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O objetivo deste estudo foi verifi car a associação entre capacidade fí-
sica e saúde percebida nos idosos em velhice avançada. A amostra 
foi composta por 44 idosos com 80 anos e mais, que foram subme-
tidos a testes validados de desempenho físico e perguntados quanto 
aos aspectos gerais da saúde por meio do questionário sobre Saúde 
Percebida. Foi encontrada signifi cância estatística entre o questionário 
de Saúde Percebida, os testes de desempenho físico (p = 0,02) e a 
velocidade de marcha isoladamente (p = 0.002). Conclui-se que para 
o idoso longevo, a velocidade de caminhada e seu desempenho físico, 
têm forte relação com a sua percepção de saúde. 
Descritores: Capacidade física, Saúde percebida, Longevos.

The objective of this study was to verify the association between phy-
sical performance and health perceived in very old people. The sample 
was composed by 44 aged ones with 80 years and more that had been 
submitted to the validated tests of physical performance and questio-
ned about general aspects of the health using the questionnaire on 
Perceived Health. Signifi cance statistics was found between Perceived 
Health, the tests of physical performance (p = 0, 02) and the speed of 
march separately (p = 0,002). One concludes that for very old people 
the speed of walking and its physical performance have strong relation 
to its perception of health.
Descriptors: Physical performance, Perceived health, Very old people.

El objetivo de este estudio fue verifi car la asociación entre el funciona-
miento físico y la salud percibidos en ancianos. La muestra fue com-
puesta de 44 adultos mayores con 80 años y más las cuales habían sido 
sometidas a las pruebas validadas del funcionamiento físico y pregun-
tada sobre los aspectos generales de la salud usando el cuestionario 
de Salud Percibida. La estadística de la signifi cación fue fundada entre 
la Salud Percibida, las pruebas del funcionamiento físico (p = 0.02) y la 
velocidad de marcha por separado (p = 0.002). Se concluye que para 
los ancianos la velocidad de caminado y del su físico tiene relación 
fuerte con su opinión sobre la salud. 
Descriptores: Funcionamiento físico, Salud percibida, Ancianos.
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INTRODUÇÃO

A população idosa brasileira está aumen-
tando consideravelmente, tanto em 

números absolutos, como relativos1. Esse 
aumento de anos vividos, no entanto, traz 
consigo o medo da incapacidade física, 
da dependência e da perda de autonomia, 
uma vez que o processo natural de enve-
lhecimento é acompanhado, muitas vezes, 
pela diminuição da capacidade funcional 
do nosso organismo. A velocidade desse 
declínio depende de fatores genéticos, há-
bitos e estilos de vida, contextos sócioeco-
nômicos-culturais, entre outros2. 

A importância do estado funcional re-
pousa em sua relação com a sensação de 
bem-estar dos indivíduos, em sua utilidade 
como um preditor de saúde e, fi nalmente, 
em seu impacto (positivo ou negativo) so-
bre a família e a sociedade2. Segundo recomendação da OMS, 
a saúde do idoso é mais bem avaliada em termos de função, le-
vando em conta, sempre, as dimensões física, psíquica e social. 
O conceito de saúde percebida apresenta uma integração indi-
vidual de muitos aspectos de saúde, entre eles a competência 
comportamental (dimensão social) e o sentido de auto-efi cácia 
(dimensão psíquica), ou seja, com o senso da pessoa de que ela 
é capaz de executar os comportamentos necessários para produ-
zir os resultados que deseja3-5.

OBJETIVO
Investigar a associação entre o desempenho físico (força muscu-
lar, velocidade de caminhada e equilíbrio)  e a saúde percebida 
de idosos em velhice avançada.

CASUÍSTICA E MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal, de caráter descritivo, com 
abordagem quantitativa, envolvendo idosos em velhice avança-
da (80 anos e mais). Os critérios de inclusão no estudo foram:
a) idosos com idade igual ou superior a 80 anos;
b) estabilidade clínica;
c) deambulantes (com ou sem o auxílio de órteses);
d) que se inscreveram no programa de seleção do Grupo de 
Assistência Multidisciplinar ao Idoso Ambulatorial (GAMIA) do 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 
de 2006, sem, no entanto, terem sido selecionados;
e) idosos atendidos pelo Ambulatório Geral do Serviço de Ge-
riatria do HC-FMUSP.

