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1. Introdução 

Não é novidade que a prática regular de actividade física está associada a benefícios para a 

saúde, diminuindo a incidência de várias doenças crónicas, como a Diabetes Mellitus tipo II e a 

Hipertensão Arterial, assim como as incidências de mortalidade por todas as causas, da Obesidade e 

de quedas, e ainda do declínio da capacidade funcional
1
. Estes aspectos tornam-se ainda mais 

importantes para a população idosa, uma vez que o próprio processo de envelhecimento está 

também associado a estas patologias, além de outras, como a perda de capacidade funcional, em 

muito associada à sarcopénia – perda de massa muscular relacionada com a perda de força e 

qualidade muscular na senescência - associada ao aumento da incidência de quedas e que culmina 

na perda de independência, resultado que também pode ser retardado pela prática regular de 

actividade física
2,3,12

. As Quedas são a maior causa de hospitalizações devido a lesões na população 

idosa e marcam habitualmente o inicio do declínio em termos de capacidade funcional e 

independência
7
. As lesões não intencionais são a quinta maior causa de morte em idosos nos 

Estados Unidos da América e as quedas constituem dois terços dessas mortes
8
. Aproximadamente 

3% das quedas neste escalão etário resultam em fractura e 56% resultam em lesões dos tecidos 

moles
8
. Lesões causadas por quedas representam 5.3% de todas as hospitalizações e 90% das 

fracturas da anca podem ser atribuídas a quedas
8
. Outras consequências das quedas são trauma na 

cabeça e vários outros tipos de fracturas
9
, sendo as mais comuns, para além da anca, o punho, a 

coluna, o úmero e a pélvis
11

. Cerca de 40% da população com idade igual ou superior a 65 anos que 

vive em habitação própria cairá pelo menos uma vez por ano e uma em cada quarenta será 

consequentemente hospitalizada
10

. Acima dos 80 anos de idade a percentagem de pessoas que 

caiem todos os anos incrementa em 50 %
11

. Aqueles que caiem uma vez estão duas a três vezes 

mais predisponíveis para cair novamente no período de um ano
11

. Um nível de condição física 

fraco, como fraca força na extensão da perna, baixa velocidade máxima de caminhada, fraca 

condição física geral da zona inferior do corpo e dificuldades de equilíbrio aumentam a 
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probabilidade de cair
8
. Sempre que o nível de dificuldade da actividade física excede o nível de 

capacidade física da pessoa, isto é, quando a tarefa é de difícil concretização por parte da pessoa, 

esta constitui um risco elevado para a mesma e pode levar a uma queda
9
. Estudos apontam que a 

prática regular de actividade física é benéfica uma vez que ajuda a manter a mobilidade, a 

capacidade funcional, a força muscular e o equilíbrio, que por sua vez podem constituir, por si só, 

um factor protector contra a ocorrência de quedas, bem como todas as consequências que daí 

possam surgir
8
. Existem de facto evidências de que idosos fisicamente activos mantêm uma 

qualidade de vida e uma capacidade funcional superior aos indivíduos com estilos de vida 

considerados sedentários.
2
 

Torna-se assim de extrema pertinência avaliar correctamente as várias componentes da 

actividade física que permitem estabelecer relações válidas com os benefícios para a saúde, entre 

elas a Energia Dispendida em Actividades Físicas (Physical Activity Energy Expenditure – PAEE), 

a Energia Total Dispendida (Total Energy Expenditure - TEE) e o Nível de Actividade Física 

(Physical Activity Level – PAL)
3
.  

Existem vários métodos para quantificar estes parâmetros, como é o caso da Água Duplamente 

Marcada, da Acelerometria e de alguns questionários de actividade física, entre outros, embora o 

método da Água Duplamente Marcada (Doubly Labeled Water – DLW) seja apontado como um 

dos mais precisos e válidos, para esta avaliação, em condições normais e diárias dos indivíduos, ou 

seja, em condições não laboratoriais
3
. É ainda aceite, actualmente, como o método de referência 

para a avaliação da Energia Total Dispendida (TEE) em condições não laboratoriais
4
. Contudo, o 

facto de este método apenas indicar a média de TEE, não providenciar informação acerca dos 

padrões de actividade física, bem como do tipo, intensidade ou duração desta, e ainda os elevados 

custos monetários associados a este método, limitam a sua utilização em estudos com grandes 

populações, como é o caso de estudos epidemiológicos
3,4

. Assim, para estudos desta natureza, opta-

se geralmente por métodos menos dispendiosos e que ainda assim possibilitem a obtenção das 
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componentes da actividade física. Além disto, que sejam precisos e válidos para a população em 

estudo,
 
como é o caso da acelerometria

4
.  

Este método, em particular, fornece informação sobre a quantidade, frequência, duração e 

intensidade da actividade física praticada, o que consiste numa vantagem em relação ao método da 

DLW, que não nos fornece estas informações
2
. A acelerometria é uma forma eficaz de obter 

informação, objectiva e detalhada, sobre a actividade física, podendo ultrapassar muitos dos 

problemas dos métodos da DLW e de auto-relato (questionários), em idosos.
6 

Porque os 

acelerómetros são, geralmente, mais sensíveis em termos de variações de intensidade da actividade 

física que os restantes métodos, este método pode ser ideal para utilizar com populações que 

tipicamente ingressam em actividades de intensidades muito leves ou por breves momentos, como é 

o caso da população idosa.
5 

No entanto, também há limitações reconhecidas, na utilização de acelerómetros, com é o caso 

da incapacidade de detectar actividades onde não há deslocamento em nenhum dos eixos, (andar de 

bicicleta estacionária e alguns exercícios de treino de força) e o facto de ter apenas em conta a 

aceleração-desaceleração do corpo, não contabilizando portanto o maior ou menor gasto calórico 

aquando do piso inclinado ou aquando do transporte de pesos. Existem também problemas 

específicos da sua utilização com indivíduos idosos. Por exemplo, a qualidade dos dados pode ser 

afectada significativamente pelo grau de adesão do sujeito que terá que se lembrar de usar o 

acelerómetro e colocá-lo de forma correcta
24

, o que poderá representar uma limitação para 

indivíduos que enfrentem problemas de memória, falta de destreza visual e/ou manual, problemas 

estes comuns à população idosa. Como tentativa de ultrapassar estas limitações, devem ser 

fornecidas instruções concretas sobre a utilização deste tipo de equipamento. Além disso, o uso de 

diários parece ser uma “ferramenta” fundamental para a análise dos dados, uma vez que especifica 

os períodos de tempo em que o acelerómetro foi e não foi utilizado.
6 

Um outro tipo de instrumento muito utilizado em estudos com amostra numerosa é o 

questionário de actividade física, método de fácil aplicação em terreno e com baixos custos tanto a 
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nível monetário como a temporal, tornando-se, caso validado, numa mais-valia aquando do estudo 

da prática de actividade física de um grupo de pessoas.  

Vários são os questionários de actividade física que estão validados para a população idosa de 

alguns países, como é o caso do Yale Physical Activity Survey (YPAS). Este instrumento apresenta 

boa correlação tanto com a DLW como com a acelerometria, com capacidade para avaliar com 

precisão a energia dispendida em actividades físicas realizadas por grupos de homens e/ou mulheres 

desta faixa etária, embora a sua capacidade para esta avaliação a nível individual possa ser limitada, 

ou seja, parece ser um instrumento válido para conclusões ao nível de grupos populacionais, mas 

não para conclusões relativas a um indivíduo em específico. Para estudos individuais, aconselha-se 

a utilização de métodos mais precisos, como os referidos anteriormente
4,13

. 

