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RESUMO 
 

Introdução- O envelhecimento populacional expressa crescentes necessidades sociais e 

em saúde num sistema que se encontra em sobrecarga. Considerando que o meio 

envolvente influencia as atitudes e o estado de saúde dos indivíduos, é extremamente 

importante analisar as características físicas que, da perspetiva dos utilizadores, influenciam 

comportamentos determinantes para o seu bem-estar e qualidade de vida. Esse 

conhecimento traduz-se na planificação de estratégias adequadas às necessidades desta 

população mais vulnerável, inibindo iniquidades, estimulando a autonomia dos indivíduos e, 

prevenindo necessidades de cuidados de saúde.  

Objetivos- Conhecer qual a acessibilidade pedonal percebida por indivíduos de 65 ou 

mais anos, residentes no município de Setúbal e avaliar o grau de correlação existente entre 

a acessibilidade pedonal percebida e a qualidade de vida associada à saúde. 

Metodologia- Foi utilizada metodologia descritiva, observacional e transversal, tendo sido 

aplicados 3 questionários (PAP+65, EQ-5D e questionário de caracterização da população), 

aplicados por hetero-preenchimento. 

Resultados- Da aplicação do coeficiente de correlação de Spearman, observou-se 

presença de associação estatisticamente significativa entre a acessibilidade pedonal 

percebida e a qualidade de vida associada à saúde (0,219, para p <0,01). Após dicotomização 

dos resultados do total da escala PAP+65, verificou-se que 55,6% dos participantes 

consideram que existe elevada adequabilidade do seu bairro para caminhar, no município de 

Setúbal. 

Conclusão- Os resultados demonstraram objetivamente que a perceção da acessibilidade 

do bairro para caminhar tem associação com a qualidade de vida relacionada com a saúde, o 

que sugere que medidas que melhorem a acessibilidade pedonal para a população de maior 

idade traduzir-se-ão em ganhos em saúde para esta população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento Ativo, Planeamento Urbano, Perceção da 

Acessibilidade Pedonal, Qualidade de Vida Associada à Saúde; Saúde Pública 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction-The population aging expresses growing social and health needs in a system 

that is overloaded. Considering the fact that the surrounding environment influences 

attitudes and the health status of individuals is extremely important to analyze the physical 

characteristics that, from the user’s perspective, influence decisive behaviors to their well-

being and quality of life. This knowledge is reflected in the planning of strategies appropriate 

to the needs of this vulnerable population, inhibiting inequities, encouraging the autonomy 

of individuals and preventing health care needs. 

Objectives- know what is the perception on pedestrian accessibility by individuals 65 or 

over, resident in the city of Setúbal and evaluate the degree of correlation between the 

perceived pedestrian accessibility and quality of life associated with health. 

Methodology- The methodology used was descriptive, observational and cross-sectional 

and has been applied three instruments (PAP + 65, EQ-5D and characterize the population 

questionnaire). 

Results- After applying the Spearman correlation coefficient, there was the presence of 

statistically significant association between perceived pedestrian accessibility and health-

related quality of life (0.219, p <0.01). After dichotomy of the results of the total PAP + 65 

scale, it was found that 55.6% of participants consider that there is a high suitability of the 

neighborhood for walking. 

Conclusion- The results demonstrated objectively that the perception of accessibility of 

the neighborhood for walking is associated with the quality of life related to health, 

suggesting that measures to improve pedestrian accessibility to older people, will translate 

gains in health for this population. 

 

KEYWORDS: Active Ageing, Urban Planning, Perception of pedestrian accessibility, Health 

related Quality of Life, Public Health 
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1.1| INTRODUÇÃO AO TEMA 
 

À semelhança de outros países, Portugal passa atualmente por um processo natural de 

transformação populacional, devido ao envelhecimento demográfico. Não obstante as 

vulnerabilidades devidas às limitações do próprio processo de envelhecimento, doenças 

degenerativas, diminuição do suporte familiar e acesso aos cuidados e serviços de saúde, os 

indivíduos de maior idade encontram-se ainda sujeitos a condicionantes externas que 

limitam a sua mobilidade e funcionalidade no meio urbano que os envolve e onde reside a 

maior percentagem de adultos maiores.  

Enquanto princípio estratégico dirigido a esse estrato populacional, o envelhecimento 

ativo tem como princípio fundamental a manutenção da atividade e autonomia das pessoas 

no meio em que vivem, estimulando a manutenção da qualidade de vida ao longo do 

processo de envelhecimento. Primordiais ao alcance desse princípio estão fatores 

determinantes de saúde essenciais quer na manutenção da qualidade de vida, quer na 

prevenção de doenças e de progressiva perda de autonomia. Entre os determinantes 

comportamentais podemos encontrar a atividade física, que influencia diretamente algumas 

condições de elevada prevalência em idade mais avançada (diabetes, hipertensão e 

obesidade, por exemplo) e que é fortemente influenciada por determinantes ambientais, 

entre os quais se pode mencionar as condições físicas dos espaços urbanos próximos aos 

indivíduos. 

Ao considerarmos a influencia do ambiente sobre o estado de saúde da população, as 

cidades e os meios urbanos poderão ser percebidos como organizações de saúde complexas 

onde agem diferentes atores e setores. 

Perceber quais as particularidades dos meios urbanos e sua interação com a saúde da 

população, nomeadamente de grupos mais vulneráveis, é o primeiro passo, fundamental 

para orientar a criação de políticas e estratégias que permitam a eficaz alocação de recursos 

ao nível da comunidade, estimulando a melhoria da qualidade de vida dos idosos e a 

redução da incapacidade, observável através da monitorização do impacto dessas 

estratégias sobre a saúde.  

Esse planeamento tem vindo a ser debatido e estruturado de forma ativa e permanente 

pelas principais organizações de saúde a nível mundial, que demonstram séria preocupação 

por esta temática e pelo seu impacto na sociedade. A OMS, no documento “Implementing a 
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Health 2020 vision: governance for health in the 21st century”, delineou algumas abordagens 

estratégicas para problemas atuais em Saúde, entre as quais a criação de ambientes 

promotores de saúde. 

Relativamente a estudos realizados em Portugal, persiste insuficiência e escassez face à 

premência problemática do tema, podendo apontar-se algumas investigações que 

evidenciaram que as intervenções locais adotam perspetivas segregacionistas (ageism), 

sendo inflexíveis e insuficientes na resposta às exigências dos mais velhos (Bárrios e 

Fernandes, 2014). Muitos são os estudos a nível nacional e internacional sobre os efeitos das 

características dos bairros sobre a saúde, mas poucos os que avaliam a qualidade de vida 

associada à saúde e o impacto que os fatores urbanos detêm sobre a população de maior 

idade. 

 

1.2| OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

Este projeto de investigação tem como principal objetivo compreender o impacto do 

planeamento urbano sobre o envelhecimento ativo, mais especificamente conhecer qual a 

acessibilidade pedonal percebida por indivíduos de 65 ou mais anos, residentes no município 

de Setúbal, nos bairros que habitam. 

Constituem ainda propósitos da investigação analisar a população de 65 ou mais anos 

residente no município de Setúbal, através de uma caracterização sociodemográfica; analisar 

a associação entre essas mesmas características, a perceção da acessibilidade dos bairros 

para caminhar e as diferentes dimensões da mesma; identificar quais os fatores que 

contribuem negativamente para a perceção da acessibilidade pedonal; analisar qual a 

perceção de qualidade de vida associada à saúde e avaliar o grau de correlação existente 

entre a acessibilidade pedonal percebida e a qualidade de vida associada à saúde. 

Para alcançar os objetivos propostos foi utilizada metodologia descritiva, observacional e 

transversal, tendo sido aplicados 3 instrumentos (questionários). O primeiro, o questionário 

de Perceção da Acessibilidade Pedonal para adultos em idade maior (PAP+65), o segundo o 

questionário de auto perceção de qualidade de vida associada à saúde Euro-Quool 5 

dimensions (EQ-5D) e, finalmente, um questionário de caracterização da população. Os 
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instrumentos foram completados por hetero-preenchimento, tendo sido aplicados em 

diferentes locais da cidade e em diferentes contextos.  

A sistematização da investigação é feita em cinco partes, contendo cada uma diversos 

capítulos. A primeira visa enquadrar teoricamente a problemática em análise, através da 

identificação dos temas mais relevantes para a discussão. São assim abordadas questões 

relativas ao envelhecimento ativo, planeamento urbano e qualidade de vida associada à 

saúde. 

A segunda parte centra-se na formulação das questões de investigação e na apresentação 

do modelo de investigação descritivo analítico. No terceiro capítulo são apresentados os 

resultados obtidos pela análise dos dados e no quarto são relacionados os resultados da 

investigação com os pressupostos teóricos e explorados os resultados mais evidentes. O 

quinto capítulo expõe as principais conclusões e algumas sugestões para futuras 

investigações. 
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O aumento da esperança média de vida e o urbanismo constituem o culminar do 

desenvolvimento humano bem-sucedido durante o século passado (Plouffe & Kalache, 

2010).  

As circunstâncias em que as pessoas crescem, vivem, trabalham e envelhecem, assim 

como os sistemas existentes para lidar com a doença, determinam os resultados em saúde. 

Estas circunstâncias, por sua vez, são ajustadas de acordo com políticas e forças sociais e 

económicas (WHO, 2014).  

A dupla dimensão do envelhecimento, o nível individual e o nível populacional, requer a 

adoção de uma perspetiva multidisciplinar de integração de conhecimentos, essencial para 

uma correta e eficiente avaliação das medidas políticas a desenhar (Bárrios e Fernandes, 

2014). A Gestão da Saúde é um elemento fulcral no processo de otimização das 

oportunidades em saúde das populações, nomeadamente daqueles com maiores 

fragilidades.  

Pode considerar-se a gestão como o processo de administração e coordenação de 

recursos de forma eficaz e eficiente de modo a atingir os objetivos da organização (Carvalho 

et al, 2014). Assim sendo, a gestão refere-se ao processo de planeamento, organização, 

direção e controlo da afetação de recursos para o alcance das metas estipuladas (Carvalho et 

al, 2014).  A gestão da saúde é um conceito abrangente que vai desde a gestão de 

organizações, à gestão da informação e do conhecimento e à gestão clínica (Machado, 

2007). Envolve o político, o decisor e o profissional que presta cuidados directos (Machado, 

2007). Em qualquer dos níveis, a gestão deve ser baseada na evidência e, também, no 

planeamento prévio, que estabelece prioridades, objectivos e actividades na área da saúde 

(Machado, 2007). 

A gestão dos municípios, na perspetiva de organizações promotoras de saúde requer 

maior rigor e aperfeiçoamento das técnicas e ferramentas de gestão, uma vez que 

constituem sistemas complexos que interagem com múltiplas entidades. Há necessidade de 

salvaguardar informação clínica ao nível populacional (perfil de saúde) e partilhar 

informação entre setores, desenvolvendo mecanismos de planeamento e responsabilização 

multissetorial. É ainda fundamental medir a eficiência e a eficácia das medidas e estratégias 

adotadas e respetivo impacto sobre a saúde das populações.  
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2.1| ENVELHECIMENTO  

 

O aumento das populações seniores face à diminuição da população ativa, associado à 

diminuição das taxas de fecundidade geral e aumento do índice de longevidade ao longo das 

últimas décadas, tem vindo a acentuar o envelhecimento da sociedade portuguesa e do 

resto da Europa. 

 

Gráfico 1- Indicadores de Envelhecimento e taxa de fecundidade geral 

Fonte: INE, Pordata, 2015 

 

Em Portugal e de acordo com as estimativas do INE, em 2014 o índice de envelhecimento 

da população era de 138, o que significa que, por cada 100 jovens, estima-se existirem 138 

idosos. Para se ter uma ideia da evolução daquele índice no nosso país, será importante 

referir que, entre 1960 e 2011, o valor quase quintuplicou, passando de 27,3 para os já 

referidos 138.  

Portugal apresentava em 2001, como população residente, 1.693.493 indivíduos com 65 

ou mais anos, cifrando-se esse número em 2011 em 2.010.064 de indivíduos na mesma faixa 

etária (Lemos, 2013). 
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Gráfico 2- População com 65 ou mais anos residente em Portugal 

Fonte: INE, Pordata, 2015 

 

Por volta de 2030, a população com mais de 50 anos poderá representar metade da 

população (atualmente representa 38%) e uma em cada quatro pessoas terá 65 e mais anos. 

Dito de outro modo, em 2030 o número de pessoas com 65 e mais anos será o dobro dos 

jovens até aos 15 anos e quase o triplo, em 2050 (Lemos, 2013).  

Para além da frieza dos números, importará ainda referir as mudanças ocorridas na 

estrutura social, nomeadamente na estrutura familiar e nas consequências da presença das 

mulheres no mundo do trabalho, a par do êxodo rural e da constituição do tecido urbano, 

tudo acompanhado por um generalizado distanciamento das políticas públicas que 

condicionam e influenciam o fenómeno do envelhecimento (Lemos, 2013; OMS, 2002). 

De acordo com o Ministério da Saúde, em Portugal, a percentagem da população com 65 

ou mais anos e a percentagem de população com mais de 80 anos são superiores à média da 

OCDE, com tendência a aumentar. De igual forma acima da média dos países da OCDE 

encontram-se os indicadores relativos à esperança de vida aos 65 anos e aos anos de vida 

ganhos desde 1960. 

As mudanças verificadas nas últimas décadas impõem desafios às sociedades que, através 

de estratégias de planeamento adequadas se poderão transverter em oportunidades. 
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2.1.1| Envelhecer: desafio ou oportunidade? 

 

Ao estudar a população idosa convém ter presente que, atingir os 65 anos, no atual 

quadro de desenvolvimento humano, em si mesmo, não importa uma imediata 

transformação dos indivíduos, em idosos, no sentido mais corrente do termo. Neste plano, 

olhar para os idosos implica necessariamente, observar duas realidades diferentes: os idosos 

ativos independentes, na plena posse das suas faculdades intelectuais e os idosos 

dependentes, com evidentes e quase sempre progressivas vulnerabilidades (Lemos, 2013). 

Embora, felizmente, uma maioria significativa dos cidadãos que alcançam os 65 anos 

estejam na plena posse das suas faculdades, inexoravelmente o quadro das dependências 

agrava-se com o devir e esse agravar coloca problemas específicos que obrigam sempre a 

esse duplo olhar sobre os idosos (Lemos, 2013). 

Até 2007, a população idosa tem uma taxa de participação relativamente elevada na 

atividade económica, após ter atingido a idade da reforma ou até mesmo após se ter 

reformado ou aposentado; nos últimos anos, com o início da crise de 2008, tem vindo a 

verificar-se uma quebra significativa no emprego de idosos (Lemos, 2013). 

A OMS (2012) sintetiza 7 desafios colocados ao desenvolvimento de populações em 

envelhecimento rápido e progressivo: Carga de doença; Risco acrescido de incapacidade; 

Prestação de cuidados a populações envelhecidas; Feminização do envelhecimento (maior 

probabilidade de pobreza e incapacidade); Ética e Iniquidade; Economia de uma população 

envelhecida e Delinear um novo paradigma. 

A solidão, a falta de rendimentos e a inatividade constituem fatores de risco para os 

idosos, em termos de necessidades acrescidas de serviços de saúde e de bem-estar (Lemos, 

2013).  

Nos últimos 30 anos e como consequência do aumento do número de idosos e da 

esperança média de vida, tem-se registado uma significativa mudança no perfil das doenças 

e na consequente repercussão na despesa pública no sector da saúde (Lemos, 2013). Os 

principais drivers para a despesa com os doentes crónicos em Portugal - na sua maioria 

idosos - que, no princípio dos anos 90 do século passado, se cifrava em cerca de 20% do total 

de despesa do Ministério da Saúde - são o maior consumo de medicamentos e de meios 
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auxiliares de diagnóstico, mais unidades de saúde, mais médicos e mais horas de 

atendimento (Lemos, 2013). 

Relativamente ao aumento crescente da despesa em saúde para cuidados de saúde, a 

evidência existente indica que o envelhecimento, per si, não está associado com maior 

despesa em cuidados médicos (WHO, 2002). A incapacidade e o mau estado de saúde- 

regularmente associada a idade avançada- implicam os maiores custos. Se as pessoas 

envelhecerem com melhor saúde, as despesas médicas poderão não aumentar tão 

rapidamente (WHO, 2002). 

Apesar dos esforços na promoção da saúde e prevenção da doença, as pessoas estão em 

risco crescente de desenvolver doenças à medida que envelhecem. Atualmente, a mudança 

mundial na carga global de doença em direção à cronicidade da doença, requer uma 

mudança de paradigma de um modelo “fix it and fix it” para um continuum abrangente de 

cuidados. Esta demanda necessitará de uma reorganização dos sistemas de saúde que estão 

atualmente centrados nas doenças agudas e acontecimentos episódicos (WHO, 2002). Os 

modelos de cuidados agudos em que se baseiam os serviços de saúde são inadequados à 

resposta das necessidades em saúde de uma população em rápido envelhecimento (WHO, 

2001, citado por WHO, 2002). 

No domínio da saúde, a resposta social que mais se encontra direcionada para os idosos 

são as Unidades de Cuidados Continuados. Neste momento, verifica-se ainda uma reduzida 

cobertura dos cuidados continuados a idosos. Acresce a explosão do número de doentes 

com demências, nomeadamente a Doença de Alzheimer, para as quais estas unidades não 

estão preparadas (Lemos, 2013). 

As políticas e programas de envelhecimento ativo reconhecem a necessidade de 

encorajar e balançar a responsabilidade pessoal (autocuidados), de ambientes amigos dos 

idosos e da solidariedade intergeracional. Os indivíduos e as famílias precisam de se preparar 

para a idade mais avançada, e fazer esforços na adoção de práticas de vida saudáveis em 

todas as fases das suas vidas. Ao mesmo tempo, ambientes saudáveis serão igualmente 

necessários de forma a “fazer das escolhas saudáveis as escolhas fáceis” (WHO, 2002). 

Um bom estado de Saúde deverá estar no centro de qualquer resposta ao 

envelhecimento bem-sucedida. Se conseguirmos garantir que as pessoas vivem de forma 

mais saudável assim como vidas mais longas, as oportunidades serão maiores e os custos 
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para a sociedade serão menos. Este fantástico desafio demográfico da primeira metade do 

séc. XXI exige respostas em Saúde Pública, tendo sido identificado pela OMS como uma 

prioridade para a organização (WHO, 2012). 

O envelhecimento da população desafia a sociedade pela procura acrescida a cuidados de 

saúde urgentes e cuidados de saúde primários, pelo esforço acrescido sobre as pensões e 

sobre os sistemas de segurança social e pela necessidade crescente de cuidados continuados 

e sociais (WHO, 2012). Contudo, os mais velhos também contribuem de forma importante 

para a sociedade enquanto membros da família, voluntários e participantes ativos na vida 

laboral (WHO, 2012). Constituem um recurso social e económico significante, e o aumento 

da esperança de vida significa uma maior oportunidade para contribuir para a sociedade 

(WHO, 2012). O equilíbrio entre os desafios e oportunidades será determinado pela resposta 

das sociedades (WHO, 2012). 

