0 

 Mulher >88 cm, homem 

>102 cm 
345 76,2 563 63,5 78 52,7 986 66,3 

    Circunferência muscular do meio braço, cm, Md (AIQ) 

     Homem 

 
24,0 (4,0) 24,6 (3,6) 25,0 (4,8) 24,6 (3,6) 0,0083 

     Mulher 

 
22,5 (3,9) 22,4 (3,8) 22,3 (3,8) 22,4 (3,8) 0,8343 

    IMC, kg/m2, n (%) 

   Baixo peso/normoponderal 

( ≤24,99 kg/m2) 
70 15,2 149 16,8 33 22,3 252 16,8 

0,005 
Pré-obesidade 

   (25,00-29,99 kg/m2) 
182 39,5 412 46,4 68 45,9 662 44,3 

Obesidade  

      (≥ 30,00 kg/m2) 
209 45,3 326 36,8 47 31,8 582 38,9 

    Fragilidade (Fenótipo de Fried), n (%) 

Normal 

 
27 5,9 258 30,0 68 47,2 353 24,2 

< 0,001 Pré-frágil 

 
194 42,7 523 60,9 74 51,4 791 54,3 

Frágil 

 
233 51,3 78 9,1 2 1,4 313 21,5 

 

Legenda 2:  

HEPA = Health Enhancing Physical Activity; MNA®-SF = Mini Nutritional Assessment®- Short Form; IMC = 

Índice de Massa Corporal; Md = Mediana; AIQ = Amplitude Inter-Quartil. 

O teste estatístico aplicado foi o teste Qui-Quadrado (X2), exceto na variável “circunferência muscular do 

braço”.  

1Número de casos omissos: perímetro da cintura n = 12 (0,8 %); circunferência muscular do meio braço n 

= 9 (0,6%); índice de massa corporal n = 4 (0,3%); fragilidade n = 53 (3,5%). 

2 Prova exata de Fisher  

3 Prova Kruskal-Wallis 

Os valores podem não totalizar 100,0% devido a arredondamentos. 
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Tabela 3. Caracterização dos níveis de autoperceção do estado de saúde e desempenho 

cognitivo de acordo com o nível de atividade física dos participantes1 do estudo Nutrition 

UP 65. 

 

Características dos 

participantes 

Inativo 

(n=465) 

Minimamente 

Ativo 

(n=887) 

HEPA Ativo 

(n=148) 

Total 

(n=1500) 
p 

 n % n % n % n %  

    Autoperceção do estado de saúde 

Muito Bom/Bom 102 22,0 301 34,0 76 51,4 479 32,0 

 

< 0,001 Razoável 209 45,1 463 52,3 60 40,5 732 48,9 

Mau/Muito Mau 152 32,8 121 13,7 12 8,1 285 19,1 

Desempenho Cognitivo (MMSE), n (%) 

Normal 407 87,5 849 95,7 145 98,0 1401 93,4 

< 0,0012 

  Comprometida 58 12,5 38 4,3 3 2,0 99 6,6 

 

Legenda 3:  

HEPA = Health Enhancing Physical Activity; MMSE = Mini Mental State Examination. 

O teste estatístico aplicado foi o teste Qui-Quadrado (X2). 

1Número de casos omissos: autoperceção do estado de saúde n = 4 (0,3%). 

2Prova exata de Fisher. 

Os valores podem não totalizar 100,0% devido a arredondamentos. 
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Tabela 4. Caracterização dos níveis de vitamina D e estação do ano de recolha dos dados 

de acordo com o nível de atividade física dos participantes1 do estudo Nutrition UP 65.  

