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RESUMO 

 
Objetivos: Descrever os fatores socioeconômicos associados ao baixo peso em idosos e avaliar a 
correlação do colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e glicemia de jejum (GJ) com indicadores 
antropométricos de obesidade global (índice de massa corporal- IMC) e central (circunferência da 
cintura-CC e razão cintura/estatura-RCE). Metodologia: Estudo transversal, com 188 idosos do 
estado de Pernambuco. A análise dos fatores associados ao baixo peso incluiu o teste do qui-
quadrado e o cálculo das razões de prevalência (RP) com seus respectivos intervalos de confiança 
de 95%. Para averiguar a correlação das variáveis laboratoriais com as antropométricas foi 
utilizado o coeficiente de Pearson. Resultados: O baixo peso foi encontrado em 28,7% da 
amostra. A análise indicou maior chance de baixo peso entre idosos da zona rural e aqueles que 
não tinham em sua residência água com canalização interna, banheiro, coleta de lixo, 
esgotamento sanitário ligado à rede geral e geladeira. As mulheres apresentaram maior 
prevalência de obesidade central e hipercolesterolemia quando comparada aos homens. Nos 
homens o TG apresentou correlação positiva com todas as variáveis antropométricas avaliadas e a 
GJ com a CC e RCE. Para as mulheres, não foi encontrada nenhuma correlação estatisticamente 
significante. Conclusão: As variáveis relacionadas às condições de moradia e aos bens de 
consumo evidenciaram que pequenas melhorias estão associadas ao menor risco de baixo peso. 
Os parâmetros antropométricos avaliados podem ser úteis no homem para sugerir alterações na 
GJ e TG. 
Descritores: idoso, estado nutricional, fatores socioeconômicos, antropometria, dislipidemia, 
diabetes. 
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ABSTRACT 
 
 
Objectives: To describe the factors socioeconomic associated with underweight  
in the elderly and assess the correlation of total cholesterol (TC), triglycerides  
(TG) and fasting plasma glucose (FPG) with anthropometric indicators of obesity  
global (body mass index, BMI) and central (waist circumference-WC and waist-height ratio - 
WHtR). Methodology: Cross-sectional study with 188 elderly state of Pernambuco. The analysis 
of factors associated with underweight included the chi-square test and the calculation 
of Prevalence ratios (RP) with their confidence intervals of 95%. To investigate the correlation 
of laboratory variables with the anthropometric was used Pearson's correlation. Results: 
underweight was found in 28.7% of sample. The analysis indicated a greater chance underweight 
among from a rural area elderly and those who were not in their water residence with indoor 
plumbing, bathroom, garbage collection, sewage systems connected to the mains sewer 
and refrigerator. Women had higher prevalence of central obesity and hypercolesterolemia when 
compared to men. In men, the TG showed positive correlation with all anthropometric variables 
assessed and the GJ with the WC and WHtR. For women, no found no correlation statistically 
significant. Conclusion: The variables related to conditions housing and consumer goods showed 
that small improvements are associated with lower risk of underweight. Anthropometric 
parameters may be useful in man to suggest changes in FPG and TG.  
Keywords: elderly, nutritional status, socioeconomic factors, anthropometry, dyslipidemia, 
diabetes.   
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1. Apresentação 

 

Nas últimas décadas o Brasil tem vivenciado significantes mudanças no campo 

demográfico, epidemiológico e nutricional.  A queda das taxas de fecundidade e da mortalidade 

contribuiu para alterar a estrutura etária brasileira, invertendo a pirâmide populacional e 

aumentando a expectativa de vida (CHAIMOWICZ, 1997). Junto com o crescente aumento da 

população idosa, tem ocorrido uma transição do perfil de morbi-mortalidade, com a redução das 

doenças infecto-contagiosas (DIC) e aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(SCHERER, 2008). Observa-se também uma mudança no padrão nutricional, com passagem de 

um perfil caracterizado por carências e desnutrição, para outro onde predomina o excesso de peso 

e outros agravos não transmissíveis (BATISTA FILHO E RISSIN, 2007).  

Embora esteja ocorrendo mudança no perfil nutricional da população brasileira, entre os 

idosos essa transição não é muito evidente. O que parece ocorrer nesse grupo populacional é uma 

sobreposição dos desvios nutricionais sobre o estado de eutrofia. Diversos estudos têm apontado 

para uma elevada prevalência de desvio nutricional na população idosa, onde a desnutrição, o 

sobrepeso e a obesidade predominam sobre a eutrofia (AMADO, FERREIRA e ARRUDA, 2007; 

FIORE et al., 2006, CAMPOS, MONTEIRO E ORNELAS, 2000). Esses resultados são 

decorrentes das condições peculiares em que os idosos se encontram, seja no ambiente familiar, 

vivendo sozinho, ou em residência de terceira idade, agravadas pelas condições socioeconômicas, 

pelas alterações fisiológicas inerentes à idade e pela progressiva incapacidade para realizar 

sozinho as suas atividades cotidianas (CAMPOS, MONTEIRO E ORNELAS, 2000). 

A manutenção de um estado nutricional adequado é, portanto de extrema importância, 

pois, de um lado, encontra-se o baixo-peso, que aumenta o risco de infecções e mortalidade, e do 

outro o sobrepeso, que aumenta o risco de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), como 

hipertensão, diabetes mellitus e hiperlipidemias (BUENO  et al, 2008; CABRERA E JACOB 

FILHO, 2001; OTERO et al, 2002). 

 Diante desse contexto, este estudo objetivou descrever os fatores socioeconômicos 

associados ao baixo peso em idosos e avaliar a correlação do colesterol total (CT), triglicerídeos 

(TG) e glicemia de jejum (GJ) com indicadores antropométricos de obesidade global (índice de 

massa corporal- IMC) e central (circunferência da cintura-CC e razão cintura/estatura-RCE). Para 
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tais fins, foram utilizados os dados de idosos gerados pela III Pesquisa Estadual de Saúde e 

Nutrição (III PESN) realizada no estado de Pernambuco, em 2006. Estas informações 

subsidiaram a elaboração de dois artigos originais, que foram desenvolvidos em consonância com 

o objetivo principal da pesquisa.   

O primeiro artigo intitula-se “Fatores socioeconômicos associados ao baixo peso em 

idosos no estado de Pernambuco”, e será enviado para publicação no periódico Revista de 

Nutrição. O segundo artigo “Alterações dos lipídeos séricos e glicemia de jejum de idosos e 

sua correlação com índices antropométricos”, já foi enviado para publicação nos Arquivos 

Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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2. Revisão da Literatura  

 

 

2.1 Envelhecimento populacional e os processos de “transição” 

 

 

É universal o processo de envelhecimento populacional. Tanto os países desenvolvidos 

como, de modo crescente, os países em desenvolvimento vem vivenciando esse fenômeno 

(GARCIA, ROMANI e LIRA, 2007). A transição demográfica, caracterizada pela contínua taxa 

de fecundidade e redução da mortalidade infantil, tem resultado em uma expectativa de vida cada 

vez mais elevada da população e no aumento crescente da população idosa (CHAIMOWICZ, 

1997). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), nos países em desenvolvimento, como 

é o caso do Brasil, é considerado idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos. 

Considerando essa classificação, no mundo todo, o número de pessoas com 60 anos ou mais está 

crescendo rapidamente (BRASIL/MPOG/IBGE, 2000; OPAS/OMS, 2005). Resultados do IBGE, 

relativos ao ultimo censo de 2000, apontavam que, no Brasil, o número de habitantes com 60 

anos ou mais, correspondia a cerca de 15 milhões de habitantes (IBGE, 2002). Dados mais 

recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2009, apontam que a 

população com 60 anos e mais residente no Brasil, representa cerca de 21,7 milhões de pessoas, o 

que corresponde a 11,3% da população estimada do país (IBGE, 2009). Projeções para 2025 

indicam que esse número poderá ser superior a 30 milhões, o que corresponderá a 14% da 

população total estimada e colocará o Brasil, nesse período, como a sexta população de idosos do 

mundo em números absolutos (IBGE, 2002). 

O processo de envelhecimento no Brasil está associado em geral com as melhorias das 

condições médico sanitárias, enquanto nos países desenvolvidos o processo está associado não só 

com a evolução médico sanitária, mas também com a melhoria das condições sócio-econômicas, 

de educação, saneamento básico, infra-estrutura e outros fatores (OLIVEIRA et al., 2004). 

Concomitantemente a transição demográfica, o Brasil vem passando por uma mudança no 

perfil de morbimortalidade da população, em que se observa um declínio na mortalidade por 
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doenças infecciosas e um aumento na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). Esse processo é chamado de transição epidemiológica (SCHERER, 2008).  

De forma mais ampla, o conceito de transição epidemiológica refere-se às modificações, 

em longo prazo, dos padrões de morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma população 

específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, 

sociais e econômicas. O processo engloba três mudanças básicas: 1) substituição, entre as 

principais causas de morte, das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas 

externas; 2) deslocamento da maior carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos 

grupos mais idosos; 3) transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para 

outra em que a morbidade é dominante (SCHRAMM, 2004). 

De acordo com a OMS, em 2001, cerca de 60% das mortes e 47% dos agravos a saúde no 

mundo foram decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis (WHO, 2002). No Brasil, em 

2004, essas doenças representaram 62% das mortes por causa conhecida (BRASIL/MS/SVS, 

2006). 

Segundo Chaimowicz (1997), existe uma correlação direta entre os processos de transição 

epidemiológica e demográfica. A princípio, o declínio da mortalidade concentra-se seletivamente 

entre as doenças infecciosas e tende a beneficiar os grupos mais jovens da população, que passam 

a conviver com fatores de riscos associados às doenças crônico-degenerativas e na medida em 

que cresce o número de idosos e aumenta a expectativa de vida, as doenças não transmissíveis 

tornam-se mais freqüentes.  

O perfil de “transição” também é observado no universo nutricional e constitui parte 

integrante dos processos de transição demográfica e epidemiológica (SHERER, 2008). A mesma 

se caracteriza por um processo de mudanças sequenciais nos padrões de dietéticos e nutricionais, 

que acompanha mudanças econômicas, sociais e demográficas e do perfil de saúde das 

populações (POPKIN, LU e ZHAI, 2006). Observa-se a passagem de um perfil caracterizado por 

carências e desnutrição, para outro onde predomina o excesso de peso e outros agravos não 

transmissíveis (BATISTA FILHO E RISSIN, 2007; PINHEIRO, FREITAS e CORSO, 2004; 

GUIMARÃES E BARROS, 2001). 

Entretanto, no Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, esse processo 

não ocorre de maneira homogênea e devido às conhecidas diferenças socioeconômicas regionais, 
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ainda têm-se observado em algumas localidades, alta prevalência de quadros de desnutrição e de 

deficiências nutricionais (PINHEIRO, FREITAS e CORSO, 2004). 

 O modelo de transição nutricional no Brasil assemelha-se ao modelo polarizado da 

transição epidemiológica, onde coexistem na mesma comunidade e, muitas vezes no mesmo 

domicílio tanto a obesidade como a subnutrição (COUTINHO, GENTIL e TORAL, 2008).  

 

 

2.2 Estado Nutricional do Idoso 

 

 

Os distúrbios nutricionais, especialmente a desnutrição protéico-calórica, 

tradicionalmente, têm sido mais enfocados na infância. Mais recentemente, o estudo do tema em 

pessoas idosas tem merecido maior atenção, considerando o aumento da expectativa de vida e os 

desafios colocados pelo envelhecimento (REZENDE et al., 2010). 

Assim como a desnutrição, o excesso de peso tem sido recorrente na população idosa, e 

ambos os estados tem levado à predominância do desvio nutricional sobre a eutrofia (FIORE et 

al., 2006). Neste contexto, o efeito da alimentação inadequada, tanto por déficit de nutrientes 

como por excessos, reflete-se em quadro latente de má nutrição nesse grupo populacional. 

(CAMPOS, MONTEIRO e ORNELAS, 2000). 

Com o envelhecimento, mudanças fisiológicas, metabólicas resultam na alteração das 

necessidades nutricionais. Além disso, a população idosa é heterogênea pela diversidade social, 

cultural, econômica e idade fisiológica (JENSEN, MCGEE e BINKLEY, 2001). Essas mudanças, 

assim como a diversidade entre os idosos podem contribuir para alterar o seu estado nutricional 

(CASELATO DE SOUZA E GUARIENTO, 2009). 

Dentre os distúrbios nutricionais que acometem os idosos, a desnutrição tem despertado 

interesse pelo número excessivo de óbitos que provoca a cada ano, ao agravar doenças em 

atividade, tornando maiores os riscos de outras morbidades e, portanto, de mortalidade 

(REZENDE et al., 2010; CASELATO DE SOUZA E GUARIENTO, 2009; OTERO et al., 2002). 