É impreterível o conhecimento das alterações bio-psico-sociais associadas ao processo de 

envelhecimento individual, assim como as condições de saúde mais prevalentes nesta 

população, de forma a planear estratégias adaptadas às necessidades existentes, alcançando 

os melhores resultados para a saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 

 

2.1.2| Envelhecer… processo individual a uma escala global  
 

Muitas das mudanças associadas ao envelhecimento, não se encontram diretamente 

relacionadas com a idade avançada, mas sim com a idade em geral, podendo ocorrer em 

estadios mais precoces ou mais tardios em pessoas diferentes, dependendo de fatores 

genéticos e ambientais (Bryson, 2014). É importante que o envelhecimento seja encarado 

como um continuum, no qual começamos a envelhecer no momento em que somos 

concebidos (Bryson, 2014). 

Apesar dos enormes progressos das ciências da saúde nas últimas décadas, terem tido um 

papel preponderante no aumento da longevidade, a realidade portuguesa fica, ainda, aquém 

dos padrões médios europeus e mostra que os últimos anos de vida são, muitas vezes, 

acompanhados de situações de fragilidade e de incapacidade que, frequentemente estão 

relacionadas com situações suscetíveis de prevenção (DGS, 2004).  
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Um indicador que reflete esse progresso é o número de anos de vida saudáveis. Este 

indicador dá-nos o número de anos de vida expectáveis sem limitações funcionais de longo 

termo, a partir de uma determinada idade e tem vindo a sofrer um aumento progressivo na 

última década. 

Da análise da evolução do indicador anos de vida saudáveis a partir dos 65 anos podemos 

observar que os valores para Portugal se encontravam abaixo da média dos países da União 

Europeia até 2011, tendo vindo a aumentar gradualmente ao longo dos anos, encontrando-

se atualmente acima da média dos 27 países da UE. 

 

Gráfico 3: Anos de Vida saudáveis após 65 anos de idade- sexo masculino 

Fonte: Comissão Europeia, EUROSTAT, 2015 
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Gráfico 4: Anos de Vida saudáveis após 65 anos de idade- sexo feminino 

Fonte: Comissão Europeia, EUROSTAT, 2015 

 

Observam-se diferenças entre os dois sexos, verificando-se, em 2013, que os indivíduos 

do sexo masculino têm, em média, mais anos de vida saudáveis que os do sexo feminino, 

encontrando-se esse valor acima da média dos países da UE desde 2011 (9,6 anos para 

indivíduos do sexo masculino e 9,3 anos para indivíduos do sexo feminino, em 2013).   

Acompanhando a evolução positiva deste indicador, assistiu-se a uma mudança no perfil 

de doença, potenciada pelo aumento da esperança média de vida.  

As doenças não transmissíveis e de evolução prolongada, fruto das suas características 

insidiosas, incapacitantes e tendentes para a cronicidade, tornam-se as principais causas de 

morbilidade e mortalidade das pessoas idosas, com enormes custos individuais, familiares e 

sociais. 

Relativamente à mortalidade, verifica-se que os tumores malignos, com prevalência na 

população de 65 ou mais anos de 5% (INS, 2009), são já a principal causa de morte no grupo 

etário dos 65 aos 74 anos. No grupo etário acima (75 e mais anos) as doenças do aparelho 

circulatório constituem a causa com maior importância relativa (DGS, 2014).  

Estes dados encontram-se de acordo com os achados da OMS, que indicam que as 

condições crónicas que mais afetam a população sénior são: doenças cardiovasculares 

(como doença cardíaca coronária), hipertensão, Acidente Vascular Cerebral, diabetes, 
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cancro, doença pulmonar obstrutiva cronica, condições músculo-esqueléticas (como artrite e 

osteoporose), doenças mentais (maioritariamente demência e depressão), cegueira e 

diminuição da acuidade visual (WHO, 2002).  

A hipertensão arterial merece uma particular relevância, pela sua elevada prevalência na 

população portuguesa e pelo facto dos estudos de base epidemiológica publicados 

demonstrarem um insuficiente controlo, fato que poderá refletir-se na anormal incidência 

de acidente vascular cerebral (DGS, 2012). Entre 1999 e 2006, a população que reporta ter 

hipertensão arterial aumentou 34% e diabetes, 38% (INE/INSA, 4º INS citados por DGS, 2013 

PNS). A prevalência de diabetes em 2013 era de 27% na faixa etária entre os 60 e os 79 anos 

e de hipertensão arterial em indivíduos com 65 ou mais anos é de 71,3% e 75,8% para os 

sexos masculino e feminino, respetivamente (DGS, 2014).  

A hipertensão arterial e a diabetes, para além de doenças crónicas, são também 

importantes fatores de risco para outras, entre as quais as doenças cérebro-

cardiovasculares. A prevalência de acidente vascular cerebral aumenta com a idade, de 3% 

aos 65 anos para 30% aos 85 e mais anos, sendo o AVC uma importante causa de morte e de 

séria deficiência na União Europeia. Refira-se que as pessoas com doença cardiovascular têm 

um mais elevado risco, estimado em cerca de 30%, de desenvolverem demência, incluindo a 

doença de Alzheimer (DGS, 2013). Em 2005 e de acordo com o INS, estimou-se que a 

prevalência de enfarte isquémico do miocárdio era de 4,9% para indivíduos com 65 ou mais 

anos. 

    ue se refere     e  a  e  ar i s  , a sua prevalência aumenta de 0,6% aos 65 anos, 

para 3,5% aos 85 e mais anos, sendo uma das doenças crónicas neuro degenerativas mais 

comuns na população idosa (DGS, 2013).  

Assim como outras patologias, nos últimos anos, os casos de demência diagnosticados 

são cada vez mais, visto ser uma doença que afeta essencialmente a terceira idade (Lemos, 

2013). Para uma melhor perceção, em 2009, a nível mundial, existiam 35.000.000 de casos 

de demências diagnosticados na Europa, 7.300.000 e, em Portugal, 153.000 (Lemos, 2013). 

 á   ue referir  ue a  re a   cia  a  e   cia au e  a, de 1% aos 65 anos, para 30% aos 85 

anos de idade, duplicando, entre os 60 e os 95 anos, em cada cinco anos e sobrevivendo as 

mulheres com demência mais tempo do que os homens com esta doença, apesar de ser 

maior a incidência de doença de Alzheimer no sexo feminino (DGS, 2014).  
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Sabe-se que grande parte das complicações das doenças crónicas pode não apenas ser 

retardada no seu aparecimento, como minorada (DGS, 2013). Na sua prevenção é 

fundamental conhecer qual a relação entre os diferentes determinantes e fatores de risco de 

forma a planear estratégias eficazes e efetivas. O quadro que se segue apresenta de forma 

sistemática quais os principais determinantes e fatores de risco para as doenças crónicas de 

maior prevalência.  

 

 

Tabela1: Determinantes e fatores de risco para Doenças Crónicas 

Fonte: adaptado de Gonçalves, 2014 in documento de apoio IX CMGS 

 

Os determinantes socioeconómicos e ambientais e os fatores de risco modificáveis são 

dois fatores onde será possível planificar intervenções, condicionando comportamentos de 

risco e minimizando a incidência e prevalência de doenças crónicas.  

O consumo de tabaco, a falta de atividade física, uma dieta inadequada e outros fatores 

de risco para adultos são aqueles que colocam os indivíduos sob maior risco relativo de 

desenvolver doenças não comunicáveis em idades mais avançadas (WHO, 2002).   

Assim, a estratégia de prevenção das doenças crónicas deverá ser baseada em dois 

componentes fundamentais: por um lado, a adoção de estilos de vida saudáveis, evitando os 

denominados comportamentos de risco, como o tabagismo, e incorporando componentes 
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como o exercício físico e combate ao sedentarismo ou o equilíbrio da dieta e combate á 

obesidade, por outro a correção dos denominados fatores de risco modificáveis, como são a 

hipertensão arterial, a dislipidémia ou a diabetes (DGS, 2012).  

O tabagismo re rese  a u     er s  ace era  r    e  e  eci e      s u  s 

e i e i    ic s  ese     i  s e   ra  es    u a  es i  sas,     a a á e nos Estados 

Unidos, evidenciaram associações entre o hábito de fumar e um pior prognóstico da saúde. 

Esses indivíduos apresentaram mais sintomas como tosse, dor no peito, nas pernas, 

sintomas depressivos; uma redução da função física (como caminhar e subir escadas) e 

aumento do uso de medicamentos (analgésicos, medicamentos para o sistema nervoso 

central, para o aparelho gastrintestinal, entre outros) (Costa, 2011). Um estudo realizado no 

Brasil com 1958 idosos demonstrou que os fumadores apresentavam pior qualidade de vida 

relativamente a indivíduos que nunca fumaram (Lima et al, 2011). 

O consumo de álcool em idade avançada possui inúmeras particularidades seja no que se 

refere aos fatores de risco a ele associados, ao perfil dos idosos que consomem álcool e ao 

impacto que esse uso pode ter nas condições de vida e saúde nessa fase da vida (Pinho, 

2012). Na população portuguesa, a principal causa evitável de Anos de Vida Potencialmente 

Perdidos são as doenças atribuíveis ao consumo de álcool.  

Uma dieta adequada em idade avançada ajuda a reduzir o risco de doenças (como 

diabetes, obesidade, desnutrição, doenças cardíacas, tensão alta, osteoporose e alguns tipos 

de cancro) e pode melhorar a qualidade de vida nas pessoas que sofrem de doenças 

crónicas. (DGS, 2004) 

Os estudos epidemiológicos apontam para uma prevalência de prática de atividade física 

de apenas 3,3%, na população idosa (Monteiro et al, 2003, citados por Nascimento et al, 

2008). O mesmo autor indica que o baixo nível de atividade física observado, principalmente 

quando consideramos a população idosa, pode estar relacionado negativamente à perceção 

de saúde e à qualidade de vida desta faixa etária. A diminuição no tempo diário despendido 

a caminhar resulta num aumento da obesidade e do risco de diabetes e doenças 

cardiovasculares (Franklin et al, 2003, citado por Barton et al, 2009). 

O exercício tem um efeito moderado no desempenho das pessoas com demência na sua 

performance nas atividades da vida diária, contribuindo ainda para a melhoria das funções 
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cognitivas, promovendo uma boa capacidade física, diminuição substancial de muitas 

doenças crónicas e prevenindo inúmeras condições médicas incapacitantes (Faskunger, 

2011). Promover níveis elevados de participação dos indivíduos na prática de atividade física 

regular, de intensidade moderada é uma prioridade de saúde pública (Owen et al, 2004). 

A prevenção efetiva de doenças não comunicáveis e promoção de estilos de vida 

saudáveis requer uma abordagem multissetorial ao nível do governo, incluindo abordagens 

de saúde em todas as políticas e desenvolvimento de medidas políticas em cooperação, em 

setores como a saúde, agricultura, comunicação, educação, emprego, energia, ambiente, 

finanças, alimentação, negócios estrangeiros, habitação, indústria, justiça/segurança, 

segurança social, desenvolvimento social e económico, desporto, transportes e planeamento 

urbano (WHO, 2013).  

A tabela que se segue apresenta um conjunto de ações multissetoriais que visam inibir 

efeitos nefastos de fatores de risco modificáveis sobre a saúde. 

SETOR TABACO 
INATIVIDADE 

FÍSICA  

CONSUMO 
PREJUDICIAL 

DE ÁLCOOL  

DIETA POUCO 

SAUDÁVEL  
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SETOR TABACO 
INATIVIDADE 

FÍSICA  

CONSUMO 
PREJUDICIAL 

DE ÁLCOOL  

DIETA POUCO 

SAUDÁVEL  

Exemplos 

de Ações 

Multissetori
ais 

Total Implementa  o 

das medidas 
definidas na 

conven  o para o 

controlo de tabaco 

através de comitês de 

coordena  o aos 

níveis nacional e 

subnacional   

 Planeamento urbano 
de forma a estimular 
o transporte ativo; 

 Programas escolares 
que estimulem a 

atividade física; 

 Incentivos para a 

cria  o de 

programas para 
estilos de vida 

saudáveis no 

trabalho; 

 Aumento da 
disponibilidade de 
ambientes seguros e 

espa os recreativos; 

 Campanhas 

publicitárias; 

 Interven ões 

económicas para 

promover a atividade 

física (taxas sobre 

transportes 
motorizados, 

subsídios para 

bicicletas e 
equipamentos 
desportivos)   

Total 

Implementa  o 

da estratégia 

global da OMS 

para a redu  o 

do uso 
prejudicial do 

álcool   

 Redu  o das 

quantidades de sal, 
gorduras saturadas e 

a  cares nos 

alimentos 
processados; 

 Limitar os ácidos 

gordos e eliminar 
gorduras trans 
industrialmente 
produzidas; 

 Controle da 
publicidade de 

alimenta  o pouco 

saudável junto de 

crian as; 

 Aumentar a 
disponibilidade de 
frutas e vegetais, 
promovendo a sua 

ingest o; 

 Oferta de alimentos 

saudáveis em escolas 

e outras institui ões 

p blicas e através dos 

programas de apoio 
social; 

 Interven ões 

econômicas que 

conduzam o consumo 
de alimentos 

saudáveis (taxas, 

subsídios);  

 Seguran a alimentar  

Resultado 
desejado 

Reduzir o uso e 
consumo de tabaco, 

incluindo exposi  o a 

ambientes com fumo 

e reduzir a produ  o 

de trabalho e de 
produtos relacionados 

Diminuir a inatividade 

física  

Reduzir o uso 
prejudicial de 

álcool  

 Reduzir o uso de sal, 
gorduras saturadas e 

a  cares; 

 Substitui  o de 

alimentos saudáveis 

por alimentos densos 
em energia e pobres 
em micronutrientes  

 
 Tabela 2: Estratégias para implementação de ações sobre os principais fatores de risco modificáveis em diferentes políticas 

e resultados desejados 
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Fonte: Adaptado de OMS, Global Plan, 2013 

 

Essas medidas deverão ser integradas nas atividades da vida diária da população, como 

“ ra s  r e a i  ”, caminhadas recreativas, tempos livres e desporto, através de, por 

exemplo: Planeamento Urbano e políticas de transportes nacionais e locais que melhorem a 

acessibilidade, aceitabilidade e segurança, através de criação de infraestruturas para 

caminhar e ciclovias (WHO, 2013).  

É percetível a necessidade de conhecer o estado de saúde da população de idade maior 

de forma a estabelecer objetivos e ações que promovam a manutenção da qualidade de vida 

ao longo do processo de envelhecimento. 

 

2.1.3| Qualidade de Vida 
 

Hoje, para além da preocupação com a longevidade, há cada vez mais a preocupação com 

a qualidade de vida; e não se trata só da ausência de doenças físicas que causam mal-estar, 

mas sobretudo de qualidade de vida em termos de bem-estar psíquico. O segredo reside no 

envelhecimento ativo, o qual permite a vivência com qualidade em idade avançada, pois em 

rigor o envelhecimento inicia-se no momento em que nascemos (Almeida, 2008, citado por 

Páscoa, 2008). 

Preconizada como objetivo fundamental do envelhecimento ativo, a qualidade de vida e, 

especificamente, aquela relacionada com a saúde, é um elemento fulcral na análise quer das 

necessidades existentes, quer do impacto de medidas e ações sobre a saúde da população 

de maior idade.  

Na década de 90, a Organização Mundial de Saúde (WHO) constatou que as medidas de 

Qualidade de Vida revestem-se de particular importância na avaliação de saúde, tanto 

dentro de uma perspectiva individual como social (Costa, 2011). A qualidade de vida é “a 

perceção do indivíduo do seu posicionamento na vida no contexto cultural e sistema de 

valores em que vive e, relativamente aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. É um conceito abrangente, integrado de forma complexa a saúde física, 

estado psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e relação com 



INTERAÇÃ  DO PLANEAMENTO URBANO COM O ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

 

 

 

30 

características físicas predominantes do ambiente e     e  e” (WHO, 1994, citada por 

Costa, 2011).  

Existem três áreas chave incorporadas na definição previamente descrita, cada uma delas 

tem implicações na medição de cada uma em particular (Shumaker, 1995, citado por Frade, 

2010). Em primeiro lugar, Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde está limitada a uma 

avaliação subjetiva do estado de saúde funcional, devido ao facto de representar pontos de 

vista individuais sobre o próprio desempenho em domínios específicos (Shumaker, 1995, 

citado por Frade, 2010). Em segundo lugar, o contexto dessa avaliação é limitado dada a 

influência do estado de saúde, pois depende dos cuidados de saúde e das atividades de 

promoção da saúde (Shumaker, 1995, citado por Frade, 2010). Uma vez que, ao se avaliar o 

estado funcional de saúde num domínio particular, o paciente tem de ser explícito para 

considerarem a sua avaliação em termos do impacto da sua própria perceção de saúde, 

particularmente o sistema de cuidados de saúde, ou atividades de promoção de saúde no 

estado de saúde funcional do paciente (Shumaker, 1995, citado por Frade, 2010). E, por 

último, a Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde incluí domínios específicos de estado 

de saúde funcional que são limitados àqueles que são, universalmente, mais essenciais à 

capacidade de cada um preservar objetivos de vida válidos. Inclui capacidades como: ser 

consciente; ter mobilidade física e ser capaz de ter alguma independência nos cuidados 

pessoais; ser estável emocionalmente; e ser capaz de socializar com amigos e membros da 

família (Shumaker, 1995, citado por Frade, 2010). 

Valores pessoais e, por sua vez, a conceptualização de Qualidade de Vida (QV) podem 

alterar-se ao longo da trajetória de uma doença num paciente e essas mudanças podem ser 

inerentes ao processo de acomodação do estado de doença (Frade, 2010). 

No idoso, a manutenção da autonomia e da independência estão intimamente 

relacionadas com a qualidade de vida (WHO, 2002; Costa, 2011). Efetivamente, uma f r a 

 e  ua i car a  ua i a e  e  i a  e u  i  s ,   avaliando o grau de autonomia e o grau de 

independência com que o mesmo desempenha as funções do seu dia-a-dia. (Costa, 2011). 

Os instrumentos de medida desenvolvidos pela OMS fundamentaram que a Qualidade de 

Vida é subjetiva (advém das perceções individuais), multidimensional e composta por 

elementos positivos (por exemplo, capacidade de mobilização) e negativos (como a dor) 

(Minayo et al, 2000, citado por Frade, 2010). 
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As avaliações de QV têm sido utilizadas como uma importante medida na análise de 

intervenções terapêuticas, serviços e prática assistencial cotidiana na área da saúde, além de 

ser um importante indicador devido ao impacto físico e psicossocial que enfermidades, 

disfunções ou incapacidades podem acarretar na vida das pessoas (Costa, 2011). No âmbito 

da saúde coletiva, é esperado que práticas assistenciais e políticas públicas no campo da 

promoção da saúde ao idoso lhes proporcionem melhoria na qualidade de vida (Seidl; 

Zannon, 2004, citado por Costa, 2011). 

Considerando a autoavaliação positiva do estado de saúde como indicador da qualidade 

de vida associada à saúde relativamente aos países da OCDE, verificamos que a perceção 

positiva de saúde da população portuguesa se encontra muito abaixo da média de todos os 

países do grupo. Contudo comparando os valores de 1998 com os de 2008, verifica-se uma 

melhoria na perceção positiva do estado de saúde para a mesma população. 

 

Gráfico 5: Percentagem de indivíduos que reportam bom ou muito bom estado de saúde, países OCDE 
Fonte: OCDE, 2010 

 

A análise do mesmo indicador numa abordagem nacional (dados do INS, 2005) remete-

nos ao facto de que a perceção positiva da saúde decresce com o avançar da idade, 

verificando-se uma tendência inversa para a perceção negativa.  
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Gráfico 6: Autoavaliação boa ou muito bom estado de saúde por grupo etário 

Fonte: INSA, Inquérito Nacional de Saúde, 2005 

 

Ao relacionar o índice de bem-estar geral, qualidade de vida e saúde, é percetível que 

todos os indicadores têm vindo a crescer, à exceção da QVRS, que desde 2010 sofreu um 

decréscimo. É contudo visível que a QVRS apresentou sempre índices mais elevados que os 

restantes indicadores. 

