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Resumo 

 

Introdução: Segundo a literatura científica, o comportamento alimentar de idosos 

está relacionado a variáveis sociodemográficas e culturais. Objetivo: Verificar a 

associação entre comportamento alimentar de idosos, residentes no município de São 

Paulo, e variáveis sociodemográficas e culturais. Métodos: Estudo transversal, com 

idosos (≥ 60 anos), de ambos os sexos, do Estudo SABE: Saúde, Bem-estar e 

Envelhecimento, realizado em 2000, no município de São Paulo, selecionados por 

amostra probabilística. As variáveis de estudo foram referidas: comportamento 

alimentar (número de refeições < 3/dia, ausência de costume para preparar refeições 

quentes e comprar alimentos, e frequência de ingestão de alimentos (produtos lácteos 

<1x/dia; frutas ou verduras <2x/dia; líquidos ≤5 copos/dia; carnes <3x/sem; ovos e 

leguminosas <1x/sem; e bebidas alcoólicas-sim)); sociodemográficas (escolaridade, 

sexo, grupos etários, estado marital e companhia no domicílio); e culturais (vida no 

campo, durante infância ou adolescência, religião e nacionalidade). Utilizou-se teste 

de Rao & Scott, regressão logística múltipla (p<0,05) e programa Stata,Versão 10.1. 

Resultados: Foram estudados 2143 idosos (59% mulheres e 78% grupo etário 60-

74). Constatou-se associação positiva entre: 1. escolaridade ≤ 4 anos e  produtos 

lácteos, carnes, frutas ou verduras e costume de não comprar alimentos 2. zero anos 

de escolaridade e  líquidos e número de refeições; 3. sexo masculino e produtos 

lácteos, frutas ou verduras, bebidas alcoólicas e não preparar refeição; 4. grupo ≥ 75 

anos e líquidos, costume de  não preparar  refeições e não comprar alimentos; 5. 

estado marital: separados e  carnes, ovos e leguminosas e frutas ou verduras; 6. 

solteiros e carnes; 7. ser estrangeiro e ovos e leguminosas; 8. vida no campo e 

líquidos; 9. “outras religiões” e não comprar alimentos; e associação negativa entre: 

1.escolaridade ≤ 4 anos e bebidas alcoólicas; 2. sexo masculino e ovos e leguminosas 

e líquidos; 3. grupo ≥ 75 anos e produtos lácteos, frutas ou verduras, bebidas 

alcoólicas e número de refeições; 4. estado marital: separados  e não comprar  

alimentos; 5. viver sozinho e não preparar refeições e não comprar  alimentos; 6. ser 

estrangeiro e produtos lácteos e frutas ou verduras; 7.  religião evangélica e bebidas 

alcoólicas. Conclusão: Constatou-se associação, positiva ou negativa, entre 

comportamento alimentar e variáveis sociodemográficas e culturais, com destaque 

para escolaridade, sexo e grupo etário. 

 

Descritores: Comportamento alimentar; Alimentação; Idoso; Idoso de 80 anos ou 

mais; Saúde do idoso; Estudo SABE. 
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Paulo city and sociodemographic and cultural variables – SABE Survey: Health, 

Wellbeing and Aging [dissertation]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Abstract 

 

Introduction: According to the scientific literature, the elderly people feeding 

behavior is associated with sociodemographic and cultural variables. Objective: The 

aim of this study was verify the association among elderly feeding behavior residing 

in the urban area of São Paulo city and sociodemographic and cultural variables. 

Methods: Cross-sectional study, with elderly (≥ 60 years), of both sex, from the 

SABE Survey: Health, Wellbeing and Aging, performed in 2000, in São Paulo city, 

selected by probabilistic sample. The study variables were self-reported: feeding 

behavior (number of meals <3/day, absence of habit to prepare hot meals and buying 

food,  and frequence of food intake (dairy products <1x/day; fruits and vegetables < 

2x/day; liquids ≤ 5 glasses/day; meat, fish or poultry <3x/week; eggs and legumes 

<1x/week; and alcohol -yes)); sociodemographic (education, sex, age groups, 

marital status and company at home); and cultural (life in rural area during 

childhood or adolescence, religion and nationality). It was used the Rao & Scott test 

and multiple logistic regression (p<0,05) and Stata Version 10.1 program. Results: 

This research studied 2143 elderly people (59% women e 78% age group 60-74). It 

was found positive association between: 1. education ≤ 4 years and dairy products, 

meat, fish or poultry, fruits or vegetables and habit of not buying food. 2. zero years 

of education and liquids and number of meals. 3. male sex and dairy products, fruits 

or vegetables, alcohol and not preparing hot meals. 4. group  ≥ 75 years and liquids, 

habit of not preparing hot meals and not buying food; 5. marital status: divorced and 

meat, fish or poultry; eggs and  legumes and fruits or vegetables; 6. singles and meat, 

fish or poultry; 7. to be foreigner and eggs and legumes; 8. life in rural area and 

liquids; 9. “other religions” and not buying food; and negative association between: 

1. education ≤ 4 years and alcohol; 2. male sex and eggs and legumes and liquids; 3. 

group  ≥ 75 years and dairy products, fruits or vegetables, alcohol and number of 

meals; 4. marital status: divorced and not buying food; 5. living alone and not 

preparing meals and not buying food; 6. to be foreigner and dairy products and fruits 

or vegetables; 7. evangelical religion and alcohol. Conclusion: It was found 

association, positive or negative, among feeding behavior and sociodemographic and 

cultural variables, with prominance of education, sex and age group. 

Descriptors: Feeding behavior; Feeding; Aged; Aged, 80 and over; Health of the 

elderly; SABE Survey. 



 
 

 

ÍNDICE 

 

1    INTRODUÇÃO 13 
1.1 COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE IDOSOS 14 
1.2 DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE 

IDOSOS 
18 

2    OBJETIVOS 25 
2.1 OBJETIVO GERAL 26 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26 

3    CASUÍSTICA E MÉTODOS 27 
3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 28 
3.2 ESTUDO SABE: SAÚDE, BEM-ESTAR E ENVELHECIMENTO,  

EM 2000  
28 

3.3 AMOSTRA DESTE ESTUDO     30 
3.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO      31 

3.4.1 Variável dependente: comportamento alimentar referido  31 
3.4.1.1 Variáveis relacionadas ao comportamento alimentar  31 

3.4.2 Variáveis independentes: sociodemográficas e culturais 34 
3.4.2.1 Variáveis sociodemográficas 34 

3.4.2.2 Variáveis culturais    35 
3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 36 
3.6 QUESTÕES ÉTICAS       37 

4    RESULTADOS 38 
4.1 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO 39 
4.2 CARACTERÍSTICAS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

REFERIDO POR IDOSOS SEGUNDO VARIÁVEIS 
SOCIODEMOGRÁFICAS E CULTURAIS 

 
45 

4.2.1 Características da ingestão de alimentos referida por idosos 
segundo variáveis sociodemográficas e culturais 

 
45 

4.2.2 Características do número de refeições, costume de preparar 
refeição quente e de comprar alimentos referidos por idosos 
segundo variáveis sociodemográficas e culturais. 

50 



 
 

 

 

4.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS DEPENDENTES E  
INDEPENDENTES 

54 

4.3.1 Associação entre variáveis relacionadas ao comportamento 
alimentar e variáveis sociodemográficas e culturais 

 
54 

4.3.1.1 Associação entre ingestão alimentar e variáveis sociodemo-
gráficas e culturais 

54 

4.3.1.2 Associação entre número de refeições, costume de preparar 
refeição quente e de comprar alimentos e variáveis 
sociodemográficas e culturais 

58 

4.4 ASSOCIAÇÃO (MODELO FINAL) ENTRE VARIÁVEIS 
DEPENDENTES E INDEPENDENTES  

61 

4.4.1Associação (modelo final) entre variáveis relacionadas ao 
comportamento alimentar e variáveis sociodemográficas e 
culturais 

 
61 

4.4.1.1 Associação (modelo final) entre ingestão alimentar e 
variáveis sociodemográficas e culturais 

61 

4.4.1.2 Associação (modelo final) entre número de refeições, 
costume de preparar refeição quente e de comprar alimentos e 
variáveis sociodemográficas e culturais.    

68 

5    DISCUSSÃO 71 
6    CONCLUSÃO   105 
7    REFERÊNCIAS       108 
ANEXOS         119 
Anexo 1 – Aprovação do Estudo SABE, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública/USP – COEP   
120 

Anexo 2 – Aprovação do Estudo SABE, pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa – CONEP       

121 

Anexo 3 – Aprovação do presente estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Saúde Pública/USP – COEP 

122 

Anexo 4 - Termo de consentimento do Estudo SABE 2000    123 
Anexo 5 - Autorização para utilização dos dados, pela coordenadora do Estudo 

SABE, no Brasil.       
124 

Anexo 6 – Parte do questionário do Estudo SABE, com destaque para as 
questões que foram utilizadas nesta pesquisa.  