 O questionário YPAS é um instrumento com capacidade para detalhar o tipo de actividade 

física realizada, para além de estimar o tempo e a energia dispendidos (produto do tempo 

dispendido numa actividade, em minutos, pelo código de intensidade, em Kcal/min, dessa mesma 

actividade) durante uma semana típica do mês anterior à data de aplicação do questionário; bem 

como o gasto energético semanal, pela soma do gasto energético em cada actividade; e o gasto 

temporal semanal, pela soma do tempo dispendido nas várias actividades praticadas. Este 

questionário de actividade física apresenta moderada a boa reprodutibilidade
14

, todavia existe 

alguma contrariedade entre os estudos publicados, apresentando diferentes actividades com 

correlações de Spearman significativas entre o primeiro e o segundo momento de resposta ao 

YPAS. Enquanto no estudo de De Abajo
15

 foram encontradas correlações significativas para todas 

as actividades físicas listadas no YPAS e no estudo de DiPietro
23

 foram encontraram correlações 

significativas para todas as actividades listadas, à excepção do “trabalho doméstico vigoroso” e de 

“cuidar de adultos”, já no estudo de Pennathur
16

 foram encontradas correlações significativas 

apenas para cinco das actividades listadas, não obstante o facto das populações em análise nestes 

estudos apresentarem características demográficas bastante diferentes entre estudos.  
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Esta dissertação surge no âmbito do projecto “Biomecânica da Locomoção Idosa: Identificação 

dos factores determinantes do risco de quedas”, desenvolvido pelo grupo Neuromechanics do 

CIPER-FMH (Projecto PTDC/DES/72946/2006). Neste contexto, torna-se imprescindível a 

utilização de métodos de fácil e rápida aplicação no terreno que avaliem com precisão e validade 

todas as componentes da actividade física e que para além destas, seja ainda capaz de discriminar 

níveis de actividade física para a população idosa de forma a permitir relacioná-los com o perfil de 

risco de queda. Não existe porém nenhum questionário de actividade física que com estas 

características e que esteja validado para a população idosa portuguesa. Por este mesmo motivo, 

surge a necessidade da adaptação do questionário de actividade física Yale Physical Activity Survey 

para aplicação na população idosa portuguesa pela construção da versão portuguesa deste 

questionário, bem como a sua validação.  
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2. Metodologia 

2.1 Desenho do estudo 

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de adaptar e validar cultural e 

linguisticamente o questionário de actividade física Yale Physical Activity Survey, mencionado 

posteriormente como YPAS, para a população idosa portuguesa no âmbito do projecto 

“Biomecânica da Locomoção Idosa: Identificação dos factores determinantes do risco de quedas”, 

desenvolvido pelo grupo Neuromechanics do CIPER-FMH (Projecto PTDC/DES/72946/2006).  

Foi considerada a idade de 65 anos como o valor de corte de adulto não idoso para adulto 

idoso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. 

O processo acima mencionado envolveu 2 fases. Na primeira fase realizou-se a tradução e 

verificação da equivalência semântica através de tradutores bilingues formalmente reconhecidos e 

painéis de peritos. Numa fase posterior foi desenvolvido o processo de estudo de fidedignidade, de 

validade de critério e de sensibilidade à mudança da versão portuguesa do questionário YPAS. 

 

 

2.2 Hipóteses do estudo 

Com o objectivo de construção de um instrumento de avaliação da actividade física para a 

população idosa portuguesa, de fácil utilização no terreno e mediante poucos custos monetários e 

temporais, foram definidas algumas hipóteses baseadas na literatura: para a primeira hipótese 

pressupôs-se que a versão portuguesa do questionário YPAS fosse uma medida válida do perfil de 

actividade física em idosos, sendo, por este motivo, esperado encontrar-se relações significativas 

entre os valores do YPAS e os valores de outros instrumentos de avaliação do perfil de actividade 

física já anteriormente validados. Em segunda hipótese pressupôs-se a fiabilidade, pelo estudo da 

homogeneidade de conteúdo e da reprodutibilidade, da versão portuguesa do YPAS, pela definição 

dos valores de Alpha de Cronbach e Índices de Correlação Intraclasse, para a homogeneidade de 

conteúdo e para a reprodutibilidade, respectivamente. Como terceira e última hipótese, foi 
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pressuposto que a medida padronizada de mudança fosse igual ou superior a 0,8, valor indicativo de 

bom poder de resposta da versão portuguesa do YPAS, aquando da análise da sua sensibilidade à 

mudança. 

 

 

2.3 Selecção dos participantes no estudo 

Foram incluídos neste estudo 471 adultos de ambos os géneros e com idade igual ou superior a 

65 anos, residentes em Portugal Continental ou Ilhas. 

Todos os participantes foram informados oralmente e por escrito dos objectivos do estudo, da 

importância da sua participação e da garantia de confidencialidade e anonimato dos dados 

recolhidos. Apenas os sujeitos que consciente e voluntariamente participaram e assinaram o 

consentimento informado, foram seleccionados como sujeitos pertencentes à amostra do estudo. 

 

Critérios de exclusão: 

 Indivíduos com idade inferior a 65 aquando da resposta ao questionário; 

 Indivíduos não residentes em Portugal continental ou ilhas; 

 Indivíduos que não falassem e/ou entendessem a língua portuguesa; 

 Indivíduos que não facultassem o consentimento informado assinado; 

 Indivíduos não autónomos ou que utilizassem auxiliar de marcha para a locomoção; 

 Indivíduos que não apresentem as faculdades necessárias para a resposta coesa ao 

questionário (ex: perturbações do foro cognitivo ou cérebro-vasculares); 
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2.4 Amostra 

Os indivíduos avaliados para este estudo foram seleccionados da amostra, de oitocentos e 

setenta (870) sujeitos, que integra o estudo de “Biomecânica da Locomoção em Idosos”, num total 

de quatrocentos e setenta e um (471) indivíduos, após aplicação dos critérios de exclusão. De entre 

esta amostra de 471 indivíduos, trinta (30) sujeitos responderam à versão portuguesa do YPAS em 

dois momentos com um intervalo de tempo compreendido entre quinze e trinta dias – estudo da 

reprodutibilidade; outros trinta e nove (39) sujeitos, submetidos a uma intervenção de um programa 

de exercício aquático, responderam à versão portuguesa do YPAS em duas ocasiões com um 

intervalo de tempo de 5 meses – estudo da sensibilidade à mudança; noventa e seis (96) sujeitos 

responderam à versão portuguesa do questionário YPAS e utilizaram um acelerómetro uniaxial 

durante 7 dias consecutivos – estudo da validade de critério. Quatrocentos e setenta e um (471) 

sujeitos representaram a amostra utilizada para o estudo da homogeneidade de conteúdo.  

 

 

2.5 Etapas do Estudo 

2.5.1 1ª Fase: Tradução e verificação da equivalência semântica 

Como procedimento prévio foi solicitada autorização aos autores do instrumento original, tendo 

merecido da parte dos mesmos o seu consentimento formal para o processo de tradução para a 

língua portuguesa e validação desta versão do questionário YPAS. 

Neste sentido, o questionário apresentado como sendo a versão portuguesa do YPAS foi obtido 

do original após este ter sido traduzido para a língua portuguesa e posteriormente retrovertido para a 

língua original (Língua Inglesa), por dois tradutores bilingues reconhecidos formalmente. Depois de 

analisada por uma comissão de peritos constituída por especialistas em Exercício e Saúde, foi 

encontrada a versão de reconciliação, definida como versão portuguesa do questionário Yale 

Physical Activity Survey.  
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2.5.2 2ª Fase: Estudo da fidedignidade, validade de critério e sensibilidade à mudança 

2.5.2.1 Fidedignidade 

A Fidedignidade demonstra que, em circunstâncias semelhantes, uma determinada avaliação 

pode ser repetida em mais do que uma ocasião, produzindo resultados semelhantes nas várias 

ocasiões. Para que a fidedignidade seja demonstrada é necessário verificar dois pressupostos: 

homogeneidade de conteúdo, pressuposto que determina se todos os itens de uma escala avaliam 

aspectos do mesmo conceito em vez de conceitos diferentes, e reprodutibilidade, pressuposto que 

avalia se uma medida produz resultados semelhantes para o mesmo sujeito em estudo, em ocasiões 

diferentes. No caso do presente estudo, a homogeneidade de conteúdo será avaliada através do 

coeficiente Alpha de Cronbach e a reprodutibilidade através do Coeficiente de Correlação 

Intraclasse
20, 21, 22

. 