 

Gráfico 7: índices de bem-estar, qualidade de vida e saúde 
Fonte: INE, 2013 

 

Perante o quadro prévio e considerando que a qualidade de vida associada à saúde tem 

vindo a decrescer desde 2010, é fundamental o planeamento de políticas e estratégias de 

Saúde adaptadas às necessidades da população, estimulando a melhoria da qualidade de 
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vida, a funcionalidade, a autonomia e, consequentemente, diminuindo a necessidade de 

cuidados de saúde. 

A qualidade de vida surge enquanto meta estratégica para o envelhecimento ativo.  

 

2.1.4| Envelhecimento Ativo 
 

O crescimento no número de adultos em idade avançada continua a levantar 

preocupações relativamente ao envelhecimento ativo e seguro (Lee, Zegras e Ben-Joseph, 

2013). 

O termo “e  e  eci e    a i  ” surgiu a partir das orientações estratégicas da Carta de 

Ottawa e das metas de Saúde Para Todos. A Organização Mundial da Saúde define assim o 

Envelhecimento Ativo como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, 

participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. 

(WHO, 2002). Esta perspectiva é mais abrangente do que “e  e  eci e    sau á e ”, e 

reconhece, para além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o modo como os 

indivíduos e as populações envelhecem (Kalache e Kickbusch, 1997, citados por WHO, 2002).  

O paradigma do “e  e  eci e    a i  ” propõe 3 pilares prioritários na orientação 

política: integração, segurança e saúde. É a partir destes pilares que são definidos os 

parâmetros de intervenção com o objetivo de potenciar o bem-estar bio-psico-social (Bárrios 

e Fernandes, 2014). A sua concretização baseia-se na identificação do ecossistema em que 

decorre o processo de envelhecimento, intervindo no sentido da capacitação dos indivíduos 

(Bárrios e Fernandes, 2014).  

O modelo de “e  e  eci e    a i  ” preconiza assim medidas que podem minimizar os 

custos financeiros com recursos humanos associados à prestação de cuidados sociais e de 

saúde (Bárrios e Fernandes, 2014). 

Abordagens governamentais ou da sociedade para a Saúde e para o Envelhecimento 

Ativo têm como objetivo manter a população ativa (WHO, 2013). Entre os objetivos 

podemos descrever "envelhecer no local", ambientes livres de barreiras e acesso fácil a 

transportes públicos. Estas abordagens são especialmente críticas ao nível local. A OMS 
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(2009) vê o envelhecimento ativo em cidades facilitadoras e apoiantes, como uma das 

abordagens mais efetivas na manutenção da qualidade de vida e prosperidade num mundo 

crescentemente envelhecido e mais urbano. 

Baseada nos princípios da promoção de saúde, foi criado pela OMS o Projeto Cidades 

Saudáveis. A OMS identificou o ambiente urbano como área-chave para o desenvolvimento 

de políticas futuras e colaboração intersectorial ao estabelecer o Projeto Cidades Saudáveis 

(Public Health Advisory Committee, 2008).  

O movimento das Cidades Saudáveis teve o seu início em 1986, como projeto da OMS 

com o objetivo de trazer a retórica de Saúde para Todos e da Carta de Ottawa das 

prateleiras para as ruas das cidades Europeias (Public Health Advisory Committee, 2008). 

Uma cidade saudável foi definida como aquela que cria e melhora de forma continua 

ambientes físicos e sociais e expande esses recursos para que a capacitar as pessoas a 

apoiarem-se no desenvolvimento das suas atividades e desenvolvendo o seu potencial 

máximo (Hancock, 1988, citado por Public Health Advisory Committee, 2008). Foi colocada 

ênfase na colaboração intersectorial, desenvolvimento da comunidade e o desenvolvimento 

de perfis de saúde das cidades (Public Health Advisory Committee, 2008). A Rede das 

Cidades Saudáveis enfatiza a importância vital da criação de ambientes físicos e sociais, 

assim como da expansão dos recursos da comunidade como estratégia na diferenciação 

sustentável e a longo prazo na Saúde Pública (Faskunger, 2011).  

A OMS considera ainda o envelhecimento ativo como um processo contínuo, 

determinado por vários fatores que, isolados ou em conjunto, contribuem para a saúde, a 

participação e a segurança na terceira idade. Baseando-se nesta abordagem relativamente 

ao envelhecimento ativo, foi criado o projeto das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, com a 

finalidade levar as cidades a tornarem-se mais amigas dos idosos, de modo a beneficiarem 

do potencial que as pessoas de maior idade representam para a humanidade (WHO, 2009).  

Uma cidade amiga das pessoas idosas estimula o envelhecimento ativo através da criação 

de condições de saúde, participação e segurança, de modo a reforçar a qualidade de  i a   

medida que as pessoas envelhecem (WHO, 2009).  
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Em termos práticos, uma cidade amiga das pessoas idosas adapta as suas estruturas e 

serviços de modo a que estes incluam e sejam acessíveis a pessoas mais velhas com 

diferentes necessidades e capacidades (WHO, 2009).  

O envelhecimento ativo depende de uma série de influências ou determinantes que 

rodeiam os indivíduos, as famílias e as nações, entre os quais se incluem condições 

materiais, bem como os fatores sociais que afetam os tipos de comportamento e os 

sentimentos de cada indivíduo (Marmot, 2006, citado por WHO, 2009). Todos estes fatores, 

bem como a interação existente entre eles, desempenham um papel importante no que diz 

respeito à influência exercida sobre a forma como os indivíduos envelhecem (WHO, 2009). 

Muitos aspetos dos cenários e serviços urbanos refletem estes determinantes (WHO, 2009).  

Entre os determinantes do «envelhecimento ativo», a cultura e o género são 

considerados fatores transversais e necessários na identificação das condições em que 

decorre a vida dos indivíduos. Para além destes, são considerados os determinantes (i) 

relacionados com a organização dos serviços sociais e de saúde, (ii) económicos, (iii) 

ambientais (iv), comportamentais e (v) sociais (WHO, 2002, citada por Bárrios e Fernandes, 

2014).  

A OMS (2009) apresentou uma estrutura esquemática que pretende representar a 

interação entre os diferentes determinantes para o envelhecimento ativo. É de salientar que 

este esquema e os determinantes apresentados se aplicam a todos as fases da vida dos 

indivíduos. 

 
 

Figura 1: Determinantes do Envelhecimento Ativo 
Fonte: OMS, Guia das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, 2009 
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A cultura que rodeia todos os indivíduos e população molda a forma como envelhecemos 

pois influencia todos os outros determinantes do envelhecimento ativo (WHO, 2012). O 

género é a “ e  e” através da qual várias opções políticas são consideradas apropriadas ou 

não e como irão afetar o bem-estar quer de homens, quer de mulheres (WHO, 2012). 

Relativamente aos determinantes relacionados com a saúde e serviços sociais, a OMS 

(2012) indica que para promover o envelhecimento ativo, os sistemas de saúde terão de 

adotar perspectivas no decurso da vida focadas na promoção da saúde, prevenção da 

doença e acesso equitativo a cuidados de saúde primários e cuidados continuados.  

Quanto aos determinantes comportamentais, a organização refere que a adoção de 

estilos de vida saudáveis e ativamente participantes, enquanto autocuidados, são 

importantes em todas as fases da vida (WHO, 2012). Envelhecer com atividade física 

apropriada, alimentação saudável, não fumar, não consumir álcool e medicação com 

moderação em idade mais avançada podem prevenir doenças e deterioração funcional, 

prolongar a longevidade e melhorar a qualidade de vida (WHO, 2012). 

Relativamente aos determinantes pessoais, enquanto os genes podem estar envolvidos 

em provocar doenças, para muitas doenças a causa é ambiental e externa em maior grau do 

que é genética e interna (WHO, 2012). Como determinantes ambientais podemos referir o 

espaço físico, habitação, água potável, ar limpo e alimentação não contaminada/ saudável 

(WHO, 2012), fundamentais na manutenção de estados de vida saudáveis e autónomos. 

Relativamente aos determinantes sociais e económicos, a Comissão da OMS para os 

Determinantes Sociais de Saúde documentou inúmeras iniquidades em muitos países, 

claramente associadas com a distribuição desigual desses determinantes de saúde (Andress, 

2009). As iniquidades sociais são condutoras fundamentais para as iniquidades em saúde 

(Andress, 2009).  

A Comissão da OMS para os Determinantes Sociais de Saúde reuniu ainda evidência que 

demonstra que os ambientes em que se vive- características urbanas, bairros, comunidades- 

são críticos para as iniquidades em saúde, considerando que podem facilitar ou inibir o 

acesso a bens e serviços, coesão social, bem-estar físico e psicológico e um ambiente natural 

(Andress, 2009). A redução de influências espaciais e da comunidade adversas, através da 

criação ambientes físicos nos quais as pessoas possam viver vidas saudáveis, com maior 
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sentido de bem-estar, foi identificado como um importante determinante de saúde 

(Andress, 2009). Diversos determinantes sociais e ambientais não controláveis diretamente 

por um único ministério ou governo influenciam a saúde da população (WHO, 2013). É 

portanto fundamental uma nova abordagem para a governação integrada para a saúde de 

forma a enfrentar os desafios de saúde complexos de hoje (WHO, 2013). 

Existem boas razões económicas para criar políticas e programas que promovam o 

envelhecimento ativo em termos da maior participação e redução dos custos em cuidados 

(WHO, 2002). Indivíduos que permanecem saudáveis ao longo do envelhecimento 

enfrentam menos impedimentos à continuidade das suas funções e consequentemente 

menor necessidade de acesso a cuidados de saúde (WHO, 2002). Frequentemente o custo 

de prevenir doenças é menor que o associado ao seu tratamento (WHO, 2002). Por exemplo, 

foi estimado que um investimento de 1 dólar em medidas que encorajam a prática de 

atividade física moderada gera poupanças de 3,2 dólares em cuidados de saúde (U.S. 

Centers For Disease Control, 1999, citado por WHO, 2002). 

Uma abordagem ao envelhecimento ativo através do desenvolvimento de políticas e 

programas tem o potencial de abranger muitos dos desafios do envelhecimento quer ao 

nível individual, quer ao nível populacional (WHO, 2002). Quando a saúde, o mercado de 

trabalho, emprego, educação e politicas sociais apoiam o envelhecimento ativo haverá 

potencial para: diminuir as mortes prematuras nas fases produtivas da vida, diminuir as 

incapacidades associadas a doenças crónicas em idades mais avançadas; maior número de 

pessoas a disfrutar de qualidade de vida enquanto envelhecem; maior participação ativa ao 

longo do envelhecimento em aspetos sociais, culturais, económicos e políticos da sociedade 

em atividade remuneradas e não remuneradas e na vida doméstica, familiar e comunitária; 

diminuir os custos associados a tratamentos médicos e serviços de saúde (WHO, 2002). 

À abordagem ao envelhecimento da população, são propostas estratégias como “     o 

   er  ” e “   a a s cie a e” de forma a permitir que as pessoas mais velhas permaneçam 

empregadas e financeiramente independentes (WHO, 2013). Os objetivos incluem 

envelhecer no local, ambientes livres de barreiras e acesso facilitado a transportes públicos. 

Os sistemas de saúde terão em consideração as necessidades especiais dos cidadãos mais 

velhos, providenciando serviços de acordo com as mesmas necessidades (Kickbusch & 
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Benrendt, 2013). A apropriação local dos problemas de saúde não só melhora a saúde dos 

indivíduos, como também aumenta a resiliência de toda a comunidade (WHO, 2013). 

Estas abordagens são particularmente críticas ao nível local. A OMS (2007) vê o 

envelhecimento ativo em cidades que apoiam e capacitam como “u as das mais efetivas 

abordagens na manutenção da qualidade de vida e prosperidade num mundo cada vez mais 

envelhecido e urba  ” (WHO, 2013). 

O planeamento urbano tem um papel fundamental na forma como os indivíduos 

interagem com o meio e entre si, podendo ainda constituir um elemento facilitador na 

prevenção da doença e incapacidade, sendo assim um recurso de elevado impacto na 

promoção da saúde.  

 

2.2| PLANEAMENTO URBANO 
 

Mais de metade da população mundial reside em cidades, e o número e proporção de 

moradores urbanos irá continuar a aumentar (UN e OMS, citados por Plouffe e Kalache, 

2010). O número de pessoas de maior idade é, de semelhante forma, elevado. A proporção 

de população adulta mais velha que vive nas cidades, em países desenvolvidos, é 

equivalente à dos grupos mais jovens em cerca de 80% e continuará a aumentar ao mesmo 

ritmo (WHO, 2009). O principal fator do desenvolvimento urbano, no aspeto físico, é o 

aumento da população (Setowati, Harani e Falah, 2013).  

O planeamento urbano refere-se ao processo institucionalizado de tomar decisões sobre 

o uso e carácter futuro de terra e edifícios nas regiões urbanas (Public Health Advisory 

Committee, 2008). Esta disciplina emergiu durante o séc. XIX, como resultado de 

preocupações sobre a saúde e habitação das populações das cidades industrializadas (Public 

Health Advisory Committee, 2008). 

Existem fortes ligações entre atividades, comportamentos, interação social e espaço físico 

num ambiente urbano, particularmente em espaços urbanos abertos. O que se torna 

realmente importante é o que as pessoas fazem, porquê, como essas atividades ocorrem e 

como se adequam de acordo com os espaços urbanos que as recebem (Setowati, Harani e 

Falah, 2013). 
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Muitas das tendências de desenvolvimento urbano promovidas pelo mercado e 

facilitadas pelo planeamento das autoridades têm promovido dependências do automóvel e 

estilos de vida insalubres como escolha mais fácil (Public Health Advisory Committee, 2008; 

Rao et al, 2007, citados por Barton & Grant, 2011). A segregação do uso de terras prejudica o 

potencial de existência de bairros integrados, prosperando as instalações locais e a 

descentralização e dispersão de capital social (Barton & Grant, 2011). Dá-se assim lugar à 

construção da insustentabilidade e patogenicidades nas nossas cidades (Barton & Grant, 

2011). 

A ideia de concentração que advém do princípio de viver em meio urbano comporta, de 

forma óbvia, muito mais benefícios para a saúde e para a sustentabilidade, quando 

comparada com um modelo de dispersão- pelo menos em teoria (Barton & Tsouros, 2000): 

 As deslocações são mais curtas (do que num modelo de dispersão) e existem mais 

oportunidades de praticar exercício físico, andando a pé ou de bicicleta;  

 A dependência do automóvel é menor, facto que contribui para a redução dos níveis 

de poluição atmosférica; 

 Uma escolha mais vasta de serviços acessíveis a pé promove um melhor e mais 

variado acesso aos alimentos; 

 O valor dos terrenos pode ser suficiente para encorajar a renovação e a regeneração 

urbana, o que pode ajudar a manter o orgulho e o espírito de comunidade;  

 Reforça-se a vitalidade e a viabilidade do centro da cidade, melhorando a economia e 

oferecendo mais oportunidade de emprego; 

 Os edifícios e os materiais são reutilizados, reduzindo o consumo de energia e de 

recursos; 

 O acesso aos espaços rurais é melhorado, oferecendo mais oportunidades para o 

aumento das atividades de lazer. 

A concentração pode potencialmente ajudar a atingir um ambiente mais limpo, mais 

acessível, mais equitativo e mais sociável. No entanto, a concentração pode também criar 

problemas em termos de densidade excessiva, a perda de espaço público aberto, da subida 

dos preços da habitação (e que conduz à exclusão social) e ao nível da implementação.  
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A saúde da população residente em meio urbano é função das influências mundiais, 

nacionais e locais, numa rede interligada de determinantes, tendo como cerne fundamental 

a proposta de que o social e o físico definem o contexto urbano e são modulados por 

diversos fatores e atores em diversos níveis (Wernham, 2011). 

O planeamento urbano enquanto mecanismo de controlo ambiental influencia a saúde de 

forma sistemática. A figura 2 mostra a representação de um mapa de saúde, apontando as 

diferentes esferas da vida social e económica, assim como as dimensões influenciadas pelo 

planeamento espacial (Barton, 2005; Barton & Grant, 2006, citados por Barton et al, 2009). 

 

Figura 2- Human ecology model of a settlement.  

Fonte: Barton et al (2009) 

A esfera de influência direta de planeamento é o ambiente construído, aqui definido 

amplamente, representando a forma física e a gestão de espaços: os edifícios, espaços, ruas 

e redes que compõem as comunidades (Barton et al, 2009). Esta esfera afeta todas as outras 

com maior ou menor extensão, ajudando a moldar algumas das opções existentes para os 

indivíduos, grupos sociais, negócios e agências estatais (Barton et al, 2009). Por exemplo, 

através da existência (ou falta de provisão) de espaços apropriados, conseguirá influenciar-

se as atividades que poderão acontecer e quão acessíveis essas atividades serão para 

diferentes grupos da população (Barton et al, 2009). 
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Cada esfera externa afeta a saúde e bem-estar das pessoas (Whitehead and Dahlgren, 

1991; Marmot and Wilkinson, 1999; McCarthy, 1999; Lawlor et al, 2003, citados por Barton 

et al, 2009) - o ambiente natural, por exemplo, através da qualidade do ar e da água; o 

ambiente construído através da disponibilidade, conveniência, segurança e atratividade de 

instalações pedestres e de bicicleta, parques e campos de jogos, e, portanto, a propensão à 

maior prática de exercício saudável; economia local através de desigualdades no acesso ao 

trabalho e renda; comunidade através de redes sociais de apoio (ou sua falta) (Barton et al, 

2009). Assim, o modelo pode ser usado na melhor compreensão da relação entre Saúde e 

Planeamento (Barton et al, 2009). 

É fundamental conhecer o impacto e a interação do planeamento urbano sobre a saúde, 

de forma a criar melhores oportunidades em saúde para a população, através de estratégias 

intersectoriais. 

   

2.2.1| Planeamento Urbano e Saúde  

 

A Saúde e o Planeamento Urbano são aliados naturais. O urbanismo moderno tem as suas 

raízes nas cidades industriais insalubres do século XIX: problemas endémicos de mau 

abastecimento de água, saneamento, luz e ar provocaram uma resposta em termos de 

infraestrutura não só em engenharia, mas também em design urbano. Os códigos de 

urbanismo e os planos de construção foram projetados para banir para sempre as casas 

húmidas e ruas sem ar (Barton et al, 2009). A Saúde ambiental, o planeamento urbano e a 

regulação ambiental têm origens comuns em esforços na abordagem à sobrelotação urbana, 

às doenças infecciosas, e à poluição industrial (Public Health Advisory Committee, 2008; 

Wernham, 2011). 

Em tempos mais recentes o principal envolvimento da saúde pública nas questões da 

saúde urbana visam assegurar que as pessoas estão protegidas de perigos ambientais 

associados a determinadas práticas industriais (Public Health Advisory Committee, 2008). 