 

Características dos 

participantes 

Inativo 

(n=465) 

Minimamente 

Ativo 

(n=887) 

HEPA Ativo 

(n=148) 

Total 

(n=1500) 
p 

 n % n % n % n %  

    Níveis de vitamina D 

Em risco de deficiência 

<30,0 nmol/L 25(OH)D 
364 78,3 597 67,3 74 50,0 1035 69,0 

 

< 0,001 
Em risco de inadequação  

30,0–49,9 nmol/L 25(OH)D 
67 14,4 180 20,3 41 27,7 288 19,2 

Adequação ≥ 50,0 nmol/L   

25(OH)D 
33 7,1 110 12,4 33 22,3 176 11,7 

Estação do ano da recolha de dados, n (%) 

Outono ou Inverno 291 62,6 430 48,6 47 31,8 768 51,3 

< 0,001 

Primavera ou Verão 174 37,4 455 51,4 101 68,2 730 48,7 

 

Legenda 4:  

HEPA = Health Enhancing Physical Activity; 

O teste estatístico aplicado foi o teste Qui-Quadrado (X2). 

1Número de casos omissos: níveis de vitamina D n = 1 (0,1 %); estação do ano de recolha de dados n = 2 

(0,1%) 

Os valores podem não totalizar 100,0% devido a arredondamentos. 
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Tabela 5. Resultados da análise de regressão multinomial de acordo com os níveis de 

atividade física de 1487 participantes do estudo Nutrition UP 65. 

 

  Minimamente Ativos Inativos 

  Não ajustado  Ajustado Não ajustado  Ajustado 

  
OR 

(IC 95%) 
p 

OR 
(IC 95%) 

p 
OR 

(IC 95%) 
p 

OR 
(IC 95%) 

p 

Sexo 

Mulher 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Homem 
0,49 

(0,34-
0,70) 

<0,001 
0,74 

(0,47-
1,16) 

0,189 
0,39  

(0,27-0,57) 
<0,001 

1,06  
(0,64-
1,75) 

0,825 

Idade (anos) 

65-79 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

≥80 
4,35  

(2,18-
8,70) 

<0,001 
2,93  

(1,42-
6,06) 

0,004 
10,766 (5,35-

21,66) 
<0,001 

5,06  
(2,40-
10,67) 

<0,001 

Área regional 

Norte, Centro, Área 
Metropolitana de Lisboa 

1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Alentejo, Algarve 
0,72  

(0,44-
1,17) 

0,180 
0,68  

(0,40-
1,14) 

0,142 
0,67  

(0,40-1,12) 
0,127 

0,53  
(0,29-
0,95) 

0,034 

Ilhas 
0,27  

(0,15-
0,52) 

<0,001 
0,24  

(0,11-
0,51) 

<0,001 
0,14  

(0,06-0,33) 
<0,001 

0,11  
(0,04-
0,32) 

<0,001 

Escolaridade (anos) 

Sem escolaridade 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

1-4 anos 
0,62 

(0,31-
1,23) 

0,173 
0,85  

(0,40-
1,81) 

0,677 
0,31  

(0,15-0,61) 
<0,001 

0,63  
(0,29-
1,38) 

0,244 

5-7 anos 
0,39 

(0,18-
0,83) 

0,014 
0,68 

(0,29-
1,60) 

0,377 
0,14  

(0,06-0,31) 
p<0,001 

0,39 
(0,15-
1,00) 

0,050 

Mais do que 7 
0,43 

(0,16-
1,12) 

0,085 
0,65 

(0,22-
1,91) 

0,435 
0,22  

(0,08-0,62) 
0,004 

0,72 
(0,22-
2,33) 

0,580 

Estado civil 

Solteiro, divorciado, viúvo 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Casado, união de facto 
0,31 

(0,21-
0,47) 

<0,001 
0,46 

(0,29-
0,71) 

<0,001 
0,16  

(0,10-0,24) 
<0,001 

0,33  
(0,20-
0,54) 

<0,001 

Rendimento Familiar, (euros) 

≥ 1000 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
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 500-999 
1,12  

(0,63-
2,02) 

0,697 
0,67 

(0,36-
1,26) 

0,212 
1,20  

(0,63-2,31) 
0,577 

0,50  
(0,24-
1,05) 

0,066 

<499 
2,03  

(0,99-
4,15) 

0,052 
0,72 

(0,32-
1,60) 

0,421 
3,36  

(1,57-7,20) 
0,002 

0,59  
(0,24-
1,45) 

0,251 

Hábitos tabágicos 

Não 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Sim 
1,21  

(0,50-
2,89) 

