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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Na medida em que cresce o número de idosos e aumenta a 
expectativa de vida do brasileiro, ocorre o acúmulo de eventos biológicos, próprios 
do envelhecimento, influenciados por fatores de natureza genética, e por fatores de 
natureza ambiental, como a alimentação, passíveis de intervenção. OBJETIVO: 
Conhecer o perfil nutricional das idosas que praticam atividade física, 
especificamente dança de salão, cadastradas numa Unidade de Saúde da Família 
(Bela-Vista), Vitória de Santo Antão – PE. METODOLOGIA: Foram avaliadas 36 
idosas, entre 60 e 85 anos. Foram aplicados questionários: de freqüência de 
consumo alimentar e sócio-econômico. Foi avaliado o estado nutricional através do 
Índice de Massa Corporal (IMC), da Circunferência do Braço (CB), da Circunferência 
da Panturrilha (CP) e da Circunferência da Cintura (CC). RESULTADOS: 69,4% das 
idosas afirmaram saber ler e escrever; 63,8% recebiam 1 salário mínimo; 91,6%, 
faziam uso de remédios regularmente. As patologias mais citadas foram hipertensão 
(75%), catarata (50%) e osteoporose (36,1%). Encontraram-se eutróficas pelo IMC e 
pelas CB e CP, a maioria das idosas. 55,6% apresentavam risco muito elevado para 
doenças cardiovasculares segundo a CC. Em relação ao consumo alimentar foi visto 
o consumo diário de arroz (61,1%), pão (55,6%) e feijão (50%). Baixo consumo de 
frutas, verduras, leite e derivados. E as carnes mais consumidas: bovina (66,7%), 
frango (77,7%), peixe (58,3%), charque (61,1%). CONCLUSÃO: A maioria das 
idosas apresentava-se em bom estado nutricional no que se refere ao IMC e as CB 
e CP. Quanto a CC, o grupo apresentou em sua maioria risco de desenvolver 
doença cardiovascular. 
 
Palavras Chaves: Assistência a idosos, Avaliação nutricional, Consumo de 

alimentos, Freqüência Alimentar; Perfil Socioeconômico.
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INTRODUÇÃO COM JUSTIFICATIVA 

 

A expectativa de vida da população brasileira vem aumentando com o 

decorrer das décadas, refletindo os avanços da medicina e as melhorias nas 

condições gerais de vida (OLIVEIRA, ALBUQUERQUE e LINS, 2004). Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2008, para cada grupo de 100 

crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Para 2050, a 

previsão é de que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 idosos 

(IBGE, 2008).  

 Na medida em que cresce o número de idosos e aumenta a expectativa de 

vida do brasileiro, ocorre o acúmulo de eventos biológicos, próprios do 

envelhecimento e que se desenvolvem ao longo do tempo, influenciados por fatores 

de natureza genética, contra alguns dos quais não se pode agir, e por fatores de 

natureza ambiental, como a alimentação, passíveis de intervenção (MELO, 2008). 

 Em meio a esses eventos, destacam-se os fisiológicos, que acabam por 

influenciar o estado nutricional do idoso, tais como: diminuição do metabolismo 

basal, resultante das mudanças na composição corporal, alteração do aparelho 

digestivo, como: a diminuição do limiar da capacidade digestiva e absortiva e do 

trânsito intestinal; diminuição da percepção sensorial, com a redução do número de 

células gustativas na língua com conseqüente aumento do limiar gustativo, 

diminuição da capacidade olfativa e visual (CURIATI & ALENCAR, 1994; SHILS et al, 

2003; MELO, 2008).  

Associados ao envelhecimento, ainda, há a elevada prevalência de desvio 

nutricional, o que é demonstrado, por diferentes estudos, em vários países, onde a 

desnutrição, o sobrepeso, e a obesidade estão predominando sobre os indivíduos 

eutróficos (CAMPOS, MONTEIRO e ORNELAS, 2000), além do predomínio das 

doenças crônicas não transmissíveis e suas complicações como o diabetes mellitus, 

a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio e os acidentes cérebro-

vasculares (NAJAS et al, 1994; CHAIMOWICZ, 1997).  

Tudo isso é decorrente das condições peculiares em que os idosos se 

encontram, seja no ambiente familiar ou vivendo sozinho, agravadas pelas 

condições socioeconômicas, como um contexto de importantes desigualdades 
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sociais e o analfabetismo, além das alterações fisiológicas inerentes à idade e pela 

progressiva incapacidade para realizar sozinho as suas atividades cotidianas 

(NAJAS et al, 1994; CAMPOS,1996; CHAIMOWICZ, 1997).  

Todos esses fatores acabam influenciando direta ou indiretamente a 

quantidade e qualidade dos alimentos consumidos pelos idosos e os efeitos da 

alimentação inadequada, tanto por excesso como por déficit de nutrientes, têm 

expressiva representação, o que reflete num quadro latente de má nutrição em 

maior ou menor grau (NAJAS et al, 1994; CAMPOS,1996; CHAIMOWICZ, 1997). 

São passos fundamentais da epidemiologia nutricional investigar os hábitos 

alimentares e o consumo de nutrientes, bem como a ocorrência e a distribuição de 

doenças numa população, na busca de um entendimento das relações que existem 

entre a alimentação e as doenças (ABREU et al, 2008; BRAGGION, 2010).  

Ainda são poucos os estudos brasileiros sobre o consumo alimentar de sua 

população, especialmente do grupo dos idosos e um dos fatores, muito importante, 

relacionados ao processo de envelhecimento, que inclusive, pode contribuir para um 

envelhecimento saudável é o consumo alimentar (ABREU et al, 2008; BRAGGION, 

2010). 

 Vários fatores podem afetar o consumo alimentar dos idosos, porém os 

fatores socioeconômicos, muitas vezes, são mais importantes que os fisiológicos 

(ABREU et al, 2008). No Brasil verifica-se que muitos idosos de baixa renda, os 

quais só contam com a aposentadoria ou pensão para sobreviver, e/ou com 

disfunções mastigatórias, consomem mais alimentos de fácil preparação, mais fáceis 

de deglutirem, baratos e pouco variados, pois, comprometem a grande maioria da 

sua renda com a compra de remédios. Esses alimentos, no entanto, são os que 

apresentam baixo valor nutricional (CABRERA, 1998; MONTEIRO, MONDINI e 

COSTA, 2000).  

 Existem várias formas para avaliação do estado nutricional, tanto em estudos 

clínicos quanto em estudos populacionais.  Até o momento não há um consenso 

formado quanto ao melhor instrumento para a avaliação nutricional do idoso 

(TAVARES & ANJOS, 1999; GARCIA et al, 2007). O que requer a análise conjunta 

de medidas como as bioquímicas, antropométricas e dietéticas para se ter um 

diagnóstico confiável (FÉLIX & SOUZA, 2009).  

Em estudos populacionais, as medidas antropométricas são bem utilizadas, 

pois produzem informações básicas das variações físicas e da composição corporal 
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global. Pode ser aplicada nos diversos ciclos de vida, permitindo a classificação de 

indivíduos/grupos em grau de nutrição, além de ser um método não invasivo, de fácil 

execução, fidedigno e de baixo custo operacional (GARCIA et al, 2007; FÉLIX & 

SOUZA, 2009).   

O indicador antropométrico é essencial na avaliação nutricional geriátrica, 

mas certos cuidados específicos devem ser tomados no sentido de neutralizar ou 

amenizar o efeito de algumas alterações, que ocorrem com o envelhecimento, sobre 

a avaliação (SAMPAIO, 2004). 

O questionário de freqüência alimentar é uma ferramenta amplamente 

utilizada em estudos epidemiológicos e apresenta-se de forma bastante útil para 

retratar a dieta habitual, identificando características do consumo quanto aos fatores 

nutricionais da dieta e tipos de alimentos freqüentemente consumidos por períodos 

de tempo mais longos. Valendo salientar que a variável consumo alimentar deve ser 

avaliada tanto quantitativa, como qualitativamente (DUARTE, 2007).  

