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ASSOCIAÇÃO ENTRE COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E HISTÓRICO DE INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES EM IDOSOS COMUNITÁRIOS 

A população idosa apresenta as maiores taxas de internações hospitalares, as quais oneram o sistema de saúde e
aumentam o risco de limitações funcionais e mortalidade. O comportamento sedentário (CS) tem sido considerado
um fator de risco para internações hospitalares em idosos, no entanto, o conhecimento do tipo de CS pode
repercutir de forma diferenciada sobre diferentes desfechos em saúde. O CS está associado a condições crônicas de
saúde, obesidade, redução da autoestima, aumento do risco de doenças cardiovasculares, declínio funcional e
alterações no sono. O CS também está associado ao aumento da dor musculoesquelética e aumento do risco de
mortalidade. Entretanto, a associação entre as diferenças tipologias de CS e histórico de internação hospitalar
permanece desconhecida. Entretanto, a associação entre as diferenças tipologias de CS e histórico de internação
hospitalar permanece desconhecida. O conhecimento da magnitude dessa associação deve ser investigado para
proposição de estratégias que auxiliem na redução desse comportamento.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Verificar a associação entre as diferentes tipologias do CS e o histórico de internação hospitalar em idosos
brasileiros.

Estudo transversal, com 43.554 idosos comunitários participantes da Pesquisa Nacional de Saúde (2019). O projeto
foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob número: 3,529,376.

O CS superior a 6 horas esteve associado a maiores chances de internação hospitalar em idosos
comunitários. Estes achados reforçam a necessidade de redução no tempo gasto em CS, principalmente no
tempo despendido em frente à televisão.

CS na televisão CS de lazer (computador, tablets e celulares)

CS total (CS na televisão + CS de lazer)

O CS foi categorizado em: < 3 horas, 3 a 6 horas e > 6 horas diárias. A variável desfecho foi o histórico de internação
hospitalar nos últimos 12 meses (sim e não). Para verificar a associação, foi realizada análise de regressão logística
multivariável, onde foram utilizados como ajustes: gênero, escolaridade, faixa etária, presença de multimorbidade e
atividade física.

Comportamento Sedentário

Histórico de Internação Hospitalar

Bruta Ajustada a

OR (IC 95%) OR (IC 95%)

CS na televisão

< 3 horas 1.00 1.00

3-6 horas 1.17 (1.04; 1.32) 1.10 (0.98; 1.24)

> 6 horas 1.58 (1.38; 1.81) 1.38 (1.20; 1.60)

CS de lazer

< 3 horas 1.00 1.00

3-6 horas 0.96 (0.74; 1.23) 1.02 (0.78; 1.34)

> 6 horas 0.91 (0.63; 1.32) 0.98 (0.67; 1.45)

CS total

< 3 horas 1.00 1.00

3-6 horas 1.17 (1.04; 1.32) 1.11 (0.98; 1.25)

> 6 horas 1.46 (1.29; 1.66) 1.33 (1.17; 1.52)

A prevalência de internações hospitalares entre a amostra foi de 10.7% (IC 95%: 10.3; 11.0).
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