 

2.5.2.2 Validade de Critério 

Este parâmetro diz respeito à correlação existente entre a medida estudada e outra medida 

tomada como de critério ou standart para determinado conceito ou constructo
20,21,22

. Devido ao 

facto de no caso desta investigação a medida standart (Água Duplamente Marcada) consistir numa 

avaliação muito dispendiosa a nível monetário e temporal, optámos por utilizar a acelerometria 

como medida critério, uma vez que este instrumento é referido por vários autores como um método 

válido para a avaliação da actividade física
2,4,5,6

. 

 

2.5.2.3 Sensibilidade à Mudança 

A sensibilidade à mudança representa a capacidade de um instrumento em detectar alterações 

ao longo do tempo. No caso da presente investigação, alterações ao nível do padrão de actividade 

física do respondente. Este parâmetro será avaliado através da medida standardized effect size 

(ES)
20, 21, 22

. 
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2.6 Instrumentos e medições 

2.6.1 Yale Physical Activity Survey 

O Yale Physical Activity Survey é um questionário composto por 12 perguntas, algumas com 

várias alíneas, que avaliam a prática de actividade física semanal média. Esta avaliação tem em 

conta o tipo de actividade física e a sua intensidade e duração. Tem também em conta o facto de 

serem actividades relacionadas com trabalho ou com lazer, desenvolvidas no interior ou no exterior, 

estruturada ou não e supervisionada ou livre. Este questionário é constituído por duas partes: a 

primeira parte consiste numa listagem de actividades físicas agrupadas em “Trabalho”, “Trabalho 

de quintal”, “Tomar conta de…”, “Exercício” e “Actividades Recreativas”, às quais o sujeito indica 

quanto tempo praticou cada uma das actividades físicas, de cada um destes cinco grupos, no último 

mês. A segunda parte consiste na resposta pelo sujeito a novas perguntas relativamente a 

actividades físicas praticadas no mês anterior à data de aplicação do questionário sem que lhe sejam 

apresentados exemplos de actividade física, como na primeira parte do questionário. É perguntado 

ao sujeito quantos dia por semana e quantas horas por dia passa: a praticar actividades vigorosas 

com duração igual ou superior a dez minutos (Score de actividades vigorosas); a caminhar com 

duração superior a dez minutos (Score de caminhada); a deslocar-se a pé enquanto realiza as suas 

tarefas quotidianas (Score de movimento); em pé seja com deslocação ou não (Score de pé); e na 

posição de sentado (Score de sentado), sendo as suas respostas pontuadas. Além destas cinco 

perguntas, o sujeito fornece ainda informação relativamente ao número de lances de escadas que 

sobe a pé diariamente e ao seu padrão de prática de actividade física a nível sazonal.  
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2.6.2 Acelerómetro Actigraph 

A utilização da acelerometria permite a medição objectiva da actividade física pelo uso de um 

sensor de movimento que regista o número e a magnitude das acelerações verticais geradas pelo 

corpo humano, possibilitando o registo, tanto do volume, como da intensidade da actividade física 

realizada
17

. 

Será utilizado como medida critério o modelo de Acelerómetro Uniaxial da Actigraph GT1M 

(Manufacturing Technology Inc., FL, USA).  

 

 

2.7 Métodos de recolha e tratamento de dados 

2.7.1 Questionário Yale Physical Activity Survey (versão portuguesa): 

Todos os participantes do estudo (471) responderam à versão portuguesa do questionário YPAS 

por meio de entrevista presencial feita por avaliadores formados para a aplicação do mesmo. A 

entrevista teve uma duração média de dez minutos. Trinta (30) sujeitos responderam ao questionário 

num segundo momento com um intervalo de 15 a 30 dias, de forma a ser possível o estudo da 

reprodutibilidade do questionário YPAS (versão portuguesa). Outros trinta e nove (39) sujeitos 

responderam ao questionário num segundo momento, mas com um intervalo, entre o 1º e o 2º 

momento de aplicação do questionário, de 5 meses, período temporal durante o qual a amostra em 

estudo foi submetida a um plano de treino de exercício físico supervisionado, objecto de um outro 

estudo, de forma a ser possível o estudo da sensibilidade à mudança do questionário YPAS (versão 

portuguesa).  

Os dados recolhidos foram introduzidos e tratados numa base de dados em SPSS criada para o 

efeito. 
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2.7.2 Acelerómetro Actigraph: 

Foi pedido a 134 participantes que utilizassem o aparelho durante sete (7) dias consecutivos. 

Destes sete dias objectivava-se a recolha de dados referentes a quatro (4) dias, sendo obrigatório 

que pelo menos um dos dias fosse de fim-de-semana. Os sujeitos foram instruídos para colocarem o 

aparelho na anca direita superiormente à crista Ilíaca
24

, com a banda elástica ajustável que lhes era 

facultada juntamente com o acelerómetro. Foram também instruídos para que utilizassem o 

aparelho durante o tempo em que estivessem acordados e para que o removessem durante o sono ou 

qualquer outra actividade que pudesse danificar o aparelho, como actividades que envolvam água 

(nadar, tomar banho, etc.). Foi ainda pedido aos participantes que registassem a data e hora de 

colocação e remoção do aparelho, com recurso a um diário definido e distribuído para o efeito. 

Os dados para a actividade física foram gravados utilizando epochs de 1 minuto, como é 

normalmente o caso de outros estudos prévios
25,26

. Posteriormente pocedeu-se ao download dos 

dados armazenados utilizando o software Actilife Lifestyle (v.3.2) e à análise dos mesmos pelo 

MAHUffe.exe software v.1.9.0.3 (disponível em www.mrc-epid.cam.ac.uk/). 

Os dados recolhidos forneceram as seguintes variáveis para caracterizar o volume de actividades 

dos sujeitos: Counts de actividade, representando a medida quantitativa de actividade ao longo do 

tempo; Actividade Total (TA), que representa o tempo de actividade diária gravado; e a actividade 

física total (TPA), sendo considerado todo o total de tempo dispendido em actividades não-

sedentárias. 

De forma a categorizar a intensidade da actividade realizada pelos sujeitos, os dados foram 

analisados utilizando os valores de corte estabelecidos por Freedson, categorizados em: 1) 

actividade sedentária (<200 counts por minuto (ct/min)); 2) actividades físicas leves (201-1951 

ct/min); 3) actividades físicas moderadas (1952-5724 ct/min); d) actividades físicas vigorosas 

(>5724 ct/min)
24

. A opção de escolha destes valores de corte para a análise dos dados da 

acelerometria foi devida ao facto de: num estudo recente ter sido verificado que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os valores de corte estabelecidos por Freedson
24

 e os 

http://www.mrc-epid.cam.ac.uk/
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valores de corte específicos para a população idosa estabelecidos por Copeland e Eslinger
26,27

; 

quando comparados com os valores de corte específicos para a população idosa de Copeland e 

Esliger
26

, os valores de corte de Freedson
24

 fornecem informação mais detalhada sobre actividades 

realizadas a intensidades abaixo da moderada, como é o caso das actividades de intensidade 

sedentária e de intensidade leve, actividades frequentemente praticadas pela população idosa; a 

maioria dos estudos que envolvem a análise de dados recolhidos por acelerometria utilizar os 

valores de corte estabelecidos por Freedson
24

, o que torna a comparação entre este e os restantes 

estudos mais fiável.  

Todos os registos de utilização dos acelerómetros preenchidos pelos sujeitos foram associados e 

confirmados com os dados da acelerometria. 

Sequências contínuas de 60 ou mais de zero counts foram apagados da análise pelo propósito de 

distinguir o tempo em que o acelerómetro não esteve em uso. Os indivíduos que falharam no 

fornecimento do mínimo de quatro dias de gravação de dados válidos (pelo menos 10h/dia ou pelo 

menos 3000 counts/dia) foram excluídos da amostra sujeitos que utilizaram acelerómetro, 

resultando numa amostra de noventa e seis (96) sujeitos para o estudo da validade de critério. 

 

 

2.8 Análise Estatística 

Para o estudo da descrição e caracterização da amostra e das várias sub-amostras foram 

utilizadas medidas estatísticas de tendência central e de dispersão – média, amplitude e desvio-

padrão.  