125 

CURRÍCULO LATTES 136 



 
 

 

Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 1 – Caracterização da população de estudo segundo variáveis 

sociodemográficas, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 40 

Tabela 2 – Caracterização da população de estudo segundo ingestão referida  

de alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. Fonte: 

Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000.  42 

Tabela 3 – Caracterização da população de estudo segundo número de 

refeições, costume de preparar refeição quente e de comprar 

alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 44 

Tabela 4 – Distribuição de idosos segundo ingestão de alimentos e variáveis 

sociodemográficas e culturais,  Estudo SABE, São Paulo,  SP, 

2000. 48 

Tabela 5 –  Distribuição de idosos,  segundo  número  referido de  refeições 

ao dia , costume  de preparar   refeição  quente e de comprar  

alimentos e variáveis sociodemográficas e culturais, Estudo 

SABE, São Paulo, SP, 2000. 52 

Tabela 6 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e culturais e 

ingestão referida de alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 

2000. 56 

Tabela 7 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e culturais e 

número de refeições, costume de não preparar refeição quente e 

não comprar alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 59 

Tabela 8 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de ingestão de produtos lácteos (< 1 vez 

ao dia), Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 62 

Tabela 9 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de ingestão de ovos, feijão ou lentilhas  

(< 1 vez por semana), Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 63 



 
 

 

Tabela 10 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de ingestão de frutas ou verduras (< 2 

vezes ao dia), Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 64 

Tabela 11 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de ingestão de carne, peixe ou aves (< 3 

vezes por semana), Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 65 

Tabela 12 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de ingestão de líquidos (≤ 5 copos ao dia), 

Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 66 

Tabela 13 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de ingestão de bebida alcoólica nos 

últimos 3 meses, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 67 

Tabela 14 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de número de refeições (< 3 ao dia), 

Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 68 

Tabela 15 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de costume de não preparar refeição 

quente, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 69 

Tabela 16 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e 

culturais e referência de costume de não comprar alimento,  

Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 70 



 
 

 

Lista de Quadros 

 

 

Quadro1 –   Seções do questionário do Estudo SABE 2000. 30 

Quadro 2 – Descrição das variáveisrelacionadas ao comportamento alimentar 

e suas respectivas questões e categorizações. 31 

Quadro 3 – Descrição das variáveis sociodemográficas e suas respectivas 

questões e categorizações. 34 

Quadro 4 – Descrição das variáveis culturais e suas respectivas questões e 

categorizações. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE IDOSOS 
 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), no final da década de 90, com o 

olhar voltado para o aumento da qualidade de vida das pessoas a medida que 

envelhecem, utilizou o conceito de “envelhecimento ativo” a fim de abordar questões 

relacionadas tanto a saúde quanto a outros fatores que envolvem este contexto. Estas 

ações envolvem modos de vida saudáveis em todas etapas da vida, incluindo além de 

outras questões o acesso a alimentos saudáveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

A identificação de condicionantes do comportamento alimentar é muito 

importante para a promoção da saúde nas populações. Conhecer os determinantes 

socioeconômicos e culturais da alimentação contribuem para o acesso a uma boa 

alimentação, uma vez que está vinculada à relações sociais, valores e histórias  que 

implicarão diretamente na saúde e na qualidade de vida das populações 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

O comportamento alimentar está diretamente relacionado à saúde dos 

indivíduos e tem sido amplamente discutido na literatura científica que aborda 

questões relacionadas a políticas públicas de alimentação e intervenções no estilo de 

vida das populações (GEDRICH, 2003). 

Com o acelerado crescimento da população idosa a aplicação de políticas 

públicas destinadas a este grupo torna-se imprescindível (UCHOA, 2003). O 
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envelhecimento populacional tem sido considerado um dos maiores desafios da 

saúde pública, os quais consistem na manutenção da independência e vida ativa e no 

fortalecimento das políticas públicas de prevenção de doenças e de promoção de 

saúde (LIMA-COSTA e VERAS, 2003). O acesso dos idosos à alimentação 

adequada foi um dos objetivos apresentados dentro da questão relacionada 

à promoção da saúde e do bem-estar durante toda a vida proposta na II Assembléia 

Mundial sobre o envelhecimento, em abril de 2002. Esta proposta abrange uma 

alimentação adequada e suficiente desde a primeira infância, evitando deficiências 

nutricionais e ressaltando a importância da educação nutricional (PESSINI, 2002). 

O comportamento alimentar de idosos pode ser definido por atitudes e 

costumes previamente adquiridos, como tradições, valores e práticas transmitidos de 

geração em geração, tornando seu estilo de vida e sua alimentação cada vez mais 

arraigados e difíceis de serem modificados (RESTREPO et al., 2006). 

O conceito de comportamento alimentar abrange todas as formas de convívio 

com o alimento, constituindo ações que vão desde as escolhas alimentares, a 

aquisição, o preparo e o ato de comer (PHILIPPI, 2008). 

As escolhas alimentares são influenciadas por vários fatores relacionados ao 

meio ambiente, a história de cada indivíduo e aos valores pessoais, os quais podem 

auxiliar na compreensão das decisões alimentares (POULAIN e PROENÇA, 2003; 

JOMORI et al.,2008). 

A aquisição ou compra dos alimentos resulta das decisões provenientes de 

hábitos, motivações subjetivas relacionadas as emoções e crenças como  também de 

motivações objetivas como a qualidade, garantia, custo, segurança e conveniência 

(ORNELLAS, 2001). 
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Idosos têm considerado a qualidade nutricional e o preço do alimento como 

prioridades na compra dos alimentos (LIMA-FILHO et al., 2008). 

O preparo do alimento, também considerado um dos integrantes do 

comportamento alimentar, permite o aproveitamento daqueles que não seriam 

ingeridos em seu estado natural, facilita sua digestão, tornando-os acessíveis aos 

diferentes grupos etários e condições; além de melhorar o sabor e favorecer sua 

apresentação (ORNELLAS, 2001).  

O preparo de alimentos pelos idosos foi realizado por 41,8% dos participantes 

de um estudo realizado com 96 idosos no Mato Grosso do Sul, sendo que destes, 

80% eram do sexo feminino. Entre os que não preparavam, 92% eram homens 

(LIMA-FILHO et al., 2008).  

POULAIN (2002) acrescenta que o preparo dos alimentos, o planejamento 

dos cardápios e os rituais das refeições como horários estipulados, posições das 

pessoas à mesa, entre outros, fazem parte de regras impostas pela sociedade que 

influenciam a escolha alimentar e ao mesmo tempo contribuem para a identificação 

do homem com o alimento. 

Em relação ao número de refeições ao dia, a maioria dos estudos mostram 

que os idosos faziam pelo menos 3 refeições ao dia. MARUCCI (1992) verificou que 

a média de refeições realizadas por idosos matriculados em ambulatório de geriatria 

foi entre 4 e 5. CANTÁRIA (2009) encontrou resultados semelhantes em estudo 

realizado em São Paulo, pois, nenhum dos participantes realizou menos que três 

refeições por dia e a média de refeições diárias foi 5. LIMA-FILHO et al. (2008), em 

estudo realizado no Mato Grosso do Sul, também verificaram que a maioria (77,1%) 

dos idosos realizava entre 3 e 4 refeições ao dia.  
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Em estudo comparativo realizado entre idosos que vivem no domicilio e 

idosos que vivem em instituição de longa permanência verificou-se menor número de 

refeições e ingestão de alimentos com maior densidade calórica entre idosos que 

viviam em casa e maior número de refeições com ingestão de alimentos com 

densidade calórica menor entre aqueles que viviam em instituições. Os horários 

definidos para as refeições em instituições de longa permanência podem ter 

contribuído para o maior número de refeições ingeridas por estes indivíduos, uma 

vez que os que vivam em casa demonstraram horários variados para se alimentar 

(ENGELHEART et al., 2006). 

O número de refeições realizadas pelos idosos tem sido considerado 

importante, uma vez que são atividades de recreação e socialização e estão 

relacionadas a sentimentos de identidade pessoal, além de serem consideradas como 

um importante recurso para ingestão alimentar destes indivíduos (SHERWOOD, 

1973; LIMA-FILHO et al., 2008). 

O ato de comer consiste em uma das necessidades básicas do ser humano e 

envolve um controle permanente dos desejos e sensações (SANTOS, 2008). A 

aceitação do alimento envolve preferências e aversões que levarão a ingestão 

alimentar, a qual encerra o processo do comportamento alimentar (PHILIPPI, 2008). 

