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RESUMO  

Introdução: O conhecimento da distribuição e modificação de 

comportamentos em saúde, em populações idosas, torna-se essencial no sentido 

de diminuir a morbilidade e mortalidade e aumentar a qualidade de vida. Para 

além disso, a percepção do estado de saúde é reconhecida como um bom 

preditor de morbilidade e mortalidade, e por isso, o conhecimento da sua relação 

com os estilos de vida, em particular em idosos de populações com diferentes 

características, pode contribuir para um melhor planeamento em saúde.  

Objectivos: Comparar as características sociais, demográficas e de saúde e 

os estilos de vida, entre idosos Portugueses de zonas rural e urbana e relacionar 

os estilos de vida com a percepção do estado de saúde.   

Métodos: Foram avaliados 692 indivíduos do Porto (zona urbana) e 80 de 

Rebordelo, Trás-os-Montes (zona rural), com idade � 60 anos. A informação foi 

recolhida por entrevistadores treinados através de um questionário estruturado 

que avaliou características sociais, demográficas, comportamentais, clínicas e 

antropométricas. De entre os estilos de vida foram avaliados o consumo de 

tabaco e de bebidas alcoólicas, a prática de actividade física de lazer e o 

consumo de fruta e vegetais. Relativamente ao estado de saúde, foi pedido a 

cada indivíduo que classificasse o seu estado geral de saúde, considerando 5 

opções de resposta, posteriormente agrupadas em: óptimo, muito bom, bom e 

razoável vs. fraco. Foi utilizada a regressão logística não condicional para o 

cálculo de Odds Ratio (OR) e intervalos de confiança a 95% (IC95%), ajustados 

para o sexo, a idade, e a escolaridade.  

Resultados: A escolaridade foi significativamente superior na zona urbana, 

assim como a proporção de indivíduos com profissões não manuais. Na zona 
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urbana, foi significativamente superior a proporção de indivíduos: alguma vez 

fumadores, com um consumo de até uma bebida alcoólica por dia; com um 

consumo � 5 porções de fruta e/ou vegetais por dia, que referiram praticar 

actividade física de lazer. Os indivíduos da zona urbana percepcionaram menos 

frequentemente o seu estado de saúde como fraco (22,5% vs. 41,3%, p<0,001). 

Em análise multivariada, na zona urbana, consumir bebidas alcoólicas (0,01-15,00 

vs. 0g álcool/dia: OR=0,51; IC95% 0,33-0,79; > 15,00 vs. 0g álcool/dia: OR=0,60; 

IC95% 0,35-1,01), praticar actividade física de lazer (OR=0,58 IC95% 0,39-0,86) e 

consumir � 5 porções/dia de fruta e/ou vegetais (� 5 vs. < 5 porções/dia: 

OR=0,58; IC95% 0,38-0,89) associou-se com uma menor probabilidade de 

percepcionar o estado de saúde como fraco. Na zona rural, apesar do reduzido 

tamanho amostral nem sempre permitir o alcance da significância estatística, a 

mesma tendência de associação inversa manteve-se para todas as variáveis, 

excepto para o consumo de fruta e/ou vegetais (� 5 vs. < 5 porções/dia: OR=5,50; 

IC95% 1,19-25,33).  

Conclusões: Na zona rural, os idosos apresentaram, genericamente, 

comportamentos menos saudáveis. Em ambas as populações, os idosos que 

praticavam actividade física de lazer e os que consumiam bebidas alcoólicas 

percepcionaram menos frequentemente o seu estado de saúde como fraco. Na 

zona urbana, os indivíduos com um consumo � 5 porções/dia de fruta e/ou 

vegetais, consideraram ter um melhor estado de saúde, enquanto que na zona 

rural referiram mais frequentemente o seu estado de saúde como fraco. 

  

Palavras-chave: Percepção do estado de saúde; estilos de vida; idosos; 

rural/urbano. 
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ABSTRACT 

Context: The knowledge of the distribution and modification of health 

behaviours in elderly people it is essential to reduce morbidity and mortality and 

improve quality of life. Moreover, the self-perceived health it is a good predictor of 

morbidity and mortality and understanding its relation with lifestyles, especially in 

elderly populations with different characteristics, could contribute to a better health 

planning.  

Objectives: To compare social, demographics and health characteristics and 

lifestyles between Portuguese elderly from rural and urban areas; and to evaluate 

the association between lifestyles and self-perceived health.  

Methods: We evaluated 692 individuals from Porto (urban area) and 80 from 

Rebordelo, Trás-os-Montes (rural area), with 60 or more years. Data were 

collected by trained interviewers, through a structured questionnaire, to evaluate 

social, demographics, health and behavioural characteristics. Anthropometrics 

measures were also obtained. The lifestyles assessed were tobacco, alcohol 

intake, fruit and vegetable consumption and leisure-time physical activity. To 

evaluate self-perceived health, individuals classified their health status, 

considering 5 options, then categorized into: excellent, very good, good and 

reasonable vs. poor. Odds Ratio (OR) and 95% confidence intervals were 

calculated by unconditional logistic regression, after adjustment for sex, age and 

education.   

Results: In urban area, participants were more educated and had more 

frequently “white collar” jobs. In urban area, was significantly higher the proportion 

of ever smokers; the proportions of individuals with an intake until one alcoholic 

beverage per day; the proportion of individuals with � 5 portions/day of 
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fruit/vegetables and the proportion of individuals that referred to practice leisure-

time physical activity. The individuals from urban area perceived less frequently 

their health status as poor (22.5% vs. 41.3%, p<0,001). In urban area, in 

multivariate analysis, alcohol consumption (0.01-15.00 vs. 0g alcohol/day: 

OR=0.51; 95%CI 0.33-0.79; > 15.00 vs. 0g alcohol/day: OR=0.60; 95%CI 0,35-

1,01), leisure-time physical activity practice (OR=0.58 95%CI 0.39-0.86), and an 

intake of � 5 portions/day of fruit/vegetables (� 5 vs. < 5 portions/day: OR=0.58; 

95%CI 0.38-0.89) were associated with less probability of self-perceived health 

status as poor. In rural area, although the small sample size not always allows the 

scope of statistical significance, the same tendency of inverse association 

remained for all variables, except for fruit/vegetables consumption (� 5 vs. < 5 

portions/day: OR=5.50; 95%CI 1.19-25.33).  

Conclusions: In urban area, the elderly had less healthy lifestyles. In both 

populations, the elderly that referred to practice leisure-time physical activity and 

those who consumed alcoholic beverages, perceived less frequently their health 

status as poor. In urban area, the individuals with a daily intake of 5 or more 

portions of fruit/vegetables referred a better health status, while in rural area, they 

referred more frequently their health status as poor.  

 

Key words: Self-perceived health status; lifestyles; elderly; rural/urban. 
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INTRODUÇÃO 

O rápido declínio quer das taxas de natalidade, quer das taxas de 

mortalidade tem conduzido ao envelhecimento da população mundial. 

Actualmente, são já cerca de 600 milhões as pessoas com 60 ou mais anos, e 

prevê-se que este número duplique até 2025 (1). Em Portugal, à semelhança do 

panorama mundial, o envelhecimento populacional tem também vindo a crescer e 

desde o ano 2000 que a população residente nacional se caracteriza por um 

maior número de pessoas com 65 ou mais anos, em relação ao número de 

pessoas com 14 ou menos anos, sendo que em 2006 o índice de envelhecimento 

foi de 112 idosos por cada 100 jovens (2). A mesma fonte refere que, mantendo a 

tendência observada nas últimas décadas, a população portuguesa continuará a 

envelhecer, passando a percentagem de idosos de 17,3%, em 2006, para 32% 

em 2050.  