No estudo da fidedignidade, utilizou-se o Alpha de Cronbach para avaliar a homogeneidade de 

conteúdo (consistência interna) e o Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) para avaliar a 

reprodutibilidade. A consistência interna dos factores define-se como a proporção da variabilidade 

nas respostas que resulta de diferenças nos inquiridos, não porque o inquérito leve a diferentes 

interpretações, mas porque os inquiridos têm diferentes opiniões. O Alpha de Cronbach pode 
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definir-se como a correlação que se espera obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do 

mesmo universo, com igual número de variáveis, que avaliem a mesma característica. A 

consistência interna varia entre 0 e 1, considerando-se “Muito boa” quando o alpha é superior a 0,9, 

“Boa” quando o alpha está compreendido entre 0,8 e 0,9, “Razoável” quando está compreendido 

entre 0,7 e 0,8, “Fraca” quando está compreendido entre 0,6 e 0,7 e “Inadmissível” quando o alpha 

é inferior 0,6. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC), utilizado para o estudo da 

reprodutibilidade, verifica a igualdade das classificações médias atribuídas por vários sujeitos e 

avalia a sua consistência interna. Esta consistência interna varia entre 0 e 1, sendo que um valor de 

ICC igual a zero. Isto significa que o estudo não é reprodutível e um valor de ICC igual a 1 significa 

que o estudo é reprodutível ao máximo. Para valores de ICC inferiores a 0,4, a reprodutibilidade é 

considerada “Fraca”, é considerada “Satisfatória” para valores de ICC entre 0,4 e 0,75 e “Muito 

boa” para ICC superior a 0,75
20, 21, 22

. 

A fim de estudar a validade de critério utilizou-se uma medida de correlação não-paramétrica, o 

coeficiente de correlação Ró de Spearman (rho), uma vez que não foi verificado o pressuposto de 

normalidade exigido para a utilização de técnicas estatísticas paramétricas. O coeficiente de 

correlação Ró de Spearman mede a intensidade da relação entre variáveis ordinais, ou entre 

variáveis intervalo/rácio como alternativa ao R de Pearson quando neste último se viola o 

pressuposto de distribuição normal. Este coeficiente não é sensível a assimetrias na distribuição 

nem à presença de outliers, não exigindo portanto que os dados provenham de populações normais. 

Variando entre -1 e 1, quanto mais próximo o rho estiver dos extremos, maior será a associação 

linear entre as variáveis. O sinal da correlação, positivo ou negativo, determina se as variáveis 

variam no mesmo sentido ou se variam em sentido contrário, respectivamente. Os valores de rho, 

sejam positivos ou negativos, determinam se a correlação é “Muito baixa”, rho inferior a 0,19, se é 

“Baixa”, rho compreendido entre 0,20 e 0,39, “Moderada”, entre 0,40 e 0,69, “Alta”, entre 0,70 e 

0,89 e “Muito alta” se o valor de rho for superior a 0,90
20, 21, 22

. Não é expectável porém, que os 

valores de correlação Ró de Spearman equivalentes aos valores de correlação R de Pearson, uma 
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vez que a correlação Ró de Spearman não é linear, como é o caso das correlações R de Pearson. As 

variáveis do questionário YPAS utilizadas para este estudo foram: a soma do tempo dispendido em 

actividades sedentárias e leves (Tempo Sed/Leve); a soma do tempo dispendido em actividades 

moderadas e vigorosas (Tempo Mod/Vig); e a soma total do tempo dispendido em actividades 

(Tempo total); bem como a soma do dispêndio energético em actividades sedentárias e leves (Kcal 

Sed/Leve); a soma do dispêndio energético em actividades moderadas e vigorosas (Kcal Mod/Vig); 

e a soma total do dispêndio energético em actividades físicas (Kcal total); além do Score de 

Actividade Vigorosa (Score vigorosa), Score de Caminhada (Score Caminhada), Score de 

Movimento (Score Movimento), Score de Posição de Pé (Score de Pé), Score de Posição de 

Sentado (Score Sentado), Score Total, score obtido pelo produto da soma dos cinco scores referidos 

pelo score sazonal, e número de lances de escadas subidos por dia (Lances Escadas). A razão da 

junção do tempo despendido e do dispêndio energético em actividades sedentárias e leves, “Tempo 

Sed/Leve” e “Kcal Sed/Leve”, respectivamente, e em actividades moderadas e vigorosas, “Tempo 

Mod/Vig” e “Kcal Mod/Vig”, respectivamente, deveu-se ao facto da listagem de actividades 

apresentada no YPAS conter apenas uma actividade de intensidade sedentária e uma actividade de 

intensidade vigorosa, ambas com baixa frequência de preenchimento por parte dos participantes. 

Por sua vez, as variáveis de acelerometria utilizadas foram: a média de tempo dispendido por dia 

em actividades (TA), a média de tempo dispendido por dia em actividades não-sedentárias (TPA), a 

média de tempo dispendido por dia em actividades sedentárias (SPA), a média de tempo dispendido 

por dia em actividades de intensidade leve (LPA), a média de tempo dispendido por dia em 

actividades de intensidade moderada (MPA) e a média de tempo dispendido por dia em actividades 

de intensidade vigorosa (VPA). Foi ainda utilizada a variável de tempo dispendido por dia em 

actividades de intensidade sedentária e leve (SLPA), obtida pela soma das variáveis SPA e LPA, e a 

variável de tempo dispendido em actividades de intensidade moderada e vigorosa (MVPA), obtida 

pela soma das variáveis MPA e VPA. A razão destas duas variáveis prende-se na possibilidade de 
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estas obterem correlações mais significativas com as variáveis “Tempo Sed/Leve” e “Tempo 

Mod/Leve” do questionário YPAS. 

A sensibilidade à mudança foi estudada através da medida estatística standardized effect size 

(ES). Os valores absolutos de ES entre 0,20 e 0,49 são considerados como “Pequenos”, entre 0,50 e 

0,79 são considerados como “Moderados” e os iguais ou superiores a 0,80 como “Relevantes”
20, 21, 

22
. 

Para a realização de todos tratamentos de dados foi utilizado o programa estatístico Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 18. 
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3. Resultados 

3.1 Fase 1: Tradução e verificação da equivalência semântica 

Excepto alguns pormenores e a língua em causa, não existem diferenças entre a versão original e 

a versão portuguesa do YPAS. Todas as actividades listadas foram traduzidas para a língua 

portuguesa à excepção de algumas actividades que foram substituídas ou adicionadas por actividade 

de semelhante tipo e intensidade visto a população idosa portuguesa ter hábitos diferentes de prática 

de actividades físicas por motivos culturais, tal como é o caso do “Bocce” que foi substituído pela 

“Petanca”, assim como as “Danças Populares Portuguesas” que foram adicionadas ao campo das 

“Danças”, na lista das “Actividades Recreativas”. Na lista referente a “Exercício”, foi adicionado a 

“Hidroginástica” ao campo dos “Exercícios na Piscina, Alongamentos e Yoga”, uma vez que existe 

uma grande adesão a este tipo exercício supervisionado por parte da população idosa portuguesa. 

Na 2ª parte do YPAS, parte referente aos scores e ao número de lances de escadas subidos por 

dia, nada foi retirado, substituído ou adicionado, tendo sido feita a tradução integral desta parte. 

 

 

3.2 Fase 2: Estudo da fidedignidade, validade de critério e sensibilidade à mudança 

3.2.1Caracterização e descrição da amostra: 

Participaram no presente estudo 471 sujeitos residentes na grande área Metropolitana de Lisboa, 

entre os quais 331 são mulheres (70,3%) e 140 são homens (29,7%), com uma idade média de 74,95 

  6,53 anos de idade (mínimo de 65 anos e um máximo de 96 anos), com um peso médio de 69,3   

13,01 kg de peso corporal e um Índice de Massa Corporal médio de 28.4   4.9. Algumas outras 

características da amostra encontram-se resumidas no Quadro 1.  
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Quadro 1: Caracterização da amostra para o estudo da Fidedignidade 

 N Mean (SD) Median Min. Max. 