Contudo, novas preocupações emergem relativamente ao potencial impacto dos ambientes 

urbanos contemporâneos na saúde da população; particularmente o impacto do transporte, 

habitação a planeamento de uso de terras no estilo de vida dos indivíduos e nas 

oportunidades para manter a sua saúde e qualidade de vida durante todo o percurso de vida 
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(Public Health Advisory Committee, 2008). A influência dos ambientes pós-guerra sobre as 

oportunidades para atividade física e interação social e o seu impacto na saúde mental e 

bem-estar tornaram-se uma preocupação comum para os novos urbanistas e para os novos 

profissionais de saúde pública, sendo necessária uma nova reintegração quer da saúde 

pública, quer do planeamento urbano (Public Health Advisory Committee, 2008). 

Quer a literatura, quer os dados estatísticos revelam a natureza complexa das doenças 

modernas e exige uma perspetiva mais alargada de políticas de saúde urbana, relativamente 

à abordagem comum; uma abordagem que afaste as tradicionais preocupações em saúde 

para o domínio que ligue as funções do planeamento urbano e crie bairros e cidades fortes, 

saudáveis e vibrantes (Public Health Advisory Committee, 2008). 

Apesar do Projeto Cidades Saudáveis ter alterado com sucesso a forma como o setor da 

saúde se relaciona com os governos locais e outras agências, o impacto atual do ambiente 

em que as pessoas vivem tem sido muitas vezes limitado (Public Health Advisory Committee, 

2008). O planeamento de políticas tem resistido a mudanças e muitas cidades continuam a 

dar ênfase às necessidades individuais da população em detrimento das necessidades da 

comunidade (Public Health Advisory Committee, 2008). Continua a dispersão suburbana e 

construção de estradas, infraestruturas para peões e ciclistas recebem pouco investimento 

e, apenas uma minoria de cidades, investiram em melhorias nas redes de transportes 

públicos (Public Health Advisory Committee, 2008). 

A evidência demonstra que o planeamento do espaço físico, ou planeamento urbano, nas 

nossas cidades tem um efeito profundo sobre o risco e desafios à saúde da população 

(Braubach & Grant, 2010, citados por Barton & Grant, 2011), encontrando-se associado a 

uma variedade de resultados em saúde (Lowe et al 2013). O ambiente foi reconhecido há 

muito como um determinante chave da Saúde (Lalonde & Marmor, 1999, citados por Barton 

& Grant, 2011). Por exemplo, a localização do emprego, lojas e serviços, o suprimento de 

infraestruturas de transportes públicos e o acesso a espaços abertos e oportunidades 

recreativas estão associados a fatores de risco de desenvolvimento de doenças crónicas, tais 

como níveis de atividade física, acesso a alimentação saudável, conectividade social e 

qualidade do ar (Lowe et al 2013). As pessoas são mais ativas quando conseguem aceder 

facilmente a locais chave como parques, espaços verdes, locais de trabalho e lojas (WHO, 

2006; Jongeneel-Grimen et al, 2014). Os parques em zonas de elevada densidade 
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populacional proporcionam oportunidades de prática de atividade física, contacto com a 

natureza, ar mais fresco e estética ambiental agradável; os loteamentos permitem o acesso 

a alimentos frescos, atividade física e coesão social; as ciclovias incentivam a atividade física 

saudável, um ambiente mais seguro, redução da dependência do automóvel, a equidade no 

acesso e combate o aumento das emissões de gases; e projetos de renovação de habitação e 

de desenvolvimento económico podem reduzir as desigualdades na saúde (Barton & Grant, 

2011). 

Uma abordagem abrangente ao planeamento urbano saudável deve contemplar todos os 

determinantes de saúde relacionados com o ambiente físico e deve refletir os princípios das 

estratégias da OMS Saúde para Todos, como participação da comunidade, colaboração 

intersectorial e equidade (WHO, 1999, citada por Public Health Advisory Committee, 2008). 

Os determinantes ambientais da saúde pública e equidade social apresentam muitos 

desafios ao urbanismo sustentável (Bentley, 2014). Combinar a teoria e outros métodos é 

uma forma de compreender e explicar como as estruturas subjacentes de ambientes 

urbanos se relacionam com a saúde pública e equidade social (Bentley, 2014). 

Barton & Tsouros (2000) referem que as prioridades de saúde de qualquer estratégia de 

planeamento urbano devem incluir: 

 Realçar a acessibilidade pedonal e por bicicleta promovendo assim o exercício 

saudável e o sentido de comunidade local e aumentando a equidade no acesso aos 

serviços para as pessoas com dificuldades em dispor de transporte; 

 Realçar a viabilidade do transporte público como um meio de aumentar as opções de 

deslocação e cortar com a dependência do uso do automóvel, reduzindo assim os 

acidentes, a poluição atmosférica e as emissões de CO2; 

 Aumentar as opções abertas a todos os setores da população- especialmente às 

pessoas que não usam carros- para o acesso ao emprego, à educação, à saúde, aos 

estabelecimentos comerciais e às atividades de lazer; 

 Aumentar a gama e a qualidade da habitação e assim ajudar as famílias a encontrar 

uma casa de acordo com as suas necessidades e rendimento;  

 Fomentar a dinamização económica dos aglomerados, aumentando as oportunidades 

de emprego e criando os recursos necessários, tanto para a regeneração das áreas 

urbanas, como para a disponibilização de serviços. 
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Um sistema ideal de planeamento integrado para a saúde é constituído por cinco 

elementos-chave (Barton et al, 2009). O primeiro é a aceitação da colaboração 

interdepartamental e interagências para que as implicações para a saúde possam ser 

devidamente exploradas, integrando soluções seguidas pelas competências institucionais 

(Barton et al, 2009). O segundo é um forte apoio político, o que ajuda a garantir uma 

abordagem coerente e os recursos necessários (Barton et al, 2009). A terceira é a integração 

plena da saúde com as preocupações ambientais, sociais e econômicos nas principais 

declarações sobre o ordenamento do território, transportes, habitação e política de 

desenvolvimento económico: colocar a saúde no centro do planeamento (Barton et al, 

2009). A quarta é a participação ativa dos cidadãos e das partes interessadas dos setores 

privado, público e voluntário no processo político (Barton et al, 2009). A quinta é um 

conjunto de ferramentas de técnicas de planeamento que reflitam plenamente os objetivos 

de saúde e os tornem explícitos: monitorização da qualidade de vida, avaliação do impacto 

na saúde, avaliação estratégica de sustentabilidade, estudos de potenciais urbanos (Barton 

et al, 2009). 

Se a saúde da população a longo prazo é aceite como fundamental para o planeamento 

urbano, deverão ser encontrados meios de perseguir objetivos económicos sem colocar em 

causa a salubridade do ambiente urbano (Barton, 2009, citado por Barton & Grant, 2011). A 

saúde é um motivador poderoso, capaz de inibir interesses setoriais no processo de 

planeamento da cidade (Barton et al, 2009). Considerando que muitos pré-requisitos de 

saúde para um estilo de vida ativo são influenciados por fatores ao nível da comunidade, o 

papel dos governos locais é fundamental neste processo (Faskunger, 2011).  

É indispensável que o processo de planeamento de estratégias promotoras da saúde 

relacionadas com o planeamento urbano se façam acompanhar de instrumentos de 

monitorização do impacto dessas estratégias na Saúde da população. A avaliação do impacto 

em saúde surgiu como suporte prático ao desenvolvimento do planeamento urbano 

saudável (Public Health Advisory Committee, 2008). Integra abordagens multissetoriais, 

orientadas para a comunidade e participatórias, podendo ser iniciadas por uma ampla 

variedade de diferentes organizações, dentro ou fora do setor da saúde (Public Health 

Advisory Committee, 2008). Sabe-se que, para pessoas fora do setor da saúde, o 

envolvimento na avaliação do impacto em saúde aumenta a consciência sobre questões 



INTERAÇÃ  DO PLANEAMENTO URBANO COM O ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

 

 

 

45 

relacionadas com a saúde, o que facilita o planeamento de políticas mais saudáveis a longo 

prazo (Public Health Advisory Committee, 2008). 

A Avaliação de Impacto na Saúde pretende identificar como é que o processo de 

desenvolvimento induz alterações não intencionais em determinantes da saúde, 

estabelecendo a base para uma apreciação pró-ativa dos problemas associados aos riscos 

para a saúde, considerando a melhoria nas oportunidades para a saúde geradas pelos 

processos de desenvolvimento e envolve 6 etapas no seu desenvolvimento: 1. Identificação; 

2. Rastreio; 3. Avaliação; 4. Recomendações; 5. Envolvimento com decisores e população e 

6. Monitorização e Avaliação (Santana et al, 2008). 

Apesar das dificuldades sentidas, os idosos são mais propensos a caminhar distâncias 

significativas devido à falta de acessibilidade e custo exacerbado de transportes públicos 

(Frye, 2014). É assim imperativo o conhecimento de quais as características urbanas que 

facilitam a acessibilidade pedonal para esta população. 

 

 2.2.2| Planeamento Urbano, Acessibilidade Pedonal e Envelhecimento 
 

Uma vez que o envelhecimento poderá trazer limitações nas capacidades físicas e 

cognitivas e uma possível diminuição dos rendimentos devido à condição de reforma, as 

características do bairro tornam-se relevantes, uma vez que o bairro é a área onde os 

indivíduos passam a maior parte do seu tempo. Assim, os meios que a comunidade possui 

adquirem uma especial relevância na atividade física e na saúde (Glass & Balfour, 2003, 

citados por Bispo, 2012). A valorização da permanência no contexto habitual de vida 

(“ageing in place”), como potencial fator de bem-estar, autonomia, inclusão e participação 

social, bem como de redução de sobrecarga dos sistemas de cuidados, tem também 

contribuído para uma atenção crescente a politicas e medidas de promoção de ambientes 

favoráveis à população idosa e, nomeadamente, de desenvolvimento de “age-friendly 

communities” (Philipson, 2011, citado por Almeida, 2014). 

O termo “Neighborhood Walkability” poderá ser traduzido como a adequabilidade do 

bairro para caminhar. Por definição “a adequabilidade do bairro para ca i  ar” entende-se 

por ser um bairro que integra o uso residencial e comercial, a existência de muitas ruas 
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ligadas entre si que permitem a criação de caminhos para a circulação dos indivíduos 

(conectividade) e a elevada densidade residencial, necessária para apoiar a atividade 

comercial e local (Kligerman et al, 2007).  

Entender como os atributos ambientais podem influenciar comportamentos particulares 

de atividade física é uma das prioridades de pesquisa em saúde pública (Owen et al, 2004; 

Charreire et al, 2012). Caminhar é o comportamento de atividade física mais comum entre 

os adultos; as inovações ambientais podem influenciar as taxas de participação nesta 

atividade (Owen et al, 2004). 

Como o comportamento é influenciado pela interação de fatores internos, como a 

perceção sobre o ambiente no qual o comportamento é vivenciado (Conn, 1998, citado por 

Nascimento et al, 2008), a perceção de barreiras é um componente da interpretação do 

ambiente que influencia as decisões em relação ao comportamento (Nascimento et al, 

2008).  

Kremers et al (2006), citados por Bispo (2012) referem que ao estudarmos a perceção dos 

indivíduos, temos de ter em conta as cognições mentais, na medida em que a relação entre 

as características do bairro e a atividade física pode ser mediada pelas mesmas. A cognição 

espacial poderá não constituir uma representação exata do ambiente atual e refletir 

distorções cognitivas (Lloyd, 1997, citado por Bispo, 2012), uma vez que um espaço com 

características reais que permitem caminhar pode ser percecionado como não adequado 

para caminhar (Gebelet al, 2009, Gebel et al, 2011, citados por Bispo, 2012). 

Existem ainda medidas objetivas de avaliar a acessibilidade pedonal como é o exemplo do 

uso de terrenos, número de conexões no bairro, densidade residencial, concentração de 

áreas comerciais, entre outras. Contudo estas medidas não transmitem informação relativa 

à interação do espaço urbano com o comportamento dos seus utilizadores.   

Andar a pé e de bicicleta representam alvos prioritários de políticas de saúde públicas na 

promoção da atividade física, uma vez que podem ser realizadas durante todo o dia e a baixo 

custo (Charrerie et al, 2012). Andar depende das capacidades humanas, mas as capacidades 

e aspirações são moldadas pelo contexto ambiental (Merom, 2009; Gatrell, 2013). A prática 

de caminhada enquanto atividade física e social contribui para a melhoria da saúde e bem-

estar, podendo também ajudar a reduzir os custos de serviços de saúde, proporcionando 
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assim um benefício público, além dos benefícios diretos para o indivíduo (Gatrell, 2013). 

Andar a pé, tem benefícios intangíveis adicionais sobre a saúde pública, através da redução 

dos custos sobre o ambiente decorrentes da poluição (Gatrell, 2013). Usando dados de 

atividade física individual, foi possível mostrar que os indivíduos que vivem em bairros 

caracterizados por elevada acessibilidade a espaços verdes, equipamentos próximos e com 

disponibilidade de ciclovias realizam significativamente mais caminhadas e ciclismo que 

aqueles que vivem em bairros com baixa acessibilidade e disponibilidade dos mesmos meios 

(Charreire et al, 2012). 

A proximidade dos destinos é uma das características do ambiente construído mais 

relacionada com a caminhada recreativa ou enquanto meio de transporte (Charreire et al, 

2012). Existe ainda evidência da relação entre os espaços verdes e a caminhada recreativa, 

atividade física e controlo do peso (Charreire et al, 2012; Merom et al, 2009). A presença de 

iluminação noturna e de ambientes agradáveis (estética) estão positivamente associados a 

mudanças de comportamentos de caminhada, com um aumento da duração da caminhada 

associado à perceção estética do ambiente (Merom et al, 2009).  

A investigação sugere que o planeamento urbano raramente se encontra focado nas 

necessidades dos grupos mais vulneráveis, referindo que as áreas urbanas são desenhadas, 

maioritariamente, em torno de necessidades que advêm da economia e do comércio (Public 

Health Advisory Committee, 2008). 

As pessoas mais velhas têm necessidade de viver em meios envolventes que lhes 

proporcionem apoio e capacitação, de forma a compensar as mudanças físicas e sociais 

associadas ao envelhecimento (WHO, 2009). Adultos mais velhos que residem em ambientes 

urbanos com mais obstáculos e menos facilitadores apresentam maior incapacidade (White 

et al, 2010). 

A importância dos espaços públicos, enquanto determinante da atividade e mobilidade, 

acentua-se com o envelhecimento (WHO, 2009). As barreiras físicas dos espaços públicos 

(escadas, pisos irregulares ou escorregadios, falta de espaços de lazer, condições de 

segurança, entre outros) são condicionantes inultrapassáveis não só nas circunstâncias de 

limitação da funcionalidade, mas no envelhecimento em geral, pela fragilidade física e 

psíquica que caracteriza a velhice. A promoção de espaços públicos amigáveis (friendly) deve 

constar da agenda política de intervenção local (Bárrios e Fernandes, 2014). 
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Compreender quais as características particulares do ambiente do bairro é um passo 

preliminar para orientar os decisores políticos na alocação de recursos de forma eficaz a 

nível da comunidade para melhorar a vida das pessoas mais velhas e reduzir a incapacidade 

(White et al, 2010). 

Os facilitadores e barreiras identificados por idosos, cuidadores e prestadores de serviços 

ilustram como os determinantes do envelhecimento ativo se encontram interligados em 

muitos aspetos com o ambiente urbano (Plouffe & Kalache, 2010). A paisagem da cidade, os 

edifícios, o sistema de transporte e a habitação contribuem para a mobilidade confiante, 

comportamentos saudáveis, maior participação social e maior autodeterminação, ou, pelo 

contrário, ao isolamento temeroso, à inatividade e à exclusão social (Plouffe & Kalache, 

2010). A disponibilização de recursos ambientais, como parques na comunidade, 

estacionamento para deficientes motores, e transporte público podem influenciar 

positivamente os adultos mais velhos no compromisso ativo com a sua vida social, de lazer e 

de profissional (White et al, 2010). 

Na população com idade igual ou superior a 65 anos, o espaço envolvente com poucas 

condições físicas (e.g. instalações, quantidade elevada de escadas) na área de residência, 

pode levar os indivíduos a percecionarem negativamente o bairro, considerando-o não 

aprazível ou com obstáculos para a realização de atividade física (Gebelet al, 2009, Gebel et 

al, 2011, citados por Bispo, 2012). Deste modo, a perceção que os indivíduos têm sobre as 

características do bairro é mais “i  ica i a” do comportamento de caminhada do que das 

características físicas do bairro, na medida em que uma perceção adequada do bairro está 

associada ao aumento da atividade física e as características físicas adequadas do bairro 

podem estar associadas ou não à prática de atividade física (Gebel et al, 2009, Gebel et al, 

2011, citados por Bispo, 2012). 

Muitos designers urbanos e investigadores argumentam que ambientes caminháveis 

podem encorajar hábitos de caminhada nos residentes mais velhos, beneficiando a sua 

saúde física (Lee, Zegras e Ben-Joseph, 2013). Os mesmos autores referem ainda que, apesar 

deste facto, a caminhada expõe os adultos mais velhos a riscos de segurança, incluindo 

acidentes rodoviários. 

Considerando as limitações funcionais inerentes ao envelhecimento, existe ainda maior 

probabilidade deste estrato populacional sofrer acidentes de viação, nomeadamente ao 
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atravessar as estradas (Frye, 2014). Os adultos com idade mais avançada envolvidos em 

acidentes de viação encontram-se mais vulneráveis a lesões graves ou morte relativamente 

a caminhantes mais jovens (Nhtsa, 2009, citado por Lee, Zegras & Ben-Joseph, 2013). Ruas 

em mau estado, má gestão de tráfego, falta de separação física entre os peões, ciclistas e 

veículos motorizados, contribuem para o aumento do risco e, para que as pessoas mais 

velhas, sintam medo de cair ou sofrer algum acidente (Frye, 2014). 

Os acidentes em caminhadas ou de bicicleta (para chegar a algum lugar com um 

determinado objetivo) são influenciados por algumas características do espaço físico: 

distância, densidade, forma e layout; a atividade física recreativa é influenciada pela 

acessibilidade a parques e outras instalações, a existência de pavimentos/ ciclovias e a 

perceção da qualidade estética do bairro (Handy, 2005; National Heart Forum, Living Streets 

and CABE, 2007, citado por Barton et al, 2009).  

Os idosos são utilizadores que não devem ser ignorados no planeamento de espaços 

públicos pedestres da cidade (Setyowatti et al, 2013). Um envelhecimento bem-sucedido 

pode proporcionar a estes indivíduos, a oportunidade de maximizar as suas funções 

cognitivas e físicas, evitar o início da doença e incapacidade e aumentar o seu 

envolvimento/compromisso com a vida (e.g. a manutenção de atividades produtivas, de 

serviço social e de relações interpessoais) (Almeida, 2009).  

 

2.3| DADOS E REFERÊNCIAS 
 

A tabela que se segue sintetiza de forma esquemática a investigação nacional e 

internacional que tem vindo a ser desenvolvida, considerando a temática em análise e 

dando continuidade a um esquema previamente elaborado por Sofia Bispo, em 2012. São 

assim sistematizados os estudos encontrados sobre a associação entre as características do 

bairro e as variáveis sociodemográficas, alguns determinantes de saúde e de qualidade de 

vida. 

