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"Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar 

que somos pérolas únicas no teatro da vida e 

entender que não existem pessoas de sucesso e 

pessoas fracassadas. O que existem são pessoas que 

lutam pelos seus sonhos ou desistem deles." 

 (Augusto Cury) 

 



RESUMO 

A pessoa idosa é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

estágio de vida de indivíduos com 65 anos de idade ou mais, nos países 

desenvolvidos, e 60 anos de idade ou mais, para os países em 

desenvolvimento. Esta população tem apresentado um crescimento médio 

entre 2,5% e 3% ao ano, enquanto o incremento anual da população mundial é 

de 1,7%. Nas últimas três décadas, a população vem envelhecendo em ritmo 

mais acelerado também nos países em desenvolvimento, onde se verifica uma 

elevação três vezes maior no número de idosos que nos países do Primeiro 

Mundo. Objetivo: Avaliar o comprometimento na renda do idoso com 

medicamento e alimentação. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 

transversal, descritiva, de natureza qualitativa e quantitativa. Os dados foram 

coletados a partir das respostas do idoso a questionário específico e das fichas 

cadastrais das famílias acompanhadas na Unidade de Saúde da Família. O 

preço dos alimentos foi pesquisado em locais de venda do bairro em que a 

USF funciona. A mensuração dos gastos com medicamentos foi realizada 

considerando as informações do entrevistado acerca do gasto com 

medicamento no mês anterior à entrevista, transformado o valor referido em 

proporção do Salário Mínimo (SM). Os resultados mostram um 

comprometimento médio de 10,2% da renda dos idosos com 1 SM em gasto 

com medicamentos, assim como, 20,9% de gastos com alimentação 

necessária ao suprimento de suas necessidades energéticas. 

Aproximadamente, metade dos idosos não tem despesa com medicamentos, 

enquanto cerca de 1/5 dos idosos comprometem 1/3 do salário com 

medicamentos. 

  

Palavras-chave: Renda do idoso. Comprometimento na renda do idoso. Saúde do 

idoso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Eu? Vou vivendo sem retroceder no tempo 
 Choro sozinho, quando vou ascender o fogão 
 Falta tudo, arroz, feijão, alimento 

 E o remédio, não consigo pagar não.  

(Tânia Camargo) 

 

O texto acima retrata os sentimentos de solidão e esmorecimento de 

idosos submetidos a baixas condições socioeconômicas.  

A pessoa idosa é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como estágio de vida de indivíduos com 65 anos de idade ou mais, nos países 

desenvolvidos, e 60 anos de idade ou mais, nos países em desenvolvimento 

(ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE, 2005). O envelhecimento tem 

sido alvo de atenção de pesquisadores, epidemiologistas e estatísticos, em 

nível nacional e internacional, revelando o crescimento desta população, a qual 

tem apresentado um crescimento médio entre 2,5% e 3% ao ano, enquanto o 

incremento anual da população mundial é de 1,7%. Nas últimas três décadas, a 

população vem envelhecendo em ritmo mais acelerado também nos países em 

desenvolvimento, onde se verifica uma elevação três vezes maior no número 

de idosos que nos países do Primeiro Mundo (ORGANIZACION 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 1994). 

 Campos (2000) relata que o envelhecimento, apesar de ser um 

processo natural, submete o organismo a diversas alterações anatômicas e 

funcionais, com repercussões nas condições de saúde e nutrição do idoso. 

Muitas dessas mudanças são progressivas, ocasionando efetivas reduções na 

capacidade funcional, desde a sensibilidade para os gostos primários até os 

processos metabólicos do organismo. Neste sentido, políticas são necessárias 

para promover a manutenção da capacidade funcional do idoso, permitindo sua 

integração e participação ativa na comunidade (SAYEG, 2006).  

No Brasil, a insuficiência financeira da grande maioria da população 

idosa, dependente de aposentadorias e/ou pensões, por vezes comprometidas 

com a aquisição de medicamentos, favorece a monotonia alimentar e a 
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aquisição de alimentos de menor custo, ficando em segundo plano o valor 

nutricional (MARQUES, 2007). 

Embora o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda não 

tenha o histórico da participação dos idosos nas finanças do domicílio nas 

décadas passadas, a economista do Instituto Bárbara Cobo Soares (Redação 

O Estado do Paraná, 2009) diz que: 

 

 “... em cenários de alto desemprego e trabalho informal, 
os rendimentos fixos das aposentadorias ganham peso. Muitas 
vezes, a aposentadoria dos idosos é a única renda fixa com que 
a família pode contar, especialmente nas pequenas cidades 
rurais. Nos pequenos municípios do interior, as famílias são 
maiores, há muitos trabalhadores sem remuneração e os idosos 
têm a garantia da aposentadoria rural”. 