Idade 471 74,95 (6,51) 74,0 65 96 

Peso 465* 69,23 (13.06) 68,0 35,0 150,0 

IMC 465* 28,4 (4.9) 27,6 16.0 48,9 

Tempo Sed/Leve 471 953,6 (821,6) 750,0 0,0 4310,0 

Kcal Sed/Leve 471 2601,9 (2114,2) 2130,0 0,0 12120,0 

Tempo Mod/Vig 471 326,8 (547,9) 130,0 0,0 5160,0 

Kcal Mod/Vig 471 1686,7 (2739,1) 720,0 0,0 28440,0 

Tempo total 471 1280,5 (1084,5) 1035,0 0,0 7160,0 

Kcal total 471 4288,7 (3819,1) 3382,5 0,0 32710,0 

Score Vigoroso 471 12,0 (16,1) 0 0 60 

Score Caminhada 471 17,3 (15,3) 16 0 48 

Score Movimento 471 8,4 (3,6) 9 0 15 

Score Pé 471 5,9 (2,5) 6 0 10 

Score Sentado 471 2,4 (0,9) 2 1 4 

Score total  471 63,1 (291,3) 42,1 1,6 6210,0 

Lances Escadas 471 5,5 (11,3) 2 0 150 

* N reduzido por remoção dos dados omissos 

 

 

3.2.2 Fidedignidade 

A) Homogeneidade de conteúdo: 

Para o estudo da homogeneidade de conteúdo foram considerados todos os 471 pertencentes à 

amostra original, cuja caracterização foi já apresentada no ponto “caracterização e descrição da 

amostra” e que pode ser consultada no Quadro 1.  

As variáveis do questionário YPAS foram agrupadas em 1ª e 2ª parte, uma vez que a 1ª parte 

consiste em tempo dispendido em actividades, em horas por semana, e em dispêndio energético em 

actividades, em kilocalorias por minuto, e a 2ª parte consiste em scores de tempo dispendido em 

actividades e em “número de lances de escadas subidos por dia”. Assim, o estudo da 

homogeneidade foi realizado para a 1ª e 2ª partes do YPAS em separado: A 1ª parte do YPAS 

apresenta um valor de Alpha de Cronbach de 0,835, o que representa uma consistência “Boa”; por 

sua vez, a 2ª parte do YPAS apresenta um valor de Alpha de Cronbach de 0,454 que representa uma 

consistência “Inadmissível”. 
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B) Reprodutibilidade: 

Para o estudo da reprodutibilidade foram considerados 30 indivíduos, não sendo todos 

pertencentes à amostra original de 471 sujeitos, uma vez que por motivos de disponibilidade 

temporal dos participantes, alguns dos sujeitos pertencentes a esta amostra de 30 indivíduos foram 

abordados posteriormente apenas a fim de responderem à versão portuguesa do YPAS e a não a fim 

de serem avaliados quanto às suas características antropométricas como é o caso de todos os 

participantes pertencentes à amostra de 471 sujeitos. A amostra utilizada para a reprodutibilidade 

apresenta uma idade média de 71,9   3,9 anos de idade e é constituída por 13 mulheres (43,3%) e 

17 homens (56,7%). No Quadro 2 são apresentadas as restantes características da amostra aqui 

apresentada para ambos os momentos de avaliação. 

Das variáveis do questionário YPAS, apenas as variáveis “Score de Actividade Vigorosa”, 

“Score de Caminhada”, “Score de Movimento”, “Score de Posição de Sentado” e “Score Total”, 

score obtido pelo produto da soma de todos os scores do YPAS pelo “Score Sazonal”, obtiveram 

valores de ICC entre 0,40 e 0,75, intervalo de valores de ICC correspondentes a reprodutibilidade 

considerada “Satisfatória”. Todas as restantes variáveis apresentam valores de ICC superiores a 

0,75 o que corresponde a reprodutibilidade considerada “Muito Boa”, não tendo sido obtido para 

nenhuma variável classificação considerada “Fraca” para a reprodutibilidade. Nenhuma das 

variáveis apresenta um valor de Alpha de Cronbach considerado como “Inadmissível”, estando 

todos acima de 0,60, sendo portanto consideradas como válidas para conclusões ao nível da 

reprodutibilidade. Os valores de ICC, assim como os valores de Alpha de Cronbach, de todas as 

variáveis da versão portuguesa do YPAS, são apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 2: Caracterização da amostra referente ao estudo da reprodutibilidade em ambos os momentos 

 1º Momento de Avaliação 2º Momento de Avaliação 

 N Mean (SD) Median Min Max N Mean (SD) Median Min Max 

Idade 30 71,90  

(3,9) 

72 65 80 30 71,9 (3,9) 72 65 80 

Tempo 

Sed/Leve 

30 849,9 

(701,8) 

719,2 75,0 3290,0 30 855,3 

(792,4) 

675,0 6,6 3470,0 

Kcal 

Sed/Leve 

30 2412,1 

(2020,5) 

1948,8 255,0 9345,0 30 2416,0 

(2121,6) 

2037,5 23,3 9545,0 

Tempo 

Mod/Vig 

30 782,1 

(592,8) 

685,0 112,0 2600,0 30 808,9 

(614,9) 

610, 8 96,3 2640,0 

Kcal 

Mod/Vig 

30 3357,6 

(2607,7) 

3011,2 532,0 11280,0 30 3371,6 

(2940,0) 

2573,5 322,1 11460,0 

Tempo total 30 1632,0 

(1162,8) 

1225,0 257,0 5310,0 30 1664,2 

(1279,7) 

1252,5 140 5390,0 

Kcal total 30 5771,8 

(4247,6) 

4486,2 924,5 17835,0 30 5787,6 

(4310,2) 

4580,0 790,0 17675,0 

Score 

Vigoroso 

30 10,7  

(10,9) 

10 0 30 30 10,8  

(14,7) 

0 0 45 

Score 

Caminhada 

30 20,8  

(10,1) 

16 4 48 30 23,9  

(12,1) 

24 4 48 

Score 

Movimento 

30 11,6  

(3,0) 

12 6 15 30 11,6  

(2,5) 

12 6 15 

Score Pé 30 8,3  

(1,9) 

8 4 10 30 7,9  

(2,2) 

8 2 10 

Score 

Sentado 

30 2,1  

(0,6) 

2 1 3 30 2,3  

(0,8) 

2 1 4 

Score total 30 53,2  

(17,8) 

50,9 25,1 91,2 30 56,8  

(23,2) 

53,4 28,1 122,1 

Lances 

Escadas 

30 9,5  

(9,9) 

6 0 36 30 10,7  

(11,9) 

8 0 45 

 

 

 

 

Quadro 3 - ICC para as variáveis YPAS 

Variável ICC 
Tempo Sed/Leve (min/dia) 0,887 (0,763-0,946) 

Kcal Sed/Leve (Kcal/dia) 0,903 (0,796-0,954) 

Tempo Mod/Vig (min/dia) 0,911 (0,814-0,958) 

Kcal Mod/Vig (Kcal/dia) 0,899 (0,789-0,952) 

Tempo Total (min/dia) 0,925 (0,843-0,964) 

Kcal Total (Kcal/dia) 0,921 (0,833-0,962) 

Score Vigorosa 0,645 (0,255-0,831) 

Score Caminhada 0,620 (0,202-0,819) 

Score Movimento 0,632 (0,526-0,893) 

Score de Pé 0,762 (0,500-0,887) 

Score Sentado 0,737 (0,448-0,875) 

Lances Escadas 0,815 (0,612-0,912) 

Score Total 0,650 (0,265-0,834) 
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3.2.3 Validade de critério: 

Para o estudo da validade de critério foram considerados 96 indivíduos pertencentes à amostra 

original de 471 sujeitos, com uma idade média de 75,2   7,1 anos e da qual 62 são mulheres 

(64,6%) e 34 são homens (35,4%). As restantes características desta amostra estão sumarizadas no 

Quadro 4. 