O aumento da longevidade, resultado do desenvolvimento social e 

económico, é um triunfo para a Saúde Pública. Contudo, o envelhecimento está 

associado ao aumento da prevalência de doenças crónicas, de deficiências 

cognitivas e funcionais (3, 4), e à perda de independência (5, 6). Nos Estados Unidos 

da América, quase 9 em cada 10 indivíduos com idade igual ou superior a 65 

anos têm pelo menos uma condição crónica (7). Concomitantemente, os idosos 

são um grupo extremamente vulnerável à malnutrição (8), devido a factores físicos, 

clínicos, económicos e sociais, relacionados com a idade e que comprometem o 

estado nutricional, e também devido às alterações na composição corporal e à 

adopção de estilos de vida sedentários, que reduzem as necessidades 

nutricionais e de ingestão energética (9). Todas estas complicações conduzem a 

que os idosos sejam um dos grupos que mais necessita de cuidados de saúde, 
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uma vez que as condições crónicas como a doença coronária, as doenças 

cerebrovasculares, o cancro, a doença pulmonar obstrutiva crónica, as fracturas, 

a artrite, a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, entre outras, podem resultar 

na necessidade de cuidados prolongados (10, 11). Dada a dimensão desta faixa 

etária, estas complicações podem causar um grande impacto no sistema de 

saúde. Desta forma, a modificação de factores de risco, como a alimentação e a 

actividade física, o aumento do apoio social, as alterações ambientais, e o apoio 

mais efectivo por parte dos cuidados de saúde tornam-se essenciais para retardar 

a morbilidade e outras complicações associadas e reduzir o seu impacto na 

qualidade de vida dos idosos, uma vez que estes factores têm sido referidos 

como potenciais explicações para a diminuição da incapacidade em idosos, nas 

duas últimas décadas (12). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (13), 

há um claro benefício para os indivíduos, incluindo especificamente os idosos, em 

alterar factores de risco e adoptar comportamentos promotores de saúde. Quatro 

das doenças crónicas mais prevalentes – doença cardiovascular, cancro, doença 

pulmonar obstrutiva crónica e diabetes – estão associadas a factores de risco 

preveníveis, como o consumo de tabaco, uma alimentação inadequada e uma 

baixa actividade física, pelo que está descrito que a adopção de estilos de vida 

adequados está associada a taxas de sobrevivência superiores (14, 15). Estima-se 

que 4,1% do peso total das doenças que ocorrem em todo o mundo é atribuído ao 

consumo de tabaco, 4,0% ao álcool, 1,8% ao consumo inadequado de fruta e 

vegetais e 1,3% à inactividade física (16). Os mecanismos pelos quais estes 

diferentes comportamentos conferem protecção, ou pelo contrário, aumentam o 

risco de determinadas patologias, são diversos. O tabaco causa um aumento 

substancial do risco de mortalidade por cancro do pulmão, cancro da cabeça e 
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pescoço e do sistema digestivo, doença coronária, doença cerebrovascular, 

doença respiratória crónica, entre outras patologias (17). Mas estes riscos variam 

de acordo com a idade de início de consumo do tabaco, duração do consumo, 

número de cigarros por dia, grau de inalação e características do cigarro como o 

conteúdo em nicotina e o tipo de filtro. 

O consumo de álcool baixo a moderado combinado com padrões de 

consumo regular (non-binge pattern), tem sido associado a uma redução de 

doença coronária (18). Contudo, quando o consumo não segue estes padrões, tem 

consequências sociais e de saúde importantes, nomeadamente a ocorrência de 

acidentes de viação, a violência doméstica, a dependência, a doença crónica do 

fígado, alguns tipos de cancro, entre outras (17).   

Relativamente à fruta e vegetais, o seu efeito protector nas doenças 

cardiovasculares tem sido atribuído a diferentes mecanismos. Um deles (19) 

relaciona-se com a função antioxidante de vitaminas (C, E, �-caroteno e outros 

catotenoides), minerais (selénio, zinco) e de outros compostos (flavonóides). 

Outro sugere que as substâncias como o folato e as vitaminas B6 e B12 poderão 

conferir protecção por influenciarem os níveis sanguíneos de homocisteína 

(considerada um factor de risco independente para a doença coronária). Contudo, 

esta hipótese é ainda inconsistente uma vez que alguns estudos mostram que 

apesar de estas vitaminas diminuírem os níveis de homocisteína, não se 

associam a uma diminuição do risco de doença cardiovascular (20). O consumo de 

fruta e vegetais está também associado à diminuição do risco de variados tipos de 

cancro. As hipóteses que explicam os mecanismos pelos quais isto acontece, 

evocam a interacção dos micronutrientes e outras substâncias não nutrientes com 
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o processo do metabolismo carcinogénico, a protecção da integridade do DNA e a 

comunicação intercelular.  

A actividade física melhora o metabolismo glicídico, reduz a gordura corporal 

e a pressão arterial, contribui para o aumento do colesterol HDL, melhora o perfil 

hemostático e influencia o sistema imunológico, mecanismos pelos quais diminui 

o risco de doença cardiovascular e de diabetes mellitus tipo 2 (21). Está também 

associada à redução do risco de cancro do cólon, por um efeito nas 

prostaglandinas, e do cancro da mama por alterações do metabolismo hormonal 

(17). A actividade física pode ainda melhorar a saúde musculo-esquelética, o 

controlo do peso corporal e reduzir sintomas de depressão (21).  

Apesar de ser fundamental a adopção de comportamentos saudáveis em 

fases precoces da vida, a sua alteração mesmo em populações idosas mostra-se 

importante para a manutenção de anos vividos com melhor qualidade. 

Um dos factores condicionantes à adopção de determinados 

comportamentos poderá ser a área de residência. Alguns estudos mencionam 

que os idosos que vivem em meio rural têm maior risco de ter uma alimentação 

nutricionalmente pobre (22, 23), devido a barreiras ambientais (distância do 

comércio alimentar, transportes…), aos baixos rendimentos e aos reduzidos 

níveis de escolaridade (24). Contrariamente, outros estudos referem que nas 

populações urbanas, em comparação com as rurais, os níveis de saúde são 

geralmente piores (25) e a mortalidade superior (26). Contudo, as diferenças 

relativas à saúde física e mental dos indivíduos podem não dever-se ao local de 

residência por si só, mas também às características demográficas que interagem 

com este, como a idade, o sexo, a classe social e o estado civil, e ainda com os 
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comportamentos que podem activamente promover a saúde e a longevidade das 

populações idosas.  