0,674 
1,63 

(0,66-
4,07) 

0,293 
1,01  

(0,40-2,57) 
0,986 

1,81 
(0,65-
5,08) 

0,259 

Consumo de bebidas alcoólicas 

Nenhum 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Moderado (mulher=1/dia, 
homem=1 ou 2/dia) 

0,52 
(0,35-
0,77) 

0,001 
0,83 
(0,51-
1,35) 

0,457 
0,32(0,20-
0,48) 

<0,001 
0,61 
(0,35-
1,05) 

0,074 

Excessivo (mulher ≥2/dia, 
homem≥3/dia) 

0,48 
(0,30-
0,80) 

0,004 
0,73 
(0,41-
1,28) 

0,270 
0,19 (0,10-
0,35) 

<0,001 
0,39 
(0,19-
0,79) 

0,09 

Estado de desnutrição (MNA®-SF) 

Normal 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Sob risco de desnutrição 
1,63  

(0,88-
3,04) 

0,123 
1,33 

(0,68-
2,58) 

0,407 
3,13  

(1,17-5,89) 
<0,001 

1,81  
(0,89-
3,65) 

0,101 

Desnutrição 
0,53  

(0,05-
5,08) 

0,578 
0,41 

(0,04-
4,19) 

0,448 
5,75 

(0,75-44,0) 
0,092 

4,46  
(0,51-
38,79) 

0,175 

IMC, kg/m2 

Baixo peso/normoponderal  
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Pré-obesidade  
1,34  

(0,85-
2,12) 

0,206 
1,72 

(1,05-
2,83) 

0,031 
1,26  

(0,77-2,08) 
0,361 

2,16 
(1,21-
3,85) 

0,010 

Obesidade 
1,54  

(0,95-
2,50) 

0,083 
1,59 

(0,94-
2,70) 

0,085 
2,10  

(1,25-3,53) 
0,005 

2,63  
(1,43-
4,83) 

0,002 

Autoperceção do estado de saúde 

Bom, muito bom 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Razoável 
1,95 

(1,35-
2,82) 

<0,001 
1,87 

(1,26-
2,78) 

0,002 
2,60 

(1,72-3,92) 
<0,001 

2,55  
(1,60-
4,05) 

<0,001 

Mau, muito mau 
2,55 

(1,34-
4,85) 

0,004 
1,71 

(0,87-
3,39) 

0,121 
9,44 

(4,89-18,23) 
<0,001 

4,91  
(2,39-
10,09) 

<0,001 

Desempenho cognitivo (MMSE) 

Normal 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Comprometido 
2,16 

(0,66-
7,10) 

0,203 
1,73 

(0,50-
5,99) 

0,387 
6,89  

(2,13-22,3) 
0,001 

4,64  
(1,31-
16,45) 

0,018 
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Níveis de vitamina D 

Adequação 
1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

Em risco de inadequação 
1,45 

(0,978-
2,14) 

0,065 
1,22 

(0,80-
1,85) 

0,363 
1,451  

(0,92-2,28) 
0,106 

0,97 
(0,59-
1,61) 

0,908 

Em risco de deficiência 
3,42 

(2,08-
5,60) 

<0,001 
1,89 

(1,10-
3,26) 

0,022 
8,38  

(4,98-14,11) 
<0,001 

2,89 
(1,60-
5,22) 

<0,001 

Estação de ano de recolha de dados 

Primavera/Verão 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Outono/Inverno 
2,03 

(1,40-
2,94) 

<0,001 
1,10 

(0,71-
1,70) 

0,676 
3,60  

(2,42-5,33) 
<0,001 

1,35 
(0,83-
2,19) 

0,227 

 

Legenda 5:  

OR = Odds ratio; IC = Intervalo de Confiança; MNA®-SF = Mini Nutritional Assessment®- Short Form; MMSE 

= Mini mental State Examination: IMC = Índice de Massa Corporal. 