 

O IBGE (2000) indica que há diferenciais na autopercepção da saúde 

dos idosos em relação ao rendimento médio mensal familiar per capita. Os 

idosos mais pobres, até 1 salário-mínimo per capita, declararam saúde 

ruim/muito ruim em maior proporção do que os idosos dos estratos de 

rendimentos mais elevados.  

De acordo com as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios realizada em 2003 (IBGE, 2009), 75,5% dos idosos brasileiros 

relataram ter pelo menos uma doença crônica. Em acréscimo à prevalência das 

doenças crônicas, a população idosa também é caracterizada pela alta 

utilização de medicamentos. A maioria dos estudos de utilização de 

medicamentos relata o uso de um número médio de quatro medicamentos por 

idoso (LIMA et al., 2007). 

O IBGE (2010) através da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) de 2010, 

apontaram uma população idosa de aproximadamente 21 milhões em 2009 , o 

que correspondeu a 11,3 % da população absoluta. Considerando a 

continuidade das tendências verificadas para as taxas de fecundidade e 

longevidade da população brasileira, as estimativas para os próximos 20 anos 

indicam que a população idosa poderá exceder 30 milhões de pessoas ao final 

deste período, chegando a representar quase 13% da população.  

O aumento da porcentagem de idosos representa um constante declínio 

da força de trabalho antes produzida por este grupo, sendo a pobreza uma 
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característica marcante da população que envelhece no Brasil. Ainda que, 

menos de 15% das pessoas idosas se encontrem abaixo do nível de pobreza, 

tal dado não traduz as dificuldades financeiras enfrentadas pelos idosos 

(ELIOPOULOS, 2005), constituindo as aposentadorias e pensões a principal 

fonte de rendimentos da população idosa (CHAIMOWICZ, 1997).  

           No Brasil, a partir de 1º de outubro de 2003, a Lei no. 10.741 foi instituído 

o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. No que se refere ao direito à 

alimentação e saúde, o referido Estatuto traz no seu artigo 14 e parágrafo 2º do 

artigo 15, respectivamente: 

“Art.14 - Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao 
Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social “ 
(Estatuto do Idoso, 2003). 

“Art. 15... § 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos 
idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 
continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação” (Estatuto do 
Idoso, 2003). 

 

Considerando a mudança demográfica por que passa a população 

brasileira, a escassez de informações acerca das condições socioeconômicas 

de idosos do município de Vitória de Santo Antão, e os direitos relativos à 

alimentação e saúde conferidos pelo Estatuto dos idosos, justifica-se a 

realização deste trabalho. Esta pesquisa se constituirá em material que poderá 

ser utilizado para elaboração de estratégias que elevem a qualidade de vida 

dos idosos em municípios com o porte de Vitória de Santo Antão.  

 

2 HIPÓTESE 

 

 A despesa do idoso com medicamentos supera os gastos com a 

alimentação necessária ao suprimento de suas necessidades nutricionais.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1- Geral 

 

• Avaliar o comprometimento na renda do idoso com medicamento e 

alimentação.  

 

3.2 - Específicos 

 

• Caracterizar o perfil sócio econômico dos idosos; 

• Identificar o uso de medicamentos; 

• Identificar os gastos do idoso com medicamento; 

• Estimar as necessidades nutricionais do grupo; 

• Estimar a despesa mensal do idoso para suprir suas necessidades 

nutricionais. 

 
 

 
4 METODOLOGIA 
 
 

Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva, de natureza qualitativa 

e quantitativa. Os dados foram coletados a partir das respostas do idoso a 

questionário (anexo 1) específico e das fichas cadastrais das famílias 

acompanhadas na Unidade de Saúde da Família (USF).  

Dos 442 idosos cadastrados na USF, 210 (47,5%) participaram da 

pesquisa, selecionados por meio de amostragem aleatória simples, sendo 

todos cadastrados na USF, situada em região periférica na cidade de Vitória de 

Santo Antão, Pernambuco. 

 Foram excluídos da pesquisa idosos com dificuldade física que 

impossibilitasse a aferição do peso e altura ou com comprometimento de 

memória, fala ou audição, que prejudicasse o fornecimento das informações a 

serem investigadas. 
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Para a coleta de dados primários foram aplicados questionários semi-

estruturados de forma a permitir a caracterização do perfil sócio econômico dos 

idosos, a estimativa de suas necessidades nutricionais considerando as 

variáveis de peso, altura e atividade física e identificação do uso de 

medicamentos em relação à quantidade e preço.  