Um estudo com população idosa britânica (27) refere que a população rural 

reporta uma alimentação ”mais saudável” no que diz respeito ao consumo de fruta 

e vegetais, em comparação com a urbana. Mas por outro lado, a população idosa 

urbana poderá usufruir de uma maior protecção cardiovascular por despender 

mais tempo a caminhar. Um outro estudo (28) reporta também estilos de vida 

sedentários (caminhar <2 vezes/semana) e uma alimentação menos saudável em 

idosos finlandeses de comunidades rurais, comparativamente às urbanas e sub-

urbanas. Também alguns estudos nos Estados Unidos da América (29, 30), apesar 

de incluírem adultos na generalidade e não apenas idosos, referem que a 

população rural é mais fisicamente inactiva que a urbana. Contudo, um estudo 

que inclui indivíduos Libaneses (31) com idade igual ou superior a 14 anos, reporta 

actividade física de lazer regular (pelo menos 1 hora de caminhada por dia) mais 

frequentemente na população rural do que na urbana. Relativamente ao tabaco, 

podemos encontrar artigos referentes a populações de diferentes países, que 

descrevem uma maior proporção de fumadores na zona urbana, 

comparativamente à rural (27, 31-33), contudo nem sempre estas diferenças são 

estatisticamente significativas. A abstinência do consumo de álcool é superior na 

população rural dos EUA, do que na urbana (34). No entanto, segundo a mesma 

fonte, de entre os bebedores, a probabilidade de um actual problema com o álcool 

e de exceder os limites diários é também superior na zona rural. 

Em Portugal é escassa a informação que compare os comportamentos em 

saúde de acordo com a área de residência. Esta informação será importante na 
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definição de grupos de risco no sentido de um melhor planeamento das 

intervenções em saúde pública. 

Outra componente essencial no planeamento em saúde pressupõe a 

avaliação do estado de saúde das populações. Em grandes estudos de natureza 

populacional, a caracterização detalhada do estado de saúde é 

metodologicamente difícil de efectuar, pelo que frequentemente se recorre a 

métodos indirectos, como a avaliação da auto-percepção do estado de saúde. 

Existem vários instrumentos para medir a percepção do estado de saúde, sendo 

que um deles baseia-se numa simples questão, que corresponde à primeira 

questão do questionário SF-36 (35), desenvolvido para avaliar o estado de saúde 

físico e mental, através de uma escala com diversos itens correspondentes a oito 

conceitos de saúde. Através da primeira questão deste questionário, os indivíduos 

classificam a sua saúde como fraca, razoável, boa, muito boa ou óptima. A 

percepção do estado de saúde, é actualmente um dos indicadores de saúde mais 

comuns em investigação (36), tendo sido também recomendada para a 

monitorização da saúde das populações, pela OMS (37). Isto deve-se ao facto da 

percepção do estado de saúde ter sido descrita como um bom preditor de 

morbilidade e mortalidade (38, 39), que mede não só o bem-estar psicológico, mas 

também a saúde no seu todo (40, 41). A percepção do estado de saúde tem sido 

alvo de muitos estudos em diversas populações, nomeadamente na faixa etária 

dos idosos (42-45). Tem sido estudada a sua associação com determinadas 

doenças, como as cerebrovasculares (46), as cardiovasculares (47, 48), diabetes (49), 

entre outras (50) e também com a mortalidade em geral ou por determinada 

patologia (47, 51). Segundo um estudo de revisão (52), os indivíduos que 

percepcionam o seu estado de saúde como fraco, apresentam o dobro do risco de 
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mortalidade, comparando com os indivíduos que consideram o seu estado de 

saúde como excelente. Por outro lado, também tem sido estudada a associação 

entre a percepção do estado de saúde e alguns comportamentos em saúde, como 

o exercício físico, o tabaco (53), o consumo de álcool (45) e a alimentação (54), e 

especificamente o consumo de fruta e vegetais (36). De uma forma geral, estes 

estudos mostraram que o consumo de tabaco, a inactividade física, e o baixo 

consumo de fruta e vegetais se associou com a percepção do estado de saúde 

como fraco. Relativamente ao álcool, alguns estudos (36, 55), descrevem que o não 

consumo e o consumo mais elevado de bebidas alcoólicas aumentou o risco da 

percepção do estado de saúde como fraco, enquanto que consumos moderados 

diminuíram este risco, ou seja uma associação em J. Todavia, nem todos os 

estudos definem da mesma forma o consumo moderado, e ainda são encontrados 

alguns resultados discrepantes. 

Pelo descrito anteriormente, existe já alguma informação na literatura sobre 

estas temáticas, contudo especificamente em idosos encontra-se ainda por 

clarificar a associação dos comportamentos em saúde com a percepção do 

estado de saúde, especialmente em populações de diferentes áreas de 

residência.  

 

OBJECTIVOS 

Este trabalho teve como objectivos: 

- Comparar as características sociais, demográficas e de saúde e os estilos 

de vida, entre idosos Portugueses de zonas rural e urbana; 
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- Relacionar os estilos de vida, como o consumo de tabaco, de bebidas 

alcoólicas e de fruta e vegetais e a prática de actividade física de lazer, com a 

percepção do estado de saúde.   

 

PARTICIPANTES E MÉTODOS 

Neste trabalho, participaram indivíduos com idade �60 anos, de ambos os 

sexos, de duas áreas de residência: urbana e rural.  

Para a distinção de área urbana e rural, seguiram-se os critérios do Instituto 

Nacional de Estatística (urbano: freguesias que possuam densidade populacional 

superior a 500 hab./Km2 ou que integrem um lugar com população residente 

superior ou igual a 5000 habitantes; rural: freguesias que possuam densidade 

populacional inferior ou igual a 100 hab./Km2 ou que integrem um lugar com 

população residente inferior a 2000 habitantes). A cidade do Porto preencheu os 

requisitos para a denominação de zona urbana, uma vez que possui uma 

densidade populacional de 1 571, 5 hab./Km2, e a freguesia de Rebordelo, em 

Trás-os-Montes, pode ser denominada de área rural uma vez que integra um 

concelho com uma densidade populacional de 14,0 hab./Km2 (56). 

 

População urbana 

Os dados relativos à população urbana são provenientes da reavaliação de 

uma coorte de indivíduos (a decorrer desde 2005) no âmbito do projecto 

EPIPorto, que tem vindo a ser desenvolvido no Serviço de Higiene e 

Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (SHEFMUP). 

Os participantes foram seleccionados, por aleatorização de dígitos 

telefónicos, de entre os indivíduos de etnia caucasiana, nacionalidade 
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Portuguesa, com idade igual ou superior a 18 anos, residentes na cidade do 

Porto. A selecção usou como espaço amostral o conjunto de indivíduos residentes 

em habitações com telefone fixo na cidade do Porto. Posteriormente foi efectuada 

uma aleatorização simples, para seleccionar em cada residência um único 

participante. 

Até à data desta análise (2007), a reavaliação da coorte EPIPorto contava 

com a participação de 1571 indivíduos (63,2% do total de indivíduos da primeira 

avaliação). Considerando a definição da OMS para idoso (� 60 anos), excluíram-

se desta amostra os indivíduos com idade inferior a 60 anos (n=823). Excluíram-

se também os indivíduos para os quais não havia informação sobre a percepção 

do estado de saúde, uma vez que se tratava da principal variável de interesse 

(n=58), ficando a amostra final constituída por 692 indivíduos (77,6% dos 

indivíduos � 60 anos da primeira avaliação), dos quais 429 (62,0%) mulheres e 

263 (38,0%) homens. 