Em relação à ingestão alimentar, CANTARIA (2009) verificou que apenas 

33% dos idosos ingeriram de 6 a 8 copos de água por dia. A maior parte dos idosos 

(78,3%) referiram não consumir bebida alcoólica. Em relação a ingestão de leite, esta 

foi considerada insatisfatória. Em relação a frutas e hortaliças, apenas alguns tipos 

foram citados (CANTARIA, 2009). MARUCCI (1992), ao considerar as três 

principais refeições, verificou que a composição destas dietas seriam café com 
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açúcar e pão, arroz com feijão e carne, sendo que o leite apenas adquiriu maior 

importância quando o número de refeições se elevava até 6. 

 Aspectos culturais, psicossociais e econômicos têm sido considerados 

importantes na atenção nutricional de idosos que vivem em domicílio, uma vez que 

estão relacionados à saúde destes indivíduos (NASCIMENTO et al., 2010). 

 

 

1.2 DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE IDOSOS 

 

 

O comportamento alimentar é influenciado por determinantes biológicos, 

socioculturais, econômicos e psicológicos (GEDRICH, 2003). 

Os determinantes biológicos se dividem em fisiológicos, fisiopatológicos e 

genéticos. As necessidades energéticas, os nutrientes, a sensibilidade gustativa, o 

sexo e a fase da vida fazem parte deste determinante (GEDRICH, 2003; JOMORI  et 

al., 2008).  

Com o avançar da idade ocorrem alterações estruturais e funcionais próprias 

do envelhecimento natural que se modificam de acordo com cada indivíduo, as quais 

podem estar associadas a manifestação de doenças comprometendo o comportamento 

alimentar de idosos (PAPALÉO NETTO e PONTE, 1996). Alterações nas funções 

sensoriais como redução das papilas gustativas, do paladar e da sensibilidade olfativa 

colaboram para falta de apetite e diminuição da ingestão de alimentos que garantam a 

necessidade energética deste indivíduo (BROWNIE, 2006). Entretanto, estas 

modificações nas funções sensoriais podem ser graduais e têm apresentado menor 
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impacto na ingestão alimentar quando comparadas à influência dos hábitos, crenças e 

experiências previamente realizadas (ROLLS, 1999). 

Os determinantes socioculturais incluem os grupos de indivíduos que 

influenciam o comportamento alimentar e podem se dividir em grupos aos quais o 

indivíduo pertence como a família e amigos; grupos que deseja pertencer e grupos 

que os indivíduos não desejam pertencer. Estes determinantes são considerados 

amplos e muitas vezes se encontram associados tanto a liberdade de escolha do 

indivíduo motivada por valores, confiança, crenças, intenções, envolvimentos e 

experiências como também a sentimentos relacionados às emoções que refletem a 

percepção e a aprendizagem de modelos pelos indivíduos (GEDRICH, 2003; 

JOMORI et al., 2008).  

Os determinantes econômicos se referem ao preço ofertado pelo mercado e ao 

poder de compra dos indivíduos (GEDRICH, 2003). 

Assim, os determinantes do comportamento alimentar interagem com a 

situação individual e fornecem várias maneiras de interferir na alimentação dos 

indivíduos (GEDRICH, 2003). 

POULAIN (2004) acredita que a decisão do homem em relação à sua 

alimentação é influenciada pelos valores do grupo social ao qual pertence, pela 

construção de identidades culturais e pela diferenciação individual, selecionando 

recursos disponíveis e transformando-os em preparações culinárias. 

A importância de determinantes socioculturais tem sido abordada em alguns 

estudos e tem sido associada às escolhas alimentares de adultos e idosos (FALK et 

al., 1996; FISCHLER e MASSON, 2010).  
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Em estudo realizado nos Estados Unidos com uma amostra representativa de 

4.402 indivíduos, com idade de 55 a 98 anos, analisou-se os modos de vida e o 

comportamento alimentar, utilizando dados de 3 dias de ingestão alimentar como : 

comer sozinho, comer fora de casa, densidade calórica, omissão de refeições e  

lanches. Em relação ao modo de vida, foram estabelecidos dois grupos: indivíduos 

que vivem sozinhos e indivíduos que vivem com esposa ou esposo. Observou-se que 

os indivíduos que viviam sozinhos realizavam suas refeições sozinhos, se 

alimentavam fora de casa com frequência, obtiveram uma porcentagem do total de 

calorias maior em refeições feitas fora de casa e omitiram mais refeições  em 

comparação àqueles que viviam com a esposa ou esposo. As análises sugeriram que 

não é o fato de viver com alguém que influencia o comportamento, mas sim a 

presença da(o) esposa(o) que agregou importância (DAVIS et al., 1988). 

 Entre os indivíduos com idade de 65 anos ou mais, que viviam sozinhos, os 

homens omitiram mais refeições, fizeram mais refeições fora de casa acompanhadas 

de alimentos com alta densidade calórica em comparação às mulheres. No entanto, 

neste mesmo estudo, indivíduos com 75 anos ou mais apresentaram a menor 

proporção de indivíduos que se alimentaram fora de casa, que omitiram o café da 

manhã e que ingeriram menos lanches (DAVIS et al., 1988). Outros estudos têm 

mostrado que idosos que se alimentam sem a companhia de outra pessoa estão 

sujeitos a mudanças nas práticas alimentares, uma vez que, comem menos e 

consequentemente, estão mais suscetíveis ao risco de subnutrição (DARNTON-

HILL, 1992; MION et al., 1994; COBIAC e SYRETTE, 1995). 

Assim, maiores atenções devem ser dadas ao grupo etário, ao sexo, à 

companhia no domicílio e ao estado marital, as quais se encontram relacionadas ao 
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comportamento alimentar de idosos e têm sido abordadas em vários estudos 

(MCINTOSH e SHIFFLETT, 1984a; DAVIS et al., 1985; CROCETTI e GUTHRIE, 

1986). 

O aumento da população idosa tem sido considerado expressivo. Entre 1940 e 

2000 os idosos (≥ 60 anos) passaram de 4,1% para 8,6% e, em 2008, este aumento 

chegou a 11,1%. O crescimento por grupos de idade também tem sido considerado, 

sendo que entre 1998 e 2008, o grupo etário de 80 anos cresceu 70%, o que tem 

caracterizado o processo de longevidade no Brasil e consequentemente aumentado a 

preocupação com este grupo (IBGE, 2007; IBGE, 2009).  

LEBRÃO (2003) verificou, em amostra probabilística no município de São 

Paulo, que entre idosos de 60 a 74 anos, 57% são do sexo feminino e entre aqueles 

com 75 anos ou mais, 36% são do sexo masculino.  Em relação ao estado marital, a 

proporção de casados é o dobro entre os homens, sendo que a viuvez é cerca de 

quatro vezes maior entre as mulheres. 

Em relação à companhia no domicílio, 10,9% das pessoas idosas viviam 

sozinhas em 2000, sendo que em 2006 passou para 40,6%, sendo 50,1% mulheres 

(IBGE, 2000; IBGE, 2008). De acordo com o estudo SABE em 2000, a proporção de 

idosos que moram sozinhos aumenta conforme aumenta o grupo etário (SAAD, 

2003). 

Assim, a transição social acompanhada por famílias menores e a perda de 

vínculos familiares constituem alguns dos fatores que contribuem para alterações na 

rotina diária dos idosos e podem influenciar seu comportamento alimentar 

(CHAIMOWICZ e GRECO, 1999). 
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A família tem sido considerada fator importante nas escolhas alimentares. 

Crenças e aprendizados estabelecidos na infância têm permanecido no 

comportamento alimentar de idosos. As lembranças de alimentos preparados pelas 

mães dos idosos foram consideradas como “uma boa refeição”. As diferentes 

culturas alimentares provenientes de diferentes países também foram relatadas pelos 

idosos (FALK et al., 1996).  

Portanto, abordagens relacionadas à nacionalidade também são importantes. 

Entre 1940 e 2000, a população de brasileiros natos passou de 96,6% para 99,6%. No 

entanto, em 1950 houve o maior percentual de imigração (203,4 mil pessoas), sendo 

que 43,6% destes indivíduos eram provenientes da Europa. Em 2000, observou-se a 

presença de Japoneses, portugueses, italianos e espanhóis (IBGE, 2007).  

PAZ e GUTERRES (2009) verificaram, em estudo sobre a cultura alimentar 

de alguns idosos, que existe uma integração entre a herança cultural familiar e os 

aprendizados sobre novos modos de se alimentar. Entre os relatos dos idosos 

verificou-se que descendentes de imigrantes que viveram a cultura alimentar 

transmitida por seus pais na infância, consideraram os deslocamentos como 

momentos de rupturas alimentares e, mesmo no Brasil, freqüentavam clubes que 

pertenciam às suas origens.  