Frequentemente a desnutrição tem sido inserida no contexto de outras modificações 

orgânicas normais do processo de envelhecimento e erroneamente tem deixando de ser 

diagnosticada (REZENDE et al., 2010, OTERO et al., 2002, MORIGUTI et al., 2001). 
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 Assim como o baixo peso, a ocorrência de excesso de peso tem merecido atenção por 

refletir riscos de doenças crônicas, dentre as mais freqüentes as cardiovasculares, o diabetes 

mellitus e a hipertensão arterial (FÉLIX E SOUZA, 2009).  

  Em função da prevalência crescente, a obesidade é considerada atualmente um problema 

de saúde pública. O excesso de peso atinge cerca de 1/3 da população adulta e apresenta uma 

tendência crescente nas últimas décadas, mesmo entre as pessoas idosas (CABRERA E JACOB 

FILHO, 2001). Em ambos os sexos, seu maior pico ocorre entre 45 e 64 anos (OMS, 2004).  

  Com o envelhecimento ocorre uma perda de 2% a 3% da massa corporal magra por cada 

década. A sarcopenia (perda de músculo esquelético) está relacionada com a idade e contribui 

para a diminuição da força muscular, alterações do modo de andar, equilíbrio e perda da função 

física (POLLOCK et al., 1998). A taxa metabólica de repouso diminui aproximadamente 15 a 

20% durante a vida. As necessidades de energia mudam porque a pessoa possui menos massa 

muscular, mais gordura corporal e um estilo de vida mais sedentário (MACINTOSH et al., 2001), 

aumentando o risco de obesidade no idoso (SCHIFFMAN, 1997). 

  Nos idosos ocorre uma redistribuição da gordura corporal dos membros para o tronco, ou 

seja, ela torna-se mais centralizada; decorre disto o aumento da adiposidade visceral que 

acompanha o envelhecimento e é mais marcante em mulheres do que em homens (KENNEDY et 

al., 2004). Deste modo, o aumento do tecido adiposo segue um padrão típico, ou seja, maior 

aumento dos depósitos centrais de gordura em relação aos periféricos, seguindo o modelo 

andróide, com uma distribuição centrípeta de gordura.  

(BARBOSA et al., 2001). 

Entre as várias conseqüências adversas da inadequação nutricional descritas na literatura, 

pode-se citar as alterações na capacidade funcional, definida como a habilidade de realizar as 

atividades do dia a dia (APOVIAN et al., 2002; BANNERMANN et al., 2002) . A capacidade 

funcional é um importante componente da qualidade de vida e marcador de saúde que melhor 

reflete a condição geral do idoso (ROSA et al., 2003; RAMOS, 2003). 
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2.2.2 Prevalência de desvios nutricionais nos idosos brasileiros 

 

 

A inexistência de consenso acerca dos pontos de corte para determinação da desnutrição e 

excesso de peso entre idosos, por meio do IMC, dificulta o diagnóstico do perfil nutricional da 

população idosa, além de prejudicar comparações entre os estudos (BRANDÃO, 2008). 

Entretanto, apesar dos diferentes critérios de classificação utilizados nos estudos, a prevalência da 

inadequação nutricional na população idosa é elevada e preocupante. 

Tavares e Anjos (1999), avaliando o estado nutricional da população idosa brasileira, com 

base nos dados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN, 1989), verificaram uma 

tendência de maiores proporções de magreza e sobrepeso na população idosa em comparação 

com adultos na faixa de vinte a quarenta anos. A prevalência de magreza em homens idosos 

(7,8%) foi cerca de 2,2 vezes maior do que a encontrada entre os mais jovens (3,6%); e, em 

mulheres idosas (8,4%), 1,2 vezes maior em comparação com as jovens (6,9%). Quanto ao 

sobrepeso, verificou-se uma freqüência 1,5 vezes maior de sobrepeso II e III em homens idosos 

(5,7%) em relação aos jovens (3,7%) e 2,5 vezes mais em mulheres idosas (18,2%) quando 

comparadas às jovens (7,2%).  

Campos et al. (2006), analisando os dados de 1661 idosos gerados pela Pesquisa sobre 

Padrões de Vida (PPV), realizada entre os anos de 1996 e 1997 pelo IBGE, em que coletou 

informações referentes às duas macrorregiões mais representativas do Brasil, em termos 

socioeconômicos e populacionais, Nordeste e Sudeste, mostraram que a prevalência geral de 

baixo peso foi de 5,7%, de eutrofia 50,4%, sobrepeso 32,3% e obesidade 11,6%.  A comparação 

do referido estudo com dados da PNSN realizada em 1989, mostra que, em sete anos, a 

prevalência de baixo peso diminuiu de 8,1% para 5,7%, a prevalência de eutrofia manteve-se 

estável (51,2% e 50,4%), a prevalência de sobrepeso aumentou (28,5% para 32,3%) e a 

prevalência de obesidade se estabilizou (12,3% para 11,6%). Em ambas as pesquisas, a 

classificação nutricional foi realizada segundo as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde. 

A coexistência de obesidade (IMC ≥ 30kg/m2) e de baixo peso (IMC ≤ 20kg/m2) e seus 

fatores relacionados foram investigados em 1.451 idosos, residentes em Bambuí, Minas Gerais. 
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Análise dos resultados mostrou que o baixo peso esteve presente em 14,8% e a obesidade ocorreu 

em 12,5% da população estudada (BARRETO, PASSOS e LIMA COSTA, 2003). 

Dados mais recentes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada em 2002-

2003, evidenciaram que a prevalência de baixo peso (IMC ≤ 18,5Kg/m2), na população brasileira, 

aumentou com a idade e atingiu 2,9% na faixa etária de 55 a 64 anos, 3,6% na categoria de 65 a 

74 anos e 6,7% nos idosos com 75 anos e mais. Quanto a obesidade (IMC ≥ 30Kg/m2), a partir 

dos 64 anos observou-se uma redução na prevalência desse fenômeno. Foi verificado 17,1% de 

obesidade entre os indivíduos na faixa etária de 55 a 64 anos, 14,0% naqueles com idade entre 65 

e 74 anos e 10,0% na amostra acima dos 75 anos (IBGE, 2004). 

Simões (2007), investigando idosos de 60 -74 anos, do município de São Paulo, observou 

uma elevada prevalência de inadequação nutricional. O baixo peso (IMC ≤ 23Kg/m2) esteve 

presente em 21,3% da amostra e excesso de peso (IMC ≥ 28Kg/m2) em 34,1%.  

Estudo avaliando aspectos alimentares, nutricionais e de saúde em idosas atendidas no 

Núcleo de Atenção ao Idoso – NAI, da Universidade Federal de Pernambuco encontrou 

diferenças significativas nas prevalências de baixo peso e excesso de peso quando utilizado 

diferentes pontos de corte para o índice de massa corporal (IMC). O percentual de baixo peso 

segundo classificação proposta pela OMS (IMC ≤ 18,5Kg/m2) apresentou-se bastante reduzido 

(1,9%), enquanto por Lipschitz (IMC < 22 Kg/m2) corresponde a 12,3%. Já em relação ao ganho 

de peso, observa-se que o percentual de excesso de peso encontrado (47,2%) de acordo com 

Lipschitz (IMC > 27 Kg/m2), é quase duas vezes maior do que quando se considera a 

classificação de obesos pela OMS (IMC ≥ 30Kg/m2), 26,4%. (AMADO, ARRUDA e 

FERREIRA, 2005). 

  

 

2.3 Fatores Socioeconômicos associados ao baixo peso 

 

 

Fatores econômicos, sociais e biológicos têm sido constantemente relacionados com 

índices de déficit nutricional em diferentes contextos, servindo inclusive, como critérios básicos 

para o planejamento e monitoração de programas e ações de combate à desnutrição 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000; BATISTA FILHO E BARBOSA, 1985). 
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Aspectos sócio-econômicos têm sido identificados como os principais determinantes da 

situação nutricional (CAMPINO, 1986). Isto ocorre devido o fato do nível socioeconômico 

interferir na disponibilidade de alimentos, no acesso à informação e a serviços de saúde, bem 

como pode estar associado ao estilo de vida e a determinados padrões de atividade física. Entre os 

indicadores de condições socioeconômicas mais frequentemente utilizados estão educação, 

ocupação e renda (DUNCAN et al., 2002; WARDLE, WALLER e JARVIS, 2002). 

A escolaridade e a renda são as variáveis mais utilizadas em estudos populacionais e 

parecem estar associadas à desnutrição (ALVA, NOCEDAL e CABALLERO, 2003; 

MASTROENI et al., 2007, CABRERA E JACOBI FILHO, 2001).  

  O nível de escolaridade fornece informações sobre etapas mais precoces da vida e tende a 

determinar outros marcadores, como ocupação e renda. A renda por sua vez tem implicações 

importantes para várias circunstâncias materiais que têm impactos diretos na saúde, como as 

condições de moradia, alimentação e lazer (FONSECA, 2006).  

Estudo brasileiro investigando o estado nutricional e fatores associados em idosos 

demonstrou que os idosos com cinco a oito anos de escolaridade apresentaram menor chance de 

baixo peso comparados aos com quatro ou menos anos de estudo (CAMPOS et al., 2000).  

Fernandes et al. (2009), avaliou as condições de saúde e a utilização de serviços por 

idosos atendidos na atenção primária de João Pessoa, na Paraíba  e, no referente à escolaridade, 

observou um baixo nível de instrução entre os idosos, sendo 38% analfabetos. Segundo o autor, a 

falta de escolaridade possui estreita relação com dificuldades no trato da saúde por parte dos 

idosos, a exemplo de problemas com o manuseio de medicamentos, com o seguimento de dietas 

ou prescrições, entre outros fatores.  

Dados da PNSN (1989) associam baixa renda com precárias condições de vida e baixo 

peso na população idosa. A elevação da renda, da escolaridade, da qualidade da moradia e maior 

acesso a bens e serviços contribuíram para reduziram e até mesmo eliminar o baixo peso nos 

grupos sociais privilegiados (TAVARES E ANJO, 1999). As condições socioeconômicas 

desempenham papel fundamental em relação à qualidade de vida na velhice. Renda suficiente 

para atendimento das necessidades básicas, bom nível de escolaridade, relações familiares 

adequadas, boas condições de sociabilidade e atividade produtiva podem contribuir para maior 

autonomia do idoso (IBGE, 1999). 
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Sob o aspecto nutricional, diversos autores referem o papel da habitação como fator de 

risco da desnutrição (BENÍCIO E MONTEIRO, 1997; BÓBAK et al., 1994; MOLINA et al., 

1989). É uma instância de observação que além de caracterizar, descritivamente, os diversos 

cenários de pobreza e sua graduação, contribui para compreender o papel de aspectos singulares, 

como o tipo de construção, os recursos de saneamento, o grau de ocupação (número de pessoas 

por cômodo), possibilitando avaliar funções específicas na composição de riscos e, sobretudo, 

conhecer o contexto que deve ser entendido e trabalhado, sob uma visão de desenvolvimento 

humano e direitos de cidadania (RISSIN et al., 2006). 

Em se tratando da variável eletrodoméstico como determinante do estado nutricional, 

França et al. (2001), afirma ser provável que  presença de eletrodomésticos, como por exemplo a 

geladeira, na residência, incorpore também a questão dos cuidados preventivos e medidas 

higiênicas, devido à maior facilidade para a conservação de alimentos. 

 

 

2.4 Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

 

 

Em indivíduos maiores de 60 anos a predominância de óbitos relacionados às DCNT é 

evidente. Estima-se que nas próximas décadas ocorra um crescimento epidêmico das DCNT na 

maioria dos países em desenvolvimento, devido à maior prevalência de fatores associados à 

ocorrência dessas doenças (BARRETO et al., 2003; FERNANDES et al., 2008) 

Dados relativos às principais causas de morte em todo o mundo apontam as doenças 

cardiovasculares (DCV) como as mais prevalentes das DCNT. Estas compreendem alterações 

patológicas do coração e dos vasos sangüíneos (artérias e veias), com manifestações clínicas 

diversas, incluindo-se entre elas a doença isquêmica do coração, a doença cerebrovascular, a 

insuficiência cardíaca congestiva e a hipertensão arterial sistêmica (FERNANDES et al., 2008). 

A doença coronariana é a principal causa de mortalidade entre os idosos do Brasil (36,5%), 

seguidas das neoplasias (16%) e doenças do aparelho respiratório (12,6%) (JORGE et al., 2008).  

Estudo realizado por Silva et al. (2008), retratou que as DCV eram as maiores causas de morte 

entre idosos residentes na capital pernambucana, com um coeficiente de mortalidade médio de 

188,7 óbitos/ 10 mil habitantes.  
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A DCV é de natureza multifatorial. Os fatores de risco mais fortemente associados a ela, nos 

idosos, são o tabagismo, a hipertensão arterial e diabetes mellitus, além de consumo de álcool, 

dislipidemias, obesidade ou sobrepeso (LAWLOR et al., 2003). 

Bueno et al. 2008, avaliaram o estado nutricional e a prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis em idosos que participavam de um programa assistencial da Universidade Federal 

de Alfenas (MG) e, observaram que  39,3%, 39,3% e 3,3% dos idosos apresentavam valores 

plasmáticos elevados de colesterol, triglicerídeos e glicose, respectivamente. 