Os participantes foram convidados a deslocarem-se ao SHEFMUP para 

serem avaliados. A informação foi recolhida por entrevistadores treinados, através 

de questionários estruturados standardizados, que recolheram informação relativa 

a características sociais, demográficas, comportamentais e clínicas. Foram 

também avaliados os parâmetros antropométricos de acordo com os 

procedimentos standard, como: o peso, através de uma balança de 

bioimpedância (Tanita®), que permitiu ainda a quantificação da percentagem de 

gordura corporal; a altura, pelo recurso a estadiómetro de parede; e o perímetro 

da cintura, usando uma fita métrica, medido no ponto médio entre a crista ilíaca 

superior e a última costela (57).  



10 

O consumo de tabaco foi auto-reportado, recolhendo-se informação sobre a 

idade de início de consumo, número de cigarros consumidos por dia, e no caso 

dos ex-fumadores o número de anos de consumo. Os participantes foram 

classificados, de acordo com as categorias da OMS (58), em não fumadores, 

fumadores actuais e ex-fumadores. Na categoria de fumadores actuais foram 

incluídos os fumadores regulares (pelo menos 1 cigarro por dia) e os fumadores 

ocasionais (menos de um cigarro por dia); como não fumadores foram 

considerados os indivíduos que nunca fumaram, e como ex-fumadores os que 

fumaram, mas que já não o faziam há pelo menos 6 meses. A variável foi 

posteriormente categorizada em nunca fumadores (não fumadores) e alguma vez 

fumadores (fumadores actuais e ex-fumadores). 

O consumo de álcool foi estimado através de um questionário semi-

quantitativo de frequência alimentar, previamente validado (59), reportando-se a 

ingestão ao ano anterior à entrevista. A cada indivíduo foi perguntada a 

frequência média de consumo (escala desde “nunca a menos de uma vez por 

mês” a “mais de seis vezes por dia”) e a porção média consumida (menor, igual 

ou superior que um copo de 125 ml de vinho, uma garrafa ou uma lata de 330 ml 

de cerveja, um copo de 40 ml de bebidas brancas e um copo de 40 ml de bebidas 

espirituosas). A quantidade de álcool ingerida (grama (g) /dia) foi calculada 

usando um algoritmo de conversão que assumiu a cerveja como tendo 3,7g de 

álcool, por 100g, o vinho como contendo 9,6g, as bebidas brancas com um valor 

médio de 40,0g e as espirituosas com um valor médio de 19,7g de álcool. 

Posteriormente categorizou-se a variável em 3 classes: 0g, 0,01-15,00g e >15,00g 

álcool/dia, assumindo os 15g de álcool como um copo de bebida alcoólica, em 

média. 
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O consumo de fruta e vegetais foi obtido através de uma adaptação feita ao 

questionário de frequência alimentar, com a mesma chave de frequência, 

anteriormente descrita, que recolheu informação relativa a 3 itens: sopa, vegetais 

no prato e fruta. Considerou-se uma porção de vegetais, como sendo um prato de 

sopa de legumes ou no mínimo um quarto de prato de produtos hortícolas, e uma 

porção de fruta, como sendo uma peça de fruta média. A variável foi categorizada 

em < 5 e � 5 porções por dia de fruta e vegetais, assumindo as recomendações 

da OMS (13). 

A actividade física foi avaliada através de um questionário que permitiu a 

descrição detalhada da frequência, duração e intensidade de todas as actividades 

(repouso, profissionais, domésticas e de tempos livres), possibilitando estimar, 

para cada indivíduo, um valor médio de energia dispendida no ano anterior. Este 

questionário foi construído usando uma estrutura semelhante ao questionário do 

International Agency for Research on Cancer (IARC) usado no estudo EPIC – 

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (60). Para este 

estudo foi utilizada apenas a parte do questionário correspondente à actividade 

física de lazer. As actividades foram agrupadas segundo classes de intensidade 

de esforço às quais estão atribuídos gastos de energia aproximados, tendo como 

base a energia dispendida em repouso correspondente ao valor de 1,0 

equivalente metabólico (MET), relativo ao dispêndio de 1 Kcal (energia 

dispendida) *Kg-1 (peso) *h-1 (hora). Às restantes classes foram atribuídos os 

equivalentes metabólicos seguintes: actividade leve – 2,5 MET (ex.: caminhar 

calmamente, yoga, bilhar, mini-golf); actividade moderada – 5,0 MET (ex.: andar 

apressado, dançar, nadar, andar de bicicleta); actividade pesada – 7,0 MET (ex.: 

correr, aeróbica, basquetebol, futebol, atletismo, ténis). O dispêndio energético foi 
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calculado como o produto dos múltiplos de 1 equivalente metabólico, 

correspondente a cada classe de actividade, pelo tempo dispendido nas 

respectivas classes.  

A percepção do estado de saúde foi avaliada através de uma única questão, 

correspondente à primeira questão do questionário SF-36 para avaliar o estado 

de saúde físico e mental (35), que apresenta cinco opções de resposta: óptimo, 

muito bom, bom, razoável ou fraco. Posteriormente, as primeiras quatro opções 

foram categorizadas numa só, designada genericamente de bom, para 

comparação com o fraco. 

 

População rural 

Os dados relativos à população rural são provenientes de uma amostra de 

conveniência de uma avaliação de saúde, coordenada pelo SHEFMUP, efectuada 

em 2007, à população de Rebordelo, pertencente ao concelho de Vinhais, Trás-

os-Montes.  

Foram avaliados 113 indivíduos, e seguindo os mesmos critérios descritos 

anteriormente, foram excluídos 32 indivíduos com idade inferior a 60 anos, e 1 

outro indivíduo por falta de informação sobre a percepção do estado de saúde. A 

amostra final ficou constituída por 80 indivíduos, dos quais 50 (62,5%) mulheres e 

30 (37,5%) homens. 

Toda a informação (características sociais, demográficas, comportamentais, 

clínicas e antropométricas) foi igualmente recolhida por entrevistadores treinados, 

através de um questionário abreviado, que para as variáveis em causa para este 

estudo, seguiu a mesma estrutura descrita anteriormente para a população 

urbana.  
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Na Tabela 1, encontra-se a comparação da distribuição por sexo das 

amostras com as populações que lhes deram origem. Apesar de termos a 

limitação dos dados do INE serem apresentados com um ponto de corte diferente 

(idade � 65 anos) do utilizado neste estudo (idade � 60 anos), podemos constatar 

uma proporção por sexos na amostra urbana (62,0% mulheres), semelhante à da 

cidade do Porto (63,5% mulheres). Relativamente à zona rural, apesar da 

proporção de mulheres ser superior, a distribuição por sexo da amostra de 

Rebordelo (62,5% mulheres), já não se assemelha tanto à distribuição do 

concelho ao qual pertence, Vinhais (56,2% mulheres), o que de certa forma já se 

esperaria por se tratar de uma amostra de conveniência.  

 

TABELA 1: Distribuição das amostras e das populações das quais são provenientes, por 
sexo. 

 Mulheres Homens 

 n (%) 

Portugal continental (� 65 anos) 1 025 962 (58,1) 470 183 (41,9) 

Porto (� 65 anos) 29 340 (63,5) 16 864 (36,5) 

       EPIPorto (� 60 anos) 429 (62,0) 263 (38,0) 

Vinhais (� 65 anos) 1 778 (56,2) 1 387 (43,8) 

       Rebordelo (� 60 anos) 50 (62,5) 30 (37,5) 

* INE, Anuário Estatístico da Região Norte 2006 

 

Ética 

Neste estudo foram respeitadas as regras de conduta conforme a 

“Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial e todos os 

participantes preencheram, por escrito, uma declaração de consentimento 

informado. A identificação dos participantes foi mantida numa base de dados 
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separada do resto das informações recolhidas, de forma a manter a 

confidencialidade dos dados.  