Para a promoção da saúde e qualidade de vida durante o processo do 

envelhecimento a atividade física regular e a adoção de um estilo de vida ativo se 

tornam necessárias. A prática de atividade física deve ser estimulada tanto no adulto 

quanto no idoso, como uma forma de prevenir e controlar o sobrepeso/obesidade e, 

principalmente, as doenças crônicas não transmissíveis que aparecem mais 

frequentemente durante a terceira idade, mas também, como uma forma de manter 

a independência funcional, melhora na mobilidade e qualidade de vida (CARVALHO 

et al, 1996; SOUZA et al, 2000; MATSUDO et al, 2001). 

Atividades aeróbicas de baixo impacto, o equilíbrio e os movimentos corporais 

totais devem ser os mais estimulados nos idosos, devendo fazer parte dos 

programas de atividade física na terceira idade (MATSUDO, MATSUDO e BARROS 

NETO, 2001). Deve-se enfatizar que tão importante como estimular a prática regular 

de atividade física aeróbica, deve-se estimular a adoção de um estilo de vida ativo, 

no dia-a-dia, que são fundamentais para um envelhecer com saúde e qualidade 

(MATSUDO, MATSUDO e BARROS NETO, 2001).  

 A dança é um exemplo de atividade motora, que pode ser realizada em 

qualquer faixa etária, além de ter um forte caráter sociabilizador e motivador (LEAL 

& HAAS, 2006), que pode ainda ser praticada por idosos como um exercício físico 

regular, sendo de extrema importância para essa fase da vida dado o sentimento de 

solidão e abandono muitas vezes observado nesse grupo de pessoas. 



9 

 

 Frente ao envelhecimento da população brasileira e ao aumento considerado 

no número de idosos, ao longo das décadas, o que merece atenção no âmbito da 

saúde pública, são poucas as pesquisas brasileiras que investigam o estado 

nutricional desse grupo, sendo escassos os trabalhos voltados ao conhecimento do 

perfil nutricional dos idosos que residem na região nordeste do país, principalmente 

com enfoque no consumo alimentar dos mesmos, onde os hábitos alimentares 

sofrem influência de fatores como cultura, clima e agricultura peculiares da região.  

Tendo em vista que não existem pesquisas anteriores, a esta, na área de 

avaliação nutricional de idosos, com os que residem no município de Vitória de 

Santo Antão e que são atendidos na Unidade de Saúde da Bela Vista.  

Sendo de extrema relevância o conhecimento sobre o perfil antropométrico, 

os hábitos alimentares e a freqüência do consumo de determinados alimentos, por 

determinarem o estado nutricional dos idosos, o qual está intimamente ligado com o 

seu estado geral de saúde, faz-se necessário uma investigação sobre o perfil 

nutricional para prevenir, minimizar ou mesmo reverter precocemente algum agravo 

a sua saúde, e diminuir os riscos de morbimortalidade decorrentes de uma má 

nutrição.  

 Assim, o presente trabalho tem como objetivo conhecer o perfil nutricional das 

idosas que praticam atividade física regular, especificamente dança de salão, 

residentes no Município de Vitória de Santo Antão – PE e cadastradas na Unidade 

de Saúde da Família, localizada no Bairro Bela Vista. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

Conhecer o perfil nutricional das idosas que praticam atividade física, 

especificamente dança de salão, cadastradas numa Unidade de Saúde da Família, 

localizada no Bairro Bela-Vista, Vitória de Santo Antão – PE. 

 

Objetivos Específicos: 

Caracterizar a população de estudo segundo variáveis socioeconômicas; 

Realizar avaliação antropométrica nas idosas participantes do estudo; 

Analisar qualitativamente a dieta habitual das idosas. 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de Estudo e Amostra 

Foi realizado um estudo série de casos. A amostra foi composta por 36 

idosas, com idades entre 60 e 85 anos, cadastradas na Unidade Básica de Saúde 

da Família do Bairro Bela-Vista – Vitória de Santo Antão/PE e que participavam, 

assiduamente, das aulas de dança de salão, que faziam parte de um Projeto de 

Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória (CAV).  

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critério de Inclusão:  

 Idade a partir de 60 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (1995) 

são considerados idosos, nos países em desenvolvimento, qualquer indivíduo 

com idade igual ou superior a 60 anos;  

 Estar cadastrada na unidade Básica de Saúde da Família do bairro Bela-Vista 

– Vitória de Santo Antão/PE; 

 Ter condições de deambular, para poder participar das aulas de dança de 

salão; 

 Estar apta a realizar a atividade física regular (dança de salão), constatada 

por avaliação médica obrigatória. 

Critério de Exclusão: 

 Idosas ausentes no momento das coletas de dados. 

 

Programa de Atividade Física 

A atividade física regular utilizada para o grupo de estudo foi a dança de 

salão, ministrada por um profissional de Educação Física experiente em conduzir 

grupos de idosos em atividades de dança, em sessões de 45 minutos, três vezes por 

semana, em dias alternados.  
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Coleta de Dados 

A coleta dos dados aconteceu após a autorização pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 

– UFPE , e pelas idosas, para participação na pesquisa e decorreu no período de 

agosto a outubro de 2010, em dias combinados de acordo com a disponibilidade das 

idosas e dos pesquisadores, geralmente, sendo a coleta nos dias em que eram 

realizadas as aulas de dança. Para a definição do perfil nutricional foram coletados 

dados socioeconômicos, dietéticos e antropométricos das idosas estudadas. 

Os dados socioeconômicos foram coletados para a descrição da população e 

obtidos por meio da aplicação de um Questionário Socioeconômico (ANEXO 1), que 

continha questões referentes a idade, estado conjugal, número de filhos, 

escolaridade, renda, uso de medicações, utilização de serviços de saúde, patologias 

apresentadas, prática de atividade física, deficiências.  

A história dietética foi verificada a partir da avaliação qualitativa da dieta, por 

meio da aplicação de um questionário de freqüência de consumo alimentar (ANEXO 

2), de acordo com Fisberg, Slater e Martini  (2005), que teve como objetivo verificar, 

a partir de uma lista de alimentos, como é feita a ingestão, dos mesmos, em um 

período de tempo específico, sendo a freqüência expressa por dia, semana, mês, ou 

nunca.  

Os parâmetros utilizados para a avaliação antropométrica foram: peso, altura, 

Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência do braço (CB), circunferência da 

cintura (CC) e circunferência da panturrilha (CP). O peso (kg) foi aferido utilizando-se 

balança plataforma mecânica da marca Welmy, com capacidade para 150 quilos e 

precisão de 100 gramas. As idosas foram pesadas descalças e sem estarem 

portando objetos pesados como casacos, chaves, aparelhos de telefone móveis, 

carteiras, entre outros.  

Em virtude da rigidez nas articulações, e da envergadura na coluna vertebral 

o que torna difícil que as idosas se posicionem adequadamente, foi realizada a 

aferição da altura do joelho (cm) para estimativa da altura, utilizando uma fita métrica 

inelástica, medindo a distância da patela do joelho esquerdo até o calcanhar do 

mesmo pé, estando as idosas sentadas, com os joelhos flexionados em um ângulo 

de 90 graus. E as medidas obtidas foram convertidas utilizando as equações de 

Chumlea, Guo e Steinbaugh (1985), apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Estimativa da altura do Joelho de acordo com as equações de Chumlea, Guo e 

Steinbaugh, 1985. 

Homem = [64,19 – (0,04 x idade)] + (2,02 x altura do joelho em cm) 

Mulher = [84,88 – (0,24 x idade)] + (1,83 x altura do joelho em cm) 

 

O cálculo do IMC foi obtido através da divisão da massa corporal em 

quilograma pela estatura em metro ao quadrado, que foi classificado de acordo com 

Lipschitz (1994), que propõe pontos de corte específicos para avaliação dessa faixa 

etária, sendo que valores de IMC abaixo de 22,0kg/m² indicam magreza e acima de 

27,0kg/m² indicam excesso de peso. 

As CB, CP e CC das idosas foram realizadas utilizando uma fita métrica 

inextensível. A CB foi medida na linha média do braço esquerdo, em estado de 

relaxamento ao longo do corpo, sendo a leitura realizada no milímetro mais próximo, 

e para a avaliação do estado nutricional foi feita a adequação da CB através do valor 

encontrado no percentil 50 – p50 (FRISANCHO, 1990), utilizando a equação abaixo 

(Quadro 2), e classificando o estado nutricional de acordo com a Tabela 1, conforme 

Blackburn & Thorton (1979). 