No município de João Pessoa (PB), Leite-Cavalcanti et al. (2009), investigaram a 

prevalência de DCNT em um grupo de idosos e verificaram que 82,1 % da população avaliada 

possuia alguma DCNT, sendo mais freqüentes a hipertensão arterial (56,4 %), as dislipidemias 

(33,3 %) e o diabetes mellitus (20,5 %). 

 

 

2.4.1 Dislipidemia 

 

 

 A análise dos dados disponíveis de estudos epidemiológicos sugere que as dislipidemias 

continuam sendo fator de risco para doença coronariana em indivíduos idosos apesar de o risco 

relativo diminuir com a idade (MORIGUCHI E VIEIRA, 2006). A maioria dos eventos 

coronários nesse grupo etário ocorre na presença de valores lipídicos alterados ou quando a 

dislipidemia está associada a outros fatores de riscos (FILHO E NETTO, 2006). 

Ciruzzi et al. (2002), analisando fatores de risco para infarto agudo do miocárdio (IAM) 

em idosos argentinos maiores de 65 anos, observaram que em relação aos que apresentavam 

níveis de colesterol total (CT) inferiores a 240 mg/dl, aqueles com níveis superiores 

apresentavam um risco 1,76 vezes maior de desenvolver IAM. 

Segundo dados do estudo de Framingham, a relação entre CT e DAC é positiva dos 

40 aos 70 anos, atenuada com o aumento da idade e negativa após os 80 anos. Entretanto, o 

aumento da mortalidade em indivíduos com baixos níveis de colesterol total pode estar associado 

à presença de doenças crônico-degenerativas, neoplasias, dentre outros fatores (MORIGUCHI E 

VIEIRA, 2006). 
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Em estudo de base populacional, ao investigar o perfil de saúde da população idosa 

brasileira, Pereira et al., (2008), encontrarm uma prevalência de 33% de hipercolesterolemia, com 

maior prevalência entre as mulheres. Silva et al., (2007), avaliando fatores de risco para doença 

cardiovascular em idosos, observou que 51% da sua amostra apresentava hipercolesterolemia.  

A importância dos triglicerídeos como fator de risco para aterosclerose e suas 

complicações vinha sendo motivo de bastante discussão entre pesquisadores até o inicio década 

passada (ALENCAR et al., 2000; SCHERER, 2008). No entanto, atualmente, vários estudos têm 

apontado níveis de triglicerídeos elevados como fatores de risco para doença arterial coronariana, 

independente dos níveis de HDL-C, LDL-C e CT e da presença de diabetes mellitus (ASSMANN 

et al., 1998; AUSTIN et al., 1998; GOTTO, 1998, TANE et al., 2001). 

Qualquer redução nos fatores de risco para dislipidemia repercute na diminuição da 

morbi-mortalidade associada à mesma e neste sentido, a finalidade fundamental do tratamento 

dessas comorbidade está nas prevenções primária e secundária da DAC e das doenças arteriais 

cerebrovascular e periférica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001). 

 

 

2.4.2 Diabetes Mellitus 

 
 

  O Diabetes mellitus (DM) pode ser definido como uma síndrome de etiologia múltipla, 

decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente os 

seus efeitos, levando a alterações metabólicas com complicações vasculares e neuropáticas, 

associados à deficiência absoluta ou relativa de insulina (ADA, 2008). 

  Baseada na etiologia da doença, a classificação atual proposta pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e pela American Diabetes Association (ADA) e recomendada de Sociedade 

Brasileira de Diabetes e Ministério da Saúde, inclui quatro tipos clínicos: 

 

• DM tipo 1: resulta primariamente da destruição auto-imune das células pancreáticas e tem 

tendência a cetoacidose; 

• DM tipo 2: resulta de resistência e ou relativa deficiência de insulina, a maioria dos casos 

ocorre entre pessoas obesas; 
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• DM gestacional: diminuição da tolerância à glicose que tem seu início ou diagnóstico 

durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto; 

• Outros tipos específicos: incluem os casos decorrentes de doenças pancreáticas, defeitos 

associados com outras doenças ou por indução de fármacos diabetogênicos. 

  

Foram definidas ainda categorias intermediárias entre a homeostase normal da glicose e o 

diabetes, denominados glicemia de jejum alterada (GJA) e intolerância à glicose (IG). Paciente 

com GJA ou IG são então definidos como “pré-diabeticos” indicando assim o alto risco de 

desenvolvimento de diabetes nestes indivíduos (ADA, 2008). 

O diagnóstico é feito através da medida de glicose no soro ou plasma após jejum de 8 a 12 

horas e do teste padronizado de tolerância a glicose (TTG) após administração de 75 gramas de 

glicose anidra por via oral, medidas subseqüentes de glicose no soro ou plasma nos tempos 0 e 

120 minutos após a ingestão.  Os critérios diagnósticos e seus estágios pré-clínicos são descritos 

no quadro 1 (ADA, 2008). 

 

Quadro 1: Valores de glicose plasmática (mg/dl) para diagnóstico de diabetes mellitus e 

seus estágios pré-clínicos, ADA (2008). 

 

CATEGORIA JEJUM* 2h APÓS 75G DE GLICOSE CASUAL** 

Glicemia Normal < 100 < 140 - 

Glicemia de jejum alterada ≥ 100 a < 126 - - 

Intolerância à glicose  ≥ 140 a < 200  

Diabetes mellitus ≥ 126 ≥ 200 ≥ 200 (com sintomas 

clássicos)*** 

*O jejum é definido por falta de ingestão calórica por, no mínimo, 8 horas; 
**Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo 
desde a última refeição, 
*** Sintomas clássico de DM incluem: poliúria, polidipsia e perda de peso inexplicada. 
 
 

O diabetes mellitus vem aumentando exponencialmente, o que o caracteriza como um 

crescente problema de Saúde Pública e está entre as dez principais causas de morte no mundo. 

Entre os idosos, o DM tipo 2 é o mais comum. Estudos demonstram que tanto a prevalência 

quanto a incidência do DM aumentam com a idade, podendo afetar até 20% da população com 65 
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anos e mais (NASRI, 2002).  Azevedo et al., 2006, demonstraram uma incidência de 1,5% até os 

39 anos aumentando para 20% nos indivíduos acima de 75 anos. Estima-se que cerca de 17% da 

.população brasileira entre 60 e 69 anos sejam diabéticos (TAVARES et al., 2007). Estudos 

desenvolvidos com idosos portadores de diabetes têm apresentado maior predominância do sexo 

feminino (TAVARES et al., 2007, SAKATA, 2007). 

  Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes mellitus se destaca como 

importante causa de morbidade e mortalidade, especialmente entre os idosos. O acelerado ritmo 

do processo de envelhecimento da população, a maior tendência ao sedentarismo e a inadequados 

hábitos alimentares, além de outras mudanças sócio-comportamentais, contribuem para os 

crescentes níveis de incidência e prevalência do diabetes, bem como de mortalidade pela doença 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2005; OPAS, 2003; PASSOS et al., 2005). 

  Os diabéticos apresentam uma síntese reduzida de vasodilatadores no endotélio vascular e 

liberação aumentada de pró-coagulantes e vasoconstritores, o que favorece a ocorrência de 

hipertensão arterial e complicações cardiovasculares e cerebrovasculares (MARTIN et al, 2004). 

Estima-se que 4 para cada 5 portadores de diabetes mellitus irão morrer de doenças 

cardiovasculares (BARROSO et al, 2003). 

  Segundo Nasri (2002), o DM é frequentemente subdiagnosticado e subtratado nos idosos.  

Estima-se que metade dos idosos diabéticos ignoram sua condição de portadores da doença e que 

um número significativo dos que fazem tratamento não atingem um controle glicêmico ideal.    

 

 

2.5 Antropometria e Alterações metabólicas 

 

 

 Evidências indicam que a distribuição de gordura está relacionada com as DCV e em vista 

disso, autores sugerem a possibilidade de empregar uma ou mais medidas antropométricas de 

adiposidade como o primeiro passo para projetar alterações metabólicas, visto serem de baixo 

custo, fácil aplicabilidade nos estudos epidemiológicos e serviços de atenção básica à saúde e 

suficiente grau de acurácia (LUNARD E PRETOSKI, 2008; LEITE et al., 2009; VASQUES  et 

al., 2010). 
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  Os métodos antropométricos mais utilizados para a avaliação do acúmulo de massa gorda 

são o índice de massa corporal (IMC), a circunferência da cintura (CC), a relação cintura-quadril 

(RCQ) e as dobras cutâneas (DC) (KRAUSE et al., 2007). 

  O IMC representa o indicador do estado nutricional mais conhecido e utilizado para 

avaliação de adultos e idosos, devido à sua facilidade de aplicação e ao baixo custo. Caracteriza-

se como um indicador de adiposidade generalizada devido à sua incapacidade de avaliar a 

distribuição da gordura corporal (VASQUES et al., 2010). Modificações no IMC não refletem o 

local anatômico no qual o indivíduo pode ter perdido ou ganhado peso (SNIJDER et al., 2006).  

 Valores mais altos do IMC apresentam forte associação com níveis mais elevados nas 

concentrações de CT, LDL-C e TG no sangue. Por outro lado, está também demonstrado que a 

redução do peso tem conseqüências favoráveis no perfil lipoproteico (MOURA et al., 2005).  No 

estudo de Farin et al. (2006), não houve diferença na magnitude das correlações entre o IMC e a 

CC com a  resistência a insulina em caucasianos. A partir da análise de regressão, ambos os 

indicadores de adiposidade generalizada e central apresentaram a mesma capacidade de 

identificar indivíduos com RI. No trabalho de Ascaso et al. (2001), conduzido com espanhóis, o 

IMC correlacionou positivamente com a resistência à insulina.  

  Entretanto, a obesidade centralizada parece predizer melhor as complicações de saúde em 

idosos (VISSCHER et al., 2001). A deposição de gordura na região abdominal caracteriza a 

obesidade visceral, que é um fator mais grave para o risco cardiovascular e distúrbio de 

homeostase glicose-insulina do que a obesidade generalizada (FERREIRA et al., 2006; 

MARTINS E MARINHO, 2003). 

  Existem inúmeros métodos para avaliar a obesidade visceral, dentre os quais podemos 

ressaltar os métodos mais complexos e dispendiosos como a tomografia computadorizada, a 

ressonância magnética e a ultra-sonografia que possuem uma elevada precisão e os mais simples 

como a circunferência da cintura (CC) e a relação cintura quadril (RCQ), utilizados tanto em 

avaliações individuais quanto coletivas (WHO, 1995).  

Segundo Bjorntorp (1997), a CC indicaria melhor a massa adiposa visceral, estando 

associada com as doenças cardiovasculares ateroscleróticas. Já a RCQ seria mais fortemente 

associada à resistência à insulina por conter a medida da região glútea, onde se localizam 

numerosos tecidos musculares, principais reguladores da sensibilidade à insulina sistêmica.  
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Os valores de CC que correspondem ao aumento de risco variam de acordo com a idade e 

o sexo. Na década de 90, Han et al. (1995), propuseram como pontos de corte para um maior 

risco de eventos cardiovasculares valores de CC ≥ 102 cm e ≥ 88cm para homens e mulheres, 

respectivamente. Esses pontos de corte foram os mesmos adotados pela WHO, (1998) e pelo 

NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM (2001).         

Rezende et al. (2006) e Silva et al. (2006), analisaram a correlação entre a CC e níveis de 

CT, LDL-colesterol, HDL-colesterol  e TG, e sugeriram que independente do sexo, a CC está 

positivamente correlacionada ao nível de TG. .Em um estudo caso-controle realizado com 300 

indianos, a CC foi identificada como o preditor mais acurado de risco para diabetes tipo 2  

(MANTANI E KULKARNI, 2005). 

Mais recentemente, diversos autores vêm apontando a Razão Cintura-Estatura (RCE) 

como um bom discriminador de obesidade abdominal relacionada a fatores de risco 

cardiovascular, bem como de risco coronariano elevado (LIN et al., 2002; HO et al., 2003; 

PITANGA E LESSA, 2006). 

A relação cintura/estatura (RCE) compreende a razão entre a CC (cm) e a estatura (cm). 

Ela baseia-se no pressuposto de que, para determinada estatura, há um grau aceitável de gordura 

armazenada na porção superior do corpo. Embora o efeito preciso da estatura sobre a medida da 

CC seja quantitativamente desconhecido, alguns autores afirmam que a estatura exerce influência 

na magnitude da CC ao longo do crescimento e também na vida adulta (MCCARTHY E 

ASHWELL, 2006; PARIKH et al., 2007). 