 

Análise Estatística 

A comparação de proporções foi efectuada pelo teste do Qui-quadrado, ou 

pelo teste exacto de Fisher, quando adequado. Foi considerado um nível de 

significância de 0,05. 

Para avaliar as associações entre a percepção do estado de saúde e os 

estilos de vida (prática de actividade física de lazer, tabaco, consumo de bebidas 

alcoólicas e de fruta e/ou vegetais) e percepção do estado de saúde foi utilizada a 

regressão logística não condicional [Odds Ratio (OR) e intervalos de confiança a 

95 % (IC 95%)]. Os modelos finais foram ajustados para o sexo, a idade e a 

escolaridade.  

Toda a análise estatística foi realizada no programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 14.0 for Windows. 

 

RESULTADOS 

As características sociais e demográficas dos participantes estão descritas 

na Tabela 2, por zona rural e urbana. A distribuição dos indivíduos por classes 

etárias (60-74 e � 75 anos) foi semelhante nas duas populações. Em ambas as 

zonas de residência foi maior a prevalência de indivíduos casados ou a viver em 

união de facto, mas comparando as duas populações, esta proporção foi 

significativamente superior na zona rural.  
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TABELA 2: Características sociais e demográficas, por população rural e urbana, com 
idade � 60 anos. 

 Rebordelo 
(n=80) 

Porto 
(n=692) 

 

 n (%) p 

Idade (anos) 
60 – 74 

 
54 (67,5) 

 
502 (72,5)  

� 75  26 (32,5) 109 (27,5) 0,341 

Estado marital    
Casado/união de facto 62 (77,5) 445 (64,3)  
Não casado 18 (22,5) 247 (35,7) 0,019 

Escolaridade (anos)    
0  32 (40,0) 38 (5,5)  
1-3 20 (25,0) 70 (10,1)  
� 4 28 (35,0) 584 (84,4) < 0,001 

Profissão    
Não manual (“White collar”) 10 (12,5) 336 (49,9)  
Manual (“Blue collar”) 38 (47,5) 269 (39,9)  
Sem profissão* 32 (40,0) 69 (10,1) < 0,001 

Actividade profissional actual    
Não manual (“White collar”) 3 (3,8) 35 (5,1)  
Manual (“Blue collar”) 8 (10,1) 20 (2,9)  
Reformados 50 (63,3) 544 (78,8)  
Sem actividade profissional† 18 (22,8) 91 (13,2) 0,001 

* Domésticas e estudantes; † Domésticas, estudantes e desempregados. 
NOTA: Algumas variáveis não contêm a totalidade dos indivíduos avaliados por falta de informação. 

 

A escolaridade e a profissão foram utilizadas como indicadores indirectos da 

classe social. Enquanto que na zona rural apenas 35,0% dos indivíduos tinham 

uma escolaridade � 4 anos, na zona urbana essa percentagem era de 84,4%. 

Também na zona rural foi inferior a percentagem de indivíduos com profissões 

não manuais.  

Foram também comparados os cuidados de saúde nas duas populações 

(Tabela 3). A proporção de indivíduos que referiu ter efectuado a medição da 

pressão arterial no último ano, foi significativamente superior na população urbana 

(95,1 vs. 83,8%, p<0,001).  

Relativamente à realização de análises sanguíneas e ao número de 

consultas médicas e de medicina dentária, no último ano, não se encontraram 

diferenças com significado estatístico entre os dois grupos. Em relação ao uso de 

medicação, foi significativamente superior a proporção de indivíduos da 
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população urbana que referiu o uso de medicação de forma prolongada no último 

ano, em comparação com a rural (91,6% vs. 80,8%, p=0,002).   

 

TABELA 3: Cuidados de saúde, por população rural e urbana, com idade � 60 anos. 
 Rebordelo 

(n=80) 

Porto 
(n=692) 

 

 n (%) p 

Realização da medição da pressão 
arterial no último ano 

 
  

Não 13 (16,3) 34 (4,9)  
Sim 67 (83,8) 658 (95,1) < 0,001 

Realização de análises sanguíneas no 
último ano 

 
  

Não 10 (12,5) 108 (15,6)  
Sim 70 (87,5) 584 (84,4) 0,465 

Nº de consultas médicas no último ano    

0 4 (5,1) 49 (7,1)  
1 – 2 22 (27,8) 243 (35,4)  
3 – 4 28 (35,4) 181 (26,3)  
� 5 25 (31,6) 214 (31,1) 0,290 

Nº de consultas no dentista no último 
ano 

 
  

0 49 (61,3) 364 (52,9)  
1 16 (20,0) 129 (18,8)  
� 2 15 (18,8) 195 (28,3) 0,183 

Toma de medicação de forma 
continuada no último ano 

 
  

Não 15 (19,2) 58 (8,4)  
Sim 63 (80,8) 633 (91,6) 0,002 

 

Na Tabela 4 está descrita a história clínica dos indivíduos, sendo que a 

informação para todas as variáveis foi auto-reportada, e considerou-se presença 

de doença quando referida como diagnosticada por um médico. Na zona urbana, 

76% e na zona rural 84,1% dos idosos referiu sofrer de doença(s) que obriga(em) 

a cuidados médicos regulares, mas as diferenças não foram estatisticamente 

significativas. A prevalência de angina de peito e de depressão auto-declaradas 

foi significativamente mais frequente na zona urbana (8,7% vs. 1,3 %, p=0,021 e 

27,9% vs. 11,3 %, p=0,001, respectivamente). Não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas na prevalência de diabetes mellitus, hipertensão 
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arterial, dislipidemia, enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral, asma, 

bronquite crónica e cancro, entre as duas populações. 

 

TABELA 4: História clínica, por população rural e urbana, com idade � 60 anos. 

 Rebordelo 
(n=80) 

Porto 
(n=692) 

 

 n (%) p 

Doença(s) que obriga(em) a 
cuidados médicos regulares 

 
  

Não  19 (23,8) 108 (15,9)  
Sim 61 (76,3) 573 (84,1) 0,073 

Diabetes tipo 2    
Não  63 (78,8) 578 (83,6)  
Sim 17 (21,3) 113 (16,4) 0,268 

Hipertensão arterial    

    Não 36 (45,6) 336 (49,0)  

Sim 43 (54,4) 350 (51,0) 0,566 

Dislipidemia    
Não  36 (46,2) 283 (41,0)  
Sim 42 (53,8) 408 (59,0) 0,377 

Angina de peito    
Não 78 (98,7) 631 (91,3)  
Sim 1 (1,3) 60 (8,7) 0,021 

Enfarte agudo do miocárdio    
Não 77 (97,5) 659 (95,5)  
Sim 2 (2,5) 31 (4,5) 0,566 

Acidente vascular cerebral    
Não 77 (96,3) 658 (95,5)  
Sim  3 (3,8) 31 (4,5) >0,999 

Asma     

Não 75 (93,8) 628 (90,9)  
Sim 5 (6,3) 63 (9,1) 0,392 

Bronquite crónica    
Não 76 (95,0) 639 (92,5)  
Sim 4 (5,0) 52 (7,5) 0,410 

Cancro    

Não 78 (97,5) 631 (91,4)  
Sim 2 (2,5) 59 (8,6) 0,058 

Depressão    

Não 71 (88,8) 499 (72,1)  
Sim  9 (11,3) 193 (27,9) 0,001 
 

Na tabela 5 encontra-se a descrição dos estilos de vida em Rebordelo e no 

Porto. A proporção de indivíduos alguma vez fumadores foi significativamente 

superior na população urbana, comparativamente à rural (34,6% vs. 16,3%, 
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p=0,001), mas a idade de início de consumo foi semelhante [mediana (P25-P75): 

18,0 (14,0-22,0) vs. 20,0 (16,5-25,5), p=0,211]. Relativamente ao consumo de 

bebidas alcoólicas, quando os indivíduos foram categorizados em não bebedores 

ou alguma vez bebedores não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos, contudo ao analisar o consumo de etanol em 

grama por dia, uma proporção significativamente superior de indivíduos da zona 

urbana apresentou consumos moderados (até um copo de bebida alcoólica por 

dia) (37,8% vs. 15,0%).  