 

Quadro 2: Fórmula para Adequação da Circunferência do Braço. 

 

 

Tabela 1: Estado Nutricional segundo a circunferência do braço. 

 Desnutrição 

Grave 

Desnutrição 

Moderada 

Desnutriçã

o Leve 

Eutrofia Sobrepeso Obesidad

e 

CB < 70% 70 – 80% 81 – 90% 91 – 110% 111– 120% >120% 

Fonte: BLACKBURN & THORTON, 1979 

 

A CP, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), fornece a 

medida mais sensível de massa muscular nos idosos. Esta medida indica alterações 

na massa magra que ocorrem com a idade e com o decréscimo na atividade física. 

A medida foi realizada na perna esquerda, na sua parte mais protuberante e foi 

Adequação da CB (%) = CB obtida (cm)  x 100 

                      CB percentil 50 
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considerada adequada a circunferência igual ou superior a 31 cm para homens e 

para mulheres (NAJAS & NEBULONI, 2005; GUIGOZ, VELLAS, GARRY, 1999; 

YAMATTO, 2007).  

A medida da CC foi verificada entre a última costela inferior e a crista ilíaca e 

a leitura foi feita no momento da expiração. A CC tem sido proposta como um dos 

melhores métodos antropométricos para predição de gordura abdominal, indicador 

de doenças cardiovasculares e de distúrbios metabólicos (BONGANHA et al, 2009). 

E nesse estudo a medida da circunferência da cintura foi classificada segundo os 

pontos de cortes da OMS (1998), demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Classificação do risco de doenças cardiovasculares segundo a circunferência abdominal 
isolada. 

Risco de doenças 

cardiovasculares 

Circunferência (cm)  

Homens 

Circunferência (cm) 

Mulheres 

Sem risco < 94 < 80 

Risco Aumentado > 94 > 80 

Risco Muito Aumentado > 102 > 88 

Fonte: OMS, 1998. 

  

Estatística 

A construção do banco de dados e a análise estatística foi realizada no 

programa Epi-info versão 6.04. Foram utilizados: média, desvio padrão (DP) e 

análise de frequência para a obtenção dos resultados. 

 

Considerações Éticas 

A pesquisa foi iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, em 

13 de maio de 2010, protocolo nº 053/10 (ANEXO 3). E após a aprovação das 

idosas que aceitaram participar da Pesquisa mediante leitura e assinatura prévia do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1).  
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RESULTADOS 

 

A média de idade das idosas foi de 66,5 (+9,7) anos, sendo o mínimo 60 e o 

máximo 85 anos. De acordo com os dados, 16,7% das idosas nunca se casaram, 

27,8% eram casadas/moram junto, 38,8% eram viúvas e 16,7% eram divorciadas. 

Foi visto que a maioria delas (69,4%) tinha filhos, e a média foi de 3,0 (+2,0) filhos 

por mulher. 

Os dados mostraram que a maioria das idosas (69,4%) sabe ler e escrever, e 

quanto à escolaridade, 27,8% não possuíam nenhum grau de escolaridade, o maior 

percentual delas, 41,6%, possuíam apenas o primário, 22,2% concluiu o ensino 

fundamental, 2,8% concluiu o ensino médio e 5,6% possuem ensino superior 

completo. Foi visto que os maiores percentuais dessas mulheres, 41,6% vivem com 

seus filhos, 16,6% vivem sozinhas, 16,6% vivem com seus companheiros.  

Quanto à renda, 88,9%, das idosas possui alguma fonte de renda, sendo que, 

52,7% possuem aposentadoria/benefício como sua fonte de renda, seguido de 

36,1% de idosas que tem como fonte de renda a pensão. Já no que se refere ao 

valor da renda mensal dessas mulheres, a maioria delas (63,8%) recebe 1 salário 

mínimo, enquanto 19,4% recebem mais de 1 salário mínimo. A renda do maior 

percentual das idosas, 47,2% era investida em gastos com moradia, remédios, 

alimentação e ajuda a familiares; 44,4% delas investiam com moradia, remédios e 

alimentação; e, 8,4% investiam sua renda com gastos, apenas, com alimentação. 

Foi evidenciado que 58,3% das idosas nunca faziam uso de bebida alcoólica 

e 22,8% fazia uso, somente, em ocasiões especiais. Referente à prática do 

tabagismo, 77,8% delas relataram nunca terem fumado, enquanto 19,4% afirmaram 

que já fumaram, mas não fumam mais. A maioria das mulheres (91,6%) fazia uso de 

remédios regularmente, sendo, ainda, relatado por 91,6% que utilizavam remédios, 

somente, receitados por médicos, e os dados mostraram que a maioria delas 

(77,8%) não tinha nenhum problema para obter os remédios. 

De acordo com os dados, obtidos na pesquisa, verificou-se que as idosas, em 

sua maioria (77,8%) não possuíam nenhum tipo de deficiência. As patologias que 

freqüentemente acometem indivíduos idosos e que foram apresentadas pelo grupo 

estudado podem ser visualizadas na Figura 1. A patologia mais freqüente foi a 

hipertensão seguida pela catarata. Quanto ao tipo de serviço de saúde, procurado 



16 

 

pelas idosas, quando as mesmas precisam de atendimento médico, foi verificado 

que 77,8% delas procuravam serviços de saúde da rede pública, 13,9% procuravam 

médicos/hospitais credenciados pelo Plano de Saúde e apenas 8,4% procuravam 

médico/clínicas particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Patologias apresentadas pelas idosas (%), que praticam dança de salão, cadastradas na 
Unidade de Saúde da Família do bairro Bela-Vista, Vitória de Santo Antão – PE, 2010. 
 

Os dados evidenciaram que o maior percentual das idosas, 47,2%, não 

procura atendimento dentário há muito tempo, e que 86,1% delas fazem uso de 

próteses dentárias. O uso de óculos foi relatado, também, pela maioria das idosas, 

83,3%. 

 A partir da Avaliação Antropométrica das Idosas estudadas encontraram-se 

os seguintes resultados: A média de peso apresentados foi de 62,5 Kg (+10,0); a 

média da altura foi de 1,58 m (+0,05) e média de IMC foi de 24,8 (+3,39), já a 

classificação do estado nutricional das idosas, através do IMC pode ser visualizada 

na Figura 2. 
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Figura 2: Classificação do estado nutricional segundo o IMC apresentado pelas idosas (%), que 
praticam dança de salão, cadastradas na Unidade de Saúde da Família do bairro Bela-Vista, Vitória 
de Santo Antão – PE, 2010. 
 
 

Quanto às médias da CB e CP das idosas, foi visto que: a média da CB foi de 

27,0 (DP=6,67) e média da CP foi de 33,2 (+2,78 cm). A média da CC das idosas foi 

de 92,3 (+10,1cm), sendo a CC mínima de 71cm e a máxima de 110,5cm. A 

classificação do estado Nutricional através da CB, CP e CC podem ser visualizadas 

a seguir, na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Classificação do Estado Nutricional das idosas (%), que praticam dança de salão, 
cadastradas na Unidade de Saúde da Família (Bela-Vista), do município de Vitória - PE, a partir das 
Circunferências do Braço, Circunferência da Panturrilha e Circunferência da Cintura (2010). 

Avaliação Antropométrica 

VARIÁVEL N (36) % 

Circunferência do Braço   

Desnutrição Grave 0 0% 

Desnutrição Moderada 1 2,8% 

Desnutrição Leve 3 8,4% 

Eutrofia 22 61,2% 

Sobrepeso 5 13,8% 

Obesidade 5 13,8% 

Circunferência da Panturrilha   

CP > 31cm (Adequado) 33 91,7% 

CP < 31cm (Não adequado) 3 8,3% 

Circunferência da Cintura   

Sem Risco 3 8,3% 

Risco Elevado 13 36,1% 

Risco Muito Elevado 20 55,6% 
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Na Figura 3 podem ser visualizados, os dados referentes à freqüência do 

consumo de alimentos ricos em carboidrato pelas idosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3: Freqüência de Consumo de alimentos ricos em carboidrato pelas idosas que praticam 
dança de salão, cadastradas na Unidade de Saúde da Família (Bela-Vista), do Município de Vitória – 
PE, 2010.  