Durante a aplicação dos questionários, em alguns momentos, os 

entrevistadores ou o entrevistado assumiu a direção da entrevista, 

procedimento considerado como ganho para reunir informações, fornecendo 

dados importantes para discussão da pesquisa. 

Para estimativa das despesas com alimentos foram considerados a 

estimativa das necessidades de energia, considerando o sexo, idade, estatura, 

peso e o nível de atividade física. De acordo com esses dados foi obtida a 

média estimada de energia para o grupo.  

O cálculo da Necessidade Energética Estimada (NEE) (Estimated Energy 

Requirement/EER-) da população foi realizado a partir das equações propostas 

pelo Institute of Medicine (DRIs), 2002. A idade foi expressa em média da faixa 

etária, o peso em quilogramas, e a estatura em metros. O nível de atividade 

física foi de acordo com a classificação do Food and Nutrition Board, Institue 

Medicine, 2002. 

 

Homem: 

NEE= 662 – (9,53 x idade) + (nível de atividade física x (15,91 x peso) + 

(539,6 x estatura). 

Mulher: 

NEE= 354 – (6,91 x idade) + (nível de atividade física x (9,36 x peso) + 

(726 x estatura). 

Para o cálculo das referidas necessidades energéticas, foram utilizados os 

valores médios das variáveis: idade, peso, altura e nível de atividade física do 

grupo estudado. Para os idosos com classificação do IMC magreza ou 

sobrepeso, utilizou-se o valor de peso ideal.  

Para aferição da altura, utilizou-se estadiômetro, certificado pelo Instituto 

Nacional de Pesos e Medidas do Brasil no ano da pesquisa. O idoso 

posicionou-se em pé, descalços com os calcanhares unidos, costas eretas e os 

braços estendidos ao lado do corpo. O peso foi aferido em balança eletrônica 
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de marca Líder®, tarada e calibrada. Durante a pesagem o indivíduo 

permaneceu com o corpo ereto, no centro da balança e com os pés descalços 

(KAMIMURA et al., 2005). 

   A adequação dos macro e micronutrientes da alimentação em relação 

ao percentual energético foi verificada cada a partir das recomendações da 

Pirâmide Alimentar adaptada à população brasileira (PHILLIPI, 1999), a qual 

contempla grupos e porções de alimentos, considerando alimentos 

componentes da Cesta Básica Nacional.  

De acordo com as recomendações de Phillip, 1999, foram consideradas 5 

porções de cereais, massas, raízes e tubérculos, 4 porções de frutas, 4 

porções de hortaliças, 1 porção de carne, 1 porção de leguminosas, 2 porções 

de leite ou derivados, 1 porção de óleos e gorduras, 1 porção de açúcares e 

doces. A soma do valor calórico dessas porções equivale, aproximadamente, a 

1692 Kcal. 

Após definição dos alimentos, foram consideradas as porções 

recomendadas por PHILLIPI (1999) e o custo médio de cada porção por grupo 

de alimento. 

 O preço dos alimentos foi pesquisado em locais de venda do bairro em 

que a USF funciona. Após determinação do custo diário para compra dos 

alimentos, esse valor foi multiplicado por 30 dias indicando o gasto mensal com 

alimentação necessária ao suprimento das necessidades nutricionais. Em 

seguida, o valor foi transformado em proporção do salário mínimo (SM) da 

época (R$ 510,00) para estimar o comprometimento na renda do idoso com 

alimentação necessária ao suprimento das necessidades nutricionais. 

Para cálculo do comprometimento da renda com alimentos foi utilizada a 

média das NEE dos idosos. 

 A identificação dos medicamentos foi dada através da solicitação ao 

idoso que trouxesse à vista do entrevistador os medicamentos utilizados. A 

mensuração dos gastos com medicamentos foi realizada considerando as 

informações do entrevistado acerca do gasto com medicamento no mês 

anterior à entrevista, transformado o valor referido em proporção do Salário 

Mínimo (SM) para identificação do comprometimento na renda do idoso. 

Para realização do estudo houve autorização da equipe de Unidade de 

Saúde da Família local. Participaram os idosos que, após receber os 
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esclarecimentos, estavam de acordo e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Pernambuco (anexo 2) de acordo com a 

Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados foi 

realizada no período de Setembro à Novembro de 2010 em domicílios dos 

idosos e na USF por Agentes Comunitários de Saúde e estudantes do curso de 

Nutrição previamente capacitados.  

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A proporção de idosos que responderam a entrevista foi maior entre as 

mulheres (67,6%) do que entre os homens (32,4%), correspondendo a 142 e 

68 idosos, respectivamente. Segundo o IBGE( 2010) em 2009, havia cerca de 

21 milhões de idosos no país e, entre 1999 e 2009, o percentual das pessoas 

com 60 anos ou mais de idade no conjunto da população passou de 9,1% para 

11,3%. Nesse estágio de vida, as mulheres eram maioria (55,8%). O maior 

número de mulheres pode ser explicado devido às mesmas apresentarem 

maior preocupação com o estado de saúde, maior longevidade (TINÔCO et al, 

2007).  