Foram convidadas 45 pessoas, sendo que após a aplicação 
dos critérios de exclusão (défi cit cognitivo que incapacitasse o 
preenchimento dos questionários ou não completar totalmente 
o protocolo proposto), 44 indivíduos completaram totalmente o 
estudo compondo a amostra fi nal. A esses, após esclarecimen-
to do objetivo do estudo, solicitou-se a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para caracterização da amostra foi utilizado um questionário 
semi-estruturado abordando os dados sócio-demográfi cos (ida-
de, sexo, estado civil, raça, escolaridade e ocupação), e aspectos 
gerais da saúde por meio do questionário sobre Saúde Percebi-
da6, sendo essa indicada pela comparação temporal e social dos 

estados de saúde geral, funcional e mental. 
Trata-se de um instrumento adaptado para 
avaliar saúde percebida referenciada a três 
domínios: saúde física, limitação funcional 
e capacidade mental em função da satisfa-
ção atual (no dia da avaliação), comparan-
do, respectivamente com cinco anos atrás e 
com pessoas da mesma idade. É composta 
por cinco itens graduados em: 
1 = muitíssimo insatisfeito;
2 = insatisfeito;
3 = mais ou menos satisfeito;
4 = satisfeito;
5 = muitíssimo satisfeito.

O idoso deverá indicar uma alternativa, 
dentre as cinco, que melhor represente sua 
avaliação quanto ao grau de satisfação com 
sua própria saúde. Para facilitar a aplicação 
desta escala, adotou-se uma adaptação vi-

sual, cuja pontuação conta com auxílio de fi guras que represen-
tam expressões da face humana7.

A dimensão física foi avaliada utilizando-se uma bateria de 
testes propostos por Guralnik et al8 (Short Physical Performance 
Battery - SPPB), protocolo que compreende três testes de ca-
pacidade física usados para determinar a função de membros 
inferiores em idosos6. A bateria compreende os testes de veloci-
dade normal de marcha, levantar e sentar da cadeira cinco vezes 
com tempo cronometrado e o teste de equilíbrio proposto por 
Gardener MM et al9. 

Cada um dos exames recebe uma pontuação que varia de 
zero (incapacidade de realizar a tarefa) a quatro (melhor desem-
penho possível), indicando quartis de desempenho estabeleci-
dos através do estudo HEPESE realizados por Guralnik et al10. A 
pontuação dos três testes é, então, somada e graduada em um 
escore fi nal que varia de 0 a 12 pontos, onde zero indica a me-
nor função física, e 12 o nível mais alto dessa função. 

O teste de caminhada em velocidade normal ocorreu em 
um percurso de 2,4 m (oito pés), conforme proposto por Gu-
ralnik et al10. O idoso foi orientado a permanecer em pé na 
marca inicial do percurso com os pés juntos olhando para 
frente. O avaliador, com cronômetro (Kadio Professional 
Quartz Timer modelo KD 1069) em mãos, orienta o avaliado 
a percorrer o trajeto caminhando na velocidade em que nor-
malmente anda no dia a dia. O início do teste se faz com o 
comando “atenção, já!”. O cronômetro é acionado ao início 
da primeira passada e parado quando um dos pés ultrapassar 
a linha de chegada demarcada no chão. 

O avaliado deve ser orientado a continuar andando mesmo 
ao ultrapassar a linha de chegada, evitando que o sujeito dimi-
nua a velocidade quando estiver perto do fi nal. São realizadas 
duas tentativas, considerando-se como válido sempre o menor 
tempo de execução. A pontuação para esse teste é a seguinte: 
zero (incapaz de realizar a tarefa), um (tempo de execução for 
maior ou igual 5,7 s), dois (tempo entre 4,1 e 5,6 s), três (execu-
ção entre 3,2 e 4 s) e quatro pontos (menor ou igual a 3,1 s). 

O teste de levantar e sentar da cadeira cinco vezes é reali-
zado em uma cadeira sem braço de 46 cm de altura. Solicitou-
se ao idoso, primeiramente, realizar um pré-teste se levantado 
da cadeira, sem auxílio dos membros superiores. Se o pré-teste 

“DA AMOSTRA DE 44 IDOSOS 
ESTUDADOS, 86% ERAM DO SEXO 

FEMININO E 13% DO SEXO MASCU-
LINO, COM IDADE MÉDIA DE 83.13 
± 3.31 ANOS (IDADE MÍNIMA: 80 
ANOS E MÁXIMA 94). OBSERVOU-

SE QUE DESSES, 30 INDIVÍDUOS 
ERAM VIÚVOS, OITO ERAM CA-
SADOS OU VIVIAM COM UM(A) 

COMPANHEIRO(A), CINCO ERAM 
SOLTEIROS E APENAS UM INDIVÍ-

DUO ERA DIVORCIADO”
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era realizado com sucesso, passava-se para a próxima etapa que 
consistia em levantar e sentar-se da cadeira cinco vezes con-
secutivas, e o mais rápido possível. O cronômetro é acionado, 
respectivamente, no momento em que o participante inicia o 
movimento de levantar, e é parado quando se levanta pela quin-
ta vez. Este teste é realizado uma única vez pela sua alta inten-
sidade física. 