 

 

A freqüência do consumo alimentar dos principais legumes, verduras e 

tubérculos informados pelas idosas, está destacado na Figura 4.  
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Figura 4: Frequência de Consumo Alimentar de legumes, verduras e tubérculos, pelas idosas que 
praticam dança de salão, cadastradas na Unidade de Saúde da Família (Bela-Vista), do município de 
Vitória – PE (2010). 
 

As frutas mais consumidas pelas idosas foram: banana, laranja, maçã, 

mamão e melancia. Os maiores percentuais de consumo da banana foram em 

relação ao consumo semanal da fruta (44,5%) e o consumo diário (41,7%). O 

consumo semanal de laranja foi relatado por 36,2% das idosas, enquanto o 

consumo diário foi realizado por 47,2% delas. A maioria das estudadas (52,8%) 

afirmaram consumir maçã semanalmente. O maior percentual das idosas (39,0%) 

consumiam semanalmente mamão e 27,8% delas consumiam diariamente. E a 

melancia teve seu consumo semanal confirmado por 50% das idosas. 

Quanto ao consumo de laticínios, foi visto que os maiores percentuais das 

idosas, 41,7% e 36,2% relataram, respectivamente, nunca consumir e consumir 

semanalmente iogurte. O leite desnatado nunca era ingerido por 52,8% das 

mulheres e era ingerido diariamente por 25,0% delas, enquanto o leite integral nunca 

é ingerido por 41,7% delas, e é ingerido semanalmente por 27,8%. A maioria das 

idosas, 55,6%, referiu nunca consumir manteiga, e o consumo diário tanto da 

manteiga, quanto da margarina foram relatados por 19,5% delas. A margarina ainda 

teve seu consumo semanal por 25% das idosas e nunca era consumida por 44,4% 

delas. Já o queijo teve seu consumo semanal por 44,4% das idosas e diariamente 

por 27,7% delas. 
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Na Figura 5 está disposta, a freqüência do consumo de ovos, carnes e 

embutidos pelas idosas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Frequência de Consumo Alimentar de ovos, carnes, e embutidos, pelas idosas que 
praticam dança de salão, cadastradas na Unidade de Saúde da Família (Bela-Vista), do município de 
Vitória – PE (2010). 

 

Os dados demonstraram que 52,8% das idosas faziam o uso diário de algum 

tipo de óleo vegetal no preparo de alimentos. Já 55,6% das mulheres nunca faziam 

uso de azeite de oliva. Quanto às bebidas, a ingestão diária de café foi relatada pela 

maioria das idosas, 83,3%. O maior percentual das mulheres, 41,8%, fazia a 

ingestão semanal de chá. 
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DISCUSSÕES 

 

Com o crescente aumento do número de indivíduos idosos no Brasil, 

decorrente do aumento na expectativa de vida da população, faz se necessário 

conhecer o perfil nutricional desse grupo etário, pois como se sabe várias alterações 

fisiológicas, como a mudança na composição corporal, no hábito alimentar, devido o 

envelhecimento, presença de doenças crônico-não-transmissíveis, estilo de vida, 

bem como, o contexto sócio-econômico em que se está inserido o idoso irá 

determinar seu estado nutricional. 

Nessa pesquisa foi visto que a média de idade entre as idosas era de 66,5 

anos. Verifica-se que o aumento na expectativa de vida, tanto no Brasil quanto em 

outros países, não é uniforme entre os sexos, tendo se visto que nas mulheres esse 

aumento é mais significativo do que nos homens (SILVESTRE et al, 1996).  

Segundo os dados divulgados atualmente pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE verificou-se que o avanço da escolaridade, do 

sistema de saúde e das redes de saneamento no país foram de fundamental 

importância para aumentar a esperança de vida do brasileiro, que passou de 62,57 

anos em 1980 para 73,17 anos em 2009. Foi visto também que, a expectativa de 

vida continua sendo mais alta entre as mulheres, que saltaram de uma esperança de 

vida de 65,75 anos em 1980 para 77,01 no ano de 2009 (O GLOBO, 2010). 

Em relação ao estado civil, o maior percentual (38,8%) das idosas, que 

participavam do estudo, eram viúvas. Em estudos realizados por Veras (1994) e 

Silva; Telarolli e César (2003) também foram vistos uma grande ocorrência de 

mulheres viúvas. Tanto a expectativa de vida, mais elevada nas mulheres com 

relação a dos homens, quanto o considerado número de viúvas podem estar 

relacionados com o fato de que as mulheres se preocupam mais com a saúde de 

que o público masculino, o que ocasiona muitas mortes masculinas por descuidos 

com a saúde, além das taxas elevadas de morte masculina decorrente de violência 

ou acidentes.  

Quanto à escolaridade, a pesquisa demonstrou que 69,4% das estudadas 

referiam ler e escrever. No estudo de Garcia, Romani e Lira (2007) foi encontrado 

um percentual de 56,5% de idosos, de ambos os sexos, que referiam saber ler e 
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escrever. No que se refere ao grau de escolaridade foi visto que o maior percentual 

delas (41,6%) possuía apenas o primário. Achados parecidos com esse foram 

encontrados em estudos como os realizados por Silva, Telarolli júnior e César (2003) 

e Araújo, Faria e Pereira (2007).  

Em estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) foram avaliadas declarações de óbito de quase 29 mil idosos 

acima de 60 anos de Belo Horizonte que apresentaram causas múltiplas de morte, a 

fim de observar o papel da desnutrição no processo. A pesquisa demonstrou que 

alguns dos perfis de mortalidade apresentados foram: mulheres desnutridas, 

solteiras e viúvas, com 90 anos e mais e nenhuma escolaridade; idosos desnutridos 

com alta escolaridade, cor branca, 80 a 89 anos morreram com desnutrição protéico-

calórica; e idosos desnutridos (60 a 69 anos), com baixa escolaridade, cor preta e 

parda, morreram com marasmo nutricional em hospitais – má-nutrição quantitativa, 

subnutrição (MOEHLECKE, 2010). 

Os dados desse estudo demonstraram que a maioria das idosas (88,9%) 

possui alguma fonte de renda, sendo verificado que a maioria delas (52,7%) eram 

aposentadas/beneficiárias. Já quanto ao valor da renda, a maioria das mulheres 

(63,8%) recebia 1 salário mínimo. Abreu et al (2008) encontraram em sua pesquisa 

um percentual de 45,4% dos idosos vivendo com uma renda per capita inferior a um 

salário mínimo e 40,1% entre um e dois salários mínimos.  

O poder aquisitivo, assim como o grau de escolaridade de um indivíduo pode 

ter influência no seu estado nutricional, por influenciarem tanto a qualidade quanto a 

quantidade dos gêneros alimentícios adquiridos e ingeridos, porém não são fatores 

determinantes, por si só, para agravarem o estado nutricional de uma pessoa. 

Em 1989, foi realizada a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 

com o objetivo central de avaliar o estado nutricional da população brasileira 

mediante a coleta de dados antropométricos. De acordo com os resultados da 

pesquisa, há uma associação entre as precárias condições de vida e magreza na 

população de idosos. A PNSN demonstrou que a elevação no grau de escolaridade 

e no nível de renda, qualidade da moradia relacionados a maior acesso aos bens e 

serviços, reduzem ou até mesmo eliminam este problema nos grupos sociais mais 

privilegiados (WHO, 1995; TAVARES & ANJOS, 1999; CAMPOS et al, 2000).  

Evidenciou-se que 58,3% das idosas, participantes da pesquisa, nunca faziam 

uso de bebida alcoólica e que 77,8% delas nunca teriam fumado. Araújo, Faria e 
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Pereira (2007) encontraram em seu estudo um percentual de, apenas, 6,6% das 

idosas referindo serem tabagistas e 10,0% das estudadas referindo fazerem uso de 

bebida alcoólica esporadicamente. O uso de bebidas alcoólicas ou cigarro podem 

trazer diversos tipos de malefícios para a saúde, sendo um dos vários fatores que 

podem alterar a pressão arterial de um indivíduo, o que é preocupante em idosos 

pelo fato de um grande número deles apresentarem doença hipertensiva. 