Na Tabela 1, verifica-se que entre os idosos, a maior prevalência é de 

60-69 anos (51,4%) seguido dos que apresentaram 70-79 anos, somando 60 

(28,6%) idosos. Os idosos entre 80-89 anos representou 17,1%, com destaque 

para o sexo masculino (26,6%), enquanto os idosos com mais de 90 anos 2,9% 

do total.  

Em relação ao estado civil, 96 (45,7%) idosos encontram-se 

casados/morando junto e 83 (39,5%) são viúvos, principalmente mulheres. Este 

resultado corrobora com estudo realizado por Inouye (2007) com idosos em um 

município do Interior do Estado de São Paulo, em que a maioria da população 

do sexo feminino era viúva. 

Nestas gerações, a manutenção do status de viuvez feminina deve-se 

principalmente a normas sociais e culturais predominantes na sociedade em 

que os homens se casam com mulheres mais jovens (HEREDIA, 2002). 
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Tabela 1 

Distribuição dos idosos entrevistados de acordo com a caracterização de faixa etária, estado civil, 

escolaridade e número de moradores por residência, segundo o sexo. 

INDICADORES MASCULINO 

n                     (%) 

FEMININO 

n                  (%) 

     Média de idosos  

              % 

Faixa etária  

60-69 anos 

70-79 anos  

80-89 anos 

Mais de 90 anos 

TOTAL 

33                   48,5 

15                   22,0 

18                   26,6 

2                       2,9 

68                   100 

75                52,8 

45                31,7 

18                12,7 

4                    2,8 

142               100 

             51,4 

             28,6 

             17,1 

               2,9 

              100 

Estado civil  

Solteiro 

Casado/morando junto 

Viúvo 

Separado/divorciado 

TOTAL 

8                     11,8 

52                   76,4 

7                     10,3 

1                       1,5 

68                    100 

13                 9,2 

44               31,0 

76               53,5 

9                  6,4 

142              100 

                10 

             45,7 

             39,5 

               4,8 

              100 

Escolaridade   

Analfabetos                         43                   63,2               97              68,3 

Alfabetizados                      25                   36,8               45               31,7 

TOTAL                                68                    100              142              100                             

             66,7 

             33,3   

              100 

Moradores por residência   

sozinho 

2 pessoas 

3 pessoas 

4 pessoas 

5 pessoas 

+ de 5 pessoas 

TOTAL 

11                   16,2 

15                   22,0 

16                   23,5 

7                     10,3 

14                   20,6 

5                      7,4 

68                   100 

30                21,1 

30                21,1 

36                25,3 

18                12,7 

14                  9,9 

14                  9,9 

142               100 

             19,5 

             21,4 

             24,9 

             11,9 

             13,3 

               9,0 

              100 

  

A baixa escolaridade dos idosos é considerada um sério fator de risco 

diante da complexidade dos esquemas medicamentosos utilizados pelos 

entrevistados, à medida que se constatou que 66,7% são analfabetos. Além 

disso, alguns deles apresentavam comprometimento nas condições de 

comunicação e outros moravam sozinhos (19,5%, Tabela 1), o que deve ser 

foco da atenção dos profissionais de saúde que atendem tal parcela da 

população. 

Para Modeneze (2004), a baixa escolaridade é um dos fatores 

importantes na implementação de programas de educação em Diabetes 

Mellitus (DM), posto que pode dificultar o entendimento das orientações 

terapêuticas, médicas e de saúde, assim como, a aprendizagem de novos 

hábitos que melhorem a qualidade de vida. 
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Quanto ao número de moradores por residência, 41 (19,5%) idosos 

moravam sozinhos; 45 (21,4%) com uma companhia; 52 (24,9%) com duas 

pessoas e 47 (22,3%) com cinco pessoas ou mais. 

Conforme descrito na Tabela 2, das doenças crônicas, destacaram-se os 

161 (76,7%) idosos que apresentavam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

seguida de DM 44 (21%), catarata 34 (16,2%), doença cardíaca 33 (15,7%), 

osteoporose 33 (15,7%) e artrite 24 (11,4%) casos. O Estudo Multicêntrico do 

Idoso (Taddei et al.,1997) demonstrou uma elevada prevalência (65%) de HAS 

em idosos no Brasil.  