Estudar o modo como as nações, o sexo, os grupos e as classes sociais se 

relacionam com a alimentação auxilia na separação do que é considerado comum, 

característico da época em que se vive do que é característico de  cada cultura 

(FISCHLER e MASSON, 2010).  
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A migração do campo para cidade também constitui um fator social 

importante. A taxa de urbanização cresceu de 31,3% para 81,2% entre 1940 e 2000, 

sendo que o Brasil rural tornou-se urbano (IBGE, 2007). 

A urbanização está relacionada à necessidade de reorganização da própria 

vida, incluindo o tempo, disponibilidade alimentar, periodicidade de compras e 

recursos financeiros (GARCIA, 2003).  A redução das refeições preparadas em casa, 

e o aumento do consumo de alimentos ultra-processados fazem parte das 

mudançasnos hábitos alimentares (GARINE e BENGOA, 2009). 

Os hábitos alimentares se constituem pela disponibilidade regional de 

alimentos que ao interagir com novos povos ampliam as possibilidades alimentares 

(GARCIA, 1995). Assim, para estudar a alimentação torna-se necessário entender a 

sociedade e seu desenvolvimento, uma vez que cada grupo possui uma forma de vida 

identificada como cultura. Sob o olhar de determinada cultura, o alimento pode ser 

encarado como uma maneira de saciar a fome ou como fonte de prazer e 

socialização, onde o consumo de alimentos se baseará em um guia cultural como a 

família, a igreja, a escola, entre outros, os quais se transmitem de geração em geração 

(MEDVED, 1981). 

A religião tem sido considerada muito importante no cotidiano dos idosos, 

uma vez que tem sido associada à maior satisfação com a própria vida (DUARTE et 

al., 2008). O comportamento alimentar também está relacionado às religiões, uma 

vez que as crenças influenciam a alimentação por meio da ingestão de alimentos 

específicos, como a prática do vegetarianismo (FREIXA e CHAVES, 2008). Estudos 

têm associado as religiões à estilos de vida saudáveis e à integração social 

(MCINTOSH e SHIFFLETT, 1984b; PASKULIN e VIANA, 2007). 
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No Brasil, entre 1940 e 2000, observou-se queda de 95% para 73,6% de 

católicos, e um aumento de 2,6% para 15,4% de evangélicos (IBGE, 2007). No 

Estudo SABE em 2000, 71% dos idosos referiram ser católicos, sendo que o grupo 

etário de 75 anos ou mais apresentou maior número de católicos em relação ao grupo 

de 60 a 74 anos, o qual apresentou maior número de evangélicos ou protestantes 

(LEBRÃO, 2003). 

Segundo CARNEIRO (2003) o comportamento alimentar está associado a 

identidades étnicas e regionais, restrições e imposições religiosas, como também 

distinções sociais atribuídas ao gosto. 

Acredita-se que o bem-estar do idoso está fortemente associado a condições 

biológicas, situações socioeconômicas e culturais (VERAS et al., 1987). Sendo este 

contexto, importante para alimentação e saúde destes indivíduos, uma vez que, 

idosos insatisfeitos com a própria alimentação estão associados ao risco de 

subnutrição (SANTELLE et al., 2007). 

Portanto, o entendimento de fatores associados ao comportamento alimentar 

dos idosos podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias adequadas para 

proporcionar qualidade de vida a este grupo. Pesquisas relacionadas à investigação 

das escolhas e comportamentos alimentares têm sido consideradas muito importantes 

(KOEHLER e LEONHAEUSER, 2008). 

Dessa forma, torna-se necessário conhecer as características culturais e 

sociais desta população, uma vez que estes fatores são considerados relevantes para o 

bom estado nutricional destes indivíduos e para o desenvolvimento de políticas 

públicas em alimentação (MARGETTS et al., 2001; GARINE e BENGOA, 2009). 
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2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Verificar a associação entre as variáveis do comportamento alimentar de 

idosos residentes na área urbana do município de São Paulo e variáveis 

sociodemográficas e culturais. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

- Caracterizar os idosos segundo comportamento alimentar  

- Caracterizar os idosos segundo as variáveis sociodemográficas: sexo, grupo 

etário, escolaridade, estado marital e companhia no domicílio.  

- Caracterizar os idosos segundo as variáveis culturais: religião, vida no 

campo durante infância ou adolescência e nacionalidade. 

- Verificar a associação entre as variáveis do comportamento alimentar dos 

idosos e variáveis sociodemográficas e culturais. 

- Verificar a magnitude da associação entre as variáveis do comportamento 

alimentar e variáveis sociodemográficas e culturais dos idosos residentes na área 

urbana do município de São Paulo. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

 

Estudo transversal, epidemiológico, de base domiciliar e de associação. 

Este trabalho utilizou a base de dados do Estudo SABE: Saúde, Bem-estar e 

Envelhecimento, realizado no município de São Paulo em 2000. 

 

 

3.2 ESTUDO SABE, EM   2000 

 

 

O Estudo SABE foi coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde, 

com o objetivo de conhecer as condições de vida e saúde das pessoas idosas. O 

SABE 2000 é multicêntrico, epidemiológico e de base domiciliar, realizado em 

cidades de sete países da América Latina e Caribe (Buenos Aires/ Argentina, 

Bridgeton/Barbados, Havana/Cuba, Montevidéu/Uruguai, Santiago do Chile/Chile, 

Cidade do México/México e São Paulo/Brasil) (PELÁEZ et al., 2003). 

A população foi composta por indivíduos de 60 anos e mais, domiciliada na 

área urbana do município de São Paulo. A amostra foi constituída em dois 

segmentos. Inicialmente, foi obtida por meio de sorteio dos idosos (≥ 60 anos), de 

ambos os sexos (N=1568) e, posteriormente, foi ampliada para compensar a maior 
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taxa de mortalidade de indivíduos do sexo masculino e com idade ≥ 75 anos, 

formado por 575 idosos . A amostra final do SABE 2000 é de 2143 idosos (SILVA, 

2003). 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro de 2000 a março de 

2001, por meio de equipe composta por três coordenadoras de campo e quatro 

profissionais para codificar, digitar e criticar. A equipe de entrevistadoras foi 

formada por 25 enfermeiras e assistentes sociais (NAZARIO, 2003).  

Os dados do estudo SABE foram coletados por meio de entrevista e 

registrados em questionário, elaborado pelos pesquisadores do Estudo, provenientes 

dos países participantes (PELÁEZ et al., 2003). 

O questionário é composto por onze seções, sendo que para este estudo foram 

utilizadas as seções A, C e D (Quadro1). O questionário se encontra disponível no 

endereço eletrônico: http://www.fsp.usp.br/sabe/Questionario.html 

 

http://www.fsp.usp.br/sabe/Questionario.html
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Quadro1 – Seções do questionário do Estudo SABE 2000 
Seção A – Informações pessoais 

Seção B – Avaliação Cognitiva 

Seção C – Estado de saúde 

Seção D – Estado Funcional 

Seção E – Medicamentos 

Seção F – Uso e acesso a serviços de saúde 

Seção G – Rede de apoio familiar e social 

Seção H – História de trabalho e fontes de receita 

Seção J – Características de moradia 

Seção K – Antropometria 

Seção L – Mobilidade e Flexibilidade. 

 

 

 

 

3.3 AMOSTRA DESTE ESTUDO 

 

 

A amostra deste estudo foi constituída por idosos (≥ 60 anos), de ambos os 

sexos, participantes do SABE 2000. O presente estudo incluiu idosos que 

apresentaram todos os dados necessários à realização deste trabalho e foram 

consideradas perdas, idosos que não responderam (NR) ou não sabiam (NS) informar 

dados referentes às questões utilizadas. 
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3.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO 
 

 

3.4.1 Variável dependente: Comportamento alimentar referido 
 

 

3.4.1.1 Variáveis relacionadas ao comportamento alimentar 
 

 

As variáveis estão descritas abaixo de acordo com as questões do SABE 2000 

e suas respectivas categorizações. 

Quadro 2 – Descrição das variáveis relacionadas ao comportamento alimentar e suas 

respectivas questões e categorizações. 

 

Número referido 

de refeições 

diárias 

Questão 

C22a 

 
Quantas refeições completas faz por dia? 
 Uma / Duas / Três ou mais / NS / NR 

Categorização ≥ 3 refeições/dia                     
< 3 refeições/dia 

 

Ingestão diária 

referida de leite, 

queijos e outros 

produtos lácteos 

Questão 

C22b 

 
Consome leite, queijo ou outros produtos 
lácteos pelo menos uma vez por dia?  