 

TABELA 5: Estilos de vida, por população rural e urbana, com idade � 60 anos. 
 Rebordelo 

(n=80) 
Porto 

(n=692) 
 

 n (%) p 

Hábitos tabágicos    

Nunca fumadores 67 (83,8) 452 (65,4)  
Alguma vez fumadores 13 (16,3) 239 (34,6) 0,001 

Hábitos alcoólicos     

Nunca bebedores 16 (21,3) 101 (14,8)  
Alguma vez bebedores 59 (78,7) 582 (85,2) 0,136 

Consumo de álcool (g/dia)    

0,00 34 (42,5) 216 (31,8)  
0,01 – 15,00 12 (15,0) 257 (37,8)  
>15,00  34 (42,5) 207 (30,4) < 0,001 

Prática de actividade física de lazer 
   

Não 61 (76,3) 347 (52,3)  
Sim 19 (23,8) 317 (47,7) < 0,001 

Prática de actividade física de lazer 
(METS*h/dia) 

   

0,00 61 (76,3) 351 (52,3)  
1º tercil: 0,01 – 3,13  10 (12,5) 119 (17,7)  
2º tercil: 3,14 – 6,25 8 (10,0) 122 (18,2)  
3º tercil: � 6,26 1 (1,3) 79 (11,8) < 0,001 

Consumo de fruta e/ou vegetais 
(porções/dia) 

   

< 5  67 (84,8) 448 (65,2)  
� 5  12 (15,2) 239 (34,8) < 0,001 

 mediana (P25-P75) p 

Consumo de Fruta (porções/dia) 1,0 (0,8-2,5) 2,5 (1,0-2,5) < 0,001 

Consumo de Vegetais (porções/dia)  1,6 (0,9-2,9) 2,0 (1,2-2,9) 0,004 

Consumo de Fruta e Vegetais 
(porções/dia) 

3,4 (1,9-4,3) 3,9 (3,1-5,4) < 0,001 
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No que se refere à actividade física, uma proporção significativamente 

superior de indivíduos da zona urbana referiu praticar actividade física de lazer, 

comparativamente com a zona rural (47,7% vs. 23,8%, p<0,001). Encontraram-se 

também diferenças significativas no mesmo sentido no que se refere à 

intensidade da actividade física praticada. O consumo de fruta e/ou vegetais foi 

também significativamente superior na população urbana (� 5 porções de fruta 

e/ou vegetais por dia: 34,8% vs. 15,2%, p<0,001). Analisando o contributo 

separado de fruta e de vegetais, esta diferença foi mais marcada no que se refere 

ao consumo de fruta.  

De salientar que em ambas as regiões, uma elevada percentagem de 

indivíduos não atingiu as recomendações da OMS de um consumo � 5 porções 

de fruta e/ou vegetais por dia (65,2% na zona urbana e 84,8% na zona rural).  

No que concerne aos parâmetros antropométricos avaliados (Tabela 6), não 

se encontraram diferenças significativas entre as duas populações no que se 

refere ao índice de massa corporal e percentagem de gordura corporal, sendo 

que a proporção de indivíduos com excesso de peso ou obesidade foi elevada, 

73,1% na zona rural e 75,1% na zona urbana.  

 

TABELA 6: Medidas antropométricas, por população rural e urbana, com idade � 60 
anos. 

 Rebordelo 
(n=80) 

Porto 
(n=692) 

 

 n (%) p 

IMC (kg/m2)    
< 25,0 21 (26,9) 167 (24,9)  
25,0 – 29,9 35 (44,9) 308 (46,0)  
� 30 22 (28,2) 195 (29,1) 0,928 

Perímetro da cintura    
Risco não aumentado* 22 (29,7) 329 (47,8)  
Risco aumentado** 52 (70,3) 359 (52,2) 0,003 

 mediana (P25-P75)  

Gordura corporal (%)  34,3 (28,0-39,3) 32,1 (25,2-38,5) 0,145 
*Mulheres �88cm; Homens �102cm; **Mulheres >88cm; Homens >102cm. 
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Na zona rural, foi significativamente superior a proporção de indivíduos com 

um perímetro da cintura associado a risco aumentado de doença (70,3 vs. 52,2%, 

p=0,003), tomando como ponte de corte os valores definidos pela OMS (61). 

Na Tabela 7, encontram-se descritos os resultados relativos à percepção do 

estado de saúde. Apesar de em ambos os grupos em estudo uma menor 

proporção de indivíduos percepcionar o seu estado de saúde como fraco, 

comparando as duas populações, esta proporção foi significativamente superior 

nos indivíduos da zona rural (41,3 vs. 22,5%, p<0,001). Em ambas as populações 

aproximadamente 50% dos indivíduos considerou o seu estado de saúde 

aproximadamente igual, em comparação com há um ano atrás.  

 

TABELA 7: Percepção do estado de saúde, por população rural e urbana, com idade 
� 60 anos. 

 Rebordelo 
(n=80) 

Porto 
(n=692) 

 

 n (%) p 

Percepção do estado de saúde     

   Bom  47 (58,8) 536 (77,5)  
Fraco 33 (41,3) 156 (22,5) < 0,001 

Estado geral de saúde, em 
comparação com há um ano 

 
  

Melhor 12 (15,4) 89 (12,9)  
Aproximadamente igual 36 (46,2) 345 (49,9)  
Pior 30 (38,5) 257 (37,2) 0,753 

 

Procedendo-se à estratificação dos estilos de vida por percepção do estado 

de saúde (Tabela 8), verificou-se que dos indivíduos alguma vez fumadores e dos 

indivíduos bebedores foi menor a proporção que percepcionou o seu estado de 

saúde como fraco, mas apenas com significado estatístico na zona urbana. Em 

ambas as populações, dos indivíduos que referiram praticar regularmente 

actividade física de lazer, uma proporção significativamente inferior percepcionou 

o seu estado de saúde como fraco. Na amostra rural, de quem referiu um maior 

consumo de fruta e/ou vegetais (cinco ou mais porções por dia), foi maior a 
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proporção que considerou o seu estado de saúde como fraco, contudo no limiar 

da significância estatística. Pelo contrário, na amostra urbana, os que consumiam 

� 5 porções de fruta e/ou vegetais por dia, consideraram menos frequentemente o 

seu estado de saúde como fraco.  