Trabalhos apontam que, além de a RCE apresentar boa correlação com a gordura visceral, 

ela deveria ser o indicador antropométrico utilizado para a predição de riscos metabólicos 

associados à obesidade (HO et al., 2003; PARIKH et al., 2007) 

Os pontos de corte para discriminar risco coronariano através da RCE apresentam valores 

divergentes entre as pesquisas em diferentes populações. Em estudo realizado com amostra de 

55.563 adultos de ambos os sexos em Taiwan, com o objetivo de identificar os pontos de coorte 

da RCE para discriminar pelo menos um fator de risco cardiovascular (diabetes, hipertensão ou 

dislipidemia), encontrou-se valores de 0,48 e 0,45 para homens e mulheres, respectivamente (LIN 

et al, 2002). Da mesma forma, Pitanga e Lessa (2006), avaliando uma população de salvador 

entre 30 e 74 anos, encontraram valores de 0,52 e 0,53 para homens e mulheres, respectivamente.  
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Bertsias et al. (2003), pesquisando, a relação dos 4 indicadores antropométricos 

comumente utilizados em pesquisas de campo (IMC, RCQ, CC e RCE) e encontraram que apenas 

a RCE e a CC estavam mais fortemente relacionadas com o perfil lipídico de homens e mulheres 

respectivamente. Em um estudo realizado com homens iranianos, a RCE apresentou melhor 

desempenho em predizer o diabete tipo 2 comparada ao IMC (MESHKANI et al., 2006). 
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3. Objetivos 

 

 

 Geral 

 

• Avaliar o estado nutricional e as alterações de colesterol total, triglicerídeos e glicemia de 

jejum em população de idosos do estado de Pernambuco.  

 

 

 Específicos 

 

• Caracterizar a população de estudo segundo variáveis demográficas e socioeconômicas; 

• Determinar o estado nutricional através do Índice de Massa Corporal (IMC)  

• Avaliar o tipo de distribuição da gordura corporal através da Circunferência da Cintura 

(CC) e da Relação Cintura-Estatura (RCE); 

• Estudar a associação entre o baixo peso e as características socioeconômicas; 

• Determinar a prevalência de alterações lipídicas e glicêmicas, através da dosagem do 

colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e glicemia de jejum; 

• Verificar a correlação entre colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e glicemia de jejum 

(GJ) com indicadores antropométricos de obesidade global (IMC) e central (CC e RCE). 
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4. Métodos 

 

4.1. Desenho e Local do estudo 

 

  Estudo transversal realizado a partir das informações de idosos geradas pela III Pesquisa 

Estadual de Saúde e Nutrição (III PESN) realizada em 2006, pelo Departamento de Nutrição da 

UFPE em conjunto com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e 

Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES/PE). O Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foi o responsável pelo suporte financeiro.  

A III PESN retratou o perfil de saúde e nutrição da população de crianças menores de 

cinco anos e de mulheres em idade reprodutiva e das doenças crônicas não transmissíveis 

relacionadas com os indivíduos de ambos os sexos, de 25 anos e mais no estado de Pernambuco.  

 

 

 4.2. - Procedimento Amostral 

 

O processo de amostragem da III PESN seguiu os seguintes critérios: inicialmente 

considerou-se como unidade de estudo a família com crianças menores de cinco anos. Para o 

dimensionamento da amostra de crianças, utilizaram-se as prevalências de desnutridos da II 

PESN/97 para o índice peso/idade, de 3,2% para o setor Urbano e de 6,2% para o setor Rural. A 

partir deste critério básico foram estimadas sub-amostras para representar estratos e grupos 

populacionais em função de objetivos específicos. Para a presente pesquisa utilizaram-se as 

informações de todos os indivíduos com idade ≥ 60 anos, geradas pela III PESN O quadro 2 

apresenta a amostra estudada na III PESN por faixa etária.   
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Quadro 2: Amostra estudada na 

III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, Pernambuco (2006). 

 

DOMICÍLIOS 1311 
PESSOAS 7.156 

CRIANÇAS (< 5 anos) 1.650 
CRIANÇAS/ADOLESC. (5-19 anos) 1.775 

MULHERES (10-49 anos) 1.909 
ADULTOS (> 25 anos) 1.584 

IDOSOS (≥60 anos) 238 

 

 

4.3. - Trabalho de Campo 

  

 

4.3.1 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 

Para o presente estudo, foram utilizados dados dos seguintes formulários (ANEXO 1): 

registro de pessoas da família e registro e descrição do domicílio e aspectos da renda familiar . 

Para a padronização da coleta dos dados da III PESN, foi elaborado manual instrucional 

correspondente a cada formulário, objetivando orientar os procedimentos de preenchimento dos 

mesmos. 

 

 

4.3.2 Seleção e Treinamento das Equipes de Campo 

 

  

Para o trabalho de campo contou-se com 20 técnicos distribuídos em duas equipes: equipe 

de entrevistadores e equipe de antropometria e laboratório. 

A equipe de entrevistadores foi composta por 10 profissionais de nível superior: 

psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, enfermeiras e nutricionistas. 
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O treinamento dos entrevistadores constou de aulas expositivas, discussão do questionário 

proposto, dramatizações, aulas práticas (avaliação e padronização das medidas antropométricas) e 

práticas de campo em comunidade.  

 

 

4.3.3 Coleta de Dados 

 

 

A atividade de coleta de dados teve início em 10 de maio de 2006 sendo concluída em 25 

de outubro do mesmo ano. O trabalho de campo contou com uma Coordenação Geral sediada no 

Laboratório de Nutrição em Saúde Pública do Departamento de Nutrição da Universidade 

Federal de Pernambuco, uma Coordenação de Área responsável pelas visitas prévias aos locais da 

pesquisa, dois supervisores, além dos entrevistadores. 

As Secretarias de Saúde dos municípios sorteados foram previamente contatadas pela 

coordenação, ocasião em que tomaram conhecimento do projeto do estudo e dos setores a serem 

pesquisados nos respectivos municípios e a provável data da visita do coordenador de área, além 

de receberem material para divulgação do trabalho junto à população.  Nesta fase, contou-se com 

a valiosa colaboração dos Programas de Saúde da Família (PSF) e dos Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), em nível local, para a sensibilização das famílias das áreas selecionadas. 

Os dados coletados pelos entrevistadores foram revisados e codificados, visando detectar 

falhas no preenchimento, identificar formulários não preenchidos por ausência de algum membro 

da família ou outro motivo que exigisse retorno imediato ao domicílio. Ao final do dia, os 

questionários eram revisados pelo supervisor (2a revisão) para detecção de falhas de 

preenchimento, ausência de dados antropométricos e, em seguida, eram repassados ao supervisor 

do laboratório que realizava uma 3a revisão, para complementar os dados, caso necessário. 
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Dados Antropométricos 

 

 

Os idosos foram pesados em balança digital (Modelo MEA-03200/Plenna), com 

capacidade de 150 kg e escala de 100 gramas, descalços e com indumentária mínima. 

       A estatura foi estimada a partir da altura do joelho, conforme técnica e fórmulas descritas 

por Chumlea et al. (1985). Para aferição, utilizando uma régua antropométrica, o paciente se 

encontrava sentado, com o joelho flexionado em ângulo de 90º, sendo mensurado o comprimento 

entre a planta do pé e a superfície anterior da perna, na altura do joelho. 

   A circunferência da cintura foi aferida no ponto de médio entre a última costela e a crista 

ilíaca com uma fita métrica inextensível. O ponto de corte adotado foi o recomendado pela WHO, 

1998.  

       Para classificação do estado nutricional dos idosos foi utilizado o Índice de Massa Corporal 

(IMC), sendo adotado os limites de corte recomendados por Lipschitz, (1994). 

  Para calcular a Razão Cintura Estatura (RCE), a CC foi dividida pela altura (cm). Como 

ainda não existem valores estabelecidos para a RCE em idosos, foram utilizados os pontos de 

corte de 0,52 e 0,53 para homens e mulheres, respectivamente, definidos por Pitanga & Lessa 

(2006) tendo como base uma amostra de 968 indivíduos entre 30 e 74 anos da cidade de 

Salvador-Bahia.   

 

 

Dados Laboratoriais 

 

 

  As dosagens de colesterol total, triglicerídeos e glicose foram avaliadas em sangue venoso, 

mediante punção venosa cubital com os idosos em jejum noturno de 12 horas. As amostras de 

sangue para dosagem de colesterol e triglicerídeos foram identificadas, acondicionadas em isopor 

com baterias de gelo e transportadas ao Laboratório de Bioquímica do Departamento de Nutrição 

da UFPE, onde foram centrifugadas (3000 rpm), originando cerca de 2ml de soro. As 

concentrações plasmáticas de CT e TG, foram determinadas em mg/dL, como é de rotina, por 

fotometria de absorção com método enzimático. Os valores de referência adotados foram os 
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preconizados pela III Diretriz Brasileira de Dislipidemia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2001), conforme apresentado no Quadro 3. A dosagem de glicemia em jejum 

foi realizada com o equipamento ACCUTREND GCT, de leitura imediata, após punção venosa. 

Como ponto de corte foi utilizado os critérios recomendados pela American Diabetics 

Association (ADA, 2008) sendo valores inferiores a 100mg/dL considerados normais.  

 

Quadro 3: Valores de referência de colesterol total  e triglicerídeos. 

Fonte: III Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia, 200 

 

 

 

4.4 Processamento e Análise dos dados 

 

 

Os dados da pesquisa foram digitados em dupla entrada e processados utilizando-se o 

“software” EPI INFO, versão 6.04. Com o objetivo de avaliar o comportamento das variáveis 

segundo o critério de normalidade da distribuição, o programa estatístico SPSS, versão 13.0 foi 

utilizado.  

A análise estatística para o primeiro artigo foi feita em duas etapas, primeiro, se verificou 

a freqüência dos distúrbios antropométricos (déficit ponderal e excesso de peso) segundo o sexo, 

na população de idosos avaliados, não sendo evidenciado diferencial estatisticamente significante 

entre os gêneros, após aplicação do teste do qui-quadrado.  Como o baixo peso, apresentou uma 

freqüência preocupante, foi escolhido como variável dependente para as análises posteriores. Na 

segunda etapa, foi realizada análise bivariada entre a variável dependente e as variáveis 

independentes (sócio-econômicas), também com aplicação do teste do qui-quadrado resultando 

na determinação da razão de prevalência (RP) e respectivo intervalo de confiança de 95% para 

cada característica estudada, a qual foi utilizada por se tratar de um estudo transversal, sabendo 

que esta, nesse desenho, não superestima os riscos como ocorreria com o odds ratio (OR).  

Parâmetro Valores (mg/dl) 
Colesterol Total < 200 
Triglicerídeos <150 
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No segundo artigo, para verificar associações entre as variáveis antropométricas e do 

perfil lipídico e glicídico de homens e mulheres, foi aplicado o teste do qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher. As variáveis contínuas estudadas foram avaliadas quanto a normalidade de sua 

distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov.  Para a avaliação da correlação das variáveis 

laboratoriais (TG, CT, e GJ) com as variáveis antropométricas (CC, IMC e RCE) foi utilizado o 

coeficiente de Pearson, devido à normalidade das distribuições encontradas.  Adotou-se como 

nível de significância estatística o valor de p < 0,05. 

 

 

4.5 Considerações Éticas 

  

 

O presente estudo originou-se do recorte de um projeto maior aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira, em 

novembro de 2005 , Processo nº 709 (ANEXO 2).  

Antes da aplicação dos questionários, os entrevistadores explicavam os objetivos da 

pesquisa, bem como, a confidencialidade dos dados. Em seguida, o termo de consentimento 

(ANEXO3) era assinado pelo idoso submetido às entrevistas e aos exames bioquímicos. 
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5. Resultados 

 

          Os resultados deste estudo estão apresentados sob a forma de artigos científicos originais, 

conforme regulamentação do Colegiado de Pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 

• Artigo 1:  

Fatores socioeconômicos associados ao baixo peso em idosos no Estado de Pernambuco. 

 

• Artigo 2:  

Alterações dos lipídeos séricos e glicemia de jejum de idosos e sua correlação com 

índices antropométricos.  
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Este artigo será enviado para publicação no periódico Revista de Nutrição.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

1º artigo 

Fatores socioeconômicos associados ao baixo peso em idosos no estado de 

Pernambuco. 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi descrever a prevalência do baixo peso e os fatores 

socioeconômicos associados em idosos do estado de Pernambuco, Brasil. METODOLOGIA: A 

amostra foi composta por 188 indivíduos com idade ≥ 60anos, de ambos os sexos. Na 

avaliação nutricional, foi utilizado o índice de massa corporal (IMC), segundo Lipischitz (1994). 

RESULTADOS: Encontrou-se prevalência de baixo peso de 28,7%, (35,3% homens vs. 23,3% 

mulheres, p=0,09). A análise indicou maior chance de baixo peso entre os idosos procedentes 

da zona rural (Razão de prevalência [RP]= 1,98, IC95% 1,28-3,07). Foi evidenciado risco maior 

de baixo peso entre aqueles idosos que não tinham em sua residência água com canalização 

interna (RP= 2,69, IC 95% 1,76-4,11), banheiro (RP= 2,44, IC 95% 1,55-3,86), coleta de lixo 

(RP= 2,32, IC 95% 1,51-3,55) e esgotamento sanitário ligado à rede geral de esgoto (RP= 1,91, 

IC 95% 1,23-2,97). Quanto aos bens de consumo, aqueles idosos que não possuíam geladeira 

em sua residência, apresentaram um maior risco de apresentar baixo peso (RP=1,55, IC 95% 

0,81-2,98). CONCLUSÃO: No geral, as variáveis relacionadas às condições de moradia e aos 

bens de consumo evidenciaram que pequenas melhorias estão associadas ao menor risco de 

baixo peso. Melhorias nas condições de moradia podem contribuir para reduzir o percentual de 

idosos com baixo peso. 