O modelo ajustado é estatisticamente significativo (G2 (48) =376,636; p <0,001)(69). 
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Discussão e Conclusões 
 

Neste estudo transversal, foi avaliado o nível de atividade física em idosos 

portugueses e cerca de um terço dos participantes são inativos. As mulheres 

são menos ativas e a prática de atividade física é inferior em idades mais 

avançadas. Os indivíduos inativos apresentam maior probabilidade a favor de 

serem obesos, de não estarem casados nem em união de facto, apresentarem 

pior autoperceção do estado de saúde, desempenho cognitivo comprometido e 

baixos níveis de vitamina D. 

De acordo com o nosso conhecimento, este trabalho é o primeiro a descrever a 

atividade física e seus fatores associados, nomeadamente o estado nutricional 

e a autoperceção do estado de saúde, a nível nacional e com uma amostra 

representativa de idosos portugueses. O facto de apenas 9,9% dos participantes 

deste estudo serem “HEPA” ativos, 59,1% minimamente ativos e 31,0% inativos 

é uma questão de grande preocupação.  

O IAN-AF, cujos resultados finais se encontram reportados(70), utilizou os 

mesmos critérios do presente estudo para aferir a atividade física na população 

geral, sendo que para a sub-amostra de pessoas idosas (13%), foi reportada 

uma frequência de 21,8% de pessoas ativas (20,0% mulheres e 24,1% 

homens), uma proporção bastante mais elevada que no presente estudo. Estas 

disparidades poderão estar relacionadas quer com o menor tamanho amostral 

do estudo IAN-AF, quer com o método de recrutamento aqui utilizado, dado que 

a seleção dos participantes seguiu critérios mais exigentes no que concerne à 

sua capacidade funcional, sendo que tinham que se deslocar voluntariamente a 

uma unidade de saúde e empreender um conjunto de diversas avaliações em 

momentos diferentes(71). Como tal, os participantes no estudo IAN-AF teriam, à 

partida, uma capacidade funcional melhor que os participantes do estudo 

Nutrition UP 65, que foram abordados no domicílio ou em instituições.  

De acordo com os dados do último Eurobarómetro sobre desporto e exercício 

físico, realizado pela Direção Geral da Comunicação da Comissão Europeia, 

apenas 26% dos portugueses referem fazer exercício físico ou desporto com 

alguma ou muita regularidade, entre uma a cinco vezes por semana. Será 

importante referir que em 2014 eram 28% e em 2010 eram 33%, na União 

Europeia, com frequências menores do que nas pessoas idosas portuguesas, só 
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as húngaras (24%), as gregas (23%), as romenas (19%) e as búlgaras 

(16%).  De facto, 74% dos portugueses referem que «nunca» ou «raramente» 

fazem exercício físico ou praticam desporto, o que torna Portugal no quinto país 

onde mais inquiridos mostram ser particularmente sedentários(72).  

Com o envelhecimento populacional, as pessoas idosas ocupam um papel cada 

vez mais central na nossa sociedade, sendo importante realçar a promoção da 

atividade física, pois esta é uma das intervenções mais eficientes na melhoria 

da qualidade de vida dos idosos, auxiliando no controlo das mudanças ocorridas 

pelo processo de envelhecimento, promovendo a independência e autonomia 

nas atividades do quotidiano e sendo associada a menor risco de mortalidade(23, 

73). 

A idade é relevante em relação à prática de atividade física, pois cada vez na 

população em geral existe maior inatividade física, em especial, nas pessoas 

idosas, acarretando problemas para a saúde, como as doenças do foro 

psicológico, a ansiedade, a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, a 

diabetes mellitus, entre outros(23, 74, 75) 

De facto, como se pode ver neste trabalho, ter idade mais avançada está 

relacionada com maior inatividade física pois, relativamente aos indivíduos 

“HEPA ativos”, ter idade superior ou igual a 80 anos está associado a um risco 

superior de ser minimamente ativo (OR: 2,93; IC: 1,42-6,06), risco esse que 

aumenta para os inativos (OR: 5,06; IC: 2,40-10,67), o que indica que a maior 

ou menor atividade física depende da idade.  