Com relação ao uso de medicamentos, a maioria das idosas (91,6%), que 

praticavam atividade física regular (dança de salão) referiu fazer uso de 

medicamentos diariamente e o mesmo percentual delas afirmou que a medicação 

tomada era receitada por médicos. Achados semelhante foram encontrados nos 

estudos desenvolvidos por Araújo, Faria, Pereira (2007) e Abreu et al (2008). 

A utilização freqüente de medicação pode agravar o estado Nutricional dos 

indivíduos idosos, devido os efeitos adversos dos fármacos (xerostomia, alteração 

da palatabilidade, diarréia, constipação, acloridria, entre outros) usados no 

tratamento das patologias apresentadas pelos mesmos, que geralmente estão 

relacionadas aos sistemas cardiovascular, digestório, endócriono-renal, neurológico, 

etc (SILVA, 2000; BASSLER & VIANNA, 2009). 

O tratamento medicamentoso também pode causar limitações na ingestão 

alimentar dos idosos, bem como, provocar interações com os nutrientes, levando a 

alteração do seu estado nutricional (SILVA, 2000; BASSLER & VIANNA, 2009). 

Do total de idosas entrevistadas, todas referiram apresentar uma ou mais 

morbidades ao mesmo tempo, sendo as patologias mais relatadas por elas: 

Hipertensão, que acomete a maioria das idosas (75%), Catarata (50%), Osteoporose 

(36,1%). E vários outros estudos corroboram esses achados (BASSLER & VIANNA, 

2009; ARAÚJO, FARIA e PEREIRA, 2007; BRASIL, 2006; BASSLER & LEI, 2008). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das principais patologias do 

grupo das doenças cardiovasculares, sendo considerada atualmente um problema 

grave de saúde pública no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

são 600 milhões de hipertensos no mundo e a Sociedade Brasileira de Hipertensão 

estima que entre as pessoas com mais de 60 anos, no Brasil,  mais de 60% têm 

hipertensão (BRASIL, 2006). A terapia nutricional tem grande importância no 

tratamento e é fundamental no controle da HAS já que se baseia principalmente na 

redução da ingestão de sal e dos alimentos ricos em sódio, mineral esse que está 

intimamente ligado com o aumento dos níveis pressóricos.  
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Como já foi referido antes, nesse estudo verificou-se que metade das idosas 

(50%) apresentava catarata. Em estudo realizado por Romani (2005) com o objetivo 

de avaliar os transtornos oculares e a sua prevalência em pessoas com 80 anos de 

idade, ou mais, na cidade de Veranópolis – RS verificou-se que 85,6% dos idosos 

apresentavam catarata. 

A Catarata é a opacidade do cristalino. A sua causa normalmente é 

desconhecida, porém estudos epidemiológicos revelam associação de catarata à 

idade. Inúmeros fatores de risco podem provocar ou acelerar o seu aparecimento, 

como: medicamentos (esteróides), substâncias tóxicas (nicotina), doenças 

metabólicas (diabetes mellitus, galactosemia, hipocalcemia, hipertiroidismo, doenças 

renais), trauma, radiações (UV, Raio X, e outras), doença ocular (alta miopia, uveíte, 

pseudoexfoliação), fatores nutricionais (desnutrição) entre outros (CONSELHO 

BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, 2003). 

Moeller, Jacques e Blumberg (2000) sugerem que além dos fatores 

ambientais e genéticos, fatores dietéticos, como o consumo freqüente de vitaminas 

antioxidantes e xantofilas podem contribuir para uma redução do risco de doenças 

degenerativas dos olhos, como a catarata. 

O consumo de leite e derivados ficou abaixo do recomendado, na amostra de 

idosas. Por exemplo, verificou-se na pesquisa, que tanto o consumo de leite 

desnatado quanto o integral foi negado por 52,8% e 41,7% das idosas, 

respectivamente. Um dado alarmante já que o leite e seus derivados são as 

principais fontes de cálcio. Dietas deficientes nesse mineral estão associadas a 

osteoporose, bem como sabe-se que após a menopausa, a chance de desenvolver 

osteoporose aumenta para quase todas as mulheres e certas características do 

estilo de vida, como hereditariedade ou fatores clínicos, podem aumentar ainda mais 

esse risco. 

Segundo Abreu et al (2008), a ingestão de cálcio geralmente é baixa pelos 

indivíduos idosos. E a deficiência da ingestão desse mineral ao longo da vida está 

relacionado com o aumento do risco de osteoporose, principalmente em mulheres 

após a menopausa. 

 Os dados da pesquisa revelaram que a maioria das idosas (86,1%) faz uso de 

prótese dentária. De acordo com Shuman citado por Campos et al (2000) os 

indivíduos que usam próteses dentárias mastigam 75 a 85% menos eficientemente 

que aqueles com dentes naturais, o que leva a diminuição do consumo de alimentos 
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como carnes, frutas e vegetais frescos, e é a razão pelo qual os idosos com 

dentaduras totais tendem a consumir alimentos mais macios, de fácil mastigação, 

pobres em fibras, vitaminas e minerais, fato que pode ocasionar consumo 

inadequado de energia, ferro e vitaminas. 

  No que se refere aos dados antropométricos das idosas, participantes da 

pesquisa, verificou-se que a média de peso foi de 62,5 Kg, mínimo 42,2kg e máximo 

84,0Kg. Para o indicador peso, estudos mostram que as mulheres têm um aumento 

no peso até os 75 anos, e a partir dessa idade, começa a perda de água corporal e 

redução no peso das vísceras, além da redução de tecido muscular (SAMPAIO, 

2004; BORBA, WOLFF e LIBERALI, 2007). 

 A altura média das idosas foi de 1,58m (mínimo 1,48m e máxima 1,70m). Das 

várias alterações que ocorrem no processo de envelhecimento, a estatura parece 

ser a medida mais afetada, conseqüência provável dos processos de cifose, 

escoliose e osteoporose que acometem muito freqüentemente a população 

geriátrica (GARCIA, ROMANI e LIRA, 2007). Uma das formas para corrigir este 

problema é utilizar a medida do comprimento da perna como um preditor da altura 

(FERREIRA et al, 2000). Estimar corretamente a altura dos idosos faz com que se 

evite uma subestimação ou equívocos na avaliação do estado nutricional do 

indivíduo. 

Com relação à classificação do estado nutricional, através da utilização do 

IMC verificou-se que a maioria das idosas (55,6%) encontra-se se eutrófica, ou seja, 

com peso adequado para a altura e, percentuais de magreza e sobrepeso de 19,4% 

e 25,0%, respectivamente. O que é um achado bastante positivo, pois atualmente é 

visto que há um aumento no número de idosos apresentando sobrepeso e uma 

maior prevalência de sobrepeso em comparação com a desnutrição, porém pode se 

considerar que ainda houve uma alta prevalência de magreza. Bonilha et al (2008) 

verificou, em sua pesquisa, que a maioria dos idosos apresentaram sobrepeso 

(41,1%) e obesidade (24,9%). 

Na Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, nas mulheres idosas a 

prevalência de magreza geral (8,4%) foi menor que a prevalência de sobrepeso 

(18,2%) (TAVARES & ANJOS, 1999). Segundo a OMS (1997), o crescente aumento 

da prevalência da obesidade se caracteriza como uma pandemia, e também está 

sendo observada no Brasil. O que demonstra a transição nutricional que está 
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ocorrendo no país, onde há um aumento do número de obesos em comparação ao 

número de desnutridos, independente da faixa etária (LIMA et al, 2008). 

Carvalho, Carvalho e Alves (2009), avaliando os dados obtidos em sua 

pesquisa, concluíram que o índice de sobrepeso apresenta-se muito alto, 

contrastando-se com o nível de baixo peso e o percentual de idosos eutróficos, de 

ambos os sexos, apresentava-se muito baixo. Tais resultados permitiram detectar a 

grande vulnerabilidade da população em questão, para as doenças degenerativas e 

suas co-morbidades. 