Palavras-chaves: idoso, baixo peso, fatores socioeconômicos 
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ABSTRACT 

  

Objective: The purpose of this study was describe the underweight prevalence and  

factors socioeconomics involved in elderly in the state of Pernambuco, Brazil.  

Methodology: The sample was composed of 188 individuals aged ≥ 60 years of  

both sexes. In nutritional assessment, were used the body mass index  

(BMI), according Lipischitz (1994). Results: We found a prevalence underweight, 28.7% (35.3% 

men vs 23.3% women, p=0.09). The analysis indicated a greater chance of underweight 

among the elderly from a rural area (Prevalence Ratio [RP] = 1.98, IC 95% 1.28 to 3.07). It was 

shown increased risk of underweight among those elderly who were not at home water and 

indoor plumbing (RP = 2.69, IC 95% 1.76 - 4.11), bathroom (RP = 2.44, IC 95% 1.55 - 3.86), 

garbage (RP = 2.32; IC 95% 1.51 - 3.55) and sanitation connected to the mains sewer (PR = 

1.91, IC 95% 1.23 - 2.97). As for the goods consumption, those seniors who had refrigerator at 

home, had a higher risk of underweight (RP=1,55, IC 95% 0,81-2,98).. Conclusion: Overall, the 

variables related to housing conditions and consumer goods showed that small improvements 

are associated with lower risk of underweight. Improvements housing conditions may 

contribute to reduce the percentage of elderly with underweight.  

Keywords: elderly, underweight, factors socioeconomics  
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Introdução 

 

Uma das mais importantes mudanças que o Brasil experimentou nos últimos anos foi na 

estrutura etária da população, com o acentuado envelhecimento dos cidadãos. Projeções para 

2025 colocam o Brasil na 6ª posição entre as nações do mundo com maior número de idosos1.  

Paralelamente a transição demográfica, a população brasileira também vem passando 

por mudanças no seu perfil nutricional, com reduções significativas na prevalência de 

desnutrição e aumento progressivo do percentual de obesos2. Embora os estudos apontem 

para uma maior prevalência de excesso de peso entre idosos, o baixo peso ainda é uma 

questão de preocupação nesse ciclo da vida3,4,5. É excessivo o número de óbitos que a 

desnutrição provoca a cada ano entre a população idosa, além de contribuir para agravar 

doenças em atividade, tornar maiores os riscos de outras morbidades e gerar mais custos ao 

sistema de saúde6.  

A determinação do estado nutricional de idosos abrange uma complexa rede de fatores. 

Com o processo de envelhecimento natural, o organismo sofre alterações anatômicas, 

funcionais e imunológicas que podem interferir no estado de saúde e nutrição do idoso7,8. Além 

disso, aspectos como as condições socioeconômicas e familiares, a inatividade física e o uso 

de várias medicações podem interferir de maneira direta no estado nutricional da população 

idosa9,10.  

. O nível socioeconômico constitui-se fator determinante da prevalência de baixo peso, 

pois interfere diretamente na disponibilidade de alimentos e no acesso ao conhecimento. Os 

resultados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, realizada em 1989, indicam uma 

associação entre as precárias condições de vida e magreza na população idosa de forma geral. 

Observou-se que a elevação do nível de renda, do grau de escolaridade e da qualidade da 

moradia, relacionados a maior acesso a bens e serviços, reduziram, até mesmo eliminando, 

este problema nos grupos sociais mais privilegiados11.  

Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo descrever a prevalência 

de desnutrição e identificar os fatores socioeconômicos potencialmente associados ao baixo 

peso em idosos do estado de Pernambuco/Brasil. 
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Materiais e Métodos 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, que utilizou as informações de idosos (≥ 60 

anos) geradas pela III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (III PESN) realizada em 2006, 

pelo Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em conjunto 

com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e Secretaria de Saúde 

do Estado de Pernambuco (SES/PE).  

A coleta de dados consistiu em entrevista domiciliar, realizada por profissionais de saúde 

treinados para aplicação, esclarecidos de dúvidas e padronização das tomadas de medidas 

antropométricas.  

Foram coletadas informações quanto às características sócio-econômicas dos idosos, 

tais como: idade em anos no momento da entrevista, categorizada em duas faixas etárias (≥ 70 

e < 70 anos); escolaridade em anos completos de estudo, agrupada em ≤ 4 e > 4 anos; renda 

familiar bruta, posteriormente convertida em salários mínimos (SM) e subdividida em ≤ 2SM e > 

2 SM (valor da época da coleta dos dados: R$ 350,00); procedência urbana ou rural informados 

pelo entrevistado. Os aspectos referentes às condições de moradia foram: número de cômodos 

(categorizados em >4 e ≤ 4 cômodos), presença de banheiro (unifamiliar e coletivo ou 

inexistente), destino do lixo (coleta pública e outros), tipo de esgotamento sanitário (público e 

céu aberto ou fossa séptica), tipo de construção (alvenaria e materiais precários), regime de 

ocupação do domicílio (casa própia e outros), condições de abastecimento de água (com 

canalização interna e outros) e presença de bens de consumo no domicílio, tais como geladeira 

e TV.  

 Os dados referentes ao estado nutricional como peso e altura, foram analisados através 

do IMC, segundo as recomendações de Lipschitz12. O peso foi aferido em balança digital 

Filizola® com capacidade de 150 kg com precisão de 100 g. A estatura foi estimada a partir da 

altura do joelho (AJ)13  aferida com o idoso sentado, com o joelho flexionado em ângulo de 90º, 

utilizando uma régua antropométrica, sendo mensurado o comprimento entre a planta do pé e a 

superfície anterior da perna, na altura do joelho, conforme técnica descrita por Chumlea et al.13.  

Os dados foram digitados no programa Epi Info versão 3.3 para windows. As análises 

foram realizadas no Programa SPSS versão 13.0. Foi realizada análise bivariada entre a 

variável dependente (baixo peso) e as variáveis independentes (sócio-econômicas), com 

aplicação do teste do qui-quadrado resultando na determinação da razão de prevalência (RP) e 

respectivo intervalo de confiança de 95% para cada característica estudada, a qual foi utilizada 



 

         Prado LVS. Dissertação de Mestrado. UFPE, 2011. 

44 

por se tratar de um estudo transversal, sabendo que esta, nesse desenho, não superestima os 

riscos como ocorreria com o odds ratio (OR). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

(Processo nº 709) e os indivíduos assinaram termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

 

Resultados 

 

Entre 238 idosos identificados, 50 (21%) não participaram do estudo por não terem sido 

aferidas as medidas antropométricas. Portanto, os resultados apresentados referem-se a 188 

idosos de ambos os sexos, com distribuição homogênea quanto ao gênero, 55,5% do sexo 

feminino, 64,7% na faixa de 60 a 69 anos, com mediana de idade de 66 anos (P25=63 anos e P75 

= 72 anos).   

Quanto ao estado nutricional determinado pelo IMC, o baixo peso foi encontrado em 

35,3% e 23,3% dos homens e mulheres, sem diferencial estatisticamente significante. (Tabela 

1). 

A Tabela 2 mostra os resultados da análise bivariada das principais variáveis 

socioeconômicas associadas ao baixo peso. Na análise, encontrou-se associação entre baixo 

peso e procedência. O baixo peso foi mais prevalente nos indivíduos procedentes da zona rural, 

com a Razão de Prevalência de 1,98 (IC 95% 1,28-3,07). 

Através das análises das condições de moradia descritas na Tabela 3, foi evidenciado 

risco maior de baixo peso entre aqueles idosos que não tinham em sua residência água com 

canalização interna (RP= 2,69, IC 95% 1,76-4,11), banheiro unifamiliar (RP= 2,44, IC 95% 1,55-

3,86), coleta de lixo (RP= 2,32, IC 95% 1,51-3,55) e esgotamento sanitário ligado à rede geral 

de esgoto (RP= 1,91, IC 95% 1,23-2,97). Quanto aos bens de consumo, aqueles idosos que 

não possuíam geladeira em sua residência, apresentaram um maior risco de apresentar baixo 

peso (RP=1,55, IC 95% 0,81-2,98).. 

 

 

Discussão  

 

Os resultados deste estudo põem em evidência a importância das condições 

socioeconômicas como fatores de risco para ocorrência de desnutrição em idosos, no Estado 

de Pernambuco. 
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A desnutrição, tradicionalmente, tem sido mais enfocada na infância. Entretanto, mais 

recentemente, o estudo do tema em pessoas idosas tem merecido maior atenção, considerando 

o aumento da expectativa de vida e os desafios colocados pelo envelhecimento14.  

A elevada prevalência de baixo peso encontrada no presente estudo mostra que, apesar 

de vivenciarmos um processo de transição nutricional, o problema da desnutrição ainda está 

presente de forma marcante na população idosa. Na amostra pesquisada, a prevalência de 

idosos com baixo peso (28,7%) praticamente se equiparou com o percentual de idosos com 

excesso de peso (27,8%). Dentre os distúrbios nutricionais que acometem os idosos, a 

desnutrição é de grande importância, pois está associada ao aumento da mortalidade e da 

susceptibilidade às infecções e redução da qualidade de vida15, além de gerar mais custo ao 

sistema de saúde. 

O baixo peso tem sido positivamente associado à redução da capacidade funcional15, 16. 

A capacidade fisiológica para executar as atividades diárias que envolvem trabalho muscular, 

de forma segura e independente, sem apresentar fadiga excessiva, inclui variáveis como força 

muscular, resistência muscular, flexibilidade e equilíbrio17 que, na maioria das vezes, estão 

comprometidas nos indivíduos com desnutrição. 

A tendência de desnutrição em população com mais de 60 anos tem sido demonstrada 

em diversos trabalhos6,18.  Dados atuais apontam para uma prevalência de desnutrição em 

idosos residentes em domicílios em nível de 1% a 15%, para idosos internados em hospitais 

essa proporção oscila entre 35% e 65% e para os idosos institucionalizados detecta-se 

desnutrição em 25% a 60%19.  

 Dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, realizada em 1989, apontaram um 

percentual de magreza (IMC < 18,5 kg/m2) em idosos de 7,8%11.  Barbosa et al20, avaliou o 

estado nutricional de 1796 idosos residentes em domicílios do estado de São Paulo e encontrou 

uma prevalência de baixo peso (IMC < 23kg/ m2) de 24% (Mulheres: 20,4% vs Homens:29,4%). 

Em estudo transversal desenvolvido no Núcleo de Atenção ao Idoso, na capital pernambucana, 

o percentual de baixo peso (IMC < 22 Kg/ m2) encontrado na população de idosas avaliada foi 

de 12,3%21.  

Em relação ao efeito da idade sobre a prevalência de baixo peso, a literatura afirma que 

a idade é um fator determinante do estado nutricional, visto que com o avançar dos anos se 

reduz a chance de obesidade e sobrepeso em idosos, aumentando o risco de baixo peso 22,23. 

No presente estudo, homens e mulheres com mais idade (> 70 anos) não mostraram maiores 

chances de terem baixo peso, quando comparados aos idosos mais jovens.  Talvez não se 
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tenha observado essa associação pelo fato da grande maioria da amostra ser composta por 

idosos jovens24 (64,6% na faixa etária de 60-69 anos).  

Na análise da variável procedência, chama à atenção a alta prevalência de desnutrição 

encontrada entre os indivíduos residentes nas áreas rurais (RP=1,98, IC95% 1,28-3,07). Estes 

dados podem indicar que residir na zona rural aumenta o risco de apresentar um peso abaixo 

dos limites considerados normais, sugerindo que precárias condições socioeconômicas e um 

maior nível de atividade física praticada, decorrente das difíceis condições de trabalho, são 

fatores determinantes deste problema. 

Baixa renda e baixa escolaridade são apontadas por diversos autores como associadas 

com a desnutrição25, 26, 27.  Em estudo que objetivou avaliar a prevalência de déficit nutricional 

em idosos de uma instituição geriátrica de Belo Horizonte – Minas Gerais, 63,4% dos idosos 

estudaram por no máximo quatro anos28. Em nossos achados, 41,5% da amostra estudou por 

até 4 anos, entretanto não foi observado nesse grupo maior risco de baixo peso. 

Com relação às variáveis socioeconômicas e do domicílio, a grande maioria apresentou 

associação positiva com o risco de baixo peso. Os dados encontrados apontam as condições 

de habitação como fator de risco da desnutrição e evidenciam que pequenas melhorias nas 

condições de moradia, saneamento básico e infra-estrutura contribuem para melhoria do estado 

nutricional dos idosos.  