Neste estudo, verificou-se a existência de relações estatisticamente significativas entre todas as 

variáveis do YPAS e os dados de acelerometria. Para valores de p-value inferiores a 0,001 

(p<0,001), as correlações estabelecidas vão de baixas (0,20 a 0,39) a moderadas (0,40 a 0,69), 

variando entre 0,351 e 0,452, todas positivas há excepção das correlações estabelecidas entre o 

“Score Sentado” e: o tempo dispendido em actividades (TA), o tempo dispendido em actividades 

não-sedentárias (TPA) e o tempo dispendido em actividades de intensidade leve (LPA), correlações 

que são negativas, ou seja, no sentido contrário. Para p<0,01 e para p<0,05 apenas foram 

estabelecidas correlações baixas, variando entre 0,264 e 0,343 e entre 0,201 e 0,260, 

respectivamente, sendo todas positivas há excepção das correlações estabelecidas entre o “Score 

Sentado” e o tempo dispendido em actividades moderadas (MPA), entre o “Score Sentado” e o 

tempo dispendido em actividades moderadas a vigorosas (MVPA) e entre o “Score Movimento” e o 

tempo dispendido em actividades sedentárias (SPA). Nenhuma correlação apresenta valores de Ró 

de Spearman acima de moderados (0,40 a 0,69), embora também não fosse espectável tal resultado 

pelo facto desta correlação não ser linear. As correlações de Ró de Spearman estatisticamente 

significativas são apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 4: Caracterização da amostra referente ao estudo da validade de critério 

 N Mean (SD) Median Min. Max. 

Idade 96 75,2 (7,1) 74 65 96 

Peso 94* 67,9 (11,6) 66,0 47,0 102,0 

IMC 94* 27,4 (3,9) 26,8 20,5 40,4 

Tempo Sed/Leve 96 1016,1 (744,7) 826,0 0,0 3363,0 

Kcal Sed/Leve 96 2783,7 (1858,4) 2187,5 0,0 7525,0 

Tempo Mod/Vig 96 399,6 (619,2) 217,5 0,0 5160,0 

Kcal Mod/Vig 96 2188,9 (3404,2) 1188,8 0,0 28440,0 

Tempo total 96 1415,8 (1074,2) 1122,5 0,0 6700,0 

Kcal total 96 4972,7 (4242,5) 3962,5 0,0 32710,0 

Score Vigoroso 96 17,8 (21,3) 10 0 60 

Score Caminhada 96 23,5 (14,8) 16 0 48 

Score Movimento 96 9,1 (3,3) 9 3 15 

Score Pé 96 6,3 (2,1) 6 2 10 

Score Sentado 96 2,3 (0,8) 2 1 4 

Score total 96 59,2 (31,5) 54,0 11,0 172,8 

Lances Escadas 96 7,3 (16,8) 3 0 150 

* N reduzido por remoção dos dados omissos 

 

 

Quadro 5 - Questionário YPAS vs Acelerometria 

 Counts/min TA TPA SPA LPA MPA MVPA 

Tempo 

Sed/Leve 

 
 
 

0,26 (0,009) 
   

 
 

0,26 (0,012)
  

 
 

0,22 (0,034) 

Kcal 

Sed/Leve 

 
 

 

0,26 (0,009) 
  

 

 

0,26 (0,011) 

 

 

0,21 (0,041) 

 

 

0,21 (0,041) 

Tempo 

Mod/Vig 

 
 

 

0,40 (0,000) 

 

 

0,40 (0,000) 
 

 

 

0,33 (0,001) 

 

 

0,40 (0,000) 

 

 

0,40 (0,000) 

Kcal 

Mod/Vig 

 
 

 

0,40 (0,000) 

 

 

0,41 (0,000) 
 

 

 

0,32 (0,002) 

 

 

0,41 (0,000) 

 

 

0,41 (0,000) 

Tempo 

Total 

 
 

 

0,37 (0,000) 

 

 

0,30 (0,003) 
 

 

 

0,34 (0,001) 

 

 

0,32 (0,001) 

 

 

0,32 (0,001) 

Kcal 

Total 

 
 

 

0,39 (0,000) 

 

 

0,34 (0,001) 
 

 

 

0,34 (0,001) 

 

 

0,36 (0,000) 

 

 

0,36 (0,000) 

Score 

Vigoroso 

 
 

 

0,27 (0,008) 

 

 

0,27 (0,007) 
 

 

 

0,22 (0,029) 

 

 

0,25 (0,014) 

 

 

0,25 (0,014) 

Score 

Caminhada 

 

 

0,20 (0,047) 

 

 

0,32 (0,008) 

 

 

0,34 (0,001) 
 

 

 

0,26 (0,011) 

 

 

0,34 (0,001) 

 

 

0,34 (0,001) 

Score 

Movimento 

 
 

 

0,38 (0,000) 

 

 

0,27 (0,009) 

 

 

-0,21(0,036) 

 

 

0,43 (0,000) 
  

Score 

Pé 

 
 

 

0,30 (0,003) 
  

 

 

0,35 (0,000) 
  

Score 

Sentado 

 
 
 

-0,45 (0,000) 

 
 

-0,42(0,000) 

 
 

0,36(0,000) 

 
 

-0,43 (0,000) 

 
 

-0,31 (0,002) 

 
 

-0,31 (0,002) 

Score 

Total 

 
 
 

 

0,36 (0,000) 

 
 

0,22 (0,000) 
 

 
 

0,33 (0,001) 

 
 

0,33 (0,001) 

 
 

0,33 (0,001) 

Lances 

Escadas 

 
 
 

0,24 (0,016) 

 
 

0,20 (0,050) 
 

 
 

0,21 (0,043) 
  

Rho (p-value)  
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3.2.4 Sensibilidade à mudança: 

Para o estudo da sensibilidade à mudança foram considerados 39 indivíduos, com uma idade 

média de 71,9   5,2 e de 72,7   6,2 anos de idade para o 1º e 2º momento de avaliação 

respectivamente e residentes no Concelho da Nazaré, constituindo a amostra que foi submetida a 

um plano de treino durante 5 meses. De entre esta amostra de 39 sujeitos, 34 são mulheres (87.2%) 

e 5 são homens (12.8%). As restantes características desta amostra encontram-se sumarizadas no 

Quadro 6. 

Com a excepção das variáveis: tempo dispendido em actividades sedentárias a leves (Tempo 

Sed/Leve), dispêndio energético em actividades sedentárias a leves (Kcal Sed/Leve), tempo total 

dispendido em actividades (Tempo total), Score de Movimento e score de Pé, todas as variáveis do 

questionário obtiveram valores para ES inferiores a 0,20, não tendo portanto qualquer valor em 

termos de sensibilidade à mudança. Das 5 variáveis que apresentaram valores para ES superiores a 

0,20, nenhuma obteve valores considerados “Moderados” (entre 0,50 e 0,79) e apenas duas das 

variáveis, o score de movimento e o score de Pé, obtiveram ES considerados “Relevante” (igual ou 

superior a 0,80). As restantes variáveis mencionadas como tendo obtido valores para ES superiores 

a 0,20, apresentaram sensibilidade à mudança considerada “Pequena” (ES entre 0,20 e 0,49). Os 

valores de ES para todas as variáveis do questionário estão apresentados no Quadro 7. 
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Quadro 6: Caracterização da amostra referente ao estudo da Sensibilidade à Mudança 

 1º Momento de Avaliação 2º Momento de Avaliação 

 N Mean 

(SD) 

Median Min Max N Mean 

(SD) 

Median Min Max 

Idade 39 71,9  

(5,2) 

71 65 86 39 72,7  

(6,2) 

72 65 96 

Peso 39 70,4  

(17,4) 

69 50 150 39 69,8  

(16,8) 

67,0 50,0 143,0 

IMC 39 29.9  

(5.7) 

28.6 20.4 46.9 39 29.5  

(5.7) 

27.8 19.3 45.1 

Tempo 

Sed/Leve 

39 1256,2 

(800,0) 

1140,0 145,0 4110,0 39 1461,2 

(732,2) 

1320,0 120,0 3630,0 

Kcal 

Sed/Leve 

39 3328,5 

(2066,7) 

3120,0 457,5 12120,0 39 3795,0 

(1770,7) 

3620,0 360,0 9390,0 

Tempo 

Mod/Vig 

39 356,0 

(508,2) 

150,0 0,0 2370,0 39 384,5 

(363,5) 