Com relação à classificação do estado nutricional das idosas a partir da 

avaliação das CB e CP verificou-se que 61,2% das idosas estão eutróficas de 

acordo com a CB e 91,7% delas encontram-se com estado nutricional adequado de 

acordo com a CP. Dados que refletem um bom estado nutricional da população 

estudada, e contrariam os achados em outros estudos. 

Em estudo realizado por Garcia, Romani e Lira (2007) em instituições 

assistenciais de caráter filantrópico, governamental e particular, de determinadas 

cidades de Pernambuco, utilizando-se a circunferência braquial, foi encontrado um 

percentual de 24,4% de idosos desnutridos. Sperorro & Spinelli (2010) em relação a 

CP encontraram a metade da amostra de idosos (50%), de ambos os sexos, com 

perda de massa muscular (valores <31). 

 Com o envelhecimento verifica-se uma diminuição da massa magra e 

modificações no padrão de gordura corporal, onde o tecido gorduroso dos braços e 

pernas diminui, mas aumentam na região do tronco (MENEZES & MARUCCI, 2004; 

BORBA, WOLFF e LIBERALI, 2007). E estas alterações ocorrem principalmente 

devido a diminuição na Taxa de Metabolismo Basal (TMB) e no nível de atividade 

física (SAMPAIO, 2004; BORBA, WOLFF e LIBERALI, 2007). 

Os dados da pesquisa demonstraram que, a partir da avaliação da medida da 

CC, a maioria das idosas (55,6%) apresentava risco muito elevado para 

desenvolvimento de Doenças cardiovasculares. Pedralli et al (2010) constataram em 

seu estudo, que em relação à circunferência abdominal (CA), verificaram que 12,7% 

das mulheres encontravam-se na faixa de normalidade, 21,1% com risco alto e 

66,2% com risco muito alto para as doenças crônico degenerativas.  

A CC tem sido utilizada isoladamente como fator de risco para hipertensão 

arterial e doenças cardiovasculares. Segundo Fiore et al (2006) há uma significante 

incidência de inadequações do estado nutricional, reveladas tanto pelo peso corporal 
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quanto pela gordura abdominal, que indicam a maior susceptibilidade destes idosos 

à morbidade e à mortalidade. 

Referente aos dados sobre a freqüência do consumo alimentar, da população 

de idosas dessa pesquisa, verificou-se que quanto aos alimentos ricos em 

carboidratos, principalmente do tipo simples, os alimentos que tiveram seu consumo 

diário relatado pela maioria ou maior percentual das idosas foram: o arroz (61,1%), o 

pão (55,6%) e o açúcar (47,2%). Quanto a ingestão de feijão, observou-se que 50% 

das idosas consumiam a leguminosa diariamente.  

Najas et al (1994) com a finalidade de identificar o hábito alimentar de um 

grupo de idosos que faziam parte de um estudo denominado Identificação de 

Necessidades dos Idosos Residentes na Zona Urbana do Município de São Paulo, 

verificaram que os alimentos consumidos diariamente, por mais de 70% do grupo 

analisado, foram o arroz e o pão. Achados semelhantes foi encontrado por Pedralli 

et al (2010), analisando a freqüência alimentar de sua amostra verificaram um 

consumo diário de arroz, milho, batata e massa (92,9%).  

O controle da ingestão de açúcares e/ou doces, na dieta do idoso, deve ser 

estimulado, pois o consumo excessivo desses alimentos está relacionado com uma 

incidência maior de cárie dental, sendo cáries mal tratadas uma das principais 

causas do edentualismo total ou parcial em idosos; e está relacionado ainda com 

alterações nos níveis glicídicos (TORAL, GUBERT e SCHIMITZ, 2006). 

Não é novidade que a combinação feijão com arroz é tipicamente brasileira e 

reflete nossa miscigenação, além de ser uma combinação de alto valor nutricional 

(RAMOS, MAGALHÃES e CALDAS, 2006). O feijão é uma das leguminosas mais 

consumidas no Brasil e em outros países da América do Sul, sendo importante fonte 

de ferro, zinco, fibras, vitaminas do complexo B, além de ter mais proteína do que 

qualquer outro alimento vegetal (RAMOS, MAGALHÃES e CALDAS, 2006). 

O arroz também é um alimento rico em vitaminas do complexo B, proteínas, 

ferro e amido, que fornece energia e contribui para a absorção de proteína (RAMOS, 

MAGALHÃES e CALDAS, 2006). Porém, segundo Campos (2007) nos últimos 30 

anos, a combinação feijão com arroz vem caindo na mesa do brasileiro. Dos anos 70 

até os dias de hoje, a participação do feijão caíram 31% e o de arroz baixou 23% na 

mesa do brasileiro.  

O pão (francês) é um tradicional alimento brasileiro (VINES, 2009). É uma 

fonte rica de carboidrato, fornecendo rapidamente energia (BRASIL, 2001). Deve se 
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atentar, porém, para que seu consumo não seja excessivo, por idosos hipertensos 

ou diabéticos. 

O consumo semanal de tubérculos, como o inhame e de raízes, como a 

macaxeira foi relatado por 72,2% e 55,6% das idosas, respectivamente; Além de 

ambos os alimentos serem boas fontes de carboidrato e fibras, o presente achado 

reflete bem a cultura alimentar da região nordeste do país.  

Na pesquisa verificou-se um baixo consumo de frutas e verduras pelas idosas 

o que corrobora os achados em outros estudos (NAJAS et al, 1994; MARQUES et 

al, 2005). Viebig et al (2009) concluiram em seu estudo que o consumo de frutas e 

hortaliças por idosos de baixa renda estava muito abaixo das recomendações atuais 

da OMS. E esta inadequação alimentar estava associada com condições 

socioeconômicas desfavoráveis (baixa escolaridade e baixo poder aquisitivo), 

mesmo em um grupo populacional relativamente homogêneo. 

As frutas e verduras são as principais fontes de fibras e de vitaminas da dieta, 

sendo considerado alimentos reguladores. Na pesquisa realizada por ABREU et al 

(2008) encontrou-se baixo consumo de vitaminas. Entre os idosos da pesquisa, a 

elevada prevalência de edentualismo, pode ter contribuído para a limitação do 

consumo de hortaliças e frutas cruas, favorecendo assim a má ingestão de 

vitaminas, além disso, a baixa renda dos idosos pode ter dificultado o acesso a 

diversos alimentos ricos em vitaminas e minerais.  

Segundo Futerlleib & Cherubini (2005) a deficiência de vitaminas em idosos 

vem sendo alertada em vários estudos, em especial a deficiência das vitaminas do 

complexo B. A vitamina B6 (piridoxina), mesmo ingerida em poucas quantidades tem 

efeito positivo na redução da concentração do aminoácido homocisteína, que além 

de ter uma relação direta com sintomas depressivos, é um fator de risco para lesões 

vasculares. E o consumo, por exemplo, de niacina tem efeitos protetores no 

desenvolvimento de Alzheimer e declínio cognitivo. 

Com relação à freqüência de consumo semanal de carnes e ovos verificou-se: 

carne de boi (66,7%), frango (77,7%), peixe (58,3%), charque (61,1%) e ovos 

(52,8%). Em estudo realizado por Pedralli et al (2010), com idosos de ambos os 

sexos, verificou-se que em relação ao consumo semanal, destacou-se a carne de 

frango (87,4%), a carne bovina (73,1%), o peixe (48,4%) e os ovos (52,2%).  

 Foi visto que há o consumo diário, de algum tipo de carne, pelas idosas desta 

pesquisa, o que é positivo já que as carnes são alimentos ricos em proteína o que é 
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importante frente ao fato da perda protéica que sofrem devido o processo de 

envelhecimento (BBC BRASIL, 2005).   