O fator saneamento tem-se destacado como importante determinante do estado 

nutricional, pois precárias condições de saneamento levam ao desenvolvimento de moléstias 

como as infecções intestinais, cujos efeitos nocivos sobre o estado nutricional são conhecidos29.  

Quanto à associação aquisição de bens de consumo, França et al30,  afirma que é 

provável que a variável eletrodomésticos no domicílio incorpore também a questão dos 

cuidados preventivos e medidas higiênicas, devido à maior facilidade para a conservação de 

alimentos.  

Diante do exposto, fica clara a influência que fatores socioeconômicos exercem sobre o 

perfil nutricional dos idosos avaliados. Evidencia-se então que melhorias nas condições 

socioeconômicas, tais como nas condições de moradia e aquisição de bens de consumo, 

tendem a se comportar como fator protetor para o baixo peso em idosos de ambos os sexos. 
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Tabela 1. Estado Nutricional, segundo Índice de Massa Corporal (IMC), de idosos. 

Pernambuco, Brasil, 2006. 

 HOMENS MULHERES TOTAL 

 n=85        %    n=103      % n=188      % 

IMC (kg/m2)*    

Baixo Peso (<22) 30          35,3 24         23,3 54         28,7 

Eutrofia (22-27) 37          43,5 45         43,7 82         43,6 

Excesso de peso (>27) 18           21,2 34         33,0 52         27,7 

*p=0,09. 
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Tabela 2. Razão de prevalência e intervalo de confiança de 95% do baixo peso de acordo com 

variáveis socioeconômicas em idosos do estado de Pernambuco, Brasil, 2006. 

Variáveis Total 
Baixo peso 

RP* IC95%‡ 
Sim Não 

Idade n N % n %   

> 70 anos 60 14 23,3 46 76,7 0,75 (0,44-1,26) 

< 70 anos 128 40 31,2 88 68,8 1,00  

Procedência        

Rural 60 26 43,3 34 56,7 1,98 (1,28-3,07) 

Urbana 128 28 22,0 100 78,0 1,00  

Chefe da família        

Não 119 36 30,0 83 70,0 1,16 (0,72-1,88) 

Sim 69 18 26,1 51 73,9 1,00  

Escolaridade (anos)        

<4 78 22 28,2 56 71,8 0,97 (0,61-1,53) 

>4 110 32 40,4 78 59,6 1,00  

Renda Familiar Bruta¦        

< 2SM 128 38 38,8 90 61,2 1,23 (0,73-2,09) 

>2SM 58 14 30,1 44 69,9 1,00  

*RP (Razão de Prevalência); ‡IC95% (Intervalo de Confiança de 95%); ¦Salário mínimo de 

referência da época da coleta dos dados: R$ 350,00  
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Tabela 3. Razão de prevalência e intervalo de confiança de 95% do baixo peso de acordo com 

as condições de moradia em idosos do estado de Pernambuco, Brasil, 2006. 

Variáveis Total 
Baixo peso 

RP* IC95%‡ 
Sim Não 

N.º cômodos N n % n %   

>4 15 6 40 9 60 1,44 (0,74-2,80) 

<4 173 48 27,7 125 72,3 1,00  

Banheiro        

Inexistente ou coletivo 16 10 62,5 6 37,5 2,44 (1,55-3,86) 

Unifamiliar 172 44 25,5 128 74,5 1,00  

Destino do lixo        

Outros 51 25 49,0 26 51,0 2,32 (1,51-3,55) 

Coleta pública 137 29 21,1 108 78,9 1,00  

Esgotamento sanitário        

Céu aberto ou Fossa  39 18 46,1 21 53,9 1,91 (1,23-2,97) 

Esgoto público 149 36 24,1 113 75,9 1,00  

Tipo de construção        

Materiais precários 6 3 50,0 3 50,0 1,78 (0,78-4,11) 

Alvenaria 182 51 28,0 131 72,0 1,00  

Regime de ocupação        

Outros 44 15 34,1 29 65,9 1,26   (0,77-2,06) 

Casa Própia 144 39 27,1 105 72,9 1,00  

Abastecimento d´água        

Outra 51 27 53,0 24 47,0 2,69 (1,76-4,11) 

Canalização Interna 137 27 19,7 110 80,3 1,00  

Geladeira        

Não 23 14 60,9 9 39,1 2,51 (1,64-3,84) 

Sim 165 40 24,2 125 75,8 1,00  

Televisão        

Não 14 6 42,9 8 57,1 1,55 (0,81-2,98) 

Sim 174 48 27,6 126 72,4 1,00  

*RP (Razão de Prevalência); ‡IC95% (Intervalo de Confiança de 95%) 
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Artigo enviado para publicação nos periódico Arquivos Brasileiros de 

Endocrinologia e Metabologia (ANEXO 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º artigo 

 Alterações dos lipídeos séricos e glicemia de jejum de idosos e sua 

correlação com índices antropométricos. 
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ARTIGO ORIGINAL 

 

Alterações dos lipídeos séricos e glicemia de jejum de idosos e sua correlação com índices 

antropométricos. 

 

Changes of serum lipids and fasting blood glucose of elderly and its correlation with 

anthropometric indices. 
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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar a correlação dos níveis de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG) e glicemia de jejum 

(GJ) com o índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e razão cintura-estatura (RCE) 

em idosos. Metodologia: Estudo transversal, com 188 idosos do estado de Pernambuco. Para 

correlação das variáveis foi utilizado o coeficiente de Pearson. Resultados: O baixo peso foi encontrado 

em 28,7% e o excesso de peso em 27,7% da amostra. As mulheres apresentaram maior prevalência de 

obesidade abdominal e hipercolesterolemia quando comparada aos homens.  A prevalência de 

hipertrigliceridemia e hiperglicemia foi elevada, sem diferença entre os sexos. Nos homens o TG 

apresentou correlação positiva com todas as variáveis antropométricas avaliadas e a GJ com a CC e a 

RCE. Para as mulheres, não foi encontrada nenhuma correlação estatisticamente significante. 

Conclusão: os parâmetros antropométricos avaliados podem ser úteis no homem para sugerir alterações 

na glicemia de jejum e nos triglicerídeos. 

Unitermos: idosos, dislipidemia, diabetes, antropometria 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the correlation between levels of total cholesterol (TC), triglycerides (TG) 

and fasting plasma glucose (FPG) with body mass index (BMI), waist circumference (WC) and waist-

height ratio (WHtR) in elderly. Methodology: Cross-sectional study with 188 elderly in the state of 

Pernambuco. For correlation of variables we used Pearson’s coefficient. Results: underweight 

was found in 28.7% and overweight in 27.7% of the sample. Women had a higher prevalence of 

abdominal obesity and hypercholesterolemia compared to men. The prevalence of hipertrigliceridemia 

and hyperglycemia was high, with no difference between the sexes. In men, the TG correlated positively 

with all anthropometric variables assessed and GJ with WC and WHtR. For women, there was 

no statistically significant correlation. Conclusion: Anthropometric parameters may be useful in men to 

suggest changes in fasting glucose and triglycerides. 

Keywords: elderly, dyslipidemia, diabetes, anthropometry 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população idosa é hoje uma realidade mundial. Tanto os países desenvolvidos, 

como aqueles em desenvolvimento vivenciam esse fenômeno. No Brasil, o envelhecimento da população 

se deve ao declínio das taxas de mortalidade e fecundidade, além, de melhores condições de 

atendimento e atenção primária à saúde (1). Projeções apontam que em 2025 o Brasil terá mais de 32 

milhões de pessoas com 60anos ou mais e deverá ocupar a sexta posição no ranking de países com a 

maior população de idosos do mundo (2).  

Paralelamente a transição demográfica, a população vem passando por uma mudança no perfil 

de morbimortalidade, em que se tem observado um declínio na mortalidade por doenças infecciosas e 

um aumento na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (3). A doença coronariana é a 

principal causa de mortalidade entre os idosos do Brasil (36,5%), seguida das neoplasias (16%) e 

doenças do aparelho respiratório (12,6%) (4). 

A dislipidemia, o diabetes tipo 2 e o envelhecimento são fatores de risco independentes para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (5-7). A obesidade, associada à dieta inadequada e ao 

sedentarismo também tem implicado em um maior risco cardiovascular (8). 

 Medidas antropométricas de adiposidade têm sido apontadas como o primeiro passo para projetar 

alterações metabólicas, visto serem de baixo custo, fácil aplicabilidade e suficiente grau de acurácia (9-

10). O índice de massa corporal (IMC), largamente utilizado no diagnóstico da gordura global, apresenta 

forte associação com o aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares (9,11). A 

circunferência da cintura (CC) e mais recentemente a razão cintura-estatura (RCE) tem sido utilizadas 

para avaliar a distribuição central de gordura corporal e se correlacionam de maneira positiva com fatores 

de risco cardiovascular (11-14). 

Diante da escassez de estudos direcionados a população idosa e da possibilidade da utilização 

de medidas simples, baratas e de fácil interpretação sugerindo alterações metabólicas, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a correlação dos níveis de colesterol total, triglicerídeos sanguíneos e 

glicemia de jejum com os parâmetros antropométricos de obesidade central (circunferência abdominal e 

relação cintura-estatura) e global (índice de massa corporal).  
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, que utilizou as informações de idosos geradas pela III 

Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição (III PESN) realizada em 2006, pelo Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em conjunto com o Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP) e Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES/PE).  

As seguintes medidas antropométricas foram verificadas: peso, altura e circunferência da cintura. 

O peso foi obtido em balança eletrônica digital com capacidade máxima de 150 kg e divisão de 100g com 

o indivíduo descalço e usando roupas leves.  A estatura foi estimada a partir da altura do joelho, 

conforme técnica e fórmulas descritas por Chumlea et al.,1985 (15). Tanto o peso quanto a altura 

estimada serviram de base para o cálculo do índice de massa corpórea (IMC) (peso Kg/altura m2). Os 

pontos de corte do IMC adotados foram os preconizados por Lipschitz, 1994 (16).   

 Com o objetivo de identificar o padrão de distribuição da massa adiposa, a circunferência da cintura 

foi obtida, fazendo-se uso de uma fita métrica não-extensível, posicionando-a no ponto médio entre a 

crista ilíaca e a última costela. Os pontos de corte adotados foram os preconizados pela WHO, 1998 (17) 

de acordo com o risco de complicações metabólicas associadas à obesidade.  

 A razão cintura-estatura (RCE) foi determinada através da relação entre a circunferência da cintura 

(cm) e a altura (cm). Como ainda não existem pontos de corte estabelecidos para a RCE em idosos, 

foram utilizados os pontos de corte de 0,52 e 0,53 para homens e mulheres, respectivamente, definidos 

por Pitanga & Lessa, 2006 (13) tendo como base uma amostra de 968 indivíduos entre 30 e 74 anos na 

cidade de Salvador-Bahia.   

 As dosagens de colesterol total, triglicerídeos e glicose foram avaliadas em sangue venoso, mediante 

punção venosa cubital com os idosos em jejum noturno de 12 horas. As amostras de sangue para 

dosagem de colesterol e triglicerídeos foram identificadas, acondicionadas em isopor com baterias de 

gelo e transportadas ao laboratório de bioquímica do Departamento de Nutrição da UFPE, onde foram 

centrifugadas (3000 rpm), originando cerca de 2ml de soro. As concentrações plasmáticas de CT e TG, 

foram determinadas em mg/dL, como é de rotina, por fotometria de absorção com método enzimático. Os 

valores de referência adotados foram os preconizados pela III Diretriz Brasileira de Dislipidemia (18). A 
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dosagem de glicemia em jejum foi realizada com o equipamento ACCUTREND GCT, de leitura imediata, 

após punção venosa. Como ponto de corte para a glicemia de jejum foi utilizado os critérios 

recomendados pela American Diabetics Association (19), sendo valores inferiores a 100mg/dL 

considerados normais.  

O banco de dados foi estruturado no software Epi-info versão 6.04. Utilizou-se para as análises 

estatísticas os softwares Epi-info versão 6.04 e SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for 

Windows versão 13.0. Para verificar associações entre as variáveis dicotômicas, foram aplicados o teste 

do qui-quadrado ou teste exato de Fisher. Aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a 

normalidade da distribuição das variáveis contínuas estudadas.  Para a avaliação da correlação das 

variáveis laboratoriais (TG, CT, e GJ) com as variáveis antropométricas (CC, IMC e RCE) foi utilizado o 

coeficiente de Pearson, devido à normalidade das distribuições encontradas.  Adotou-se como nível de 

significância estatística o valor de p < 0,05. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

(Processo nº 709) e os indivíduos assinaram termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

 

RESULTADOS  

 

No total, foram avaliados 188 idosos de ambos os sexos, com distribuição homogênea quanto ao 

gênero, 55,5% do sexo feminino, 64,7% na faixa de 60 a 69 anos com mediana de idade de 66 anos 

(P25=63 anos e P75 = 72 anos).   