Em estudo realizado por Alves et al (2007), foram encontrados 

prevalência semelhante nos portadores de DM. A HAS foi a condição crônica 

mais frequente (53,4%), seguida por artropatia (33,8%), doença cardíaca 

(20,6%), DM (17,5%), doença pulmonar (12,5%) e câncer (3,6%). No entanto, 

divergem dos dados obtidos no estudo descritivo de Lima et al. (2007) que 

baseado na PNAD 2003, evidenciou o predomínio de artrite/reumatismo 

(49,2%), hipertensão arterial (48,9%), doenças do coração (26,5%) e DM 

(12,7%). A hipertensão e artrite foram as doenças crônicas mais 

frequentemente relatadas, confirmando observações previamente realizadas 

em outros estudos da população idosa (CDC, 1999).  

 De acordo com o Suplemento de Saúde da PNAD (2008), apenas 22,6% 

dos idosos declararam não ter doenças. Entre aqueles com 75 anos ou mais, 

este percentual caiu para 19,7%. Quase metade (48,9%) dos idosos sofria de 

mais de uma doença crônica, e, no subgrupo a partir de 75 anos, o percentual 

atingia 54%. A hipertensão foi a enfermidade que mais se destacou, com 

proporções em torno de 50%. Dores na coluna e artrite ou reumatismo 

atingiram respectivamente 35,1% e 24,2% das pessoas de 60 anos ou mais 

(IBGE, 2010). 

 A catarata é uma das doenças mais prevalentes no idoso, como já 

afirmou Limburg (1996), confirmando que o aumento da idade é um importante 

fator de risco para o aparecimento de tal doença (KLEIN, 1998). 
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Tabela 2 

Distribuição dos idosos entrevistados de acordo com a prevalência de doenças, uso de medicamentos, 

atividade física e classificação de risco de DCV, segundo Índice de Massa Corporal (IMC) . 

INDICADORES MASCULINO FEMININO Média de idosos  

 n                     (%) n                  (%) % 

    

Doença  

Diabetes 

HAS* 

Cardíaca 

Osteoporose 

Artrite 

Catarata 

TOTAL 

12                  17,6 

47                  69,1 

11                  16,2 

3                     4,4 

4                     5,9 

9                    13,2 

   68                     100 

  32              22,5 

114              80,2 

  22              15,5 

  30              21,1 

  20              14,1 

  25              17,6 

   142               100 

21,0 

76,7 

15,7 

15,7 

11,4 

16,2 

100 

QM** 

Não utiliza 

1 medicamento 

2 medicamentos 

3 medicamentos 

4 medicamentos 

5 medicamentos 

6 medicamentos 

7 medicamentos 

8 medicamentos 

9 medicamentos 

TOTAL 

   18                   26,5 

     9                   13,2 

   19                   27,9 

   15                   22,0 

     3                     4,4 

     4                     5,9  

     0                        0 

     0                        0 

     0                        0 

     0                        0 

   68                     100 

 

    10                 7,0 

    22               15,5 

    43               30,3 

    31               21,8 

    13                 9,3 

      8                 5,6 

      6                 4,2 

      5                 3,5 

  3                 2,1 

  1                 0,7 

  142                100 

13,3 

14,8 

29,5 

21,9 

7,6 

5,7 

2,9 

2,4 

1,4 

0,5 

100 

Atividade Física           

Sedentário 

Ativo 

TOTAL 

   45                   62,0 

   23                   33,8 

   68                   100                 

  115               81,0 

    27               19,0 

  142                100 

76,2 

23,8 

100 

Classificação de DCV, segundo IMC*** 

Magreza 

Eutrofia 

Sobre peso 

TOTAL 

   12                  17,6 

   36                  53,0 

   20                  29,4 

   68                   100 

    19              13,4 

    49              34,5 

    74              52,1 

   142             100 

14,7 

40,5 

44,8 

100 

*HAS - Hipertensão Arterial Sistêmica; ** QM - Quantidade de Medicamento; ***IMC – Índice de Massa 

Corporal. 

 

 Dos 210 idosos entrevistados, 182 (86,7%) relataram usar algum tipo de 

medicamento. A soma dos medicamentos utilizados por esse grupo foi 521, 

com média de 2,5 por idoso. Média semelhante foi encontrada por  Marin et al.   

(2008), ao caracterizar a utilização de medicamentos por 186 idosos numa 

Unidade do Programa Saúde da Família. 

Em pesquisa realizada na Unidade Básica de Saúde de Vitória de Santo 

Antão, foi identificada prevalência maior (51,4%) para o uso de 2 (29,5%) e 3 
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(21,9%) medicamentos. Esse número de medicamento está relacionado ao 

tratamento da HAS e DM, onde há uma associação de drogas anti-

hipertensivas e hipoglicemiantes orais.  