 A carne de charque, por ser um alimento conservado em sal, deve ser 

consumida com cautela, fazendo devidamente sua dessalga ou mesmo devendo ser 

evitada a sua ingestão freqüentemente, principalmente por aqueles idosos que 

apresentam hipertensão arterial  

Najas et al (1994) com a finalidade de identificar o hábito alimentar de um 

grupo de idosos que faziam parte de um estudo denominado Identificação de 

Necessidades dos Idosos Residentes na Zona Urbana do Município de São Paulo, 

verificaram, ao analisar a freqüência relativa diária de ingestão, que os alimentos 

protéicos mais utilizados são o feijão e o leite e substitutos. O estudo ainda 

demonstrou que, embora para o total de idosos a freqüência relativa de ingestão de 

carnes fosse elevada, com predominância das de origem bovina e de aves, esses 

alimentos não faziam parte do hábito alimentar diário deste grupo etário. No grupo 

de alimentos reguladores notou-se, que mais de 85% dos idosos têm, por hábito, 

consumir frutas, verduras folhosas e legumes. Percebe-se, também, que dentre os 

alimentos reguladores, as frutas são as mais consumidas pelos idosos. 

O consumo de manteiga foi negado pela maioria das idosas (55,6%). 

Percentual menor, comparado com o estudo realizado por Araújo, Faria e Pereira 

(2007) no qual o consumo de manteiga foi negado por 73,3% dos idosos avaliados.  

Apesar de ser mal vista a manteiga contem muitos nutrientes que protegem 

das doenças cardíacas e entre todos eles se destaca a vitamina A, pois é necessária 

para a saúde das glândulas supra-renais e tireóide, que desempenham importante 

papel importante no funcionamento do coração e do sistema cardiovascular, além de 

conter muitos antioxidantes, protetores contra os danos causados pelos radicais 

livres que enfraquecem as artérias (RIBEIRO, 2010). 

O consumo de azeite de oliva também foi negado pela maioria das idosas 

(55,6%), participante dessa pesquisa. Seu baixo consumo, pelas idosas dessa 

pesquisa possivelmente pode ter sido devido ao fato de que muitas delas 

desconhecem os benefícios e/ou o associam ao óleo vegetal. O azeite de oliva 

possui várias vitaminas e é um poderoso antioxidante, rico em antioxidantes 

fenólicos como o ácido oléico, que protege contra o câncer (mama, cólon, pele), 

doenças coronárias e envelhecimento oxidativo, inibindo estresse (OWEN et al, 

2000). 
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O consumo de café foi bastante expressivo nessa pesquisa, a maioria das 

idosas (83,3%) relataram o consumir diariamente, e algumas delas afirmaram que o 

consumo era realizado várias vezes ao dia. Achado semelhante foi encontrado por 

Marques, Arruda e Santo (2005), onde o consumo diário do café foi citado por 83% 

das idosas. Os autores ainda destacam que, apesar de não ter valor nutricional, o 

café já se tornou um hábito alimentar da população brasileira. 
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CONCLUSÕES 

 

Na pesquisa, verificou-se que fatores socioeconômicos possívelmente 

influenciaram no estado nutricional dos idosos. A maioria das idosas apresentava-se 

em bom estado nutricional no que se refere ao IMC e as CB e CP, embora tenha 

sido verificado várias inadequações com relação ao consumo alimentar das idosas, 

o que pode acarretar deficiências nutricionais e/ou agravar seu estado nutricional. 

Por outro lado, com relação à CC as mulheres apresentaram, em sua maioria, risco 

de desenvolver doença cardiovascular. 

A terceira idade merece atenção especializada de todos os profissionais de 

saúde, e as intervenções feitas pelo nutricionista podem contribuir para melhoria do 

estado nutricional e da qualidade de vida dos idosos, pois muitas das patologias 

apresentadas por eles, não são totalmente conseqüência do processo de 

envelhecimento, mas também de maus hábitos alimentares e estilo de vida seguido 

por eles ao longo dos anos, sendo o uso freqüente de medicação um dos fatores 

que influenciam no estado nutricional do idoso.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

Informações para Orientação das 
Pesquisadoras 
Número do Questionário: 
_________________ 
(  ) Zona Urbana  (  ) Zona Rural 
Nome do entrevistado (opcional): 
Nome do entrevistador: 
Data da Entrevista: ____/____/_____ 
Informações Gerais 
1.  Sexo do Entrevistado 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
2.   Quantos anos o (a) Sr. (a) tem? 
(  ) 60 a 64 anos 
(  ) 65 a 69 anos 
(  ) 70 a 74 anos 
(  ) 75 a 79 anos 
(  ) 80 a 84 anos 
(  ) 85 a 89 anos 
(  ) Mais de 90 anos 
3.  O (a) Sr. (a) sabe ler e escrever? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
4.  Qual a sua escolaridade? 
(  ) Nenhuma 
(  ) Primário 
(  ) Ensino Fundamental 
(  ) Ensino Médio 
(  ) Ensino Superior 
5. Qual o seu estado conjugal? 
(  ) Nunca casou 
(  ) Casado/ morando junto 
(  ) Viúvo 
(  ) Divorciado/ separado 
6. O (a) Sr. (a) tem filhos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
7. Quantos filhos o (a) Sr. (a) tem? 
(  ) Nenhum 
(  ) 01 
(  ) 02 
(  ) 03 
(  ) 04 
(  ) 05 
(  ) Mais de 5 
8. Com quem o (a) Sr. (a) mora? 
(  ) Sozinho (a) 
(  ) Com esposo (a) 
(  ) Com filhos 

(  ) Outros 
___________________________________ 
9. Além do Sr. (a), quantas pessoas moram 
na sua casa? 
 
(  ) 1 
(  ) 2 
(  ) 3 
(  ) 4 
(  ) 5 
(  ) Mais de 5 
10. O Sr. (a) possui renda? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
11. Qual a sua fonte de renda? 
(  ) Ajuda familiar 
(  ) Aposentadoria/ benefício 
(  ) Pensão 
(  ) Outros 
___________________________________ 
12. Qual a sua renda mensal? 
(  ) Não possuo 
(  ) Menos de 1 salário mínimo 
(  ) 01 salário mínimo 
(  ) Mais de 01 salário mínimo 
(  ) Mais de 02 salários mínimos 
(  ) Mais de 03 salários mínimos 
13. Como o Sr. (a) investe sua renda? 
(  ) Moradia 
(  ) Remédios 
(  ) Alimentação 
(  ) Ajuda a familiares 
(  ) Outros 
___________________________________ 
14. O (a) Sr. (a) faz uso de bebida alcoólica? 
(  ) Nunca 
(  ) Raramente 
(  ) Em ocasiões especiais 
(  ) Diariamente 
15. O (a) Sr. (a) fuma? 
(  ) Nunca 
(  ) Já fumei, mas não fumo mais 
(  ) Fumo diariamente 
(  ) Fumo quando tenho vontade 
16. O (a) Sr. (a) realiza atividade física 
regular? 
(  ) Não 
(  ) Sim, 01 vez por semana 
(  ) Sim, 02 vezes por semana 
(  ) Sim, 03 vezes por semana 
(  ) Sim, mais de 03 vezes por semana 
17. O (a) Sr. (a) toma remédios? 
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(  ) Sim 
(  ) Não 
18. Quem receita? 
(  ) Tomo por conta própria 
(  ) Amigos/ familiares/ propaganda 
(  ) Farmacêutico 
(  ) Médico 
(  ) Outros 
___________________________________ 
19. Em geral, qual a dificuldade que o (a) 
Sr. (a) tem para obter os remédios que 
toma regularmente? 
(  ) Não tenho problema para obter o remédio 
(  ) Falta dos remédios nos Postos de Saúde 
(  ) Alto custo dos medicamentos 
(  ) Dificuldade de encontrar o remédio na 
farmácia 
(  ) Dificuldade de obter remédios controlados 
(  ) Outros 
___________________________________ 
20. O (a) Sr. (a) possui alguma deficiência? 
(  ) Não 
(  ) Sim, possuo deficiência auditiva 
(  ) Sim, possuo deficiência física 
(  ) Sim, possuo deficiência Mental 
(  ) Sim, possuo deficiência visual 
21. Qual (is) das doenças abaixo o (a) Sr. 
(a) apresenta? 
(  ) Diabetes 
(  ) Pressão Alta ( Hipertensão Arterial 
Sistêmica) 
(  ) Doença Cardíaca 
(  ) Doença Respiratória 
(  ) Derrame (Acidente Vascular Cerebral) 
(  ) Osteoporose 
(  ) Artrose 
(  ) Depressão 
(  ) Catarata 
(  ) Glaucoma 
(  ) Câncer (Neoplasia) 
(  ) Nenhuma delas 
22. Quando o (a) Sr. (a) está doente ou 
precisa de atendimento médico, onde o  (a) 
Sr. (a) procura? 
(  ) Serviço Público 
(  ) Médico/ Clínicas Particulares 
(  ) Médico/ Hospitais credenciados pelo Plano 
de Saúde 
(  ) Outros 
__________________________________ 
23. Atualmente o (a) Sr. (a) procurou algum 
destes serviços? 
(  ) Consultou médico 
(  ) Fez exames clínicos 
(  ) Fez tratamento fisioterapêutico 
(  ) Foi socorrido (a) na emergência 