260,0 0,0 1855,0 

Kcal 

Mod/Vig 

39 1834,3 

(2650,9) 

825,0 0,0 12825,0 39 1957,4 

(1849,7) 

1245,0 0,0 9022,5 

Tempo total 39 1612,2 

(944,9) 

1260,0 380,0 4170,0 39 1845,7 

(777,3) 

1700,0 410,0 4090,0 

Kcal total 39 5162,7 

(3404,3) 

4065,5 1242,5 17020,0 39 5752,4 

(2364,8) 

5035,0 1600,0 12560,0 

Score 

Vigoroso 

39 19,23 

(14,2) 

20 0 45 39 18,5  

(14,2) 

20 0 40 

Score 

Caminhada 

39 15,9  

(14,4) 

16 0 48 39 15,5  

(13,9) 

16 0 48 

Score 

Movimento 

39 8,92  

(2,8) 

9 3 15 39 10,3  

(2,5) 

9 6 15 

Score Pé 39 4,87  

(2,3) 

6 2 10 39 7,1  

(1,8) 

8 4 10 

Score 

Sentado 

39 1,92  

(0,87) 

2 1 4 39 1,9  

(0,8) 

2 1 4 

Score total 39 53,47 

(25,6) 

52,0 2 118 39 55,0  

(24,2) 

50,9 17,0 109,0 

Lances 

Escadas 

39 3,8 (5,3) 2 0 24 39 4,4  

(7,6) 

2 0 40 

 

Quadro 7 - Valores para ES das variáveis do YPAS 

Variável YPAS Standardized Effect Size (ES) 

Tempo Sed/Leve 0.306** 

Kcal Sed/Leve 0.233** 

Tempo Mod/Vig 0.059 

Kcal Mod/Vig 0.056 

Tempo total 0.261** 

Kcal total 0.144 

Score Vigoroso 0.057 

Score Caminhada 0.053 

Score Movimento 0.847* 

Score Pé 1.000* 

Score Sentado 0.053 

Score total 0.062 

Lances Escadas 0.077 

* Valores de ES considerados “Relevante” 

** Valores de ES considerados “Pequenos” 
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4. Discussão de resultados 

4.1. Fidedignidade 

Para que a fidedignidade seja demonstrada é necessário verificar dois pressupostos: 

homogeneidade de conteúdo e reprodutibilidade
20, 21, 22

. 

 

4.1.1. Homogeneidade de conteúdo 

A homogeneidade de conteúdo é um pressuposto que determina se todos os itens de uma escala 

avaliam aspectos do mesmo conceito, em vez de conceitos diferentes
20, 21, 22

.  

No presente estudo, foi demonstrado valor de homogeneidade de conteúdo considerado “Bom”, 

mas apenas para a 1ª parte do YPAS, parte que compreende a listagem de todas as actividades 

físicas. A 2ª parte do YPAS, que corresponde aos scores e ao número de lances de escadas subidos 

por dia, apresentou homogeneidade de conteúdo “Inadmissível”. Num estudo de Guirao-Goris
18

, 

único estudo encontrado que avalia o questionário em questão quanto a este pressuposto, porém, 

não foi possível demonstrar homogeneidade de conteúdo para qualquer uma das variáveis do 

YPAS. Quanto à homogeneidade de conteúdo da parte referente aos scores e ao número de lances 

de escadas subidos por dia, tanto no estudo referido como no nosso estudo não foi possível 

demonstrar este pressuposto possivelmente pelas actividades incluídas em cada score possam por 

vezes ser as mesmas ou até confundidas como é o caso do score de actividade vigorosa e do score 

de caminhada, podendo as caminhadas ser consideradas pelos sujeitos actividades vigorosas ou não. 

Já quanto à reprodutibilidade de conteúdo da parte do YPAS referente à lista de actividades físicas, 

é possível, que as diferenças encontradas entre o presente estudo e o estudo da autoria de Guirao-

Goris se devam ao estudo das várias actividades físicas agrupadas por intensidades ou ao seu estudo 

como variáveis singulares, respectivamente. Visto no nosso estudo, as actividades listadas terem 

sido agrupadas por intensidade e as variáveis que daí advieram ter tido resultados positivos no 

âmbito da homogeneidade de conteúdo, leva-nos a crer que esta dicotomização das actividades 

listadas em actividades de intensidade sedentária e leve e em actividades de intensidade moderada e 
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vigorosa é um importante factor que deve ser analisado aquando da aplicação do questionário 

YPAS. 

 

 

4.1.2 Reprodutibilidade  

A reprodutibilidade é um pressuposto que avalia se uma medida produz resultados semelhantes 

para o mesmo sujeito em estudo, em ocasiões diferentes
20, 21, 22

.  

No nosso estudo, todas as variáveis estudadas demonstraram correlação considerada 

“Satisfatória” a “Muito Boa”. Em comparação, relativamente às várias actividades listadas, apenas 

no estudo de De Abajo
15

, todas estas referidas apresentaram correlações significativas para a 

reprodutibilidade. No presente estudo, as várias actividades não foram testadas em separado, sendo 

porém testadas agrupadas por intensidade, em sedentárias a leves e em moderadas a vigorosas. No 

entanto, estes agrupamentos das actividades listadas apresentaram correlações estatisticamente 

significativas para a reprodutibilidade, bem como o tempo total e a energia total dispendidos em 

actividades. Já nos estudos de Schuler
14

, Pennathur
16

, Guirao-Goris
18

 e também no estudo original 

do YPAS
23

, nem todas as variáveis listadas apresentaram reprodutibilidade significativa. No estudo 

original
23

, tanto as tarefas domésticas pesadas como as actividades de prestação de cuidados a 

pessoas idosas ou debilitadas, não apresentaram valores significativos. No estudo de Pennathur
16

 

apenas: ir às compras, actividades domésticas ligeiras e pesadas, limpar passeios, zonas de 

passagem e caminhos e caminhar num ritmo ligeiro durante pelo menos 10 minutos, foram 

consideradas reprodutíveis, embora o dispêndio energético semanal tenha tido resultados positivos 

neste âmbito. Tanto no estudo de Schuler
14

 como no estudo de Guirao-Goris
18

, nenhuma das 

variáveis listadas obteve valores favoráveis para a reprodutibilidade, porém este último trabalho 

obteve reprodutibilidade para o tempo total e para a energia total dispendidos. Esta grande 

variabilidade de resultados pode ser devida ao facto das actividades listadas poderem ser 

confundidas pelos participantes, respondendo por vezes que despendem mais tempo numas e 
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noutras vezes em outras actividades semelhantes em tipo e em intensidade, como é o caso das 

actividades de cozinhar, servir a comida e por e levantar a mesa, ou as tarefas domésticas ligeiras e 

pesadas, actividades que por vezes se torna complicado de diferenciar em termos temporais por 

parte dos sujeitos. O facto de no nosso estudo terem sido apresentados resultados favoráveis no 

âmbito da reprodutibilidade, tendo sido utilizadas as actividades físicas listadas agrupadas por 

intensidade, pode sugerir que a utilização deste método seja uma mais-valia aquando da aplicação 

deste questionário a um grupo de indivíduos e posterior análise de resultados. Por outro lado, a 

amostra utilizada para a avaliação da reprodutibilidade no nosso estudo apresenta uma relação 

percentual entre géneros (masculino e feminino) muito diferente da amostra original o que pode ter 

resultado num viés relativamente às conclusões retiradas desta análise. 