Passero e Moreira, 2003, relataram que os idosos costumam utilizar 

mais medicamentos do que pessoas de outra faixa etária, assim, estão mais 

propensas a sofrer seus efeitos adversos, incluindo as interações medicamento 

e alimentos.  Concomitante à menor eficiência da função orgânica, o maior 

consumo de medicamentos interfere na digestão, absorção e no metabolismo 

de nutrientes podendo, também, ocasionar perda de peso e consequente 

desnutrição e anorexia (CAMPOS, 2000). 

Em relação à atividade física, 151 (71,9%) idosos não praticavam 

atividade física regular. Silva ( 2007) encontrou um resultado semelhante, onde 

a maioria (71%) dos idosos eram sedentários, ou seja, não praticava atividades 

físicas regularmente, de pelo menos 30 minutos/dia. 

Na Finlândia, um estudo de 18,7 anos com indivíduos portadores de 

DM2 mostrou a associação da atividade física e fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e mortalidade por doença cardiovascular (DCV), 

independente da idade, da educação, de níveis mais elevados de IMC, pressão 

arterial, colesterol total e tabagismo (HU et al., 2005).  

Na classificação do IMC (Lipschitz, 1994), verificou-se entre os idosos, 

prevalência de sobrepeso (44,8%), seguido de eutrofia (40,5%) e de magreza 

(14,7%). A flutuação do IMC foi de 18,0 a 38,9kg/m2 para homens e de 17,1 a 

34,2kg/m2 para mulheres. Este estudo está em concordância com Santos e 

Sichieri (2005) e com o relatório da OPAS (1999), no qual o sobrepeso teve 

sua prevalência aumentada na população brasileira, inclusive em idosos, a 

partir de 1975, passado de 15,1 para 23,4 e de 22,9 para 32,4 para homens e 

mulheres idosas, respectivamente. Paralelamente a esse evento, a magreza e 

a eutrofia tiveram menor prevalência, o que demonstra a atual transição 

nutricional da população do país. Todavia, estes resultados diferem daqueles 

encontrados por Passero e Moreira (2003) que observaram maior prevalência 

de eutrofia (36,7%), seguido de sobrepeso (33,3%) e de baixo peso (30,0%).  

Abreu (2003) avaliou o estado nutricional de 183 idosos residentes em 

Viçosa, utilizando como critério diagnóstico para o IMC, a proposta de Lipschitz 

(1994) que leva em consideração as modificações na composição corporal que 
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ocorrem com o envelhecimento. Houve diminuição na estatura e no peso, 

especialmente a partir dos 80 anos, para homens e mulheres, respectivamente.  

 

SM* – Salário Mínimo (R$ 510,00) 

 

Na Tabela 3, encontra-se a renda mensal apresentada pelos idosos 

entrevistados. Dos 210 participantes do estudo, a maioria (72,4%) percebe 01 

SM, enquanto 17 (8,1%) idosos não possuem renda. Entre os que possuem 

renda de 1 a 2 SM, 13,3% são homens contra 9,0% das mulheres. Destaca-se 

que nenhum idoso entrevistado possui renda superior a 03 salários mínimos. 

Essa condição deve-se, principalmente, ao grande número de idosos 

aposentados e pensionistas com renda de 01 SM. Um fator a ser considerado é 

a localização periférica do bairro, caracterizada por residências simples, 

saneamento precário e o alto índice de analfabetismo (66,7%) da população 

estudada, conforme descrito na Tabela 1. 

Os resultados acima citados divergem da Pesquisa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2002) ao verificar que de 1991 para 2000, o 

rendimento médio do idoso responsável pelo domicílio passou de R$ 403,00 

para R$657,00. Ressalta-se que após 8 anos da pesquisa do IBGE (2002), 

somente no ano de 2010 a população idosa desse estudo atingiu os valores 

referidos na pesquisa.  

 

 

 

 

 

Tabela 3 

Distribuição dos idosos entrevistados de acordo a renda mensal  
INDICADORES MASCULINO 

n                     (%) 
FEMININO 

n                  (%) 
Média de idosos  

% 
Renda Mensal  

Não possue               

Até 1 SM* 

1 SM 

             1 - 2 SM 

2 - 3 SM 

> 3 SM 

TOTAL                 

5                     7,3 

5                     7,3 

   47                    69,1 

     9                    13,3 

     2                      3,0 

     0                         0 

   68                     100 

12                  8,5 

  9                  6,3 

105                 74,0 

  10                   7,0 

    6                   7,0 

    0                      0 

142                  100 

 8,1 

 6,7 

                  72,4 

 9,0 

 3,8 

   0 

100 
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Tabela 4 

Relação da renda mensal com o gasto* mensal com med icamentos  

   Renda Gastos com medicamento  

Salário Mínimo não gasta < 20 20-40 40-70       70 - 150 total  

 n          % n          % n          % n          % n          % n          % 

< 1 SM 9          4,7    1          0,5     2          1,0     2         1,0    1          0,5     15        7,8  

1 SM  65        33,7  27        14,0   15          7,8   13         6,8  33        17,1   153     79,3 

> 1 < 2 6          3,1   5          2,6     2          1,0     3         1,6    1           0,5    17        8,8 