Quanto ao IMC tanto os homens quanto as mulheres apresentaram elevadas prevalências de 

magreza e excesso de peso, sem diferencial estatisticamente significante segundo o sexo (Tabela 1). O 

baixo peso foi encontrado em 35,3% e 23,3% e o excesso de peso em 21,2% e 33,0% dos homens e 

mulheres, respectivamente. Com relação à distribuição central de gordura corporal, 86,4% das mulheres 

apresentaram CC ≥ 88 cm e 36,5% dos homens ≥ 102 cm (p< 0,0001). Os resultados da razão cintura 
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-estatura apresentaram-se acima do ponto de corte adotado, para 83,5% dos homens e 90,3% 

das mulheres, não sendo evidenciado diferencial estatisticamente significante (Tabela 2). 

Avaliando os lipídeos séricos, constatou-se que as mulheres apresentaram maiores níveis de 

colesterol total, com mais que o dobro da prevalência de hipercolesterolemia quando comparada aos 

homens (44% x 17,5%, respectivamente. p=0,002). A prevalência de hipertrigliceridemia (64,7%) e 

hiperglicemia (57,1%) foram elevadas, não sendo observada diferença estatística entre os sexos (Tabela 

3).  

Ao serem realizadas as análises de correlação, evidenciou-se que nos homens o triglicerídeo 

sérico apresentou correlação positiva com todas as variáveis antropométricas avaliadas e a glicemia de 

jejum com a CC e a RCE. Por outro lado, para as mulheres, não foi encontrada correlação 

estatisticamente significante entre as variáveis bioquímicas e antropométricas pesquisadas (Tabela 4).  

 

 

DISCUSSÃO 

 

 A prevalência de desvio nutricional na população idosa é elevada e, na maioria das vezes, a 

desnutrição e o excesso de peso predominam sobre os indivíduos eutróficos. Os idosos apresentam 

alterações fisiológicas próprias do envelhecimento, enfermidades e fatores relacionados com a situação 

socioeconômica/familiar que condicionam o seu estado nutricional. Nesse contexto, os efeitos de uma 

alimentação inadequada, tanto por excesso como por déficit de nutrientes, têm forte contribuição para um 

estado de má nutrição (20). 

 No presente estudo, apesar da amostra ser constituída basicamente por idosos jovens, na 

avaliação nutricional segundo o índice de massa corporal, a magreza e o excesso de peso predominaram 

sobre a eutrofia e não houve diferença estatística entre os sexos. Azevedo et al., 2009 (21) ao avaliar o 

estado nutricional de idosos pernambucanos utilizando os mesmos pontos de corte, constataram que 

66,7% dos homens e 60,8% das mulheres apresentavam-se fora da faixa de eutrofia, com o sexo 

masculino apresentando uma maior tendência à obesidade. Abreu, 2003 (22) também avaliou o estado 

nutricional de idosos, utilizando, como critério diagnóstico para o IMC, a proposta de Lipschitz, 1994(16) e 
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verificou que 40,8% da população apresentavam sobrepeso (27% dos homens e 46,5% das mulheres) e 

15,1% com baixo peso (23% dos homens e 11,8% das mulheres).  

As medidas de circunferência da cintura e razão cintura-estatura são amplamente utilizadas para 

prever risco de doenças cardiovasculares, sendo medidas simples e eficazes para predizer obesidade 

abdominal (7). Neto et al.,2008 (23) ao avaliar a circunferência da cintura em estudo com idosos, 

verificaram que  95,9%  das mulheres e 52,9% homens apresentaram risco cardiovascular aumentado,  

Entretanto, diferente dos nossos achados, não houve diferença estatística entre os sexos. Silva et al, 

2007 (24), analisaram fatores de risco cardiovasculares em idosos diabéticos e na comparação entre os 

sexos, verificaram que a obesidade central, nas  mulheres foi significantemente maior (81,3%), 

 A obesidade abdominal avaliada pela razão cintura-estatura mostrou resultados semelhantes 

para ambos os sexos. Os estudos que utilizam a razão cintura-estatura como indicador de distribuição 

central de gordura ainda são escassos. Em um estudo de base populacional, a obesidade abdominal 

identificada pela razão cintura estatura e não o índice de massa corporal foi a que mais se associou com 

a hipertrofia ventricular esquerda, um importante preditor de morte cardíaca (25).  

Quanto ao diferencial por gênero, França et al, 2008 (26) mostraram que a mulher no pós 

menopausa, além do aumento do peso corporal total apresenta grande acúmulo de gordura na região 

abdominal. De fato, alguns autores relatam as mudanças desfavoráveis na distribuição corporal de 

gordura nas mulheres com o envelhecimento o que supostamente poderia contribuir para um maior risco 

cardiovascular entre as mulheres (27-29). 

Observou-se que a prevalência de hipercolesterolemia foi significativamente maior entre as 

idosas. Dados similares foram encontrados por Alencar et al, 2000 (30) ao avaliar em idosos 

ambulatoriais, de ambos os sexos, as prevalências de fatores considerados de risco para aterosclerose. 

Silva et al, 2007 (24) também observou uma elevada prevalência de hipercolesterolemia entre os idosos 

(54%), entretanto não foi encontrado diferença entre os sexos. A hipertrigliceridemia e hiperglicemia, 

embora sem diferença estatística entre os sexos, esteve prevalente em grande parte da população idosa 

avaliada. Dados recentes mostram a estreita relação entre dislipidemia, diabetes e doença cardiovascular 

(5-7).  
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Em nossa casuística, a prevalência de obesidade centralizada foi maior entre as idosas, embora 

não se tenha observado nenhuma correlação entre a gordura corporal feminina e alterações lipídicas e 

glicêmicas. Cabrera e Jacob, 2000 (31), em estudo com resultados bem similares, sugeriram uma maior 

tolerância à obesidade entre as mulheres, o que contribuiria para uma maior longevidade das idosas 

obesas em relações aos homens. Na presente investigação, para os idosos do sexo masculino, todos os 

indicadores antropométricos apresentaram correlação positiva e significativa com os triglicerídeos.  

Os resultados revelam diferenças em relação ao sexo, com os homens apresentando menor 

prevalência de obesidade central e associações entre IMC, CC E RCE com os fatores de riscos 

cardiovasculares (TG e GJ). Desse modo, os parâmetros antropométricos avaliados podem ser úteis no 

sexo masculino para sugerir alterações na glicemia de jejum e dos triglicerídeos séricos, podendo ser 

utilizados na intervenção nutricional visando a redução dessas alterações metabólicas, antes mesmo dos 

exames laboratoriais. 
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Tabela 1. Índice de Massa Corporal (IMC) de homens e mulheres idosos. Pernambuco, Brasil, 

2006. 

 HOMENS MULHERES TOTAL 

 n=85        %    n=103      % n=188      % 

IMC (kg/m2)*    

Baixo Peso (<22) 30          35,3 24         23,3 54         28,7 

Eutrofia (22-27) 37          43,5 45         43,7 82         43,6 

Excesso de peso (>27) 18           21,2 34         33,0 52         27,7 

*p=0,09. 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Distribuição central de gordura corporal de homens e mulheres idosos. Pernambuco, Brasil, 

2006. 

 HOMENS MULHERES TOTAL 

 n=85          %       n=103      % n=188      % 

CC*    

Sem risco muito elevado 54           63,5 14          13,6 68         36,1 

Com risco muito elevado 31           36,5 89          86,4 120       63.9 

RCE**    

Normal 14           16,5 10          9,7 24        12,8 

Aumentada 71           83,5  93          90,3 164      87,2 

p*< 0,0001.  **p=0,24.  CC= circunferência da cintura; RCE: razão cintura-estatura. 
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Tabela 3. Lipídeos séricos e glicemia de jejum de homens e mulheres idosos. Pernambuco, Brasil, 2006. 

 HOMENS MULHERES TOTAL 

 n=74           % n=59            % n=133       % 

CT* (mg/dl)    

< 200 61          82,5 33           56,0 94       70,7 

> 200 13          17,5 26           44,0 39        29,3 

TG** (mg/dl)    

<150 30          40,5 17           29,0 47       35,3 

> 150 44          59,5 42           71,0 86       64,7 

GJ*** (mg/dl)    

<99 31          42,0 26         44,0 57       42,8 

> 100 43          58,0 33         56,0 76       57,1 

p*= 0,002.  p**= 0,22.   p***= 0,93. CT= colesterol total; TG= triglicerídeos; GJ= glicemia de jejum. 
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Tabela 4. Correlação entre indicadores antropométricos de obesidade e variáveis laboratoriais de idosos 

do Estado de Pernambuco, Brasil, 2006. 

 

 HOMENS MULHERES 

r P r P 

IMC X CT 0,206 0,078 0,124 0,363 

IMC X TG 0,334 0,004* 0,166 0,223 

IMC X GJ 0,218 0,062 -0,006 0,967 

CC X CT 0,227 0,052 0,033 0,810 

CC X TG 0,368 0,001* 0,150 0,267 

CC X GJ 0,329 0,004* 0,140 0,300 

RCE X CT 0,221 0,058 0.044 0,771 

RCE X TG 0.313 0,007* 0,154 0,258 

RCE X GJ 0,326 0,005* 0,142 0,297 

p*< 0,05. IMC= índice de massa corporal; CC= circunferência da cintura; RCE: razão cintura-estatura; 

CT= colesterol total; TG= triglicerídeos; GJ= glicemia de jejum. 
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6. Considerações Finais  
 
 

Nesse estudo observou-se uma elevada prevalência de inadequação nutricional, 

considerando que a maioria dos idosos avaliados apresentou-se em risco nutricional, tanto pelo 

estado de magreza quanto pelo excesso de peso. 

Apesar de atualmente se discutir muito o aumento crescente da obesidade, entre os idosos, 

a desnutrição merece atenção e destaque por estar fortemente associada com uma maior 

prevalência de morbimortalidade. No primeiro artigo apresentado verificou-se que precárias 

condições socioecômicas estavam diretamente associadas com a presença de déficit nutricional 

entre idosos. Melhorias nas condições de habitação (água com canalização interna, presença de 

banheiro, coleta de lixo, esgoto sanitário ligado a rede geral) e a presença de um simples 

eletrodoméstico (geladeira) em casa diminuem de maneira significativa o risco de o idoso 

apresentar baixo peso. 

No segundo artigo, foi visto que parâmetros antropométricos simples e de baixo custo, 

como o IMC, a CC e a RCE, podem ser úteis no sexo masculino para sugerir alterações na 

glicemia de jejum e nos triglicerídeos séricos, alterações metabólicas essas bastante comuns nesse 

grupo populacional e importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. 

Como a amostra não foi representativa, infelizmente esses resultados não podem ser 

extrapolados para o estado de Pernambuco, entretanto não deixam de ter sua relevância e 

contribuir para implantação de ações primárias de monitoramento do estado nutricional na 

terceira idade. Acredita-se que estudos dessa natureza desenvolvidos em populações mais amplas 

poderão influenciar de maneira positiva, não apenas na melhoria do estado nutricional dos idosos, 

mas também na qualidade de vida dos mesmos. 
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Instrumento de Coleta de Dados 
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(3) CONDIÇÃO NA 

FAMÍLIA 
1 - CHEFE 
2 - CÔNJUGE 
3 - FILHO 
4 - FILHO ADOTIVO 
5 – ENTEA DO 
6 - OUTRO PARENTE 
7 - AGREGADO 
8 - EMPREGADO DOMÉSTICO 
9 - PARENTE DE EMPREGADO 
DOMÉSTICO  
10- NETO 
 
(4) No. Ordem Mãe   88 = NSA 

(14) FREQÜÊNCIA À 

CRECHE (< 7 anos) 

 

(15) FREQÜÊNCIA À 
ESCOLA (≥≥≥≥ 7 anos) 
 

1 – SIM, REDE PRIVADA 
2 – SIM, REDE PÚBLICA 
3 – NÃO, JÁ FREQÜENTOU 
(REDE PRIVADA) 
4 – NÃO, JÁ FREQÜENTOU 
(REDE PÚBLICA) 
5 – NUNCA FREQÜENTOU 
8- NSA (< de 7 anos) 
9 – Não sabe 

(16) NÍVEL DE ESCOLARIDADE  
 
00 – NUNCA FREQUENTOU ESCOLA 
01 – PRÉ ESCOLAR (< 7 ANOS) 
02 – 1° GRAU INCOMPLETO 
03 – 1° GRAU COMPLETO  

(da 1ª a  8ª série ) 
04 – 2° GRAU INCOMPLETO 
05 – 2 ° GRAU COMPLETO  

(da  9ª a 11ª) 
06 – SUPERIOR – INCOMPLETO 
07 – SUPERIOR – COMPLETO 
08 – PÓS-GRADUAÇÃO 
09 – NÃO SABE 

(17) ÚLTIMA SÉRIE 
CONCLUÍDA 

(18) ALFABETIZAÇÃO 
(≥≥≥≥ 7anos) 

 

(19) CONDIÇÃO DE TRABALHO (no último mês – A partir 
de 7 anos) 

1 – SIM, REDE PRIVADA 
2 – SIM, REDE PÚBLICA 
3 – NÃO, JÁ FREQÜENTOU 

(Rede Privada) 
4 – NÃO, JÁ FREQÜENTOU 

(Rede Pública) 
5 – NUNCA FREQÜENTOU 
8 – NSA (≥ 7 anos) 
9 – Não sabe 

01 – PRIMEIRA 
02 – SEGUNDA 
03 – TERCEIRA 
04 – QUARTA 
05 – QUINTA 
06 – SEXTA 
07 – SÉTIMA 

08 – OITAVA 
09 – NONA 
10 – DÉCIMA 
11 – DÉCIMA   
        PRIMEIRA 
12 – NENHUMA  
88 – NSA (< 7a) 
99 – NÃO SABE 

1 – Lê e escreve 
2 – Lê 
3 – Não lê e nem escreve 
4 – Assina o nome / Só escreve 
8 – NSA (< 7 anos) 
9 – Não sabe 
 

00 – NÃO TRABALHA  / do lar 
01 – DESEMPREGADO 
02 – EMPREGADO C/ CARTEIRA 
03 – EMPREGADO S/ CARTEIRA 
04- AUTÔNOMO (Urbano/ Rural)  
05 – BISCATEIRO / AMBULANTE 

 
06 – APOSENTADO / 

PENSIONISTA / BENEFÍCIO 
07 – ESTUDANTE (Trabalhando) 
08 – ESTUDANTE  
        (Não Trabalhando) 
88 – NSA (<7anos)  
99 – Não sabe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

         Prado LVS. Dissertação de Mestrado. UFPE, 2011. 