 

 

 



INTERAÇÃ  DO PLANEAMENTO URBANO COM O ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

 

 

 

50 

AUTORES ANO VARIÁVEIS ASSOCIAÇÃO  CARACTERÍSTICAS DO 
BAIRRO 

Brownson et al 2001 

Género 
 
 
Atividade Física 

SIM 
 
 

SIM 

Perceção das condições do 
bairro para a atividade física 
 
Perceção de suporte social do 
bairro e de presença de 
passeios e trilhos para 
caminhada 

Huston et al 2003 

 
Idade 
 
 
Nível de 
Escolaridade e 
Rendimento 
 
 
 
Atividade Física 
 
 
 
Atividade Física 

 
SIM 

 
 
 

SIM 
 
 
 
 

NÃO 
 
 
 

SIM 

Perceção de acesso a locais 
para atividade física e 
presença de passeios 
 
Perceção de acesso a locais 
para atividade física e 
presença de passeios, trilhos 
para caminhada e postes de 
luz 
 
Perceção de passeios e trilhos 
para caminhada 
 
Perceção de acesso e 
utilização de parques e 
jardins 

Bengoechea et al 2005 

 
Género 
 
 
 
 
Atividade Física 
 
Atividade Física 

 
SIM 

 
 

 
 

SIM 
 

NÃO 

Perceção de segurança e 
acesso a espaços e 
equipamentos para atividade 
física 
 
Perceção de suporte social do 
bairro 
 
Perceção de segurança e da 
presença de trilhos para 
caminhada 

De Bourdeaudhuij 
et al 

2005 

Idade e Nível de 
Escolaridade 
 
Atividade Física 

NÃO 
 
 

SIM 

Características do bairro 
 
 
Perceção de Suporte Social 
do bairro 

Burdette et al 2006 

Idade, Nível de 
Escolaridade, 
Rendimento, Índice 
de Massa corporal 
 
 Número de horas a 

 
SIM 

 
 

 
SIM (negativa) 

Perceção de Segurança 
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AUTORES ANO VARIÁVEIS ASSOCIAÇÃO  CARACTERÍSTICAS DO 
BAIRRO 

assistir televisão 

Wen et al 2006 
Autorrelato de 
saúde 

SIM Nível socioeconómico do 
bairro 

Yen et al 2006 

Fraca qualidade de 
vida, 
funcionamento 
físico e 
deterioração 
funcional física 

SIM 
Perceção de bairro 
problemático 

Santana et al 2008 

 
 
Estado Geral de 
Saúde 
 
 
Atividade Física 

SIM 
 
 

SIM (negativa) 
 
 

SIM 

Espaços Verdes 
 
Insegurança do bairro 
Vulnerabilidade da área de 
residência 
 
Espaços verdes 

 
 

Santos et al 
2008 

Atividade física 
moderada e 
atividade benéfica 
para a saúde 
 
Sexo feminino 
 
IMC 

 
SIM 

 
 

 
SIM 

 
NÃO 

 
Acesso ao destino e 
Ambiente Social 
 
 
Estética  
 
Estética 

Velasquez et al 2009 

Idade e Nível de 
Escolaridade 
 
 
Atividade Física 

NÃO 
 
 

 
SIM 

Características do bairro 
 
Perceção de suporte social, 
segurança, iluminação, 
estética, acessibilidade a 
recursos criativos e 
instalações para prática de 
atividade física 

Sallis et al 2009 Atividade física SIM 
Atividades recreativas de 
baixo custo 
Passeios 

Santos et al 2009 Caminhar SIM 

Infraestruturas 
Acesso ao destino 
Ambiente Social 
Estética   
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AUTORES ANO VARIÁVEIS ASSOCIAÇÃO  CARACTERÍSTICAS DO 
BAIRRO 

White et al 2010 

Programa de 
atividade física 
regular 
 
 
Atividades sociais, 
recreativas, 
profissionais e 
AVD's 

 
SIM  

 
 
 
 

SIM 

Parques, Zonas para 
caminhar, Parque para 
incapacitados e Acesso a 
transportes públicos  
 
Parques, Zonas para 
caminhar, Parque para 
incapacitados e Acesso a 
transportes públicos 

Soares et al 
 

2010 

Saúde mental 
 
 
Saúde física  

SIM 
 
 

SIM 

Estética e Segurança 
relativamente ao crime 
 
Segurança relativamente ao 
crime e Trânsito   

Gary-Webb et al 2011 

Depressão 
 
 
Status de Saúde 
 
 
Saúde Física e 
Global 

SIM 
 
 

SIM 
 
 

SIM (negativa) 

Bairro carenciado e 
problemático 
 
Nível socioeconómico do 
bairro 
 
Bairro carenciado 

Durand 2011 

 
Caminhar 
 
 
IMC 

 
SIM 

 
 

NÃO 

Tipos de habitação 
Uso variado de território  
Densidade habitacional 
Quantidade de espaços ao ar 
livre 

Koohsari et al 2011 
Conduzir por 
recreio 

SIM (Negativa) 
Acessibilidade pedonal do 
bairro  

King et al 2011 

Caminhar como 
transporte 
Atividade física 
moderada a 
intensa 
IMC 

SIM 
Acessibilidade pedonal do 
bairro  

Bispo 2012 

IMC 
Género 
Idade 
 
Nível de 
Escolaridade 
 
Rendimentos 
 

NÃO 
 
 
 

Acessibilidade pedonal do 
bairro 
 
Segurança 
 
Proximidade 
 
Estética 
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AUTORES ANO VARIÁVEIS ASSOCIAÇÃO  CARACTERÍSTICAS DO 
BAIRRO 

Atividade Física 
HTA 

Características Físicas do 
Bairro 

Friedman et al 2012 Qualidade de vida 

SIM 
 
 

NÃO 

Segurança  
Coesão social 
 
Acessibilidade pedonal 

Lee, Zegras e Ben-
Joseph 

2013 Caminhar 

SIM 
 
 
 

NÃO 

Uso misto de terrenos 
Boa conexão de ruas 
Acesso ao destino 
 
Acesso comércio 
Trânsito 

Christiansen et al 2014 

Utilização de 
transporte 
motorizado 
 
Caminhar 
 
Andar de bicicleta 

 
SIM (negativa) 

 
 

SIM 
 

SIM 

 
 
 
Acessibilidade pedonal bairro 

Kerr et al 2014 
Caminhar como 
transporte e como 
recreio 

 
SIM 

Índice de acessibilidade 
pedonal 
Proximidade a instalações 
recreativas 
Distância da costa 

Pouliou et al 2014 Obesidade NÃO 
Uso misto de terreno 
Densidade residencial 
Intersecções ruas 

Koohsari et al 2014 
Caminhar por 
recreio 

SIM 
 
 

NÃO 

Perceção de ambientes 
caminháveis  
 
 
Medição objetiva de 
ambientes caminháveis  

Duncan et al 2014 

IMC 
 
Caminhar 

NÃO 
 

SIM 

 
Acessibilidade pedonal 

Sundquist et al 2014 Diabetes tipo 2 NÃO Acessibilidade pedonal 
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AUTORES ANO VARIÁVEIS ASSOCIAÇÃO  CARACTERÍSTICAS DO 
BAIRRO 

Meyer et al 2014 

Estado 
socioeconómico 
 
Atividade física  
 
Auto perceção 
saúde  

SIM Segurança no bairro 

Van Holle et al 2014 

Caminhar como 
transporte 
 
Atividade física 
recreativa 
 
Atividade física 
moderada a 
intensa 

SIM 
 

 
NÃO 

 
 

SIM 

 
 
 
Acessibilidade pedonal 

Bracy et al 2014 Atividade física  

NÃO 
 
 

SIM 

Segurança (crime) 
Ambientes agradáveis  
 
Segurança trânsito  

Tuckel e Miczarski 2015 
Caminhar por 
recreio e como 
transporte 

SIM 
Perceção da acessibilidade 
pedonal  

King & Clarke 2015 

Educação  
Recursos 
financeiros  
Sexo 
Idade 
Raça/etnia 

SIM Acessibilidade pedonal 

Shibata et al 2015 

Ver televisão  
Género  
Idade 
Alterações 
mobilidade 
Estado profissional  

SIM 
 

 
NÃO 

Trânsito  
Presença de parques 
 
Lojas/ espaço interessante 
Caminhos/ segurança  
Passeios ciclovias 

Pratt et al 2015 
Nível educacional 
 
Atividade física  

SIM 
Acessibilidade pedonal 
 
Segurança  
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AUTORES ANO VARIÁVEIS ASSOCIAÇÃO  CARACTERÍSTICAS DO 
BAIRRO 

Sugiyama et al 2015 
Caminhar por 
recreio 

 
SIM 

Densidade residencial 
Acesso ao destino 
Estética  
Trânsito  
Segurança em relação a crime 

Marquet, Miralles-
Guasch 

2015 

Frequência de 
caminhadas 

 
Imobilidade 

 
Caminhar como 

forma de 
transporte 

 
Duração das 
caminhadas 

SIM 

Características físicas do 
espaço e acessibilidade 
pedonal 
 
Bairros que estimulam 
caminhadas curtas 

Tabela 3 - tabela de sintetização da investigação desenvolvida sobre acessibilidade península e indicadores de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3| MATERIAL E MÉTODOS            . 
 

 

 DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

 OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 TIPO DE ESTUDO 

 DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 DIMENSÕES A ESTUDAR 

 INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 FONTES DE DADOS E TÉCNICAS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 LIMITAÇÕES E VIÉS 

 

 

 

 

 

 
 

 



INTERAÇÃ  DO PLANEAMENTO URBANO COM O ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

 

 

 

57 

 

3.1| DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA 
 

De forma a facilitar a compreensão da problemática é apresentada uma estrutura 

esquemática que pretende sintetizar a informação recolhida na revisão da literatura, 

enquadrando as dimensões em análise na presente investigação. 

 

Figura 3 – Estrutura Esquemática das Variáveis em Análise  

 

Da análise do gráfico anterior são percetíveis os problemas identificados, quais as 

condicionantes impostas ao mesmo e de que forma diferentes determinantes interagem 

entre si e em relação com essas condicionantes. Encontram-se em destaque as duas 

variáveis abordadas na investigação: espaço físico, através da análise da acessibilidade 

pedonal percebida e qualidade de vida associada à saúde. 
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3.2| OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 
 

De acordo com a informação previamente apresentada, foram definidos para esta 

investigação os seguintes objetivos: 

1. Identificar qual o grau de acessibilidade pedonal percebido pelos adultos com 65 ou 

mais anos residentes no município de Setúbal nos bairros que habitam. 

2. Analisar as características sociodemográficas dos adultos com 65 ou mais anos 

residentes em Setúbal. 

3. Avaliar a associação entre as características sociodemográficas e o grau de 

acessibilidade pedonal percebido. 

4. Identificar quais os fatores que contribuem para a perceção menos positiva da 

acessibilidade pedonal. 

5. Analisar qual a qualidade de vida associada à saúde da amostra em análise. 

6. Avaliar o grau de correlação existente entre a acessibilidade pedonal percebido e a 

qualidade de vida associada à saúde dos adultos com 65 ou mais anos residentes em 

Setúbal. 

 

3.3| QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
 

De acordo com os objetivos previamente delineados, foram formuladas as seguintes 

questões de investigação: 

1. Qual o grau de acessibilidade pedonal percebido pelos adultos com 65 ou mais anos 

residentes em Setúbal nos bairros que habitam? 

2. Como se caracteriza sócio demograficamente a população de adultos com 65 ou 

mais anos residentes em Setúbal? 

3. Existirá associação entre as características sociodemográficas e o grau de 

acessibilidade pedonal percebido? 
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4. Quais os fatores que contribuem para a perceção menos positiva da acessibilidade 

pedonal? 

5. Qual a qualidade de vida associada à saúde da amostra em investigação? 

6. Qual o grau de correlação existente entre o grau de acessibilidade pedonal 

percebido e a qualidade de vida associada à saúde dos adultos com 65 ou mais anos 

residentes em Setúbal? 

 

3.4| TIPO DE ESTUDO 
 

Este estudo é um estudo observacional, descritivo, transversal e exploratório utilizando 

métodos quantitativos (questionários). 

O estudo é descritivo pois pretende descrever e explorar uma situação e é transversal 

porque foi realizado durante um período de tempo bem limitado de tempo. O objetivo dos 

estudos descritivos “consiste em descriminar os fatores determinantes ou conceitos que, 

eventualmente possam estar associados ao fenómeno em estudo” (Fortin 2003, citado por 

Costa, 2011). 

Foram utilizados para o efeito três questionários: 

- Caracterização sociodemográfica da população em estudo (Anexo II) 

- Perceção da Acessibilidade Pedonal para adultos em Idade Maior (PAP+65) (Anexo III) 

- EuroQoL- 5 Dimensions (EQ-5D) (Anexo IV) 

 

3.5| DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

A população é definida como sendo “(…) o conjunto de todos os sujeitos ou outros 

elementos de um grupo bem definido tendo em comum uma ou várias características 

semelhantes e sobre o qual assenta a investigação” (Fortin 2003, citado por Costa, 2011). 

Para a análise foi considerada a população residente no município de Setúbal com idade 

igual ou superior a 65 anos, perfazendo um total de 22 820 indivíduos (INE, 2015). Setúbal é 

sede de um município com 230,33 Km2 de área e 121 185 habitantes (INE, 2001), 

subdividido em 5 freguesias (União das freguesias de Setúbal; São Sebastião; Sado; Gâmbia, 
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Pontes e Alto da Guerra e Azeitão). A cidade está situada a 32 km a sudeste de Lisboa, na 

margem norte do rio Sado e é ladeada a Oeste pela Serra da Arrábida. A área urbanizada é 

de aproximadamente 10 km2. 

 

Figura 4- Mapa freguesias de Setúbal 

Fonte: site Câmara Municipal de Setúbal 

 

A população concentra-se fundamentalmente na cidade, apresentando as freguesias de 

Azeitão, Sado e Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra densidades populacionais 

significativamente baixas. O concelho de Setúbal concilia, no conjunto das cinco freguesias, 

características urbanas e rurais. 

Tendo em consideração que não seria possível estudar toda a população inicial, escolheu-

se uma amostra a partir da qual se poderiam retirar as conclusões a inferir a toda a 

população. Recorreu-se à técnica de amostragem não probabilística por conveniência. 

Para o efeito foi utilizado o software online de cálculo da amostra RaoSoft, Inc., 

adotando-se uma margem de erro de 5% e um intervalo de confiança a 95% (Anexo I). De 

acordo com o software, o tamanho da amostra n e a margem de erro são definidas por: 

 

x= Z(c/100)2r(100‐r) 

n= N x/((N‐1)E2 + x) 

E= Sqrt[(N ‐ n)x/n(N‐1)] 
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Onde N é o tamanho da população, r é a fração de respostas em que está interessado, e 

Z(c/100) é o valor crítico para o nível de confiança c. 

Este cálculo é baseado na Distribuição da Normal, e assume a existência de uma amostra 

superior a 30. 

Do cálculo realizado resulta uma amostra necessária de 378 indivíduos de forma a ser 

representativa para a população em estudo. Foi conseguida uma amostra de 394 indivíduos. 

 

Os questionários foram aplicados a indivíduos que frequentam centros de dia (2 centros 

de dia em diferentes localizações da cidade), atividades ocupacionais organizadas pela união 

das freguesias de Setúbal, atividades desportivas integradas no projeto “Des  r i a e  e 

em (Re)f r a” da câmara municipal de Setúbal, atividades desportivas a decorrer em I SS’s 

locais e alunos da Universidade Sénior de Setúbal (UNISETI). 

 

3.6| DIMENSÕES A ESTUDAR 
 

Tendo presente as características do estudo operacionalizaram-se as seguintes dimensões 

para a concretização dos objetivos da investigação: 

 Acessibilidade pedonal percebido 

 Perceção de cada uma das dimensões da acessibilidade pedonal 

o Condições Físicas do Bairro; 

o Estética; 

o Segurança; 

o Proximidade dos Destinos. 

 Qualidade de Vida Associada à Saúde 

 Aspetos sociodemográficos dos adultos com 65 ou mais anos residentes no 

município de Setúbal 

o Idade  

o Sexo 

o Habilitações Literárias 
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o Situação socioeconómica 

o Estado civil 

o Freguesia de Residência 

o Utilização de auxiliar de marcha 

 

3.7| INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 
 

Os instrumentos para a recolha de dados incluíram um conjunto de questionários 

repartidos em três partes, sendo a primeira constituída pelo questionário Perceção da 

Acessibilidade Pedonal para adultos em Idade Maior (PAP+65), a segunda parte constituída 

pelo questionário EuroQoL- 5 Dimensions (EQ-5D) e a terceira relativa à informação 

sociodemográfica.  

Validado para a população portuguesa em 2012 por Paisana-Morais et al, o questionário 

Perceção da Acessibilidade Pedonal para adultos em Idade Maior (PAP+65) tem a sua 

utilidade na avaliação da acessibilidade pedonal percebida em adultos maiores de 65 anos, 

quer em contexto de investigação quer de intervenção na promoção da atividade física. Este 

questionário apresenta a versão traduzida e adaptada para a língua portuguesa de um 

questionário que permite avaliar a acessibilidade pedonal em maiores de 65 anos, uma 

escala de 15 itens baseada na versão Australiana da NEWS.  

A escala de Perceção da Acessibilidade Pedonal para adultos na Idade Maior (PAP+65) é 

constituída por 13 itens que avaliam os seguintes indicadores: (1) distância entre a habitação 

e estabelecimentos comerciais, (2) outros locais de interesse e (3) proximidade de 

transportes públicos, (4) apreciação do grau de inclinação nas ruas, (5) existência de 

infraestruturas para os peões caminharem, (6) iluminação durante a noite, (7) presença de 

outras pessoas a caminhar nas ruas, (8) presença/ausência de espaços verdes, (9) apreciação 

estética percebida do bairro, (10) existência de passadeiras e sinalização para peões, (11) 

trânsito, (12) presença/ausência de instalações de lazer gratuitas ou de baixo custo e (13) 

segurança percebida do bairro (Paisana-Morais et al, 2014). Os itens integram um conjunto 

de 4 dimensões: Condições físicas do bairro, Estética, Segurança e Proximidade dos destinos. 

Os participantes são convidados a avaliar cada item numa escala numérica que varia de 1 

(discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente) (Paisana-Morais et al, 2014).  
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O questionário EuroQol-5 Dimensions (EQ-5D), pertencente a um grupo de instrumentos 

genéricos que pretendem medir Health-Related Quality of Life (HRQoL). Este é um 

instrumento genérico, desenvolvido a nível europeu, iniciando-se um esforço conjunto entre 

equipas de investigação de cinco países europeus, tendo sido traduzido para as respetivas 

línguas: holandês, inglês (UK), finlandês, norueguês e sueco, existindo de momento também 

noutras línguas (Abreu et al, 2005). A versão portuguesa do questionário EQ-5D foi finalizada 

em 1998, com base em normas de orientação definidas pelo Grupo EuroQol, incluindo os 

procedimentos de tradução e retroversão (Ferreira, Ferreira e Pereira, 2013). Apesar da sua 

larga utilização em Portugal a garantia de aceitabilidade, fiabilidade e validade só foram 

alcançadas em 2013 por Ferreira, Ferreira e Pereira. 

O EQ-5D caracteriza-se por ser autoadministrado (embora tal não se aplique no caso 

deste estudo) e suficientemente curto para ser utilizado em conjunto com outras medições 

(demora aproximadamente 1 minuto a ser aplicado), apresentando uma estrutura 

multidimensional e simples (Abreu et al, 2005). 