> 2 < 3    2          1,0   1          0,5  1          0,5     1         0,5   3           1,6     8         4,1 

TOTAL 82        42,5 34        17,6 20       10,3 19       9,9  38        19,7   193       100 

*Gasto em reais 

 

A tabela 4 apresenta a renda do idoso relacionada com a despesa com 

medicamento. Dos 193 idosos com renda mensal, observa-se que 82 (42,5%) 

não comprometem sua renda com medicamento. Do restante (57,5%), 34 

(17,6%) comprometem menos de 20 reais; 39 idosos (20,3%) comprometem 

entre 20 e 70 reais e 38 idosos (19,7%) comprometem entre 70-150 reais de 

sua renda com medicamento.  

Em estudo realizado pelo IBGE (2010) através da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares de 2008-09 (POF 2008-09), foi constatado um 

comprometimento na renda das famílias brasileiras de 7,2% com assistência à 

saúde. 

Tomando por base 01 SM, o que corresponde a renda da maioria dos 

idosos (72,4%), o comprometimento da renda com medicamentos variou entre 

3,9 % para os que gastam menos de R$ 20,00 e 29,4% para os que gastam de 

R$ 70, 00 a R$ 150,00. Lima-Costa (2003), baseado na PNAD de 1998, relatou 

que o gasto médio mensal com medicamentos compromete aproximadamente 

um quarto da renda (23%) de metade da população idosa brasileira.  

O comprometimento médio na renda do idoso da USF do Bairro Lídia 

Queiroz, em Vitória de Santo com medicamento foi de 10,2% podendo ser 

justificado pela alta prevalência do idoso que não compromete sua renda com 

medicamento (42,5%), tendo em vista a assistência farmacêutica prestada pela 

Unidade de Saúde em questão, que disponibiliza, através da Farmácia Básica, 

medicamento gratuito para tratamento da hipertensão e diabetes, doenças com 
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maior prevalência na população estudada, ou seja, 76,7% e 21,0%, 

respectivamente. 

O gasto com valor inferior a 20 reais/mês mencionado pelos idosos, 

ocorreu, provavelmente, pela falta de medicamento na Unidade de Saúde, 

obrigando a compra em farmácias comerciais.  

A Tabela 5 apresenta a estimativa das necessidades diárias de energia 

para os idosos entrevistados. As estimativas de 1590, 1645, e 1775 Kcal foram 

calculadas conforme a classificação: magreza, eutrofia e sobrepeso, 

respectivamente, sendo a média 1670 Kcal/dia. 

 
Tabela 5 

 
Necessidade Estimada de Energia (NEE)  diária , de acordo com a classificação  do IMC 

e  sexo dos idosos entrevistados 
 

NEE  Feminino  Masculino  Média 
    
Magreza 1520  1660 1590 

Eutrofia 1550  1740  1645 

Sobrepeso 1740  1810  1775 

Média* 1600  1750  1670 

*Os valores da média foram arredondados para facilitar cálculos 

  

Observa-se que a NEE para os idosos são inferiores quando 

comparados aos de adultos, isso se deve ao fato da diminuição das 

necessidades nutricionais que ocorrem em função da idade, onde ocorrem 

alterações na composição corporal, a diminuição na taxa metabólica basal e a 

redução na atividade física (HARRIS, 2005).  

Os idosos do sexo masculino apresentaram, em média, necessidade 

energética de 150 Kcal (9,3%) a mais em relação ao sexo feminino. Este 

resultado confirma o citado por Frary e Johnson (2005), ao comentar que 

diferenças sexuais nas taxas metabólicas são primariamente atribuíveis às 

diferenças no tamanho e composição corporais. As mulheres, que geralmente 

possuem mais gordura em proporção ao músculo que os homens, têm taxas 

metabólicas ao redor de 5 a 10% que a dos homens de mesmo peso e altura.  