 
Sim / Não / Ns / Nr 

Categorização 
 

SIM (≥ 1X/DIA) 
NÃO (<1X/DIA) 

 

Ingestão semanal 

referida de ovos, 

feijão ou 

lentilhas 

Questão 
C22c 

 
Come ovos, feijão ou lentilhas (leguminosas), 
pelo menos uma vez por semana?  
Sim/ Não / Ns / Nr 

Categorização SIM (≥ 1X/SEMANA) 
 NÃO (< 1X/SEMANA) 

Ingestão semanal 

referida de 

carne, peixe ou 

aves 

Questão 

Questão 

C22d 

Come carne, peixes ou aves pelo menos três 
vezes por semana? 
Sim/ Não / Ns / Nr 

 
Categorização 

SIM (≥ 3X/SEMANA) 
 NÃO (< 3X/SEMANA) 
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Ingestão diária 

referida de 

frutas e verduras 

Questão 
C22e 

Come frutas ou verduras pelo menos duas 
vezes por dia?  
 
Sim/ Não / Ns / Nr 
 

Categorização SIM (≥ 2X/DIA) 
NÃO (< 2X/DIA) 
 

Ingestão diária 

referida de 

líquidos 

Questão 
C22g 

Quantos copos ou xícaras de líquido consome 
diariamente? (Incluir água, chá, café, leite, 
suco etc). 
Menos de 3 copos / De 3 a 5 copos / Mais de 5 
copos / Ns / Nr 
 

Categorização > 5 COPOS 
≤ 5 COPOS 
 

 

Ingestão referida 

de bebida 

alcoólica nos 

últimos 3 meses 

Questão 
C23 

Nos últimos três meses, em média, quantos 
dias por semana tomou bebidas alcoólicas? 
(Por exemplo: cerveja, vinho, aguardente ou 
outras bebidas que contenham álcool)   
Nenhum / Menos de 1 dia por semana / 1 dia 
por semana / 2-3 dias por semana / 4-6 dias 
por semana / Todos os dias / Ns / Nr 
 

Categorização NÃO (Nenhum dia) 
 SIM (1 a 7 dias/semana)  
 

Costume de 

preparar 

refeição quente 

Questão 
 

D18a 

O sr(a) tem dificuldade em preparar uma 
refeição quente? 

  
Sim/Não /Não consegue / Não costuma fazer 
/Ns /  Nr 
 

Categorização COSTUMA FAZER (SIM, NÃO, NÃO 
CONSEGUE) 
NÃO COSTUMA FAZER 
 

Costume de 

comprar 

alimentos 

 

Questão 
 

D21a 

O(A) sr.(a) tem dificuldade para fazer as 
compras de alimentos? 
 
 Sim / Não /Não consegue /  Não costuma 
fazer /  Ns /  Nr 
 

Categorização COSTUMA FAZER (SIM, NÃO, NÃO 
CONSEGUE) 
NÃO COSTUMA FAZER 
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O costume de preparar refeição quente foi categorizado da seguinte maneira: 

idosos que referiram não ter o costume de preparar refeição quente foram 

categorizados como “não costuma fazer” e os demais idosos que referiram ter 

dificuldade, não conseguir ou não ter dificuldade em preparar refeição quente foram 

categorizados como “costuma fazer”. 

O costume de comprar alimentos também foi categorizado da mesma 

maneira: idosos que referiram não ter o costume de comprar alimentos foram 

categorizados como “não costuma fazer” e aqueles que referiram ter dificuldade, não 

conseguir e não ter dificuldade foram categorizados como “costuma fazer”. 

 O interesse destas questões se baseou nos hábitos e costumes dos idosos, 

independente de sua capacidade funcional. Assim, idosos que referiram ter 

dificuldade ou não conseguir realizar estas atividades foram categorizados como 

“costuma fazer”. 
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3.4.2 Variáveis independentes: sociodemográficas e culturais 
 

3.4.2.1 Variáveis sociodemográficas 

 

Quadro 3– Descrição das variáveis sociodemográficas e suas respectivas questões e 

categorizações 

 

Sexo 

 

Questão 

C18 

Sexo do entrevistado 
Mulher/ Homem 

Categorização FEMININO 
MASCULINO 

Grupo etário 
Questão 

A1b 

Quantos anos completos o sr.(a) tem? 

 
Categorização 
 

60-74 ANOS 
≥ 75 ANOS 

Escolaridade 

Questão 
A5b 

A6 

O (a) Sr. (a) foi à escola?  
Sim/ Não / Ns/ Nr 
Qual a última série de que grau, na escola, o Sr. 
obteve com aprovação? 
Primeiro grau / Segundo grau/ Primeiro grau + 
auxiliar técnico / técnico de nível médio/ 
magistério – segundo grau / graduação nível 
superior / pós-graduação / Ns / Nr 
(Anote a série do último grau aprovado e registre 
só a opção que corresponda a este grau) 

Categorização SEM ESCOLARIDADE (0 anos) 
1- 4 ANOS 
> 4 ANOS 

Estado 

marital 

Questão 

A13a 

 

 

A.16 

Com relação ao seu estado marital, alguma vez 
o(a) Sr.(a) foi casado(a) ou teve uma união livre? 
Sim / Não /Nr 
 Esse casamento ou união continua ou terminou?  
Continua?      
Terminou em: Separação / Viuvez / Divórcio / Ns 
/ Nr 

 
Categorização 

SOLTEIRO 
CASADO 
SEPARADO 
VIÚVO 

Companhia 

no domicílio 

Questão 
A.7 

Atualmente o(a) senhor vive sozinho ou 
acompanhado? 
Sozinho / Acompanhado / Nr 

Categorização SOZINHO 
ACOMPANHADO 
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A variável escolaridade foi obtida da seguinte forma: de acordo com a 

questão A5b identificou-se os idosos sem escolaridade e por meio da anotação da 

série do último grau aprovado, encontrado na questão A6, obteve-se a quantidade de 

anos de escolaridade. 

A variável estado marital foi obtida da seguinte forma: de acordo com a  

questão A13a obteve-se a informação de solteiros e casados e de acordo com a 

questão A16  identificou-se os idosos que haviam se separado ou se tornaram viúvos. 

 

 

3.4.2.2 Variáveis culturais 

 

 

Quadro 4 – Descrição das variáveis culturais e suas respectivas questões e 

categorizações 

Tempo de vida no 

campo por 5 anos 

ou mais (até os 15 

anos) 

 

Questão 
A4b 

Desde que o(a) sr(a) nasceu, até os 15 anos, 
viveu no campo por 5 anos ou mais? 
Sim / Não / Ns / Nr 

Categorização  
SIM 
NÃO 

Nacionalidade 

Questão 
A2 

O(A) sr(a). nasceu no Brasil?   
Sim / Não / Ns/ Nr   

Categorização BRASILEIRA 
ESTRANGEIRA 

Religião 

Questão 
A11a 

Qual a sua religião?  
 
Católica / Protestante ou Evangélica / Judaica / 
Outros cultos sincréticos / Outro / Nenhuma / 
Ns / Nr 

Categorização CATÓLICA 
 EVANGÉLICA 
OUTRAS (ESPÍRITA, JUDAICA, 
ORIENTAIS, OUTRAS, NENHUMA) 
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A nacionalidade pode ser considerada uma variável sociodemográfica, mas 

neste caso, foi caracterizada como cultural, pela importância atribuída aos costumes e 

diferentes culturas provenientes de outros países.  

Na categorização atribuída às religiões, a categoria “outras”incluiu os idosos 

que referiram as religiões  espírita (82 idosos), judaica (2 idosos), orientais (58 

idosos), outras (12 idosos) e nenhuma (48 idosos). 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A descrição da amostra do estudo foi apresentada pela distribuição (absoluta e 

relativa), segundo as variáveis de estudo. A frequência relativa correspondeu à 

frequência ponderada pelo peso amostral (amostra complexa). 

Para verificar as associações entre as variáveis dependentes relacionadas ao 

comportamento alimentar e as variáveis independentes sociodemográficas e 

culturais, utilizou-se análise de regressão logística múltipla para verificar a 

magnitude de associação por meio dos valores de odds ratio e respectivos intervalos 

de confiança (IC 95%). 

Utilizou-se o teste Rao-Scott, com nível de significância de 5%, para verificar 

a diferença estatística. 

Realizou-se análise univariada, sendo que as variáveis com p< 0,20 foram 

incluídas, em ordem crescente de entrada, no modelo final de regressão múltipla. O 

modelo final foi constituído pelas variáveis com p<0,05. 
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Após a verificação do modelo final, analisou-se a multicolinearidade entre as 

variáveis por meio dos valores de VIF (Variance Inflation Factor – fator de inflação 

da variância). Valores de VIF entre 0,19 e 5,30 são considerados como ausência de 

colinearidade, uma vez que aqueles não contemplados nesta amplitude sugerem 

multicolinearidade entre as variáveis independentes, sendo que apenas as variáveis 

não colineares deverão permanecer no modelo (HAIR JR et al., 2005). 

Os cálculos foram realizados pelo programa estatístico Stata Versão 10.1 

(Stata Corp., College Station, Estados Unidos). 

 

 

3.6 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

O Estudo SABE 2000 foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Saúde Pública da USP (COEP) (Anexo 1) e pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) (Anexo2).  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública 

da USP (COEP) sob o nº OF.COEP/158/11 (Anexo3). 