Relativamente ao estado civil, existe um efeito protetor em estar casado ou em 

união de facto, quer para os minimamente ativos (OR: 0,46; IC: 0,29-0,71), quer 

para os inativos (OR: 0,33; IC: 0,20-0,54).  

Num estudo realizado no Brasil(37), com o objetivo de conhecer a importância do 

exercício físico como fator de proteção para a saúde, verificaram-se resultados 

similares em relação aos indivíduos casados com mais de 50 anos e o oposto 

em indivíduos com idade inferior a 50 anos, isto é, indivíduos mais jovens e 

solteiros praticam mais atividade física do que os que estão casados ou em união 

de facto, realçando também a interdependência entre a idade, o estado civil e a 

prática de atividade física.  

No que diz respeito aos níveis de autoperceção do estado de saúde, o risco de 

ter uma pior autoperceção não é significativo no grupo dos indivíduos 
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minimamente inativos, ao contrário dos indivíduos inativos, nos quais o risco 

aumenta para quase o dobro e mantém-se diferenças com significado estatístico 

[de (OR:2,55; IC: 1,60-4,05) para (OR:4,91; IC: 2,39-1,09)]. Assim sendo, 

observa-se uma forte ligação entre a inatividade física e ter uma autoperceção 

“má” do estado de saúde no presente estudo, o que é coerente com o referido 

por Bezzera et al.(34) e Guan et al.(35). O mesmo se verifica no estudo elaborado 

por Araújo et al.(36), cujo objetivo é entender a relação entre a autoperceção do 

estado de saúde e diversos fatores, entre os quais atividade física de lazer em 

amostras do meio rural e urbano, e usando as mesmas categorias de 

autoperceção do estado de saúde usadas nesta dissertação. Apesar de ser uma 

amostra de tamanho inferior, com 80 (41,%) indivíduos do meio rural e 383 (32%) 

do Porto, a proporção de indivíduos que referiu praticar regularmente atividade 

física por lazer foi menor entre os que percecionaram o estado de saúde como 

fraco, do que entre os que o percecionaram como bom. Em ambas as zonas de 

residência, a perceção do estado de saúde associou-se com alguns 

comportamentos relacionados com saúde, embora de forma diferente nas zonas 

rural e urbana, o que significa que o meio onde se vive pode ser um fator 

determinante para uma pior ou melhor perceção de saúde. A autoperceção fraca 

do estado de saúde associou-se inversamente com a prática de atividade física 

de lazer, na zona rural, e com o consumo de bebidas alcoólicas, na zona urbana. 

Já Rocha et al.(76) não encontraram associação entre atividade física e a 

autoperceção do estado de saúde, sendo que a autoperceção era alterada pelo 

rendimento familiar.  

Em relação ao desempenho cognitivo, existem diferenças com significado 

estatístico no desempenho cognitivo comprometido em indivíduos inativos (OR: 

4,64; IC: 1,31-16,35). Esta associação entre a inatividade física e o declínio 

cognitivo é corroborada por Carvalho et al.(40), que conduziram uma revisão 

sistemática de 27 estudos com pessoas com 60 ou mais anos, entre ensaios 

clínicos aleatorizados e estudos observacionais, dos quais 26 reportaram 

relação positiva entre atividade física e desempenho cognitivo (cinco dos quais 

com efeito de dose-resposta), e apenas um estudo não mostrou correlação 

significativa. Kelly et al.(77) numa revisão sistemática com meta-análise, incluiu 

25 ensaios clínicos aleatorizados com participantes com 50 ou mais anos, sobre 

três categorias diferentes de exercícios. Os resultados da meta-análise 
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revelaram melhorias significativas em exercícios de resistência em comparação 

com exercícios mais leves. No entanto, os autores referem a necessidade de 

ensaios clínicos aleatorizados com maior tamanho amostral, de forma a 

esclarecer melhor a associação entre o exercício e a função cognitiva e 

determinar que tipos de exercício têm o maior benefício em domínios cognitivos 

específicos.  