O teste de equilíbrio é composto por três posições conse-
cutivas de equilíbrio estático a serem realizadas, por um tem-
po mínimo de 10 segundos cada. Inicia-se pela posição na 
qual o idoso permanece com os pés, paralelos, justapostos; se 
conseguir executar a tarefa, realiza-se então, a segunda posi-
ção (semi-Tandem) e, por último , executa a terceira posição: 
a posição Tandem. O teste é pontuado zero, se o participan-
te não conseguir realizar, de modo algum, a primeira etapa; 
pontua-se um, se o participante realizar a primeira posição 
entre 1 e 9 s; dois pontos, se realizar a primeira e a segunda 
posição por 10 s cada; três pontos se completar a terceira 
posição entre 1 e 9,99 s; e quatro pontos se permanecer nesta 
posição por 10 s ou mais. 

A análise estatística foi realizada por meio do software Mini-
tab versão 14. Foram construídas tabelas de freqüência absoluta 
e relativa, e em alguns casos, foram calculados a médias e o 
desvio padrão. A associação entre a pontuação total de Saúde 
Percebida e as variáveis dos testes de desempenho físico foram 
analisadas por meio do coefi ciente de correlação linear de Pear-
son e pela técnica de análise de variância (p<0.05).

RESULTADOS
Da amostra de 44 idosos estudados, 86% eram do sexo feminino 
e 13% do sexo masculino, com idade média de 83.13 ± 3.31 
anos (idade mínoitoma: 80 anos e máxima 94). Observou-se que 
desses, 30 indivíduos eram viúvos, oito eram casados ou viviam 
com um(a) companheiro(a), cinco eram solteiros e apenas um 
indivíduo era divorciado. Verifi cou-se ainda que, 32% deles mo-
ravam sozinhos e 68% moravam com fi lhos, sobrinhos, netos ou 
companheiros(as).

A distribuição da amostra segundo o critério raça foi rea-
lizada conforme a autodeterminação dos idosos, assim sendo, 
72,7% declarou-se branca, 11,4% declarou-se mulata / ou par-
da, 9,1% negra e 6,8% asiática. Quando questionados acerca 
da alfabetização, apenas um indivíduo declarou-se analfabeto, 
ou seja, 98% dos sujeitos referiram-se alfabetizados, sendo que 
59% freqüentaram a escola por até quatro anos, 27% freqüen-
taram de cinco à oito anos e 12% completaram cursos técnicos/ 
faculdades.

Quanto à ocupação, verifi cou-se que 41% eram do lar, 
32% aposentados, 7% comerciantes, 7% educadores, 5% cos-
tureiras e 2% outras atividades (pedreiros, mecânicos de auto-
móvel, pensionistas e trabalhadores rurais). Após a realização 
dos testes estatísticos através da correlação linear de Pearson, 
constatou-se signifi cância (p = 0.02) entre a bateria de desem-
penho físico (SPPB) e o questionário de Saúde Percebida. O 
mesmo ocorreu quando o teste de velocidade de marcha foi 
correlacionado isoladamente com o questionário de saúde, 
sendo o p = 0.002. Entretanto, não se pode afi rmar o mesmo 
quando se correlacionou o teste de levantar e sentar (p = 0.07), 
e o teste de equilíbrio (p = 0.51). 

Analisando-se os testes de performance física isoladamente, 
pode-se afi rmar que 55% dos idosos atingiram êxito máximo no 
teste de Tandem; a velocidade média da caminhada foi de 4.23 
± 1.31m/s e o tempo médio para realizar o teste  de levantar-
sentar foi 12.72 ± 6.94s. A tabela a seguir ilustra a freqüência 
da pontuação dos testes segundo os quartis determinados por 
Guralnik et al10, lembrando que 4 pontos indica melhor perfor-
mance possível. 