Todos os idosos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

considerando o preconizado na Resolução 196, de 10 de outubro de 1996 do 

Conselho Nacional de Saúde (Anexo 4). 

A utilização do banco de dados foi autorizada pela pesquisadora responsável 

pelo Estudo SABE (2000) no Brasil (Anexo 5). 
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4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

 

A amostra foi constituída por 2143 idosos, sendo 59% do sexo feminino e 

41% do sexo masculino. Em relação ao grupo etário 78% tinham entre 60 e 74 anos e 

22% 75 anos ou mais. A maior proporção de idosos referiu ter entre um a quatro anos 

de escolaridade (58%), viver acompanhado (87%), ser casado (51%), ser de 

nacionalidade brasileira (91%), ter vivido no campo durante infância ou adolescência 

(63%) e ser católico (71%) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Caracterização da população de estudo segundo variáveis 

sociodemográficas, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 

Variáveis N % 

Sexo   
Feminino 1262 59 
Masculino 881 41 
Missings 0  
Grupo etário   
60-74 anos 1141 78 
≥ 75 anos 1002 22 
Missings 0  
Escolaridade    
>4 anos 418 22 
1-4 anos 1211 58 
Sem escolaridade(0 anos) 502 20 
Missings 12  
Companhia no domicílio   
Acompanhado 1806 87 
Sozinho 337 13 
Missings 0  
Estado Marital    
Casado 1002 51 
Solteiro 103 5 
Separado 223 13 
Viúvo 814 31 
Missings 1  
Nacionalidade   
Brasileira 1908 91 
Estrangeira 235 9 
Missings 0  
Vida no campo   
Não 770 37 
Sim 1372 63 
Missings 1  
Religião   
Católica 1547 71 
Evangélica 394 19 
Outras 202 10 
Missings 0  
Fonte: Estudo SABE, 2000. 

Nota: A frequência relativa(%) correponde  à frequência ponderada pelo peso amostral (amostra 
complexa) 
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A maior proporção dos idosos referiu ingerir produtos lácteos pelo menos 

1vez/dia (82%); ovos, feijão ou lentilhas pelo menos 1 vez/semana (94%); carne, 

peixe ou aves pelo menos 3 vezes/semana (92%); frutas ou verduras pelo menos 2 

vezes/dia (83%); líquidos em quantidades menores ou iguais a 5 copos/dia (58%) e 

não ingeriram bebida alcoólica nos últimos 3 meses (68%) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Caracterização da população de estudo segundo ingestão referida de 
alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000.   

Variáveis N % 

Ingestão de produtos lácteos 

(≥ 1 vez/dia) 

  

Sim 1799 82 
Não 343 18 
Missings 1  
Ingestão de ovos, feijão ou lentilhas  (≥1 

vez/semana) 

  

Sim 2021 94 
Não 121 6 
Missings 1  
Ingestão de carne, peixe ou aves (≥ 3 

vezes/semana) 
  

Sim 1972 92 
Não 169 8 
Missings 2  
Ingestão de frutas ou verduras (≥ 2 

vezes/dia) 
  

Sim 1805 83 
Não 335 17 
Missings 3  
Ingestão de líquidos (copos/dia)   
>5 812 42 
≤ 5 1326 58 
Missings 5  
Ingestão de bebida alcoólica   
Não 1514 68 
Sim 629 32 
Missings 0  
Fonte: Estudo SABE, 2000.  

Nota: A frequência relativa(%) corresponde  à frequência ponderada pelo peso amostral (amostra 
complexa) 
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A maior proporção dos idosos referiu realizar três ou mais refeições/dia 

(67%). Em relação ao preparo de refeição quente e compra de alimentos a maior 

proporção de idosos foi encontrada na categorização relacionada ao costume de 

preparar refeição quente (82%) e de comprar alimentos (85%) (Tabela 3). 

A categoria relacionada ao costume de preparar de refeição quente foi 

constituída por idosos que referiram não ter dificuldade (77%), ter dificuldade (3%) e 

não conseguir preparar refeição quente (2%), totalizando 82%. 

A categoria relacionada ao costume de comprar alimentos foi constituída por 

idosos que referiram não ter dificuldade (71%), ter dificuldade (11%) e não 

conseguir comprar alimentos (3%), totalizando 85%. 
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Tabela 3 – Caracterização da população de estudo segundo número de refeições, 

costume de preparar refeição quente e de comprar alimentos, Estudo SABE, São 

Paulo, SP, 2000. 

Variáveis N % 

Número de refeições (ao dia)   

≥ 3 1471 67 

< 3 669 33 

Missings 3  

Preparo de refeição quente (costume)   

Sim 1730 82 

Não 411 18 

Missings 2  

Compra de alimentos (costume)   

Sim 1761 85 

Não 381 15 

Missings 1  

Fonte: Estudo SABE, 2000.  

Nota: A frequência relativa(%) corresponde  à frequência ponderada pelo peso amostral (amostra 
complexa) 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

REFERIDO POR IDOSOS SEGUNDO VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

E CULTURAIS 
 

 

4.2.1 Características da ingestão de alimentos referida por idosos segundo 

variáveis sociodemográficas e culturais 

 

 

No sexo feminino como também no masculino a maior proporção de idosos referiu 

ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (85%; 79%); ovos, feijão ou lentilhas ≥ 1 vez/semana 

(93%; 96%); carne, peixe ou aves ≥ 3 vezes/semana (91%; 93%); frutas ou verduras ≥ 2 

vezes/dia (85%; 81%); líquidos ≤ 5 copos/dia (61%; 54%) e não ingerir bebida alcoólica 

nos últimos 3 meses (79%, 53%).  Houve diferença estatística entre o sexo e a ingestão de 

produtos lácteos (p=0,0018), ovos feijão ou lentilhas (p=0,0024), frutas ou verduras 

(p=0,0153), ingestão de líquidos (p=0,0065) e bebida alcoólica (p=0,0000) (Tabela 4). 

A maior proporção de idosos do grupo etário de 60 a 74 anos e de 75 anos ou mais 

referiu ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (81%; 87%); ovos, feijão ou lentilhas ≥ 1 

vez/semana (95%; 94%); carne, peixe ou aves ≥ 3 vezes/semana (92%; 92%); frutas ou 

verduras ≥ 2 vezes/dia (82%; 86%); líquidos ≤ 5 copos/dia (55%; 69%) e não ingerir 

bebida alcoólica nos últimos 3 meses (66%; 76%). Houve diferença estatística entre o 

grupo etário e a ingestão de produtos lácteos (p=0,0002), frutas ou verduras (p=0,0383), 

líquidos (p=0,0000) e bebida alcoólica (p=0,0003) (Tabela 4). 

Idosos com escolaridade maior do que 4 anos, entre1 e 4 anos e  sem escolaridade 

(0 anos) referiram em maior proporção,  ingerir  produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (89%; 82%; 
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74%); ovos, feijão ou lentilhas  ≥ 1 vez/semana (94%, 95%; 95%); carne, peixe ou aves ≥ 

3 vezes/semana (95%; 92%;  91%); frutas ou verduras ≥ 2 vezes/dia (90%; 84%; 75%); 

líquidos ≤ 5 copos/dia (50%; 58%; 67%);  e não ingerir  bebida alcoólica nos últimos 3 

meses (54%; 69%; 82%). Houve diferença estatística entre a escolaridade e a ingestão de 

produtos lácteos (p=0,0000), frutas ou verduras (p=0,0000), líquidos (p=0,0008) e bebida 

alcoólica (p=0,0000) (Tabela 4). 

Idosos que viviam acompanhados e sozinhos referiram, em maior proporção, 

ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (82%; 85%); ovos, feijão ou lentilhas ≥ 1 vez/semana 

(95%; 91%); carne, peixe ou aves ≥ 3 vezes/semana (92%; 90%); frutas ou verduras ≥ 2 

vezes/dia (83%; 85%); líquidos ≤ 5 copos/dia (58%; 61%) e não ingerir  bebida alcoólica 

nos últimos 3 meses (68%; 72%). Houve diferença estatística entre companhia no 

domicílio e ingestão de ovos, feijão ou lentilhas (p=0,0141) (Tabela 4). 

Em relação ao estado marital, idosos casados, solteiros, separados e viúvos, 

referiram, em maior proporção, ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (83%; 80%; 78%; 

84%);  ovos, feijão ou lentilhas ≥ 1 vez/semana (96%; 94%; 90%; 94%); carne, peixe ou 

aves ≥ 3 vezes/semana (94%; 85%; 88%; 93%); frutas ou verduras ≥ 2 vezes/dia (84%; 

83%; 74%; 86); líquidos ≤ 5 copos/dia (56%; 62%; 54%; 62%) e não ingerir  bebida 

alcoólica nos últimos 3 meses (62%; 77%; 67%; 78%). Houve diferença estatística entre 

estado marital e ingestão de ovos, feijão ou lentilhas (p=0,0193), carne, peixe ou aves 

(0,0049), frutas ou verduras (p=0,0098) e bebida alcoólica (p=0,0000) (Tabela 4). 