Num artigo de revisão sistemática mais recente, Sáez de Asteasu et al.(78), 

baseiam-se em 21 ensaios clínicos aleatorizados, com pessoas com 65 ou mais 

anos, referindo que o treino de várias componentes físicas (aeróbica e 

resistência) pode ser o tipo de exercício mais adequado para a melhoria da 

função cognitiva das pessoas idosas. 

Por sua vez, um bom desempenho cognitivo parece influenciar a adesão à 

prática de atividade física. Best et al.(39), analisaram se as diferenças individuais 

na função executiva influenciam a adesão à prática de atividade física após os 

indivíduos completarem um programa estruturado de exercícios com a duração 

de um ano. Os resultados deste estudo mostraram que mulheres com idade 

entre 65-75 anos tiveram grandes melhorias na função executiva durante o 

programa de intervenção e mostraram melhor adesão à atividade física após um 

ano. 

A análise da distribuição geográfica da atividade física em Portugal, realizada 

neste trabalho, pode contribuir para o delineamento de programas de 

intervenção mais ajustados à realidade de cada zona do país.  

A proporção de pessoas com 65 ou mais anos que são fisicamente ativas é 

maior nos Açores (37,5%) e Madeira (23,3%). Em contraste, esta proporção é 

mais baixa na Área Metropolitana de Lisboa (8,3%). Viver nas ilhas tem um 

efeito protetor em relação a viver em Portugal Continental, quer nos indivíduos 

minimamente ativos (OR: 0,24; IC: 0,11-0,51), quer nos indivíduos inativos (OR: 

0,11; IC: 0,04-0,32). No entanto, o baixo tamanho amostral nas Regiões 

Autónomas (3,6% do total da amostra) poderá limitar as inferências a partir 

desta análise. 

No que diz respeito à fragilidade, é interessante constatar que na categoria 

“HEPA ativos” existem apenas 1,4% de indivíduos frágeis. Estes são, na sua 

maioria (74,4%), inativos. Num trabalho recente sobre a mesma amostra, Sousa-

Santos et al.(79) reportam que a baixa atividade física, aferida igualmente pelo 
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IPAQ-SF, mas classificada de acordo com os critérios de Fried et al.(56), é critério 

positivo para cerca de 60% dos indivíduos frágeis, sendo o quarto critério de 

fragilidade mais frequente. Esta diferença de critérios de aferição do nível 

atividade física e, por conseguinte, das frequências dos indivíduos considerados 

como inativos ou com baixa atividade física, sugere que a categorização 

empreendida no presente trabalho pode ser importante para a delineação de 

programas de intervenção para a prevenção e regressão da fragilidade, que não 

tomem apenas em consideração o dispêndio energético para a avaliação da 

atividade física, considerando também um conjunto de diferentes tipos de 

atividades com diferentes níveis de esforço e frequência. Recomendações de 

atividade física que se proponham a atingir determinados níveis de atividade e 

tipos de exercício, poderão, em conjunto com intervenções de natureza 

alimentar, prevenir ou reverter a fragilidade(80, 81).  

Relativamente aos níveis de vitamina D, observou-se que que indivíduos inativos 

apresentam maior probabilidade de ter risco de deficiência de vitamina D (OR: 

2,89; IC: 1,60-5,22) quando comparados com indivíduos minimamente ativos 

(OR: 1,89; IC: 1,10-3,26). Num trabalho anterior sobre a mesma amostra do 

Projeto Nutrition UP 65, Cardoso et al.(82) tinham observado que os níveis de 

vitamina D são mais adequados nos indivíduos que reportam atividade física 

normal (85,0%) em comparação com nível baixo de atividade física (25,0%) e 

que indivíduos com baixa atividade física têm um risco maior em ter risco de 

deficiência de vitamina D (OR: 1,26; IC: 0,83-1,89) em comparação ao risco de 

inadequação de vitamina D no mesmo perfil de indivíduos (OR: 0,73; IC: 0,47-

1,14). No entanto, Cardoso et al.(82) , utilizaram uma classificação diferente da 

usada neste trabalho, dado que definiram os níveis de atividade física em normal 

e baixo de acordo com os pontos de corte para o diagnóstico do fenótipo da 

fragilidade(56), enquanto no presente estudo os níveis de atividade física foram 

classificados nas três categorias preconizadas pelo grupo de desenvolvimento 

do IPAQ-SF(54).  