 

 

Quando se procedeu à avaliação das associações (Tabela 9), através da 

regressão logística não condicional, observou-se que na zona urbana o consumo 

de bebidas alcoólicas se associou inversamente com a percepção do estado de 

saúde como fraco, sendo que os indivíduos com um consumo moderado de 

bebidas alcoólicas apresentaram cerca de 50% menos probabilidade de 

percepcionar o seu estado de saúde como fraco (OR=0,51, IC 95%: 0,33-0,79). A 

percepção do estado de saúde como fraco associou-se também inversamente 

com a prática de actividade física de lazer, quer na zona rural (OR=0,22, IC 95%: 

0,06-0,79), quer na zona urbana (OR=0,58, IC 95%: 0,39-0,86). Em relação ao 

TABELA 8: Estratificação dos estilos de vida por percepção do estado de saúde, em população 
rural e urbana, com idade � 60 anos. 

 Rebordelo (n=80) Porto (n=692) 

 Percepção do estado de saúde 

 Bom Fraco p Bom Fraco p 

Hábitos tabágicos       

Nunca fumador 38 (56,7) 29 (43,3)  328 (72,6) 124 (27,4)  
Já fumador 9 (69,2) 4 (30,8) 0,402 208 (87,0) 31 (13,0) < 0,001 

Consumo de álcool (g/dia)       
0,00 15 (44,1) 19 (55,9)  144 (66,7) 72 (33,3)  
0,01 – 15,00 8 (66,7) 4 (33,3)  209 (81,3) 48 (18,7)  

   >15,00 24 (70,6) 10 (29,4) 0,071 173 (83,6) 34 (16,4) < 0,001 
Prática de actividade física 
de lazer       

Não 32 (52,5) 29 (47,5)  246 (70,9) 101 (29,1)  
Sim 15 (78,9) 4 (21,1) 0,041 266 (93,9) 51 (16,1) < 0,001 
Consumo de fruta e/ou 

vegetais (porções/dia)       

< 5 42 (62,7) 25 (37,3)  331 (73,9) 117 (26,1)  
� 5 4 (33,3) 8 (66,7) 0,058 202 (84,5) 37 (15,5) 0,001 
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consumo de fruta e/ou vegetais, o sentido das associações encontradas foi 

oposto entre os dois grupos. Na zona rural, o consumo de cinco ou mais porções 

de fruta e/ou vegetais por dia aumentou a probabilidade dos indivíduos 

percepcionarem o seu estado de saúde como fraco (OR=5,50, IC 95%: 1,19-

25,33). Contrariamente, na zona urbana, o maior consumo de fruta e/ou vegetais 

diminuiu a probabilidade dos indivíduos percepcionarem o seu estado de saúde 

como fraco (OR=0,58, IC 95%: 0,38-0,89). Ao contrário das variáveis anteriores, 

após ajuste para o sexo, a idade e a escolaridade, o consumo de tabaco não se 

manteve significativamente associado com a percepção do estado de saúde. 

 

TABELA 9: Associação dos estilos de vida com a percepção do estado de saúde (Bom vs. 
Fraco), por população rural e urbana, com idade � 60 anos. 

 Rebordelo 
(n=80) 

Porto 
(n=692) 

 
OR bruto 
(IC95%) 

OR ajustado†  
(IC95%) 

OR bruto 
(IC95%) 

OR ajustado†  
(IC95%) 

Tabaco     
Nunca fumador 1* 1* 1* 1* 
Já fumador 0,58 (0,16-2,08) 1,24 (0,23-6,67) 0,39 (0,26-0,61) 0,78 (0,46-1,32) 

Consumo de álcool  
(g/dia)  

    

0 1* 1* 1* 1* 
0,01-15,00 0,40 (0,10-1,57) 0,49 (0,11-2,09) 0,46 (0,30-0,70) 0,51 (0,33-0,79) 

    > 15,00 0,33 (0,12-0,90) 0,40 (0,13-1,25) 0,39 (0,25-0,63) 0,60 (0,35-1,01) 

Actividade física de 
lazer 

    

Não 1* 1* 1* 1* 
Sim 0,29 (0,09-0,99) 0,22 (0,06-0,79) 0,47 (0,32-0,68) 0,58 (0,39-0,86) 

Fruta e/ou vegetais 
(porções/dia) 

    

< 5 1* 1* 1* 1* 
� 5 3,36 (0,92-12,31) 5,50 (1,19-25,33) 0,52 (0,34-0,78) 0,58 (0,38-0,89) 

* Classe de referência; 
†
Ajuste para o sexo, a idade e a escolaridade.  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Relativamente aos resultados obtidos, na zona rural, os idosos 

apresentaram, de uma forma geral, piores estilos de vida do que na zona urbana, 
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uma vez que referiram praticar menos frequentemente actividade física de lazer, 

consumir mais bebidas alcoólicas e menos porções de fruta e/ou vegetais. Estas 

observações estão de acordo com o já descrito para populações de outros países, 

como a Finlândia (28), a Polónia (32) e os EUA (29). Só em relação ao tabaco, o 

comportamento se revelou de maior risco na zona urbana, onde foi encontrada 

uma maior proporção de indivíduos alguma vez fumadores. Também na Inglaterra 

foi reportada uma maior proporção de fumadores nas zonas urbanas (27), assim 

como no Líbano (31).   

Os resultados relativos ao consumo de fruta e/ou vegetais vão de encontro 

aos dados dos inquéritos aos orçamentos familiares (IOF) portugueses (62, 63). 

Apesar da amostra deste estudo ser referente apenas a idosos, e dos dados dos 

IOF traduzirem disponibilidade familiar e não consumo, e referirem-se a um 

período de tempo diferente, os resultados vão no mesmo sentido, ou seja um 

maior consumo de fruta e/ou vegetais na zona urbana. Estes resultados poderiam 

ser inesperados, por pensar-se que na zona rural manter-se-ia a prática da 

agricultura, havendo uma maior produção caseira destes alimentos, e portanto um 

maior consumo dos mesmos. Na realidade, isto não se verificou, e analisando 

separadamente, constatou-se que esta diferença de consumo entre as zonas rural 

e urbana, se deveu essencialmente, ao baixo consumo de fruta na zona rural. 

Avaliando também os dados dos IOF, podemos ver que a disponibilidade familiar 

de fruta é também menor na zona rural, e por outro lado, há uma grande variação 

sazonal na disponibilidade deste grupo alimentar. Portanto, uma das explicações 

para estes resultados poderá prender-se com estes factos. Na zona urbana, 

poderá haver um consumo de fruta regular durante todo o ano, devido à grande 

disponibilidade desta nas zonas comerciais; contrariamente, na zona rural, o 
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consumo poderá ser mais da produção caseira, e portanto apenas da fruta da 

época, reflectindo-se num menor consumo ao longo de todo um ano. É escassa a 

informação de outros países relativa ao do consumo de fruta e vegetais, 

especificamente em zonas rural e urbana. Contudo, um estudo em Inglaterra (27) 

reporta um maior consumo de fruta e vegetais na zona rural, ao contrário dos 

resultados do presente estudo.  

É de salientar ainda que em ambas as populações a maioria dos indivíduos 

não atingiu as recomendações preconizadas para o consumo de fruta e/ou 

vegetais. Este poderá ser um problema mais frequente nos idosos, uma vez que 

já nos dados relativos à primeira avaliação do projecto EPIPorto (64), está descrito 

que, particularmente nas mulheres, há um decréscimo do consumo de fruta e/ou 

vegetais em idades mais velhas.   