Considerando a nacionalidade tanto brasileira como estrangeira, a maior proporção 

de idosos, referiu ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (81%; 92%); ovos, feijão ou lentilhas 

≥ 1 vez/semana (95%; 90%); carne, peixe ou aves ≥ 3 vezes/semana (92%; 93%); frutas 

ou verduras ≥ 2 vezes/dia (82%; 92%); líquidos ≤ 5 copos/dia (58%; 62%) e não ingerir  
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bebida alcoólica nos últimos 3 meses (69%; 65%). Houve diferença estatística entre 

nacionalidade e ingestão de produtos lácteos (p=0,0010), ovos, feijão ou lentilhas 

(p=0,0182) e frutas ou verduras (p=0,0027) (Tabela 4). 

A maior proporção de idosos que viveram ou não no campo durante infância ou 

adolescência referiu ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (79%; 87%); ovos, feijão ou 

lentilhas  ≥ 1 vez/semana (95%; 93%); carne, peixe ou aves ≥ 3 vezes/semana (92%; 

91%); frutas ou verduras ≥ 2 vezes/dia (80%; 88%); líquidos ≤ 5 copos/dia (61%; 53%) e 

não ingerir  bebida alcoólica nos últimos 3 meses (71%; 64%). Houve diferença estatística 

entre vida no campo durante infância ou adolescência e ingestão de produtos lácteos 

(p=0,0009), frutas ou verduras (p=0,0001), líquidos (p=0,0038) e bebida alcoólica 

(p=0,0090) (Tabela 4). 

Idosos de religião católica, evangélica e outras referiram, em maior proporção, 

ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia (82%; 82%; 86%); ovos, feijão ou lentilhas ≥ 1 

vez/semana (95%; 93%; 92%); carne, peixe ou aves ≥ 3 vezes/semana (92%; 90%; 93%); 

frutas ou verduras ≥ 2 vezes/dia (84%; 79%; 89%); líquidos ≤ 5 copos/dia (58%; 60%; 

59%) e não ingerir  bebida alcoólica nos últimos 3 meses (64%; 87%; 65%). Houve 

diferença estatística entre religião e bebida alcoólica (p=0,0000) (Tabela 4). 
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Variáveis 
Ingestão produtos lácteos 

 (≥ 1 x/dia) 
Ingestão de ovos, 
feijão ou lentilhas 

(≥ 1 x/semana) 

Ingestão de carne, 
peixe ou aves 

(≥ 3 x/semana)  

Ingestão de frutas 
ou verduras 
(≥ 2 x/dia) 

Ingestão de 
líquidos 

(copos/ dia) 

Ingestão de bebida 
alcoólica 

 
 Sim Não Sim  Não Sim Não Sim Não > 5  ≤ 5 Não Sim 

Sexo              
Feminino N 

% 
1079 

85 
182 
15 

1175 
93 

86 
07 

1152 
91 

108 
08 

1084 
85 

176 
15 

446 
39 

813 
61 

1020 
79 

242 
21 

Masculino N 
% 

720 
79 

161 
21 

846 
96 

35 
04 

820 
93 

61 
07 

721 
81 

159 
19 

366 
46 

513 
54 

494 
53 

387 
47 

p  0,0018*  0,0024*  0,1895  0,0153*  0,0065*  0,0000**  
Grupo etário              
60-74 anos N 

% 
933 
81 

207 
19 

1077 
95 

63 
05 

1050 
92 

90 
08 

954 
82 

186 
18 

501 
45 

639 
55 

773 
66 

368 
34 

≥ 75 anos N 
% 

866 
87 

136 
13 

944 
94 

58 
06 

922 
92 

79 
08 

851 
86 

149 
14 

311 
31 

687 
69 

741 
76 

261 
24 

p  0,0002**  0,3830  0,8920  0,0383*  0,0000**  0,0003**  
Escolaridade               
>4 anos N 

% 
375 
89 

43 
11 

393 
94 

25 
06 

398 
95 

20 
05 

380 
90 

38 
10 

200 
50 

216 
50 

242 
54 

176 
46 

1-4 anos N 
% 

1017 
82 

193 
18 

1147 
95 

63 
05 

1109 
92 

100 
08 

1030 
84 

178 
16 

458 
42 

752 
58 

854 
69 

357 
31 

Sem escolaridade 
(0 anos) 

N 
% 

398 
74 

104 
26 

471 
95 

31 
05 

455 
91 

47 
09 

388 
75 

114 
25 

153 
33 

348 
67 

409 
82 

93 
18 

p  0,0000**  0,7036  0,0748  0,0000**  0,0008**  0,0000**  
Companhia no domicílio              
Acompanhado N 

% 
1511 

82 
294 
18 

1712 
95 

93 
05 

1669 
92 

136 
08 

1522 
83 

282 
17 

693 
42 

1109 
58 

1271 
68 

535 
32 

Sozinho N 
% 

288 
84 

49 
16 

309 
91 

28 
08 

303 
90 

33 
10 

283 
85 

53 
15 

119 
39 

217 
61 

243 
72 

94 
28 

p  0,3008  0,0141*  0,2230  0,4420  0,3747  0,1476  

Tabela 4 – Distribuição de idosos segundo ingestão de alimentos e variáveis sociodemográficas e culturais, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 
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Fonte: Estudo SABE, 2000 
Nota: * p<0,05. ** p<0,001.Teste Rao&Scott.  A freqüência relativa (%) corresponde à frequência ponderada pelo peso amostral (amostra complexa).

 

 

 

 
 
Estado Marital  

             

Casado N 
% 

837 
83 

165 
17 

960 
96 

42 
04 

938 
94 

64 
06 

853 
84 

149 
16 

402 
44 

598 
56 

649 
62 

353 
38 

Solteiro N 
% 

87 
80 

16 
20 

98 
95 

5 
05 

87 
85 

16 
15 

86 
83 

16 
17 

34 
38 

69 
62 

80 
77 

23 
23 

Separado N 
% 

177 
78 

46 
22 

201 
90 

22 
10 

193 
88 

30 
12 

167 
74 

56 
26 

101 
46 

122 
54 

155 
67 

68 
33 

Viúvo N 
% 

697 
84 

116 
16 

761 
94 

52 
06 

753 
93 

59 
07 

698 
86 

114 
14 

275 
38 

536 
62 

629 
78 

185 
22 

p  0,2379  0,0193*  0,0049*  0,0098*  0,1415  0,0000**  
Nacionalidade              
Brasileira N 

% 
1587 

81 
320 
19 

1812 
95 

95 
05 

1753 
92 

153 
08 

1590 
82 

315 
18 

737 
42 

1167 
58 

1352 
69 

556 
31 

Estrangeira N 
% 

212 
92 

23 
08 

209 
90 

26 
10 

219 
93 

16 
07 

215 
92 

20 
08 

75 
38 

159 
62 

162 
65 

73 
35 

p  0,0010*  0,0182*  0,7340  0,0027*  0,4374  0,3090  
Vida no campo              
Não N 

% 
678 
87 

92 
13 

719 
93 

51 
07 

706 
91 

63 
09 

680 
88 

88 
12 

334 
47 

434 
53 

513 
64 

257 
36 

Sim N 
% 

1120 
79 

251 
21 

1301 
95 

70 
05 

1265 
92 

106 
08 

1124 
80 

247 
20 

478 
39 

891 
61 

1000 
71 

372 
29 

p  0,0009**  0,0692  0,5424  0,0001**  0,0038*  0,0090*  
Religião              
Católica N 

% 
1301 

82 
245 
18 

1466 
95 

80 
05 

1436 
92 

110 
08 

1312 
84 

234 
16 

594 
42 

951 
58 

1028 
64 

519 
36 

Evangélica N 
% 

324 
82 

70 
18 

368 
93 

26 
07 

351 
90 

42 
10 

311 
79 

82 
21 

141 
40 

251 
60 

349 
87 

45 
13 

Outras N 
% 

174 
86 

28 
14 

187 
92 

15 
08 

185 
93 

17 
07 

182 
89 

19 
11 

77 
41 

124 
59 

137 
65 

65 
35 

p  0,4944  0,1483  0,3700  0,0581  0,8042  0,0000**  

“continuação” 
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Tabela 4 – Distribuição de idosos segundo ingestão de alimentos e variáveis sociodemográficas e culturais, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 

Variáveis 
Ingestão produtos lácteos 

 (≥ 1 x/dia) 
Ingestão de ovos, 
feijão ou lentilhas 

(≥ 1 x/semana) 

Ingestão de carne, 
peixe ou aves 

(≥ 3 x/semana)  

Ingestão de frutas 
ou verduras 
(≥ 2 x/dia) 

Ingestão de 
líquidos 

(copos/ dia) 

Ingestão de bebida 
alcoólica 

 
 Sim Não Sim  Não Sim Não Sim Não > 5  ≤ 5 Não Sim 
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4.2.2 Características do número de refeições, costume de preparar refeição 

quente e de comprar alimentos referidos por idosos segundo variáveis 

sociodemográficas e culturais 

 

 

Tanto no sexo feminino como no masculino, a maior proporção de idosos 

referiu realizar três ou mais refeições ao dia (66%; 70%), constituíram a categoria 

relacionada ao costume de preparar refeições quentes (96%; 63%)e de comprar 

alimentos (86%; 84%). Houve diferença estatística entre o sexo e o costume de 

preparar refeição quente (p=0,0000) (Tabela5). 