O EQ-5D é um questionário simples e geral, que pressupões duas formas de associar valor 

a um estado de saúde de uma pessoa (Ferreira, Ferreira e Pereira, 2013). A primeira é um 

sistema descritivo que define a qualidade de vida relativa à saúde (HR-QoL) em cinco 

dimensões (mobilidade, cuidados pessoais, atividades usuais, dor/desconforto e 

ansiedade/depressão), cada uma com três níveis de gravidade (1-nenhum problema/ 2-

algum problema/ 3-problema extremo). Classifica os inquiridos em 1 de 243 estados de 

saúde distintos, num código de cinco dígitos. Por exemplo, o estado 11111 indica sem 

problemas em todas as dimensões, enquanto o estado 33333 representa problemas sérios 

nas cinco dimensões (Abreu et al, 2005). O Índice Total EuroQol, que corresponde ao 

“ er a eir ” estado de saúde, baseia-se numa fórmula onde cada dimensão tem um peso 

diferente na avaliação da saúde (Abreu et al, 2005). A segunda oferece ao respondente a 

possibilidade de localizar o seu próprio estado de saúde numa escala visual analógica. 

Utilizando a técnica de medição direta, é solicitado ao respondente que trace uma linha 

entre a ‘caixa’ que representa o seu estado de saúde nesse momento e o termómetro EQ-

VAS de 0 a 100, considerando 0 o pior estado de saúde imaginável e 100 o melhor estado de 

saúde imaginável (Ferreira, Ferreira e Pereira, 2013). No entanto, é de realçar que esta 

escala visual analógica, apesar de ser um processo simples de atribuir valor, não permite 
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representar o compromisso entre quantidade e qualidade de vida (Nord, 1991, citado por 

Ferreira et al, 2013). 

Quando comparado com outras medições, apresenta algumas desvantagens como ter 

 ais “ issi    a a” e  er si   e ab ra   c      bje i    e ser u i iza   a e as e  

entrevistas presenciais (Abreu et al, 2005), o que não se tornou limitação na presente 

investigação. 

Relativamente ao questionário de caracterização sociodemográfica foram escolhidas 

como características a inquirir a idade, sexo, habilitações literárias, situação socioeconómica, 

estado civil, freguesia de residência e utilização de auxiliar de marcha. Do levantamento do 

estado da arte encontrou-se associação estatisticamente significativa entre a acessibilidade 

pedonal e a idade, sexo, habilitações literárias e situação socioeconómica. Apesar de não ter 

sido encontrada evidência da associação com a principal variável em análise, o estado civil é 

uma das características que, de acordo com o INS poderá influenciar estados de saúde. A 

freguesia de residência e a utilização de auxiliar de marcha são duas variáveis que 

contribuem para o acréscimo de informação à investigação que poderá facilitar futuras 

investigações.  

 

3.8| APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Este estudo é um estudo transversal exploratório, baseado na aplicação de 

questionários de autopreenchimento. Contudo, os questionários foram aplicados pelo 

investigador, de forma a minimizar a taxa de absentismo nas respostas e possíveis dúvidas 

de interpretação. 

A relevância da utilização dos questionários passa pela facilidade com que se interroga 

um elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. É desta forma 

possível realizar uma melhor gestão de recursos, quer humanos, quer financeiros. 

A autorização para a aplicação dos questionários foi obtida através das direções ou 

órgãos responsáveis das entidades onde a população alvo se encontra. Estas entidades 

foram previamente contactadas para obtenção de autorização para aplicação dos 

questionários e de informação relativa aos participantes (número e disponibilidade horária). 
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De forma a incluir na análise indivíduos de diferentes estratos sociais, com diferentes 

habilitações literárias e com diferentes condições urbanas, os questionários foram aplicados 

em diferentes locais da cidade de Setúbal minimizando possíveis vieses de seleção da 

amostra. Todavia não foi possível recolher amostra de duas freguesias do município: Azeitão 

e Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra. Estas são, contudo, duas freguesias com características 

essencialmente rurais. 

Cada conjunto de questionários fez-se acompanhar de uma carta de apresentação onde 

foram explicados os objetivos da análise, foi enfatizada a importância da participação no 

estudo e apresentadas as instituições envolvidas, sendo ainda garantido o anonimato (Anexo 

II). 

Eram requisitos exigíveis no preenchimento do questionário ter idade igual ou superior 

a 65 anos, possuir condições de colaboração na entrevista, ou seja ter capacidade de 

resposta verbal e orientação no espaço e no tempo e saber ler e escrever. 

A aplicação dos questionários decorreu entre os meses de Março e Maio de 2015.  

Considerando que o instrumento inicialmente escolhido para avaliar a qualidade de vida 

associada à saúde (SF-6D) não apresentava viabilidade por si só para caracterizar essa 

variável, foram excluídos dessa análise 48 questionários do total de 394 questionários 

aplicados. Estes 48 questionários representam o número de indivíduos a quem foi aplicado o 

SF-6D. 

 

3.9| FONTES DE DADOS E TÉCNICAS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

Para identificar as necessidades em saúde da população de maior idade no âmbito do 

planeamento urbano, houve necessidade de pesquisar e analisar diversas fontes de dados e 

de informação fidedignas, representativas da realidade em saúde da população e/ou 

ilustrativas da magnitude dos fatores ambientais associados à saúde e bem-estar da 

população. As principais fontes de informação foram dados populacionais da Direção Geral 

de Saúde. Igualmente importante foi o apuramento dos dados a nível nacional, para tal 

recorreu-se a estudos epidemiológicos de índole nacional e internacional obtidos junto do 

INE, PorData e Eurostat. Recorreu-se ainda a informação relativa a diversos estudos 
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publicados pela Organização Mundial de Saúde. Foram usados como motores de busca os 

sítios da pubMed, Web of Knowledge e B-On.  

 

3.10| ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

Os dados serão analisados quantitativamente, recorrendo ao software de tratamento 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21. Serão utilizadas 

metodologias de estatística descritiva, sendo calculadas médias, medianas, desvio padrão e 

intervalo de confiança a 95% para variáveis contínuas. Irá ser realizada uma análise das 

correlações, utilizando o coeficiente de correlação linear de Spearman (p ≤ 0,05) para as 

variáveis Qualidade de Vida Associada à Saúde, Perceção da Acessibilidade Pedonal e 

respetivas dimensões e características sociodemográficas.  

Foi ainda utilizado o software Microsoft Office Excel 2010 na construção de gráficos, 

tabelas e aplicação de fórmulas específicas para operacionalização de algumas variáveis.  

As dimensões de perceção da adequabilidade para caminhar, designadamente, condições 

físicas do bairro, estética, segurança e proximidade de destinos, bem como a pontuação 

total foram dicotomizadas em dois grupos: valores abaixo da mediana e valores iguais ou 

acima da mediana para analisar as perceções dos participantes face às dimensões (Bispo, 

2012). Este procedimento respeita o indicado pelos autores (Bispo, 2012). Foi ainda 

realizada a dicotomização da variável qualidade de vida associada à saúde através do mesmo 

método. 

 

3.11| LIMITAÇÕES E VIÉS  
 

Como principais limitações ao estudo podemos referir a população em causa, com todas 

as características específicas e condicionantes que dela advêm.  

Subsiste ainda possibilidade de presença de viés de seleção, uma vez que a seleção da 

amostra é feita por conveniência, e viés de confundimento, considerando que outros fatores 

não analisados poderão influenciar as respostas dos indivíduos, como o facto da aplicação 

dos questionários ter ocorrido num período de grande reestruturação urbana.  
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Há ainda a referir a exclusão de indivíduos na análise da qualidade de vida associada à 

saúde, o que não permitirá inferir resultados relativamente a toda a população para esta 

variável.  

Não foi possível fazer a análise comparativa entre as diferentes freguesias, uma vez que 

as amostras não são significativas para algumas delas. 
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4.1| CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRAFICA 
 

Dos 394 indivíduos considerados na amostra, 76,9% eram do sexo feminino e 23,1% do 

sexo masculino (Anexo V).  

A média de idades foi de 73,25 anos, variando no intervalo entre 65 e 93 anos. Os 

indivíduos foram agrupados em intervalos de faixas etárias: 247 (62,7%) no intervalo dos 65 

aos 74 anos de idade, 120 (30,5%) no intervalo de 75 a 84 anos e 27 (6,9%) com 85 ou mais 

anos de idade (Anexo V).  

Em relação ao grau de habilitações literárias, 51,5% afirmaram ter frequentado o 1º Ciclo 

do Ensino Básico, 6,6% o 2º Ciclo do Ensino Básico, 16,2% o 3º Ciclo do Ensino Básico, 14% o 

Ensino Secundário e 11,7% o Ensino Superior (Anexo V). 

A situação socioeconómica da amostra é essencialmente constituída por reformados 

(90,9%), 6,9% de domésticas e 2,3% de indivíduos empregados ou trabalhadores por conta 

própria (Anexo V). 

Quanto ao estado civil, 225 (57,1%) dos indivíduos são casados, 123 (31,2%) viúvos, 32 

(8,1%) divorciados e 14 (3,6%) solteiros (Anexo V). 

A maioria dos indivíduos inquiridos reside na União das Freguesias de Setúbal (56,1%), 

36% em São Sebastião e 7,9% na freguesia do Sado (Anexo V). 

Relativamente à utilização de auxiliar de marcha, apenas 11,2% dos indivíduos são 

utilizadores de qualquer instrumento (Anexo V). 

 

4.2| ACESSIBILIDADE PEDONAL PERCEBIDA 
 

Para a análise da acessibilidade pedonal percebida foi calculado o valor total, resultante 

da soma de todos os itens do questionário PAP+65. Obteve-se assim uma média de 37,56; 

mediana 37; desvio padrão 5,6 num mínimo de 24 e máximo de 51. 
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N 
Válido 394 

Ausente 0 

Média 37,563 

Mediana 37,000 

Mínimo 24,0 

Máximo 51,0 

 

Tabela 4- Total perceção da acessibilidade pedonal (PAP) 

 

Como forma de comparar as diferentes dimensões, procedeu-se à análise das suas 

médias. Assim verificou-se que a dimensão com média mais elevada foram as condições 

físicas do bairro (3,22) e a que obteve média mais baixa foi a estética (2,34).  

 
 Media_cond_f Media_estet Media_seg Media_prox 

N 
Válido 394 394 394 394 

Ausente 0 0 0 0 

Média 3,2152 2,3393 2,8316 2,9657 

Mediana 3,2000 2,3333 3,0000 3,0000 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

Tabela 5 - Médias das dimensões da Acessibilidade Pedonal 

 

 

Para analisar os dados foi feita a dicotomização em dois grupos, com ponto de corte na 

mediana (valores abaixo e valores iguais ou acima da mediana) da pontuação total e das 

dimensões condições físicas, estética, segurança e proximidade de destinos, tendo sido 

possível verificar que 54,6% dos participantes consideram que existe elevada adequabilidade 

do bairro para caminhar (Anexo VI), 60,2% acreditam que existem boas condições físicas, 

57,4% percecionam elevadas condições de estética, 50,8% consideram elevadas condições 

de segurança e 68,2% elevada proximidade de destinos no bairro (Tabela 6).  
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 Média Mediana DP % 

PONTUAÇÃO TOTAL PAP+65 

Valor igual ou acima da mediana 

37,56 37 5,6  

54,6 

CONDIÇÕES FÍSICAS DO BAIRRO 

Valor igual ou acima da mediana 

16,076 16 2,55  

60,2 

ESTÉTICA 

Valor igual ou acima da mediana 

7,018 7 2,27  

57,4 

SEGURANÇA 

Valor igual ou acima da mediana 

8,5 9 1,7  

50,8 

PROXIMIDADE DE DESTINOS 

Valor igual ou acima da mediana 

5,94 6 1,7  

68,2 

Tabela 6 - Dicotomização das dimensões da Acessibilidade Pedonal 

 

A análise da estatística descritiva de cada um dos itens da escala PAP+65 permite analisar 

de forma mais precisa quais as características do espaço físico do bairro que apresentam 

maiores limitações e aquelas que contribuiram para a melhor perceção da acesibilidade do 

bairro para caminhar (Tabela 7). 

 

 
Lojas Lugar

es 

Trans_

Pub 

Inclin Passei

os 

Ilumi

n 

Visibili

dade 

Esp_ver

des 

Coisas_int

eress 

Passad

eiras 

Trâns

ito 

Zona_rec

reio 

Criminal

idade 

Média 2,96 2,98 3,32 2,89 3,29 3,25 3,17 2,68 2,07 3,06 2,65 2,27 2,98 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

DP 0,971 0,925 0,754 0,907 0,836 0,770 0,729 0,981 0,900 0,827 0,843 0,996 0,801 
 

Tabela 7 - Média Itens da escala PAP+65 

 

4.3| CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E ACESSIBILIDADE PEDONAL 
PERCEBIDA 

 

Para avaliar a existência de associação entre o grau de Perceção da Adequabilidade do 

Bairro para Caminhar e as variáveis sociodemográficas foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman. Da análise observa-se apenas existência de forte associação estatisticamente 

significativa entre a variável habilitações literárias e o score total da PAP+65 (Tabela 8). 

Observa-se ainda forte associação entre as habilitações literárias e as dimensões estética e 
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proximidade e entre a freguesia de residência e a dimensão estética. Há ainda associação 

estatisticamente significativa entre as variáveis proximidade e sexo. 

  
Idade Sexo 

Hab. 
Literárias 

Sit. 
socioecono 

Estado 
Civil 

Freguesia 
Residência 

Aux. 
marcha 

Total 

PAP+65 

rsp 

P 
-0,01 

0,849 

-0,70 

0,168 
0,216

**

 

0,000 

-0,043 

0,393 

-0,077 

0,128 

0,082 

0,103 

-0,68 

0,176 

Cond Físicas 
rsp 

P 

0,064 

0,204 

-0,039 

0,434 

0,061 

0,229 

-0,064 

0,202 

-0,024 

0,634 

0,009 

0,862 

-0,067 

0,183 

Estética 
rsp 

P 
-0,015 
0,766 

0,024 
0,630 

0,138** 
0,006 

0,032 
0,528 

-0,053 
0,296 

0,155** 
0,002 

0,010 
0,847 

Segurança 
rsp 

P 
0,038 
0,449 

-0,073 
0,150 

0,044 
0,380 

0,036 
0,480 

0,036 
0,478 

0,040 
0,431 

-0,060 
0,232 

Proximidade 

rsp 

P -0,025 
0,621 

-

0,118
*
 

0,019 

0,193
**

 
0,000 

-0,029 
0,562 

-0,091 
0,070 

-0,073 
0,148 

-0,085 
0,090 

* A correlação é significativa no nível 0,05  

** A correlação é significativa no nível 0,01  

Tabela 8 - Correlação Acessibilidade Pedonal e Características Sociodemográficas  

 

4.4| FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A PERCEPÇÃO MENOS POSITIVA DA 
ACESSIBILIDADE PEDONAL 

 

Ao analisarmos as médias dos diferentes itens da PAP+65 na amostra onde a 

acessibilidade pedonal foi percecionada como menos positiva (total abaixo da mediana), 

observamos que o fator com média mais baixa foi a presença de coisas interessantes para 

vêr no bairro (1,7), seguida da existência de zonas de recreio grátis ou de baixo custo (1,72) e 

da presença de espaços verdes no bairro (2,23) contribuindo estes dois fatores para uma 

perceção menos positiva da acessibilidade pedonal nos adultos de 65 ou mais anos 

residentes no município de Setúbal. 
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idade 

Média 2,50 2,45 2,96 2,61 2,86 2,92 2,87 2,23 1,70 2,62 2,45 1,72 2,78 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

 
Tabela 9- Média Itens da escala para Scores Totais PAP+65 abaixo da mediana 
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Para avaliar quais os itens mais associados à perceção menos positiva da acessibilidade 

pedonal foi aplicada a regressão logística múltipla, tendo sido identificado como principal 

fator a presença de paragens de transportes públicos, seguida da presença de zonas de 

recreio grátis ou de baixo custo e da presença de coisas interessantes para vêr no bairro 

(Anexo VIII). Por outras palavras os indivíduos que percecionam mau acesso a paragens de 

transportes públicos têm probabilidade acrescida em 177.887 vezes de percepcionar 

negativamente a acessibilidade pedonal; os indivíduos que percepcionem a inexistência de 

zonas de recreio grátis ou de baixo custo apresentam um risco acrescido em 57.009 vezes de 

percepcionar negativamente a acessibilidade pedonal e indivíduos que percepcionem a 

inexistência de coisas interessantes para vêr no bairro apresentam um risco acrescido em 

43.442 vezes. 

 

4.5| QUALIDADE DE VIDA ASSOCIADA À SAÚDE 
 

Como mencionado previamente, dos 394 questionários foi possível apenas aplicar 346 

questionários de qualidade de vida associada à saúde (EQ-5D). Contudo, após aplicação da 

fórmula que nos descreve o estado de saúde da amostra foi possível obter uma média de 

0,48, com desvio padrão de 0,14, oscilando entre um mínimo de -0,14 e 0,65. Estes dados 

referem-se à aplicação da componente descritiva da EQ-5D. 

 

N 
Válido 346 

Ausente 48 

Média 0,4787 

Mediana 0,4580 

Moda 0,65 

Modelo padrão 0,14128 

Mínimo -0,14 

Máximo 0,65 
 

Tabela 10 - Qualidade de Vida associada à Saúde (EQ-5D)  
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Ao analisarmos os resultados obtidos pela aplicação da escala visual análoga constituinte 

da EQ-5D, verificamos que a média da qualidade de vida associada à saúde percebida é de 

66,54, com desvio padrão de 18,74, num mínimo de 10 e máximo de 100. 

 

N 
Válido 

Ausente 

346 

48 

Média 66,54 

Mediana 70,00 

Moda 50 

Modelo padrão 18,739 

Mínimo 10 

Máximo 100 

 
Tabela 11 - Qualidade de Vida associada à Saúde- EVA 

 

Apesar de não constituir um dos objetivos do estudo, foi aplicado o teste de Correlação 

de Spearman de forma a avaliar a associação entre as variáveis sociodemográficas e a 

Qualidade de Vida Associada à Saúde através do método descritivo da EQ-5D. 

 

  
Idade Sexo 

Hab. 
Literárias 

Sit. 
socioecono 

Estado 
Civil 

Freguesia 
Residência 

Aux. 
marcha 

EQ-

5D 

rsp 

P 
-0,216

**
 

0,000 

-0,208
**

 

0,000 

0,281
**

 

0,000 

-0,066 

0,218 

-0,165
**

 

0,002 

0,033 

0,543 

-0,345
**

 

0,000 

* A correlação é significativa no nível 0,05  

** A correlação é significativa no nível 0,01  

Tabela 12 - Correlação EQ-5D e Características Sociodemográficas  

 

 

4.6| CORRELAÇÃO ENTRE O GRAU DE ACESSIBILIDADE PERCEBIDO E A 
QUALIDADE DE VIDA ASSOCIADA À SAÚDE  

 

Para a avaliação da correlação entre o grau de acessibilidade pedonal percebido e a 

qualidade de vida associada à saúde foi aplicado o coeficiente de correlação de Spearman 

entre a média dos totais de cada escala (Anexo X). Obteve-se assim um valor de 0,219 
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(p<0,01), logo pode afirmar-se que existe associação estatisticamente significativa entre a 

qualidade de vida associada à saúde e a acessibilidade pedonal percebida, na amostra em 

análise. 

 

Correlações Spearman QVAS e PAP 
 Total EQ-5D Total PAP 

Rô de Spearman 

Total EQ-5D 

Correlações de coeficiente 
1,000 0,219** 

Sig. (2 extremidades) . 0,000 

N 346 346 

Total PAP 

Correlações de coeficiente 0,219** 1,000 

Sig. (2 extremidades) 0,000 . 