Ainda dentro deste mesmo estudo Nutrition UP 65, Santos et al.(79) encontraram 

uma associação de risco entre a obesidade abdominal e a deficiência de vitamina 

D, o que sugere que a relação entre o sedentarismo, a obesidade e os níveis de 

vitamina D constitui um pertinente foco de interesse na delineação de programas 

de intervenção nesta população com 65 ou mais anos.  
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Outros estudos parecem confirmar o mencionado anteriormente(41, 83, 84). Cunha 

et al.(83) num estudo que teve como objetivo de avaliar a relação entre os níveis 

séricos de vitamina D e obesidade infantil, sugerem que existe possível efeito 

protetor desse micronutriente em relação à sua prevenção. Similarmente, 

verifica-se a mesma relação numa amostra de 1222 indivíduos adultos, onde foi 

possível verificar a existência de associação inversa entre o consumo alimentar 

inadequado de micronutrientes, como a vitamina D, e o estado nutricional de 

obesidade geral e abdominal(41). Desta forma, denota-se a relevância em criar 

medidas preventivas de saúde, com ênfase à educação nutricional e adoção de 

estilos de vida que aumentem os níveis de vitamina D ao longo de todo o ciclo 

de vida. 

Em estudos de causa efeito, a obesidade pode estar relacionada com a relação 

entre inatividade e vitamina D, pois indivíduos com menor nível de vitamina D 

podem não praticar muita atividade física, levando ao sedentarismo e 

posteriormente ao aumento de peso(85).  

No que diz respeito ao estado ponderal avaliado por IMC, existem diferenças 

com significado estatístico nos indivíduos inativos com obesidade, e o risco de 

ser inativo é maior nos obesos (OR: 2,63; IC: 1,43-4,83; p <0,002), do que nos 

indivíduos com pré-obesidade (OR: 2,16; IC: 1,21-3,85; p <0,010). Alguns 

estudos recentes(86-89) corroboram o que foi mencionado anteriormente, pois 

referem que, quanto menor for a prática de atividade física, maior a frequência 

de obesidade e que, segundo Montgomerie et al.(88) essa relação pode ser 

atenuada quando ajustada a outros fatores como doenças crónicas e fatores 

sociodemográficos.  

No presente trabalho, não foi encontrada associação significativa no modelo de 

regressão ajustado, entre os hábitos tabágicos e o consumo de bebidas 

alcoólicas e a atividade física. O mesmo foi verificado por Mathias et al.(90) num 

estudo transversal com 1081 participantes brasileiros com mais de 40 anos.  

Como pontos fortes deste estudo, além do aprimoramento da categorização da 

atividade física, já referido, destaca-se a utilização de uma amostra 

representativa da população idosa portuguesa. Foi aplicado um questionário, 

IPAQ-SF, que está validado para a população portuguesa(54). Relativamente às 

limitações deste estudo, destaca-se a natureza de autorrelato do IPAQ-SF, o 

que pode introduzir incoerências nas respostas, além de se remeter a um 
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período específico de 7 dias anteriores, podendo haver um conjunto de 

circunstancias que afetem a rotina de atividade física durante esse estrito 

período de tempo. Para além disso, por se tratar de um estudo transversal não 

é possível estabelecer uma relação de causa efeito entre as variáveis a estudar. 

De uma forma geral, pode-se afirmar que os idosos portugueses têm baixos 

níveis de atividade física, associados a uma autoperceção de saúde negativa, 

desempenho cognitivo comprometido e estado nutricional deficitário, 

nomeadamente no que diz respeito aos níveis de vitamina D, a elevadas 

frequências de pré-obesidade e obesidade. A atividade física é menor nos 

idosos mais velhos e nos não casados ou em união de facto. Estes dados 

podem ser importantes na delineação de melhores medidas para a melhoria dos 

hábitos de prática de atividade física desta população tão vulnerável, 

contribuindo para a melhoria do seu estado de saúde e qualidade de vida.  
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