Para cálculo do comprometimento da renda com alimentos foi utilizada a 

média das NEE de todos os idosos, 1670 Kcal/dia. 
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Neste sentido, o custo diário com alimentos foi calculado com base nas 

recomendações de Phillip (1999), sendo consideradas 5 porções de cereais, 

raízes e tubérculos; 4 porções de frutas; 4 porções de hortaliças; 1 porção de 

carne; 1 porção de leguminosa; 2 porções de leite ou derivados; 1 porção de 

óleos e gorduras e 1 porção de açúcares e doces. Para escolha dos alimentos, 

foi considerada a renda, hábito alimentar e local de compras. O valor de cada 

porção foi obtido através da média de preço dos alimentos de cada grupo.  

Na Tabela 6 estão dispostos os grupo de alimentos, a quantidade de 

porções considerada para cálculo das necessidades de energia e o preço 

médio dos alimentos por porção. 

 
Tabela 6 

Descrição dos grupos de alimentos, número de porçõe s e valor médio por porção de alimento 
considerada para avaliar o comprometimento diário d a renda com alimentação. 

Grupo de alimentos  Kcal/porção 
considerada 

Nº de porções 
consideradas 

Preço médio por 
porção/dia 

TOTAL 
(R$) 

   (R$)  

Cereais, raízes e 
tubérculos 

150 5 0,20 1,00 

Frutas 35 4 0,15 0,60 

Hortaliças 33 4 0,10 0,40 

Leite e derivados 120 2 0,20 0,40 

Carnes 190 1 0,80 0,80 

Leguminosas 55 1 0,20 0,20 

Óleos e gorduras 73 1 0,10 0,10 

Açúcares e doces 
 

110 1 0,05 0,05 

TOTAL - - - 3,55 
     

 

Conforme Tabela 6, o valor médio diário com alimentação é de R$ 3,55. 

Para estimativa do gasto mensal este valor foi multiplicado por 30 dias, sendo 

obtido o total de R$ 106,50.   

Considerando a renda de 1 SM, o comprometimento estimado da renda 

dos idosos entrevistados com alimentação necessária ao suprimento das 

necessidades nutricionais é de 20,9%. 

Na literatura faltam dados da despesa do idoso com alimentação, porém 

o IBGE (201) através da POF 2008-09 indica um comprometimento mensal de 

16,1% nas despesas das famílias brasileiras.   
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Tabela 7 
Comprometimento da renda dos idosos entrevistados 

 com medicamento e alimentação 

 
Renda comprometimento com 

medicamentos (%) 
comprometimento com 

alimentação (%) 
TOTAL 

(%) 

    

1 SM 10,2 20,9 31,1 

 

 A Tabela 7 demonstra um comprometimento de 10,2% da renda dos 

idosos com 1 SM em gasto com medicamentos, assim como, 20,9% de gastos 

com alimentação necessária ao suprimento de suas necessidades energéticas, 

num total de 32,34%  da renda. Estes valores mostram-se superiores àqueles 

informados pelo IBGE (2010), que utilizando a POF 2008-09, relata as 

despesas familiares com alimentação e assistência à saúde em 27%. Todavia, 

o IBGE não disponibilizou, até o momento, dados específicos para a população 

idosa.  

As despesas com medicamentos poderiam ter sido maior se a 

assistência dada aos idosos, pela USF não fosse prestada de forma eficaz. 

Neste sentido, as despesas estimadas para alimentação, certamente, seriam 

mais afetadas. 

 

6 CONCLUSÃO  

A terceira idade é, para muitos, motivo de medo e insegurança. As 

condições socioeconômicas e de saúde em realidades no Brasil e no mundo 

colocam em risco essa etapa da vida cheia de limitações. 

Diante dos resultados apresentados e metodologia utilizada neste 

trabalho, foi possível concluir que: 

• a renda mensal da maioria dos idosos foi de um salário mínimo; 

• os idosos utilizavam em média 2,5 tipos de medicamento por dia; 

• Aproximadamente, metade dos idosos não tem despesa com 

medicamentos, enquanto cerca de 1/5 dos idosos comprometem 1/3 do 

salário com medicamentos. 

• a média da necessidade energética diária do idoso  foi estimada em 

1670 Kcal; 

• estima-se que o idoso gasta, mensalmente, em média R$ 106,50 com 

alimentação necessária para suprir suas necessidades energéticas; 
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• o comprometimento médio mensal da renda do idoso com medicamento 

foi de 10,2% e a estimativa dos gastos com alimentação 20,9%, 

resultados que refutam a hipótese testada neste trabalho. 

 

Por tratar-se de um estudo epidemiológico há que ser consideradas 

limitações inerentes a um estudo transversal e descritivo, como a falta de 

controle da qualidade das informações prestadas. Mesmo assim, acredita- se 

que os resultados deste trabalho possam contribuir para a caracterização da 

prevalência de doenças e uso de medicamentos na população idosa, assim 

como a indicação da despesa mensal com medicamentos e alimentação 

necessária neste estágio de vida.  
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