N 346 394 
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
Tabela 13 - Correlação de Spearman Qualidade de Vida associada à Saúde e acessibilidade Pedonal 

 

A correlação foi confirmada pela análise do quoeficiente de Pearson (tabela 14). 

 

Correlações de Pearson EQ-5D e PAP+65 
 Total EQ-5D Total PAP 

Total EQ-5D 

Correlação de Pearson 1 0,222** 

Sig. (2 extremidades)  ,000 

N 346 346 

Total PAP 

Correlação de Pearson 0,222** 1 

Sig. (2 extremidades) 0,000  

N 346 394 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
Tabela 14 - Correlação de Pearson Qualidade de Vida associada à Saúde e acessibilidade Pedonal 

 

Da análise da existência de correlação entre o score total da EQ-5D (componente 

descritiva) e as dimensões da PAP+65, observa-se associação estatisticamente significativa 

entre a qualidade de vida associada à saúde e as dimensões Proximidade de locais, 

Condições Físicas e Estética (Tabela 15). 
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  Condições 
físicas 

Estética Segurança 
Proximidade 

Locais 

EQ-5D 
rsp 

P 

0,114
*
 

0,034 

0,122
*
 

0,023 

-0,027 

0,617 

0,199
**

 

0,000 

* A correlação é significativa no nível 0,05  

** A correlação é significativa no nível 0,01  

 

Tabela 15 - Correlação Qualidade de Vida associada à Saúde e dimensões da acessibilidade Pedonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5| DISCUSSÃO 
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A presente análise partiu do princípio inerente de que diversos fatores do meio que 

envolvem o indivíduo afetam a sua saúde. O estudo descreve o grau de acessibilidade 

pedonal percebido pelos adultos com 65 ou mais anos residentes em Setúbal nos bairros 

que habitam, avalia a sua associação com características sociodemográficas e com a 

qualidade de vida associada à saúde.  

Apesar da amostra ser estatisticamente significativa para inferir resultados para a 

população em estudo poderão existir diferenças que não foram consideradas na análise. 

Assim, verificou-se um predomínio de indivíduos do sexo feminino, na faixa etária entre 65 e 

74 anos, com baixa instrução literária, casados, reformados e, maioritariamente, residentes 

na União das Freguesias de Setúbal. A maioria não é utilizador de qualquer auxiliar de 

marcha.   

Observou-se um score de 37,56 para o total da PAP+65, valor este que após 

dicotomização, se encontra acima da mediana (37), o que nos permite afirmar que a 

acessibilidade pedonal percebida pela população com 65 ou mais anos residente em Setúbal 

é maioritariamente positiva.  

Ao compararmos as diferentes dimensões, observou-se que as condições físicas do bairro 

(3,22) foi a dimensão com média mais elevada, sendo percebida como a dimensão que mais 

contribui para a perceção positiva acessibilidade pedonal, enquanto a estética obteve média 

mais baixa (2,34), contribuindo assim para as condicionantes à acessibilidade pedonal 

percebida. 

Da análise descritiva da amostra com perceção da acessibilidade pedonal abaixo da 

mediana, verificou-se que os fatores com menor média foram a presença de coisas 

interessantes para ver no bairro, a existência de zonas de recreio grátis ou de baixo custo e a 

presença de espaços verdes no bairro, podendo ser estes elementos onde será necessário 

maior intervenção para que os indivíduos percecionem mais positivamente a acessibilidade 

dos bairros que habitam para caminhar.  

Contudo, após aplicação do teste de regressão logística, verificou-se que os fatores que 

mais influenciam a perceção menos positiva da acessibilidade pedonal são a presença de 

paragens de transportes públicos, seguida da existência de zonas de recreio grátis ou de 
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baixo custo e da existência de coisas interessantes para vêr no bairro. Os fatores que mais 

influenciam a perceção menos positiva da acessibilidade pedonal, deverão ser aqueles onde 

se obtem maior score, de forma a inibir essa mesma perceção. Da análise das médias dos 13 

itens da escala, verificou-se que aqueles com melhor média foram  a presença de paragens 

de transportes públicos, seguida da existência de passeios no bairro e da iluminação 

noturna. Os 3 fatores que apresentaram piores médias foram a existência de coisas 

interessantes para ver no bairro, presença de zonas de recreio grátis ou de baixo custo e da 

existência de trânsito no bairro. Deste cruzamento de dados resulta a noção de que é fulcral 

planear intervenções sobre a existência de coisas interessantes para ver no bairro, presença 

de zonas de recreio grátis ou de baixo custo para que a acessibilidade pedonal seja 

percebida de forma mais positiva.  

À semelhança do fator previamente analisado, o fator trânsito obteve scores mais 

reduzidos, constituindo um elemento percecionado de forma negativa. Relativamente a este 

fator, o período de aplicação do questionário coincidiu com um período de reestruturação 

urbana com elevado número de obras públicas rodoviárias e alterações nos acessos 

rodoviários, o que poderá ter contribuído para os resultados obtidos.  

Considerando que a existência de coisas interessantes para ver é um fator de difícil 

intervenção pela sua subjetividade, identificam-se assim dois fatores para os quais é 

importante planear intervenções: a existência de zonas de lazer grátis ou de baixo custo e a 

presença de trânsito no bairro. Sugere-se assim, utilizando a metodologia de Avaliação do 

Impacto na Saúde, uma estrutura que mais facilmente permitirá um planeamento 

estratégico facilitador de melhores resultados em saúde para a população de maior idade de 

Setúbal (Anexo XII). 

Os dados analisados permitiram encontrar associação estatisticamente significativa entre 

a acessibilidade percebida do bairro para caminhar e as habilitações literárias de forma 

proporcional, ou seja, quanto maiores forem as habilitações literárias de que os indivíduos 

forem detentores, melhor será a sua perceção sobre a acessibilidade pedonal, à semelhança 

dos resultados dos estudos de King & Clarke (2015) e Pratt et al (2015). Observou-se ainda 

que quanto mais elevadas forem as habilitações literárias, melhores condições estéticas e 

maior proximidade dos locais de destino são percebidos. Estes dados são consistentes com 

outros estudos que encontraram associação entre habilitações literárias e acesso a locais 
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(Huston et al, 2003) e perceção de segurança (Burdette et al, 2006; Pratt et al, 2015). 

Existem contudo estudos onde não foi encontrada associação entre as características do 

bairro e as habilitações literárias (De Bourdeaudhuil et al, 2005; Velasquez et al, 2009).  

Relativamente à idade, não foi encontrada qualquer associação estatisticamente 

significativa entre esta variável e a acessibilidade do bairro para caminhar. Estes resultados 

são suportados pelos estudos de Bourdeaudhuij et al (2005), Velasquez et al (2009) e Bispo 

(2012) onde não foi encontrada associação entre a idade e as características do bairro. 

Outros estudos contudo encontraram associação entre a idade e a perceção de acesso a 

locais e passeios (Huston et al, 2003), perceção de segurança (Burdette et al, 2006), 

acessibilidade pedonal (King & Clarke, 2015) e o trânsito e presença de parques (Shibata et 

al, 2015). 

Os indivíduos do sexo masculino percecionam maior proximidade dos locais de destino. 

Estes dados são consistentes com os estudos de Brownson et al (2001), Huston et al (2003) e 

Bengoechea et al (2005). Outros estudos encontraram associação entre sexo feminino e 

perceção estética (Santos et al, 2008) e segurança (Bengoechea et al, 2005; Bennett et al, 

2007; Velasquez et al, 2009). 

Existe ainda forte associação entre a freguesia de residência e a dimensão estética. Esta 

associação poderá dever-se ao facto de as freguesias percebidas com valores mais elevados 

(União das Freguesias de Setúbal e Sado) serem locais com mais espaços verdes. 

Para a amostra estudada, os valores de qualidade de vida associada à saúde foram 

positivos quer para os resultados do componente descritivo do instrumento, quer para o 

score da escala visual análoga (66,5%). Observou-se que quanto maior a idade, menor a 

qualidade de vida associada à saúde. Indivíduos do sexo feminino apresentam pior qualidade 

de vida associada à saúde. Quanto maiores forem as habilitações literárias, maior é a 

qualidade de vida associada à saúde percebida. Indivíduos viúvos e divorciados percecionam 

pior qualidade de vida associada à saúde, assim como utilizadores de auxiliares de marcha.  

Após análise dos resultados podemos afirmar que melhores condições de acessibilidade 

pedonal percebida se encontram estatisticamente associadas a maior qualidade de vida 

associada à saúde. Estes resultados contrariam os resultados encontrados por Friedman et al 

(2012), onde não foi encontrada qualquer associação entre qualidade de vida e 
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acessibilidade pedonal. Outros estudos onde apontam para a existência de associação 

estatisticamente significativa entre qualidade de vida associada à saúde e nível 

socioeconómico do bairro (Balfour et al, 2002; Yen et al, 2006; Gary-Webb et al, 2011; Wen 

et al, 2006). 

Verificou-se ainda associação positiva entre as dimensões da acessibilidade pedonal 

percebida em análise e a qualidade de vida associada à saúde, com exceção da dimensão 

segurança, onde não foi encontrada qualquer associação, resultado este que contraria os 

obtidos nos estudos de Santana et al (2008) Friedman et al (2012) e Meyer et al (2014), onde 

a associação entre qualidade de vida e segurança foi encontrada. 
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Assume cada vez maior importância o planeamento de estratégias de saúde que visem a 

manutenção/ melhoria da qualidade de vida da população de maior idade. 

Há assim necessidade de planear políticas cada vez mais sensíveis às necessidades da 

comunidade e, mais especificamente, às necessidades de estratos populacionais mais 

frágeis, de forma integrada e integrante. 

Esse planeamento deverá ter em consideração todos os determinantes de saúde, 

incorporando estratégias com objetivos, indicadores e ações para o envelhecimento ativo, 

num ambiente de colaboração intersectorial (Faskunger, 2011). Essa colaboração deverá ser 

suportada por programas que apoiem a partilha de conhecimento e discursos reflexivos 

entre profissionais de saúde pública e planeadores (Barton & Grant, 2011). 

Dada a proximidade dos cidadãos, as autarquias encontram-se dotadas de todos os meios 

para garantir a qualidade de vida e o bem-estar da população, constituindo um forte apoio 

na diminuição da incapacidade funcional e da necessidade de cuidados de saúde da 

população de maior idade. 

Na medida do conhecimento do autor, este é um dos poucos estudos a associar a 

acessibilidade pedonal percebida com a qualidade de vida associada à saúde. Existem 

contudo outras análises a decorrer no país que, à semelhança do presente trabalho, 

pretendem recolher informação relativa à acessibilidade pedonal percebida, como é o caso 

dos estudos desenvolvidos por Mariana Almeida (2014). Considerando porém os 

instrumentos utilizados, a presente investigação apresenta maior aplicabilidade e posterior 

transferibilidade para outras regiões, implicando igualmente a participação ativa dos 

indivíduos. Outro estudo foi desenvolvido em 2006/2007 por Santana et al, com o objetivo 

de contribuir para o avanço do conhecimento das questões relativas à saúde urbana, através 

da aplicação novas metodologias de análise e avaliação (Avaliação de Impactos na Saúde) do 

meio físico e social na saúde das populações e das comunidades, sugerindo ações que 

permitam adequar o espaço urbano às necessidades atuais da população (físicas e de 

relação de grupos específicos e mais vulneráveis), potenciando a melhoria da qualidade de 

vida, bem-estar e saúde das populações e das comunidades.  

Conclui-se que a perceção de acessibilidade para caminhar no bairro nos adultos com 65 

ou mais anos residentes no município de Setúbal é maioritariamente positiva. 
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Foi encontrada associação estatisticamente significativa entre a acessibilidade pedonal 

percebida e as habilitações literária, sendo ainda de valorizar e de extrema importância para 

futuro planeamento a associação encontrada entre a variável freguesia de residência e a 

dimensão estética, percecionada de forma menos positiva na comparação das médias das 

dimensões. 

O fator segurança foi outro que também condicionou negativamente a perceção de 

acessibilidade para caminhar no bairro, mais especificamente o trânsito. Relativamente à 

dimensão estética, o fator que contribui de forma menos positiva foi a (in)existência de 

coisas interessantes para ver quando caminha no bairro e (in)existência de zonas de lazer 

grátis ou de baixo custo. Considerando que o primeiro fator é de extrema subjetividade, 

seria importante intervir sobre o segundo, planeando a construção de mais zonas de lazer 

grátis ou de baixo custo para a população.  

Na amostra, a Qualidade de Vida associada à saúde foi percecionada de forma positiva. 

Concluiu-se que a Qualidade de vida associada à saúde diminuía com o avançar da idade, o 

que reforça a necessidade de planeamento de estratégias promotoras da saúde para 

indivíduos com mais idade. 

Provou-se existir forte associação estatisticamente significativa entre a acessibilidade 

pedonal percebida e qualidade de vida associada à saúde, o que indica que intervenções 

sobre o planeamento urbano e a acessibilidade pedonal poderão ter impacto sobre a saúde 

da população de maior idade.  s resu  a  s c   r  a  assi   ue,  ara a      s a ribu  s 

i  i i uais, a i  u  cia   s  e er i a  es a bie  ais s bre a sa  e  a    u a      

e e a a,   semelhança das conclusões de outros autores em estudos similares.  

À semelhança do projeto desenvolvido por Santana et al (2008), são deixadas algumas 

sugestões de Avaliações do Impacto em Saúde (Anexo XII), assim como algumas propostas 

que poderão potenciar a influência positiva do meio sobre a saúde dos indivíduos de idade 

maior: 

1. Nos últimos anos o Município investiu, ainda que de forma indireta, na saúde da 

população através do reforço de espaços de recreio e lazer e no acesso pedonal por 

toda a cidade. Todavia, para a população de idade maior ainda é insuficiente a 

cobertura destes espaços, como ficou demonstrado.  
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2. As propostas apresentadas pretendem contribuir para a requalificação de Setúbal 

enquanto cidade saudável.    

3. Para que as propostas tenham impacto nos ganhos em saúde e encorajem a sua adoção 

ou adaptação por parte dos decisores e cidadãos, devem basear-se na evidência 

disponível.    

4. Sendo a insuficiência de zonas de lazer grátis ou de baixo custo no lugar de residência e 

de espaços verdes dois dos maiores problemas apontados pelos adultos de 65 ou mais 

anos, é necessário desenvolver ações/programas/políticas que tenham a capacidade de 

fazer germinar hábitos de caminhada nestes cidadãos.    

5. Utilizar modos de deslocação sustentáveis (incluindo o andar a pé e/ou de bicicleta até 

aos pontos de acesso aos transportes públicos) poderá ser conseguido se aumentar a 

segurança, conforto, limpeza e manutenção dos espaços públicos.    

6. As principais propostas de intervenção urbana são no sentido de incrementar a segurança 

relativa ao trânsito e acessibilidade nos espaços públicos    

7. Intervenções locais que melhorem a qualidade, segurança e conservação das ruas, dos 

espaços verdes urbanos potenciarão melhores estados de saúde física e mental.    

8. A prática de atividade física (formal e informal) proporcionada por espaços públicos 

seguros e atrativos capacita os idosos para a diminuição do excesso de peso e obesidade 

e melhora os seus estados emocionais.  

9. Só haverá envelhecimento saudável quando os residentes de Setúbal encontrarem no 

espaço de residência as condições que lhes permitam envelhecer em segurança. Ou 

seja, viver em espaços onde seja possível a interação social e a solidariedade 

intergeracional (versus isolamento social), a prática de atividade física (versus 

sedentarismo).  

10. É necessário desenvolver políticas que promovam o acesso a bens e serviços de 

qualidade, a espaços públicos adequados e com baixos níveis de poluição.  

11. A apresentação deste trabalho a entidades (CMS, entre outras) com responsabilidades 

no planeamento e no ordenamento do território permitirá demonstrar os efeitos das 

ações/programas/políticas locais de acessibilidade pedonal na qualidade de vida e saúde 

da população de idade maior da cidade de Setúbal. 
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Foram apresentadas de forma coerente as principais lacunas encontradas no município 

de Setúbal, relativamente à perceção da adequabilidade do bairro para caminhar, 

identificadas pelos seus habitantes com 65 ou mais anos, assumindo que o envolvimento da 

população é um passo natural a todos os níveis do planeamento urbano, assim como na 

implementação de programas que afetem a saúde e a qualidade de vida da população. 

De forma a complementar a análise, seria importante avaliar a existência ou não de 

associação estatística entre a qualidade de vida associada à saúde e alguns indicadores 

objetivos de acessibilidade pedonal, assim como a análise de outros fatores fundamentais 

enquanto determinantes de saúde, sejam eles comportamentais, ambientais ou sociais. 

Apesar de não se ter encontrado associação estatisticamente significativa entre a 

acessibilidade pedonal percebida e a freguesia de residência, possivelmente devido às 

dimensões das amostras díspares e não representativas, seria pertinente compreender 

possíveis diferenças entre freguesias geradoras de iniquidades, facilitando assim o 

planeamento a nível local.  

A presente análise deveria ainda ser repetida após término das obras de requalificação 

urbana que se têm vindo a verificar no município de Setúbal, de forma a perceber possíveis 

alterações e respetivo impacto sobre a saúde da população de idade maior.   

Seria ainda de considerar a aplicação dos instrumentos utilizados na presente análise em 

outros locais do país onde os índices de envelhecimento sejam elevados, analisando ainda o 

impacto da acessibilidade pedonal sobre determinantes e resultados em saúde. 
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ANEXO I | CÁLCULO AMOSTRAL 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 



ANEXO II | CONSENTIMENTO INFORMADO E QUESTIONÁRIO 
SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Eu Carmen da Silva Cruz, discente do 2º ano do Mestrado em Gest o da Sa de na 

Escola Nacional de Sa de P blica, Universidade Nova de Lisboa, estou neste momento 

a realizar a minha Disserta  o de Mestrado intitulada “Interac  o do Planeamento 

Urbano com o Envelhecimento Activo” tendo como objetivo principal conhecer o "grau" 

de acessibilidade e mobilidade pedonal percebido pelos idosos de Set bal nos bairros 

que habitam. 

A sua participa  o neste trabalho é fundamental e neste sentido gostaria de contar com 

o seu consentimento para que lhe possa fazer um inquérito por questionário. Os dados 

recolhidos ser o utilizados na presente investiga  o e apresentados na Escola Nacional 

de Sa de P blica. 

 

Consentimento da Participa  o da pessoa como sujeito 

Concordo em participar no inquérito por questionário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) e declaro ter compreendido os objectivos do que me foi proposto e 

explicado, tendo-me sido dada a oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o 

assunto e para as mesmas ter obtido respostas esclarecedoras. Foi-me garantido o 

sigilo das informa ões e que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento. 