88

FORMULÁRIO 2 

REGISTRO DO DOMICÍLIO E ASPECTOS DA RENDA 

 

 QUESTIONÁRIO Nº      

   

1 TOTAL DE PESSOAS:     NPES   

  

2 TIPO DE MORADIA:  

  1 Casa   4 Outro:     

  2 Apartamento     

  3 Quarto/Cômodo    TIPO  

   

3 REGIME DE OCUPAÇÃO:  

  1 Própria, já paga 5 Invadida  

  2 Própria, em aquisição 6 Outro:   REGIME  

  3 Cedida  

  4 Alugada  

   

4 PAREDES: PAREDE  

  1 Alvenaria/Tijolo  4 Tijolo + Taipa  

  2 Taipa com reboco  5 Madeira  

  3 Taipa sem reboco  6 Outro:    

   

5 PISO: PISO  

  1 Cerâmica/ Lajota  4 Terra (barro)  

  2 Madeira  5 Outro:    

  3 Cimento      

   

6 COBERTURA: TETO  

  1 Laje de concreto  3 Telha de amianto (Brasilit)  

  2 Telha de barro 4 Outro:    

   

7 ABASTECIMENTO DE ÁGUA:    

 Com canalização interna Sem canalização interna  

  1 Rede geral  6 Rede geral  

  2 Poço ou nascente  7 Poço ou nascente ÁGUA    

  3 Cisterna  8 Chafariz  

  4 Cacimba  9 Cisterna  

  5 Outro:  10 Cacimba  

 11 Outro: ___________________________________  

8 TRATAMENTO DA ÁGUA DE BEBER: TRATA  

 
 1 Fervida 4 Sem tratamento    
 2 Filtrada  5 Mineral  

 
 3 Coada 6 Outro:     

   

9 BANHEIRO (SANITÀRIO): SE SIM, QUEM USA BANHEIRO  

  1 Sim  1 A família 8 NSA (Não tem banheiro) BANHUSO  

  2 Não  2 Coletivo  

  
10 DESTINO DOS DEJETOS:  

  1 Rede geral  

  
2 Fossa com tampa DEJETOS  

  3 Fossa rudimentar (sem tampa)  

  4 Cursos d’água 6 Outro: ______________________________  

  
5 Céu aberto  9 Não sabe 
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FORMULÁRIO 2 

REGISTRO DO DOMICÍLIO E ASPECTOS DA RENDA 

               QUESTIONÁRIO Nº     

11 DESTINO DO LIXO:  

 
 1 Coletado 3 Queimado 5 Depositado em caçamba para coleta 

LIXO  

 
 2 Enterrado 4 Terreno baldio 6 Outro: _______________________ 

  

     

12 CÔMODOS: Total    Servindo de dormitório    CMDTOTAL   
   

CMDORME   

    

13 ILUMINAÇÃO ELÉTRICA  1 Tem  2 Não tem LUZ  

14 RÁDIO/SOM  1 Tem  2 Não tem RADIO  

15 TELEVISÃO - CORES  1 Tem  2 Não tem TVCOR  

16 TELEVISÃO - PRETO E BRANCO  1 Tem  2 Não tem TVPB  

17 GELADEIRA / FREEZER  1 Tem  2 Não tem GELAD/FR  

18 FOGÃO À GÁS  1 Tem  2 Não tem FOGAO  

19 LIQUIDIFICADOR  1 Tem  2 Não tem LIQUID  

20 FERRO ELÉTRICO  1 Tem  2 Não tem FERRO  

21 VENTILADOR  1 Tem  2 Não tem VENTILA  

22 BICICLETA  1 Tem  2 Não tem BICICLETA  

23 MOTO  1 Tem  2 Não tem MOTO  

24 ANTENA PARABÓLICA  1 Tem  2 Não tem ANTENA  

25 TELEFONE CELULAR  1 Tem  2 Não tem TELCEL  

26 TELEFONE FIXO  1 Tem  2 Não tem TELFIXO  

27 CARRO  1 Tem  2 Não tem CARRO  

28 VÍDEO/ DVD  1 Tem  2 Não tem VDVD  

29 COMPUTADOR  1 Tem  2 Não tem COMPUT  

          

30 RENDA FAMILIAR MENSAL:        

      Pessoas que trabalharam/ receberam no mês anterior ao da Pesquisa 

 

  

 Nº de 
ordem 

NOME (1º Nome)     R$   

           

           

           

           

           

           

           

           

     TOTAL MENSAL:                                            R$  __ __ __ __, 00 ΣREN     

          

31 A RENDA É:         

 1 Total 2 Parcial 3 Sem renda 9 Ignorada CODREN  

          

32 
Recebeu alguma contribuição em dinheiro de pessoas não moradoras do domicílio NO ÚLTIMO MÊS? (parentes, ex-cônjuges, amigos, etc)   

  1 Sim 2 Não Se SIM: Quanto:  R$     ,00 CONTRIB  

  Não sabe: 9999 ΣREN     
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FORMULÁRIO 2  

REGISTRO DO DOMICÍLIO E ASPECTOS DA RENDA 
QST     

33 Pediu emprestado a alguém de fora para completar as despesas da casa, no último mês? PEDIUEMPR  

  1 Sim 2 Não Se SIM: Quanto: R$     ,00  ΣEMP     

   

34 PESSOAS NA FAMÍLIA:  

     a. Crianças menores de 5 anos:    MENOR_5   

     b. Pessoas igual ou maior a 5 anos:    MAIOR_5    

   

35 A família está inscrita no PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)?  

 1 Sim, comprovado 2 Sim, informado 3 Não (passe para Form. 3) INSCPBF  

  

36 SE SIM, quanto recebeu no último mês?                R$     

R$PBF     
 0 0 0 Ainda não recebeu 8 8 8 NSA (Não está inscrita) 9 9 9 

Não sabe    

37 Para inscrição / manutenção no PBF, o que exigiram / exigem da sua família.  

(Considerar até 3 respostas, assinalando os códigos correspondentes às mesmas):  

37.1. Com relação às crianças: EXICRI    

1 Vacinação 6 Documentos  

 2 Pesagem 7 Outro: _______________  

 3 Ir, sempre que marcado, ao Posto de Saúde 8 Não está inscrita  

 4 Não trabalhar 9 Não sabe  

 5 Freqüentar a escola    

  

37.2. Com relação às mães: EXIMAE    

 1 Fazer consulta pré-natal, quando gestante  

 2 Amamentar a criança menor de 1 ano  

 3 Documentos 8 8 8 Não está inscrita  

 4 Outro: ________________________________ 9 9 9 Não sabe  

  

38 O que fez do dinheiro recebido no ÚLTIMO MÊS? DINHMES    

 1 

Comprou alimentos 

6 Outro: ____________________  

 2 Pagou aluguel 7 Ainda não recebeu  

 3 Pagou dívidas 8 Não está inscrita  

 4 Comprou remédios 9 Não sabe  

 5 Comprou roupas  
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ANEXO 2 

 
Autorização do Comitê de Ética 
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ANEXO 3 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 
NOME DA PESQUISA:  DOENÇAS CRÔNICAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO: PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO 
 

 
LOCAL DO ESTUDO 

ÁREA METROPOLITANA DO RECIFE, RURAL E URBANO DOS MUNICÍPIOS DE PE 

PESQUISADOR Prof. MALAQUIAS BATISTA FILHO 
Endereço Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco 
 Av. Prof. Moraes Rego S/N,  Recife-PE,  CEP: 50670-901, Fone: 2126 8471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSENTIMENTO 
Li e entendi as informações precedentes descrevendo este projeto de pesquisa e todas as minhas dúvidas em relação ao estudo e a 

minha participação nele foram respondidas satisfatoriamente.  Livremente, dou o meu consentimento para a participação neste 
estudo, até que me decida pelo contrário. 

 
 

,  ........... de ............................................ de 2006. 

 
Nome da mãe ou responsável (letra de forma)  Assinatura 

 

Nome da testemunha (letra de forma)  Assinatura 

 

 

Nome da testemunha (letra de forma) 

MALAQUIAS BATISTA FILHO 

 Assinatura 

 

 
Nome do investigador (letra de forma)  Assinatura 

 

Senhores pais, 

Este é um termo de consentimento que pode conter palavras que você não compreenda. Por favor, pergunte a um auxiliar 
de pesquisa do projeto sobre quaisquer palavras ou informações que você não entenda claramente.  

Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo avaliar a situação alimentar, nutricional e de saúde das famílias deste 
município e constará de:  

• entrevista com a pessoa responsável pela família através da aplicação de um questionário visando conhecer a composição 
da família, condições da habitação, de saúde, hábitos alimentares e os alimentos mais freqüentemente consumidos. 

• medição do peso e da altura de todos os que compõem a família; 

• Avaliação do perfil alimentar de adultos e da ocorrência de doenças e fatores de risco relacionados com doenças crônicas 
não transmissíveis (diabetes, hipertensão arterial, sobrepeso/obesidade, dislipidemias (alteração da gordura no sangue), 
colesterol e frações, triglicerídeos, antecedentes - com confirmações eletrocardiográficas (exame da atividade do coração) 
– de doenças isquêmicas do coração, tabagismo, vigilância do câncer prostático e de colo uterino); 

• Determinação da glicemia, colesterol e hemoglobina, em menores de 20 anos  

Todos os cuidados serão tomados para evitar infecção no local da picada. Caso ocorra algum problema, haverá comunicação ao 
pesquisador e encaminhamento ao médico que fará o devido atendimento.  

Os casos de adultos com anemia serão orientados e receberão tratamento no dia do exame. Será assegurado uma orientação 
alimentar inicial para os casos de diabetes, hipertensão, sobrepeso/obesidade. Nas outras situações, de acordo com sua natureza e 
condições do examinado, serão feitos encaminhamentos para complementação diagnóstica, tratamento e acompanhamento. 

A sua participação deverá ser voluntária e você poderá sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. Sempre que tiver 
dúvidas, procure um dos membros da equipe para esclarecimento. 
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ANEXO 4 
 

Declaração de submissão do artigo à revista 
 
 
 
 

Leila Virgínia <leilaprado84@gmail.com>

 
[ABEM] Agradecimento pela Submissão 
1 mensagem 

 
ABE&M - editores <abem-editoria@endocrino.org.br> 14 de janeiro de 2011 21:08
Para: Leila Virgínia da Silva Prado <leilaprado84@gmail.com> 

Prezado Dr. (Dra.) Leila Virgínia da Silva Prado: 
 
Agradecemos a submissão do seu manuscrito "ABEM-1403 -Changes of serum 
lipids and fasting blood glucose of elderly and its correlation with 
anthropometric indices." para os Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 
Metabologia. Através da interface de administração do sistema utilizado 
nesta submissão, será possível acompanhar o progresso da avaliação 
editorial. 
 
http://www.abem-sbem.org.br. 
ou 
URL do Manuscrito: 
http://submission.scielo.br/index.php/abem/author/submission/48348 
Login: leila-prado 
 
 
 
Agradecemos mais uma vez por considerar nossa revista como meio de 
transmitir ao público seu trabalho. 
 
Atenciosamente, 
 
ABE&M - editores 
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia 
Corpo Editorial ABE&M 
abem-editoria@endocrino.org.br 
www.abem-sbem.org.br 
LEILA PRADO 
___________________________________________________ 
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia 
www.abem-sbem.org.br 
abem-editoria@endocrino.org.br 

 

 
 
 
 
 
 
 