Na análise da escala para medida da Saúde Percebida, fo-
ram atribuídos escores de um a cinco a cada categoria de res-
posta, sendo um associado à categoria muitíssimo insatisfeito 
e cinco muitíssimo satisfeito. As variáveis, assim obtidas, são 
denominadas graus de  satisfação. Os dados para o grau de 
satisfação nas seis questões, denotadas por SP1 a SP6, estão 
inseridos na Tabela 2.
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“A PONTUAÇÃO TOTAL DA BATERIA 
DE TESTES FÍSICOS MOSTROU-SE 
PREDITORA IMPORTANTE PARA 

INCAPACIDADES NAS ATIVIDADES 
BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA E NA MO-
BILIDADE, INDICADORES ESTES MUI-
TO IMPORTANTES NA QUALIDADE DE 

VIDA E DE SAÚDE DOS IDOSOS”

Tabela 2. Grau de satisfação dos idosos com seu estado 
de saúde. São Paulo, 2006.
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Onde: 
SP1: saúde hoje comparada com cinco anos atrás;
SP2: saúde hoje comparada com outra pessoa da mesma idade;
SP3: limitação funcional hoje comparada com cinco anos atrás;
SP4: limitação funcional hoje comparada com outra pessoa da mesma idade;
SP5: capacidade mental hoje comparada com cinco anos atrás;
SP6: capacidade mental hoje comparada com outra pessoa da mesma idade.

Tabela 1. Desempenho físico dos idosos segundo a 
pontuação dos testes físicos. São Paulo, 2006.
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Em linhas gerais, no perfil dos ido-
sos estudados, observa-se uma predo-
minância do sexo feminino sobre o 
masculino, o que reafirma a questão de 
feminização da velhice mais acentua-
da nas idades mais longevas11. Soma-se 
a isso, o fato dos homens idosos pou-
co participarem de atividades grupais. 
Geralmente, tal participação raramente 
ultrapassa 20%12. Pode-se afirmar que 
as alterações do processo de envelhe-
cimento têm associação com a idade 
avançada, gênero feminino, sedenta-
rismo, doenças, desconfortos músculo-esquelético e saúde 
percebida3. 

Novamente, o grau de escolaridade dos idosos do estudo 
(60% freqüentou a escola de 0 – 4 anos) corresponde à ten-
dência nacional, cuja média é de 3,4 anos de estudo12. Para 
Neri13, no que diz respeito à saúde, à funcionalidade física e 
à saúde percebida, gênero é um fator de risco mais importan-
te que a idade, pois à medida que se percebem mais frágeis 
que os homens, e quando os efeitos dessa fragilidade física 
se somam aos efeitos das variáveis sociodemográfi cas (baixa 
escolaridade, viver só, ter de cuidar, precisar de cuidados e 
piores condições de vida), a qualidade de vida das mulheres 
tende a declinar. 

A correlação entre desempenho físico e o teste de veloci-
dade de marcha com o questionário de Saúde Percebida já 
foi previamente observada em outros estudos14-16.  Verifi ca-se 
que as, variáveis fi siológicas determinam a capacidade físi-
ca máxima, enquanto que os fatores psicosociais modulam o 
desempenho do indivíduo em uma dada situação17,18. Assim 
sendo, determinantes fi siológicos, como: força, fl exibilidade, 
capacidade aeróbica e equilíbrio, determinam o desempenho 
físico, bem como os fatores psicológicos: depressão, auto-
estima e autoefi cácia19.

O senso de auto-efi cácia pode ser 
analisado através do questionário de 
Saúde Percebida, uma vez que este se 
refere à avaliação subjetiva que cada in-
divíduo faz sobre a qualidade de seu fun-
cionamento atual e passado, tendo como 
ponto de referência a auto-observação e 
parâmetros pessoais e sociais, entre eles 
a comparação com outras pessoas7.  

A ausência de correlação, estatisti-
camente signifi cante entre os testes de 
levantar/sentar da cadeira e de equilí-
brio com a auto-percepção de saúde, 

também ocorreu em outros estudos20.
A pontuação total da bateria de testes físicos mostrou-se 

preditora importante para incapacidades nas atividades bási-
cas de vida diária e na mobilidade, indicadores estes muito 
importantes na qualidade de vida e de saúde dos idosos.

CONCLUSÃO
Os resultados desse estudo mostram que a capacidade física 
dos idosos em velhice avançada está fortemente relacionada 
com o senso de auto-efi cácia, medido através do questioná-
rio de Saúde Percebida. A velocidade normal de marcha é 
a variável que mais bem evidencia essa relação. O mesmo 
não ocorre com os testes de força e equilíbrio. No entanto, a 
avaliação física como um todo, mostrou-se muito efi caz para 
identifi car idosos mais fragilizados e/ou incapazes fi sicamen-
te. O uso de instrumentos como esses, pode ser de grande 
ajuda na prática clínica, pois traçam o perfi l físico e psicoló-
gico dos pacientes, auxiliando o terapeuta a traçar as diretri-
zes do tratamento mais adequado ao indivíduo.

Finalmente, a crença do idoso na sua habilidade de re-
alizar uma tarefa, e a sua motivação para fazê-la, é muito 
importante e deve ser considerada juntamente com a sua ca-
pacidade fi siológica.              ■
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