 

 



 
 



ANEXO III | PAP+65 
 

Percepção da Acessibilidade Pedonal para Adultos em Idade Maior 

Gostaria de saber mais informações acerca do seu bairro. Quando me refiro a locais que 

estão próximos ou a curta distância quero dizer que estão a 10 -15 minutos de distância a pé 

da sua casa. Por favor, avalie até que ponto o Sr./ Sr.ª concorda com as seguintes 

afirmações:  

 Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Totalmente  

1. As lojas estão a uma distância curta e acessível da 
minha casa.  

1 2 3 4 

2. Existem muitos lugares onde posso ir que se situam a 
uma distância curta e acessível da minha casa.  1 2 3 4 

3. É fácil caminhar até uma paragem de transportes 
públicos (comboio, autocarro) a partir de minha casa.  1 2 3 4 

4. As ruas do meu bairro são inclinadas o que torna o 
meu bairro um local difícil para andar a pé.  

1 2 3 4 

5. Existem passeios na maioria das ruas da minha área 
de residência. 

1 2 3 4 

6. As ruas do meu bairro estão bem iluminadas à noite. 
1 2 3 4 

7. As pessoas que andam a pé no meu bairro podem ser 
facilmente vistas por outras pessoas a partir das suas 
casas.  

1 2 3 4 

8. Existem muitos espaços verdes na minha área de 
residência (árvores, arbustos, casas com jardim).  1 2 3 4 

9. Há muitas coisas interessantes para ver quando se 
anda a pé no meu bairro. 

1 2 3 4 

10. Existem passadeiras e sinalização para peões que 
ajudam as pessoas a atravessar as ruas mais 
movimentadas do meu bairro.  

1 2 3 4 

11. Existe tanto trânsito ao longo das ruas que estão 
próximas do meu bairro que torna difícil ou 
desagradável andar a pé.  

1 2 3 4 

12. A minha zona tem várias áreas de recreio grátis ou 
de baixo custo como parques, trilhos para caminhada, 
ciclovias, parques infantis e centros recreativos.  

1 2 3 4 

13. A taxa de criminalidade no meu bairro torna-o 
inseguro para andar a pé durante o dia.  

1 2 3 4 

 



ANEXO IV | EQ-5D 
 

Questionário EQ- 5D 

Assinale com um X, um quadrado de cada um dos seguintes grupos, indicando qual das 

afirmações descreve melhor o seu estado de saúde HOJE. 

 
MOBILIDADE 

(1) Não tenho problemas em andar  

(2) Tenho alguns problemas em andar  

(3) Tenho de estar na cama  

CUIDADOS PESSOAIS 

(1) Não tenho problemas em cuidar de mim  

(2) Tenho alguns problemas a lavar-me ou vestir-me  

(3) Sou incapaz de me lavar ou vestir sozinho/a  

ATIVIDADES HABITUAIS 

(1) Não tenho problemas em desempenhar as minhas atividades habituais  

(2) Tenho alguns problemas em desempenhar as minhas atividades habituais  

(3) Sou incapaz de desempenhar as minhas atividades habituais  

DOR/ MAL-ESTAR 

(1) Não tenho dores ou mal-estar  

(2) Tenho dores ou mal-estar moderados  

(3) Tenho dores ou mal-estar extremos  

ANSIEDADE/ DEPRESSÃO 

(1) Não estou ansioso/a ou deprimido/a  

(2) Estou moderadamente ansioso/a ou deprimido/a  

(3) Estou extremamente ansioso/a ou deprimido/a  

Copyright© EuroQol Group 
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Questionário EQ- VAS 

Gostaria de saber como está o seu estado de saúde HOJE. A escala está numerada de 0 a 

100. 100, significa o melhor estado de saúde imaginável; 0, o pior estado de saúde 

imaginável. Marque na escala a localização que melhor representa a sua saúde HOJE. 

 

 
 

Escreva, por favor, o número que marcou na escala no quadrado que se segue:   
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ANEXO V | CARATERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES: ESTATÍSTICA DESCRITIVA 
 

Estatísticas 

Idade   

N 
Válido 394 

Ausente 0 

Média 73,25 

Mediana 72,00 

Moda 65 

Modelo padrão 6,616 

Mínimo 65 

Máximo 93 

 

Idade agrupada 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

entre 65 e 74 anos 247 62,7 62,7 62,7 

entre os 75 e os 84 anos 120 30,5 30,5 93,1 

85 ou mais anos 27 6,9 6,9 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 

Sexo 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Masculino 91 23,1 23,1 23,1 

Feminino 303 76,9 76,9 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 

Habilitações Literárias 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Sabe ler e escrever/ 1º 

ciclo 

203 51,5 51,5 51,5 

2º ciclo Ensino Básico (6º 

ano) 

26 6,6 6,6 58,1 

3º ciclo Ensino Básico (9º 

ano) 

64 16,2 16,2 74,4 

Ensino Secundário 55 14,0 14,0 88,3 

Ensino Superior 46 11,7 11,7 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 



 

Situação Socio-economica 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

empregado 9 2,3 2,3 2,3 

reformado 358 90,9 90,9 93,1 

doméstica 27 6,9 6,9 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 

 

Estado Civil 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

solteiro 14 3,6 3,6 3,6 

casado 225 57,1 57,1 60,7 

viuvo 123 31,2 31,2 91,9 

divorciado 32 8,1 8,1 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 

 

Freguesia de residência 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

São Sebastião 142 36,0 36,0 36,0 

União das Freguesias de 

Setúbal 

221 56,1 56,1 92,1 

Sado 31 7,9 7,9 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 
 

Auxiliar de marcha 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não 350 88,8 88,8 88,8 

Sim 44 11,2 11,2 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 

 



 
ANEXO VI | DICOTOMIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO TOTAL PAP+65 

 
 

Estatísticas 

Dicomotização Acessibilidade 

N 
Válido 394 

Ausente 0 

 

 

Dicomotização Acessibilidade 

 
Frequência Porcentual Porcentag 

válida 

Porcentag 

acumulativa 

Válido 

igual ou acima mediana 

(boa acessibilidade) 

215 54,6 54,6 54,6 

abaixo da mediana (má 

acessibilidade) 

179 45,4 45,4 100,0 

Total 394 100,0 100,0 
 

 

 

 
ANEXO VII | ASSOCIAÇÃO ACESSIBILIDADE PEDONAL E VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS: COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE SPEARMAN 
 

 

Estatísticas descritivas 

 
Média Desvio padrão N 

Total PAP 37,563 5,5778 394 

Idade 73,25 6,616 394 

Sexo ,77 ,422 394 

Habilitações Literárias 2,28 1,489 394 

Situação Socio-economica 1,05 ,299 394 

Estado Civil 1,44 ,694 394 

Freguesia de residência ,72 ,601 394 

Auxiliar de marcha ,11 ,315 394 



Correlações 

 
Total PAP Idade Sexo Habilit

ações 

Literár

ias 

Situaçã

o Socio-

econom

ica 

Estado 

Civil 

Fregues

ia de 

residên

cia 

Auxiliar de 

marcha 

Total PAP 

Correlação de 

Pearson 

1 -,033 -,063 ,228
**
 -,064 -,084 ,060 -,078 

Sig. (2 extremidades) 
 

,507 ,209 ,000 ,203 ,097 ,237 ,123 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

Idade 

Correlação de 

Pearson 

-,033 1 ,056 -,262
**
 ,088 ,284

**
 -,062 ,391

**
 

Sig. (2 extremidades) ,507 
 

,264 ,000 ,081 ,000 ,223 ,000 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

Sexo 

Correlação de 

Pearson 

-,063 ,056 1 -,149
**
 ,124

*
 ,217

**
 -,026 ,022 

Sig. (2 extremidades) ,209 ,264 
 

,003 ,014 ,000 ,600 ,660 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

Habilitações 

Literárias 

Correlação de 

Pearson 

,228
**
 -,262

**
 -,149

**
 1 -,126

*
 -,148

**
 ,093 -,191

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,003 
 

,013 ,003 ,065 ,000 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

Situação Socio-

economica 

Correlação de 

Pearson 

-,064 ,088 ,124
*
 -,126

*
 1 ,038 -,013 ,027 

Sig. (2 extremidades) ,203 ,081 ,014 ,013 
 

,452 ,795 ,597 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

Estado Civil 

Correlação de 

Pearson 

-,084 ,284
**
 ,217

**
 -,148

**
 ,038 1 -,026 ,182

**
 

Sig. (2 extremidades) ,097 ,000 ,000 ,003 ,452 
 

,606 ,000 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

Freguesia de 

residência 

Correlação de 

Pearson 

,060 -,062 -,026 ,093 -,013 -,026 1 -,075 

Sig. (2 extremidades) ,237 ,223 ,600 ,065 ,795 ,606 
 

,136 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

Auxiliar de 

marcha 

Correlação de 

Pearson 

-,078 ,391
**
 ,022 -,191

**
 ,027 ,182

**
 -,075 1 

Sig. (2 extremidades) ,123 ,000 ,660 ,000 ,597 ,000 ,136 
 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

 
 



Correlações não paramétricas 
 

Correlações 

 
Total 

PAP 

Idade Sexo Habilitaç

ões 

Literária

s 

Situação 

Socio-

economi

ca 

Estado 

Civil 

Freguesi

a de 

residênci

a 

Auxiliar 

de 

marcha 

Rô de 

Spearman 

Total PAP 

Correlações de 

coeficiente 

1,000 -,010 -,070 ,216
**
 -,043 -,077 ,082 -,068 

Sig. (2 

extremidades) 

. ,849 ,168 ,000 ,393 ,128 ,103 ,176 

N 

394 394 394 394 394 394 394 394 

Idade 

Correlações de 

coeficiente 

-,010 1,000 ,040 -,277
**
 ,094 ,339

**
 -,049 ,321

**
 

Sig. (2 

extremidades) 

,849 . ,424 ,000 ,063 ,000 ,329 ,000 

N 

394 394 394 394 394 394 394 394 

Sexo 

Correlações de 

coeficiente 

-,070 ,040 1,000 -,165
**
 ,126

*
 ,244

**
 -,013 ,022 

Sig. (2 

extremidades) 

,168 ,424 . ,001 ,013 ,000 ,803 ,660 

N 

394 394 394 394 394 394 394 394 

Habilitações 

Literárias 

Correlações de 

coeficiente 

,216
**
 -

,277
**
 

-

,165
**
 

1,000 -,131
**
 -,167

**
 ,116

*
 -,193

**
 

Sig. (2 

extremidades) 

,000 ,000 ,001 . ,009 ,001 ,022 ,000 
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N 

394 394 394 394 394 394 394 394 

Situação Socio-

economica 

Correlações de 

coeficiente 

-,043 ,094 ,126
*
 -,131

**
 1,000 ,050 -,004 ,028 

Sig. (2 

extremidades) 

,393 ,063 ,013 ,009 . ,324 ,943 ,575 

N 

394 394 394 394 394 394 394 394 

Estado Civil 

Correlações de 

coeficiente 

-,077 ,339
**
 ,244

**
 -,167

**
 ,050 1,000 -,035 ,208

**
 

Sig. (2 

extremidades) 

,128 ,000 ,000 ,001 ,324 . ,485 ,000 

N 

394 394 394 394 394 394 394 394 

Freguesia de 

residência 

Correlações de 

coeficiente 

,082 -,049 -,013 ,116
*
 -,004 -,035 1,000 -,093 

Sig. (2 

extremidades) 

,103 ,329 ,803 ,022 ,943 ,485 . ,065 

N 

394 394 394 394 394 394 394 394 

Auxiliar de 

marcha 

Correlações de 

coeficiente 

-,068 ,321
**
 ,022 -,193

**
 ,028 ,208

**
 -,093 1,000 

Sig. (2 

extremidades) 

,176 ,000 ,660 ,000 ,575 ,000 ,065 . 

N 394 394 394 394 394 394 394 394 



ANEXO VIII | FATORES ASSOCIADOS À PERCEÇÃO MENOS POSITIVA DA 
ACESSIBILIDADE PEDONAL: REGRESSÃO LOGÍSTICA MÚLTIPLA 
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Bloco 1: Método = Enter



 

 
 

 
 
 



Variáveis na Equação 
 

 
 



 

 
 



ANEXO IX | QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE: ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA 
 

 

Estatísticas 

Dicotomização EQ-5D   

N 
Válido 346 

Ausente 48 

 

 

Dicotomização EQ-5D 

 
Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

abaixo mediana 108 27,4 31,2 31,2 

= ou sup mediana 238 60,4 68,8 100,0 

Total 346 87,8 100,0 
 

Ausente Sistema 48 12,2 
  

Total 394 100,0 
  

 

 

Estatísticas 

EVA saúde   

N 
Válido 346 

Ausente 48 

Média 66,54 

Mediana 70,00 

Moda 50 

Mínimo 10 

Máximo 100 

 
 
 
 
 

ANEXO X | ASSOCIAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A 
SAÚDE E ACESSIBILIDADE PEDONAL PERCEBIDA: COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO DE SPEARMAN 
 

 

Estatísticas descritivas 

 
Média Desvio padrão N 



Total PAP 37,563 5,5778 394 

Total EQ-5D ,4787 ,14128 346 

 
 

Correlações 

 
Total PAP Total EQ-5D 

Total PAP 

Correlação de Pearson 1 ,222
**
 

Sig. (2 extremidades) 
 

,000 

N 394 346 

Total EQ-5D 

Correlação de Pearson ,222
**
 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 
 

N 346 346 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 
 
 
 
Correlações não paramétricas 
 

Correlações 

 
Total PAP Total EQ-5D 

Rô de Spearman 

Total PAP 

Correlações de coeficiente 
1,000 ,219

**
 

Sig. (2 extremidades) . ,000 

N 394 346 

Total EQ-5D 

Correlações de coeficiente ,219
**
 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 . 

N 346 346 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO XI | PRIORIZAÇÃO DOS FATORES DETERMINANTES DA 
ACESSIBILIDADE PEDONAL PARA IDOSOS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO EM 

SAÚDE 
 

Enquadramento da Acessibilidade Pedonal através da aplicação da metodologia de grelha 

de análise para a priorização de problemas de saúde. (Adaptado de: Pineault, 2012 citado 

por Gonçalves, 2014) 

 

 

 

 

Aplicação da metodologia de comparação por pares para a priorização das dimensões da 

acessibilidade pedonal (Adaptado de Gonçalves, 2014). 

 

Dimensões Comparação por pares Classificação 

A – Condições Físicas do Bairro A A A A A = 1 

 - B C D  

B – Estética B B B B B = 5 

 - - C D  

C – Segurança C C C C C = 3 

 - - - D  

D – Proximidade  D D D D D = 4 

 - - - -  

 



Pela análise da tabela resulta que as dimensões estabelecidas para intervenção prioritária 

foram a estética, seguida da proximidade aos destinos no bairro. 

Se a análise considerar os itens da escala de avaliação da Percepção da acessibilidade 

Pedonal, poder-se-á planear estratégias mais direcionadas, potenciadoras de modificações 

nas dimensões e, consequentemente refletindo-se em melhorias na qualidade de vida e 

saúde dos adultos de idade maior. 

 

Dimensões Comparação por pares Classificação 

A – Distância a lojas A A A A A A A A A A A A A A = 7 

 - B C D E F G H I J K L M  

B – Proximidade a locais de 
necessidade 

B B B B B B B B B B B B B B = 5 

 - - C D E F G H I J K L M  

C – Acesso paragem de TP C C C C C C C C C C C C C C = 0 

 - - - D E F G H I J K L M  

D – Inclinação das Ruas D D D D D D D D D D D D D D = 8 

 - - - - E F G H I J K L M  

E- Existência de Passeios E E E E E E E E E E E E E E = 1 

 - - - - - F G H I J K L M  

F- Iluminação Noturna F F F F F F F F F F F F F F = 2 

 - - - - - - G H I J K L M  

G- Visibilidade pelos vizinhos G G G G G G G G G G G G G G = 3 

 - - - - - - - H I J K L M  

H- Espaços Verdes H H H H H H H H H H H H H H = 9 

 - - - - - - - - I J K L M  

I- Coisas interessantes I I I I I I I I I I I I I I = 12 

 - - - - - - - - - J K L M  

J- Passadeiras e Sinalização Peões J J J J J J J J J J J J J J = 4 

 - - - - - - - - - - K L M  

K- Trânsito K K K K K K K K K K K K K K = 10 

 - - - - - - - - - - - L M  

L- Zonas de recreio grátis ou baixo 
custo 

L L L L L L L L L L L L L L = 11 

 - - - - - - - - - - - - M  

M- Criminalidade M M M M M M M M M M M M M M = 6 

 - - - - - - - - - - - - -  

 

Pela análise da tabela resulta que as dimensões estabelecidas para intervenção prioritária 

foram a coisas interessantes para vêr no bairro, seguida da existência de zonas de recreio 

grátis ou de baixo custo, trânsito e existência de espaços verdes.  



 

Considerando a dificuldade de intervenção sobre o iten coisas interessantes para vêr no 

bairro, dada a subjetividade deste fator, sugerem-se 2 avaliações de impacto em saúde para 

os outros dois elementos do espaço urbano prioritários 

 

 

Avaliação do Impacto na Saúde (AIS) da população de 65 ou mais anos de Setúbal da 

existência de zonas de lazer grátis ou de baixo custo no bairro 

 

 

               ETAPAS                                                       OBJETIVOS 

 
 

 

Identificação 

A AIS é uma metodologia adequada para assegurar que os aspetos relativos à 
saúde são alcançados de forma efetiva através do Planeamento  de zonas de 

lazer grátis ou de baixo custo urbanas 

Rastreio 

Aplicando o questionário PAP+65 à população de idade maior da cidade de 
Setúbal é possível inferir a influência da existência de zonas de lazer grátis ou de 
baixo custo no bairro na qualidade de vida associada à saúde desta população 

Avaliação 
60,4% dos adultos de 65 ou mais anos residentes em Setúbal afirma não 
existirem zonas de lazer grátis ou de baixo custo no bairro que habitam 

Recomendações 

Reestruturar a rede de zonas de lazer grátis ou de baixo custo, assegurando um 
aumento da oferta, melhoria de alguns atributos (conservação, qualidade 

ambiental e segurança), adaptação à prática de atividade física e partilha social 

Envolvimento com 
decisores e 
população 

Informar a CM Setúbal dos resultados da avaliação da existência de zonas de 
lazer grátis ou de baixo custo no bairro e apresentar os impactos na promoção da 

saúde, através da alteração de comportamentos 

Monitorização e 
Avaliação 

Após a implementação de algumas alterações propostas, devem ser medidos os 
efeitos sobre a saúde, utilizando novamente o questionário EQ-5D 



 

Avaliação do Impacto na Saúde (AIS) da população de 65 ou mais anos de setúbal da 

existência de trânsito no bairro 

 

               ETAPAS                                                       OBJETIVOS 

 
 

 

 

Identificação A AIS é uma metodologia adequada para assegurar que os aspetos 
relativos à saúde são alcançados de forma efetiva através do 

Planeamento da Segurança Rodoviária devido ao trânsito 

Rastreio Aplicando o questionário PAP+65 à população de idade maior da cidade 
de Setúbal é possível inferir a influência da existência de trânsito no 

bairro na qualidade de vida associada à saúde desta população 

Avaliação 

42,9% dos adultos de 65 ou mais anos residentes em Setúbal afirma 
existir trânsito no bairro que habitam; 

Existe associação estatisticamente significativa entre o trânsito e a 
QVRS; 

Os indivíduos que afirmam que no seu bairro não existe trânsito 
apresentam QVRS superior na ordem de 3%. 

Recomendações Reestruturar a Rede Rodoviária assegurando a diminuição do trânsito no 
município de Setúbal 

Envolvimento com 
decisores e população 

Informar a CM Setúbal e PSP dos resultados da avaliação da percepção 
de existência de trânsito e apresentar os impactos da diminuição do 

trânsito na promoção da saúde 

Monitorização e Avaliação 
Após a implementação de algumas alterações propostas, devem ser 

medidos os efeitos sobre a saúde, utilizando novamente o questionário 
EQ-5D 