No caso da análise da reprodutibilidade da parte do YPAS referente aos scores e o número de 

lances de escadas subidos por dia, tal como no nosso estudo, no estudo original
23

, todos estes foram 

considerados reprodutíveis. Em oposição a estes resultados, em Guirao-Goris
18

, nenhum dos scores 

foi considerado reprodutível, e no estudo de Pennathur
16

, apenas o score de actividade vigorosa 

obteve a reprodutibilidade. Nos estudos de De Abajo
15

 e de Schuler
14

, apenas alguns scores não 

obtiveram valores significativos para o pressuposto em assunto: score de pé, em ambos os casos, e 

score de sentado, apenas no caso do segundo. Tais diferenças apresentadas, referentes à 

reprodutibilidade nos vários estudos, podem dever-se ao investigador que aplica o questionário, 

podendo existir grande variabilidade intra-observador ou mesmo inter-observador caso seja mais do 

que um investigador a aplicar o questionário. Por motivos de falta de informação metodológica 

neste sentido, torna-se impossível a análise mais detalhada desta possibilidade de explicação. 
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4.2. Validade de critério 

Todas as variáveis do questionário YPAS apresentaram, no nosso estudo, correlações 

estatisticamente significativas com a acelerometria, ao contrário dos restantes estudos onde se 

procura correlacionar os dados do questionário YPAS com os dados de acelerometria, nos quais, 

apenas o tempo total dispendido em actividades e a energia total dispendida em actividades
15,18

, 

bem como os scores de Movimento e de Caminhada
15

 apresentaram correlações significativas com 

a acelerometria. Estes resultados apresentados pelos autores referidos podem dever-se à utilização 

do acelerómetro em causa, Caltrac, quando comparado com o nosso estudo, onde foi utilizado o 

modelo de Acelerómetro Uniaxial da Actigraph GT1M. Por outro lado, pode dever-se aos valores 

de corte utilizados para diferenciar as várias intensidades. Uma vez que estes estudos não referem 

os valores de corte utilizados, torna-se impossível uma comparação mais exaustiva dos resultados 

tendo em conta a metodologia inerente aos estudos. Existe ainda a possibilidade do facto de em 

ambos os estudos se averiguar a validade de todas as actividades listadas em separado, ao invés do 

seu estudo agrupando-as por intensidade, ter resultado na impossibilidade de comparação com os 

dados da acelerometria. Também no estudo original
23

, apenas foi verificada a validade de critério, 

referente à parte da lista de actividades, das variáveis tempo total e energia total dispendidos em 

actividades. O nosso estudo sugere que a listagem de actividades pode ser utilizada, para mais do 

que simplesmente a soma total de tempo e/ou energia dispendidos em actividades, como é o caso da 

soma das actividades sedentárias a leves e a soma de actividades moderadas a vigorosas, somas 

estas que no presente estudo apresentam correlações estatisticamente significativas com a 

acelerometria, que apenas aqui são utilizadas como variáveis e que podem servir para identificar 

padrões de intensidades das actividades físicas práticas. Já relativamente aos scores, somente o 

estudo de De Abajo
15

 se obteve correlações significativas, nesta parte do questionário, embora 

somente para dois dos scores estudados: score de movimento e score de caminhada. Mais uma vez, 

as diferenças encontradas entre este estudo e o actual, onde todos os scores apresentam correlações 
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estatisticamente significativas com a acelerometria, podem dever-se aos valores de corte para 

intensidades utilizados ou ao próprio modelo de acelerómetro utilizado. 

 

 

4.3. Sensibilidade à mudança 

A sensibilidade à mudança representa a capacidade de um instrumento em detectar alterações ao 

longo do tempo
20, 21, 22

.  

Este estudo demonstrou sensibilidade à mudança para dois dos scores: Score de Movimento e 

Score de Pé, o que contraria os resultados apresentados por Guirao-Goris et al. (2009) onde todos os 

scores demonstraram sensibilidade à mudança, à excepção do Score de Sentado.  

No nosso estudo, tanto a soma do tempo dispendido como a soma da energia despendida em 

actividades de intensidade sedentária a leve, bem como o tempo total despendido em actividades e a 

energia total despendida em actividades, apresentaram sensibilidade à mudança, ao contrário do 

estudo de Guirao-Goris
18

 onde nenhuma das variáveis da listagem de actividades físicas apresentou 

sensibilidade à mudança. No nosso estudo, não foi testada a sensibilidade à mudança de todas as 

variáveis da listagem de actividades físicas em separado, mas em categorias de intensidade em 

intensidade sedentária a leve e intensidade moderada a vigorosa. Porém, só obtivemos valores 

adequados para a sensibilidade à mudança nas variáveis acima referidas.  

Relativamente à análise das diferenças apresentadas entre o nosso estudo e o estudo referido, 

único encontrado na literatura com informação referente ao estudo da sensibilidade à mudança do 

questionário YPAS, é impossível tirar qualquer tipo de conclusões por falta de informação 

metodológica quanto ao estudo da sensibilidade à mudança. 
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5. Considerações finais e limitações 

Apesar dos bons resultados obtidos, a amostra de 30 indivíduos utilizada para o estudo da 

reprodutibilidade, mostrou ser significativamente diferente na percentagem de indivíduos do género 

masculino e do género feminino em comparação com a mesma análise das restantes amostras cujas 

percentagens são muito próximas das percentagens da amostra original, não só em termos de 

quantidade de homens e mulheres, mas também o facto da amostra de 30 indivíduos ter mais 

homens (56.7%) do que mulheres (43.3%) quando, nas restantes, a percentagem de mulheres ronda 

os 70 valores percentuais. Este facto pode ter resultado numa conclusão errada quanto à 

reprodutibilidade da versão portuguesa do YPAS, uma vez que o perfil de actividade física, bem 

como as actividades físicas praticadas pelas mulheres, tende a ser diferente das praticadas pelos 

homens. 

Outro ponto a ter em consideração são as actividades listadas, uma vez que várias pessoas 

mencionaram praticar actividades cujas intensidades não estão ainda contempladas no questionário 

original, pelo que fomos obrigados a não as contabilizar, o que leva a uma alteração possivelmente 

significativa no dispêndio energético e temporal em actividades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

6. Relevância do estudo 

Ao visar a construção de um instrumento prático e de fácil aplicação com a capacidade para 

realizar avaliações válidas da prática de actividade física da população idosa portuguesa a nível de 

um grupo mais restrito ou mesmo em estudos epidemiológicos, este estudo revela uma importância 

elevada devido ao facto de este ser o primeiro a objectivar a validação deste mesmo instrumento. A 

partir da simples aplicação da versão portuguesa do questionário YPAS, os profissionais da área da 

prescrição de exercício, bem como os restantes profissionais de saúde, terão acesso a informações 

válidas sobre a actividade física praticada pelo grupo de sujeitos a quem este questionário for 

aplicado e, a partir das quais, poderão desenvolver as estratégias mais vantajosas para a manutenção 

ou melhoria do perfil de actividade física do respectivo grupo de sujeitos de forma a apontar para as 

várias melhorias ao nível da saúde física e psicológica, bem como para a redução do risco de 

ocorrência de variadas adversidades para a saúde, incluindo o risco de queda, que advêm da prática 

regular de actividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

7. Conclusão 

Existem vários tipos de instrumentos para avaliar a actividade física de grupos populacionais, 

mas poucos são de fácil aplicação, com baixos custos monetários e temporais e, com a capacidade 

para descriminar o tipo, a duração e a intensidade das actividades praticadas. Alguns questionários 

compreendem todas estas vantagens, porém só muito poucos o fazem para populações idosas, como 

é o caso do Yale Physical Activity Survey (YPAS), e nenhum está ainda validado para a população 

idosa portuguesa. Neste seguimento, este estudo teve como objectivo a construção e validação da 

versão portuguesa do questionário YPAS de forma a ser possível a todos os profissionais de saúde 

obterem facilmente um conjunto de informações válidas, relativas à prática de actividade física do 

grupo de indivíduos em questão, que lhes será muito útil na identificação de perfis de risco para a 

saúde e na elaboração de estratégias de combate a estes e de obtenção de melhorias a nível do perfil 

de actividade física. 

Esta versão portuguesa do questionário YPAS foi testada quanto à sua validade, fidedignidade 

e sensibilidade à mudança, objectivos propostos, obtendo, em todas estas análises, resultados 

favoráveis.  

Tendo o nosso estudo alcançado todos os objectivos a que foi proposto, construção e validação 

da versão do questionário YPAS para a população idosa portuguesa, parece legitimo afirmar que 

esta versão apresentada, pode e deve ser utilizada para estudos de grupos populacionais de maior 

(estudos epidemiológicos) ou menor escala com aferência à componente da prática de actividade 

física, da população portuguesa com idade igual ou superior a 65 anos. 
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