Relativamente ao estado de saúde, o facto dos indivíduos da zona rural 

percepcionarem mais frequentemente o seu estado de saúde como fraco, foi de 

encontro ao descrito nos EUA e no México (30, 65). Parte da explicação para estes 

resultados pode relacionar-se com o baixo nível de escolaridade da zona rural, 

dado que está descrito que os indivíduos que pertencem a uma classe social mais 

baixa percepcionam mais frequentemente o seu estado de saúde como fraco, do 

que os de classe social mais elevada (66). Por outro lado, está também descrito na 

literatura que as mulheres percepcionam o seu estado de saúde como fraco mais 

frequentemente que os homens (67), contudo essa não deverá ser a explicação 

para estes resultados uma vez as duas amostras têm uma distribuição por sexos 

idêntica. 

Na zona urbana, os indivíduos consumidores de bebidas alcoólicas, 

apresentaram uma menor probabilidade de percepcionar o estado de saúde como 
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fraco. Este resultado pode parecer inesperado, porque para além da associação 

ser significativa para consumos até um copo de bebida alcoólica, para consumos 

superiores, mantém a mesma tendência e encontra-se no limiar da significância 

estatística. Outros estudos reportam resultados um pouco diferentes, em que a 

associação entre o álcool e a percepção do estado de saúde como fraco segue 

uma curva em J (36). Contudo, no contexto cultural da sociedade portuguesa o 

consumo de álcool é ainda um comportamento socialmente aceite. Este facto 

pode ser uma das explicações possíveis para a associação positiva com a 

percepção do estado de saúde. Na zona rural não se encontraram associações 

significativas entre o álcool e a percepção do estado de saúde, mas tal resultado 

pode dever-se à reduzida amostra desta população e, portanto a um baixo poder 

estatístico.  

Relativamente ao consumo de tabaco não foram encontradas associações 

significativas em nenhuma das populações, o que poderá dever-se ao facto de se 

terem agrupado indivíduos ex-fumadores com fumadores. As classes foram 

agrupadas desta forma pelo facto de na população rural haver uma proporção 

muito baixa de fumadores. Contudo, está descrito que o risco dos ex-fumadores 

para determinadas doenças aproxima-se mais do dos não fumadores do que dos 

fumadores (68). Desta forma, as classes formadas poderão não ter permitido 

encontrar uma associação. 

Em ambas as zonas, a prática de actividade física de lazer diminuiu a 

probabilidade dos indivíduos percepcionarem o seu estado de saúde como fraco, 

tal como o descrito em estudos com população da Suécia e do Canadá (36, 53, 69). 

Poderia apontar-se como limitação o facto dos dados serem relativos apenas a 

actividade física de lazer e não a actividade física profissional ou a dispêndio 
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energético total. Contudo, está descrito na literatura que a actividade física de 

lazer poderá ter um papel protector na doença coronária mais evidente do que a 

actividade física ocupacional. Esta última, em alguns estudos (70, 71) relacionou-se 

até com um aumento do risco da doença e por isso salienta-se que um possível 

efeito protector dependerá mais da natureza da actividade física. Assim, a 

actividade física de lazer poderá ser considerada um melhor indicador de saúde 

do que a actividade física total.  

Para o consumo de fruta e/ou vegetais, foram encontradas associações em 

sentidos opostos, nas diferentes amostras. Na zona urbana, os resultados 

mostraram-se em conforme com a generalidade da literatura: um maior consumo 

de fruta e/ou vegetais, diminuiu a probabilidade dos indivíduos percepcionarem o 

seu estado de saúde como fraco. Contrariamente, na zona rural, quem referiu 

consumir mais fruta e/ou vegetais, percepcionou mais frequentemente o seu 

estado de saúde como fraco. À partida, poderia pensar-se que a associação 

encontrada na zona rural seria devida à baixa escolaridade desta população, e 

por conseguinte ao desconhecimento dos benefícios do consumo destes 

alimentos, mas mesmo após ajuste para a escolaridade a associação manteve-se 

positiva. Uma explicação adicional poderia relacionar-se com o facto de os 

indivíduos que se encontram doentes, e que portanto percepcionam o seu estado 

de saúde como fraco, comecem a consumir mais fruta e/ou vegetais, como 

medida terapêutica, e o mesmo não ocorra na zona urbana. 

Dada a natureza transversal do estudo não se pode inferir se os estilos de 

vida afectaram a percepção do estado de saúde, ou se pelo contrário a percepção 

do estado de saúde é que condicionou os comportamentos. Apesar desta 

limitação, no caso particular do consumo de fruta e vegetais a magnitude da 
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associação foi elevada e claramente oposta nas duas populações. Estas 

observações, além de sugerirem investigação adicional com metodologia 

diferente, no sentido de esclarecer estes aspectos, podem desde já apoiar 

intervenções diferenciais em grupos com diferentes características. 

A idade, a obesidade (72), assim como outras doenças estão descritas como 

estando associadas à percepção do estado de saúde e, por esse facto, poderiam 

interferir nas associações estudas. Contudo, analisando os resultados podemos 

constatar que as duas populações são semelhantes no que se refere à idade, à 

prevalência de obesidade e outras doenças.   

Os resultados deste estudo não foram estratificados por sexo, devido à 

pequena amostra da zona rural, o que reduziria ainda mais o poder estatístico e a 

possibilidade de comparações. Apesar dessa limitação, o erro ao comparar as 

duas amostras será provavelmente reduzido pelo facto das proporções de 

homens e mulheres serem idênticas nas duas populações. 

Pela comparação anteriormente descrita das amostras deste estudo com as 

populações das quais são provenientes, constatou-se que a proporção dos 

diferentes sexos na amostra urbana, não difere muito da população da cidade do 

Porto, apoiando a validade externa dos resultados referentes à zona urbana. 

Comparando a amostra rural de Rebordelo, com os dados relativos ao concelho 

de Vinhais, constatamos que as proporções por sexos não são muito 

semelhantes, pelo que a extrapolação dos dados poderá ser mais difícil. No 

entanto, a nossa amostra rural mantém uma proporção superior de mulheres, em 

relação à proporção de homens, tal como a população de Vinhais.  

Como conclusões deste estudo, podemos então referir que, os indivíduos da 

zona rural, revelaram genericamente comportamentos menos saudáveis do que 
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os da zona urbana, pelos estilos de vida que apresentaram, ou seja, pela menor 

prática de actividade física de lazer, pelo maior consumo de bebidas alcoólicas e 

pelo menor consumo de fruta e/ou vegetais.   

Em ambas as zonas de residência, os idosos que referiram praticar 

actividade física de lazer e os que referiram consumir bebidas alcoólicas, 

percepcionaram menos frequentemente o seu estado de saúde como fraco. Os 

indivíduos que apresentaram um consumo diário de 5 porções ou mais de fruta 

e/ou vegetais, na zona urbana, consideraram ter um melhor estado de saúde; 

enquanto que, na zona rural, referiram mais frequentemente o seu estado de 

saúde como fraco. 

Desta forma, sendo a percepção do estado de saúde um indicador 

recomendado para a monitorização da saúde das populações, e tendo o 

conhecimento de como este se associa com os estilos de vida, nas populações de 

diferentes zonas de residência, as mensagens transmitidas e as intervenções 

planeadas nas populações poderão ser mais efectivas. 
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