(  ) Foi ao hospital/ clínica para receber 
medicação 
(  ) Foi internado em hospital 
(  ) Foi ao dentista 
24. Quando o (a) Sr. (a) necessita de 
atendimento dentário, onde o (a) Sr. (a) 
procura? 
(  ) Não procuro dentista há muito tempo 
 
(  ) Serviços dentários públicos 
(  ) Serviços dentários credenciados pelo plano 
de saúde 
(  ) Dentista particular 
(  ) Outros 
__________________________________ 
25. O (a) Sr. (a) usa algum (a) destes 
apoios? 
(  ) Dentes postiços, dentadura 
(  ) Óculos ou lente de contato. 
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ANEXO 2 
 
 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 

                                                                                                  IDENTIFICAÇÃO 
 

 ALIMENTO 

FREQUÊNCIA DE CONSUMO 

NUNCA 

VEZES 
P/ MÊS 

VEZES P/ 
SEMANA VEZES P/ DIA 

GRÃOS, CEREAIS E FARINHAS 1 - 3 1 2 – 4 5 - 6 1 2 - 3 4 - 5 

1. 1 AÇÚCAR                 

2.  ARROZ                 

3.  BISCOITOS                 

4.  BOLOS                 

5.  FARINHA DE MANDIOCA                 

6.  FARINHA DE TRIGO                 

7.  FEIJÃO                 

8.  FUBÁ                 

9.  MACARRÃO                 

10.  PÃES                 

11.  OUTROS 1:                 

12.  OUTROS 2:                 

13.  OUTROS 3:                 

LEGUMES, VERDURAS E TUBÉRCULOS                 

14.  ABÓBORA / JERIMUM                  

15.  ALFACE                  

16.  BATATA                   

17.  BATATA DOCE                 

18.  CEBOLA                  

19.  CENOURA                 

20.  CHUCHU                 

21.  COUVE                 

22.  FRUTA-PÃO                 

23.  INHAME                 

24.  MACAXEIRA                 

25.  PEPINO                 

26.  PIMENTÃO                  

27.  QUIABO                 

28.  REPOLHO                 
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29.  TOMATE                 

30.  OUTROS 1:                 

31.  OUTROS 2:                 

32.  OUTROS 3:                 

FRUTAS FRESCAS E/OU SUCOS                 

33.  ABACAXI                 

34.  BANANA (qualquer tipo)                 

35.  CAJU                 

36.  GOIABA                 

37.  LARANJA                 

 NUNCA 

VEZES 
P/ MÊS 

VEZES P/ 
SEMANA VEZES P/ DIA 

1 - 3 1 2 – 4 5 - 6 1 2 - 3 4 - 5 

38.  LIMÃO                 

39.  MAÇÃ                 

40.  MAMÃO                 

41.  MELANCIA                 

42.  MELÃO                 

43.  OUTROS 1:                 

44.  OUTROS 2:                 

45.  OUTROS 3:                 

LATICÍNIOS / OVO                 

46.  COALHADA                 

47.  IOGURTE                 

48.  LEITE DESNATADO         

49.  LEITE INTEGRAL                 

50.  MANTEIGA                 

51.  MARGARINA                 

52.  QUEIJO         

53.  REQUEIJÃO                 

54.  OVO (de qualquer tipo)                 

55.  OUTROS 1:                 

56.  OUTROS 2:                 

57.  OUTROS 3:                 

CARNES, PEIXES, CRUSTÁCEOS E 
DERIVADOS                 

58.  CARNE BOVINA FRESCA/ CONGELADA                 

59.  CARNE SUÍNA                   
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60.  CHARQUE, CARNE DE SOL                 

61.  CARNE DE OUTROS ANIMAIS (cabrito, 
coelho etc) 

                

62.  CRUSTÁCEOS                 

63.  EMBUTIDOS (salsicha, calabresa, mortadela)                 

64.  VÍSCERAS (fígado, coração, rim, tripa, 
bucho) 

                

65.  FRANGO                 

66.  PEIXE                 

67.  OUTROS 1:                 

68.  OUTROS 2:                 

69.  OUTROS 3:                 

ÓLEOS E GORDURAS                 

70.  ÓLEOS VEGETAIS                 

71.  AZEITE DE OLIVA                 

72.  AZEITE DE DENDÊ                 

73.  BANHA, TOUCINHO                 

74.  OUTROS:                 

 NUNCA 

VEZES 
P/ MÊS 

VEZES P/ 
SEMANA VEZES P/ DIA 

1 - 3 1 2 – 4 5 - 6 1 2 - 3 4 - 5 

BEBIDAS                 

75 CAFÉ,                  

76 CHÁS (de qualquer tipo)         

77 
REFRIGERANTES, REFRESCOS E SUCOS 
ENGAR.                 

78 CERVEJA                 

79 AGUARDENTE E OUTROS DESTILADOS                 

80 OUTROS:                 

 
 ENTREVISTADOR(A):__________________________________________________ 
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ANEXO 3
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APÊNDICE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(De acordo com a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Impacto da dança de salão na pressão 
arterial de idosas hipertensas Cadastradas na Unidade Básica de Saúde da Família da Bela Vista 
Vitória de Santo Antão”. 

Orientações: 

1.  Sua participação não é obrigatória e será mantida em sigilo; 

2.  A qualquer momento poderá retirar o seu consentimento e deixar de participar da pesquisa se 
sentir algum incômodo e/ ou achar necessário; 

3. Os dados da pesquisa serão publicados respeitando a sua privacidade. Qualquer dúvida pergunte 
ao pesquisador com quem você esta conversando neste momento.  

4. O objetivo da pesquisa é mostrar que a prática regular da dança de salão pode reduzir a pressão 
arterial de idosas hipertensas; 

5.  Este estudo apresenta como benefícios, propor mais uma alternativa no seu tratamento da 
hipertensão arterial, assim como, melhorar as ações de saúde prestadas na unidade que você é 
atendido (a); 

6. Um dos riscos de sua participação pode ser uma queda, mas se isso acontecer você será 
conduzido (a) rapidamente pelo pesquisador ao hospital João Murilo de Oliveira localizado em vitória 
de Santo Antão/PE, e terá acompanhamento médico.  

7.  Para o estudo serão necessários seus dados antropométricos, avaliação da pressão arterial, 
freqüência cardíaca, responder questionários (sobre seu perfil e hábitos alimentares) e sua 
participação nas aulas de dança de salão 3 vezes por semana durante 4 meses. 
 8. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o e-mail do pesquisador 
responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, a qualquer momento. 

Flávio C. de Morais Tel.: 81 32729739 / 92673838. (E-mail) flavinhocm@gmail.com  

Endereço: R. Deputado Cunha Rabelo 273, apt 302 Várzea/Recife/PE  

Comitê de Ética em Pesquisa (Av. Professor Moraes Rego s/n Cidade Universitária, Recife/PE. CEP: 
50670-901 Tel.: 81 2126 8588)   

 

Eu,________________________________________________,RG _________ declaro que fui 
devidamente informada pelo Pesquisador Flávio Campos de Morais, sobre as finalidades da pesquisa 
e aceito participar como voluntária. 

Vitória de Santo Antão, ______ de________________ de 2010.        

 

________________________       ________________________   

           Assinatura da idosa                        Assinatura do Pesquisador                           

    ______________________         ________________________ 

                 Testemunha 1                                           Testemunha 2 