A maioria dos idosos do grupo de 60 a 74 anos e ≥ 75 anos referiu realizar 

três ou mais refeições ao dia (67%; 71%), constituíram a categoria relacionada ao 

costume de preparar refeições quentes (84%; 78%)  e de comprar alimentos (87%; 

77%). Houve diferença estatística entre o grupo etário e o costume de preparar 

refeição quente (p=0,0003) e de comprar alimentos (p=0,0000) (Tabela 5). 

 Idosos com escolaridade maior do que 4 anos, entre 1 e 4 anos e  sem 

escolaridade (0 anos) referiram, em maior proporção, realizar três ou mais refeições 

ao dia (74%; 69%; 56%), constituíram a categoria relacionada ao costume de 

preparar refeições quentes (81%; 83%; 83%) e de comprar alimentos (93%; 84%; 

79%). Houve diferença estatística entre a escolaridade e o número de refeições 

(p=0,0001) e o costume de comprar alimentos (p=0,0000) (Tabela 5). 

A maior proporção de idosos que viviam sozinhos e acompanhados referiu 

realizar três ou mais refeições ao dia (68%; 64%), constituíram a categoria 

relacionada ao costume de preparar refeições quentes (81%; 94%) e de comprar 
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alimentos (84%; 92%). Houve diferença estatística entre a companhia no domicílio e 

o costume de preparar refeição quente (p=0,0000) e de comprar alimentos 

(p=0,0015) (Tabela 5). 

Idosos casados, solteiros, separados e viúvos referiram, em maior proporção, 

realizar três ou mais refeições ao dia (69%; 65%; 59%; 68%), constituíram a 

categoria relacionada ao costume de preparar refeições quentes (77%; 82%; 89%; 

88%) e de comprar alimentos (85%; 89%; 94%; 81%). Houve diferença estatística 

entre o estado marital e o costume de preparar refeição quente (p=0,0000) e de 

comprar alimentos (p=0,0000) (Tabela 5).  

A maior proporção de idosos de nacionalidade brasileira e estrangeira referiu 

realizar três ou mais refeições ao dia (67%; 73%), constituíram a categoria 

relacionada ao costume de preparar refeições quentes (83%; 77%) e de comprar 

alimentos (85%; 86%). Não houve diferença estatística entre a nacionalidade e estes 

comportamentos (Tabela 5). 

Idosos que viveram ou não no campo durante infância ou adolescência 

referiram em maior proporção, realizar três ou mais refeições ao dia (65%; 72%), 

constituíram a categoria relacionada ao costume de preparar refeições quentes (81%; 

85%) e de comprar alimentos (84%; 86%). Houve diferença estatística entre a vida 

no campo e o número de refeições (p=0,0091) (Tabela 5). 

A maior proporção de idosos de religião católica, evangélica e outras referiu 

realizar três ou mais refeições ao dia (67%; 70%; 70%), constituíram a categoria 

relacionada ao costume de preparar refeições quentes (82%; 85%; 79%)  e de 

comprar alimentos (85%; 87%; 82%). Não houve diferença estatística entre a religião 

e estes comportamentos (Tabela 5).  
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Variáveis 

Número de refeições 
(ao dia) 

 Preparo de refeição quente 
(costume) 

 Compra de alimentos 
(costume) 

 

≥ 3 < 3 p Sim Não p Sim Não p 

 N % N %  N % N %  N % N %  
Sexo                
Feminino 833 66 426 34 0,1277 1188 96 72 04 0,0000** 1051 86 210 14 0,3632 
Masculino 638 70 243 30  542 63 339 37  710 84 171 16  
 

Grupo etário 

               

60-74 anos 757 67 382 33 0,1254 970 84 170 16 0,0003** 994 87 147 13 0,0000** 
75 anos e mais 714 71 287 29  760 78 241 22  767 77 234 23  
 

Escolaridade  
               

>4 anos 311 74 106 26 0,0001** 332 81 85 19 0,5511 378 93 40 07 0,0000** 
1-4 anos 849 69 360 31  990 83 220 17  989 84 221 16  
Sem escolaridade (0 anos) 302 56 200 44  399 83 103 17  386 79 116 21  
 

Companhia no domicílio 
               

Acompanhado 1253 68 551 32 0,2566 1417 81 387 19 0,0000** 1458 84 347 16 0,0015* 
Sozinho 218 64 118 36  313 94 24 06  303 92 34 08  
 

Estado Marital  
               

Casado 702 69 300 31 0,0784 751 77 250 23 0,0000** 828 85 174 15 0,0000** 
Solteiro 64 65 39 35  86 82 17 18  87 89 16 11  
Separado 132 59 90 41  196 89 27 11  203 94 20 06  
Viúvo 572 68 240 32  696 88 117 12  642 81 171 19  
 
 

    

 
    

 
     

 

Tabela 5– Distribuição de idosos, segundo  número  referido de  refeições ao dia , costume  de preparar   refeição  quente e de comprar alimentos e variáveis 
sociodemograficas e culturais, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000.  
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Fonte: Estudo SABE, 2000 
Nota: * p<0,05. ** p<0,001.Teste Rao& Scott.  A freqüência relativa (%) corresponde à frequência ponderada pelo peso amostral (amostra complexa). 

 

  

 
 

Variáveis 

Número de refeições 
(ao dia) 

 Preparo de refeição quente 
(costume) 

 Compra de alimentos 
(costume) 

 

≥ 3 < 3 p Sim Não p Sim Não p 

 N % N %  N % N %  N % N %  
 

Nacionalidade 
               

Brasileira 1296 67 609 33 0,1677 1551 83 355 17 0,0961 1572 85 335 15 0,6858 
Estrangeira 175 73 60 27  179 77 56 23  189 86 46 14  
 

Vida no campo 
               

Não 557 72 212 28 0,0091* 636 85 133 15 0,0699 644 86 126 14 0,3379 
Sim 913 65 457 35  1093 81 278 19  1116 84 255 16  
 

Religião 
               

Católica 1055 67 490 33 0,5677 1232 82 314 18 0,2858 1266 85 280 15 0,2681 
Evangélica 269 70 124 30  338 85 56 14  333 87 61 13  
Outras 147 70 55 30  160 79 41 21  162 82 40 18  

                

“continuação” 
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Tabela 5– Distribuição de idosos, segundo  número  referido de  refeições ao dia , costume  de preparar   refeição  quente e de comprar alimentos e 
variáveis sociodemograficas e culturais, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 
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4.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DEPENDENTES E 

INDEPENDENTES 

 

 

4.3.1 Associação entre variáveis relacionadas ao comportamento alimentar e 

variáveis sociodemográficas e culturais. 

 

 

4.3.1.1 Associação entre ingestão alimentar e variáveis sociodemográficas e 

culturais. 

 

 

As variáveis sociodemográficas e culturais que apresentaram associação 

estatística com a ingestão alimentar serão descritas abaixo. 

Idosos do sexo masculino, com escolaridade 1- 4 anos e sem escolaridade, 

que viveram no campo durante infância ou adolescência, apresentaram, 

respectivamente, 50%, 76%, 185% e 76% mais chance para referir ingestão de 

produtos lácteos < 1 vez/dia. Verificou-se também que o grupo ≥ 75 anos e idosos 

estrangeiros apresentaram, respectivamente, 37% e 65% menos chance para referir 

ingestão de produtos lácteos < 1 vez/dia (Tabela 6). 

Em relação a ingestão de ovos, feijão ou lentilhas, os idosos que viviam 

sozinhos, estrangeiros e separados apresentaram, respectivamente, 84%, 119% e  

146% mais chance e o sexo masculino  47% menos chance para referir  ingestão 

destes alimentos < 1 vez/semana (Tabela 6). 
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Aqueles com escolaridade de 1- 4 anos, sem escolaridade, separados e 

solteiros apresentaram, respectivamente, 63%, 87%, 105% e 159% mais chance para 

referir ingestão de carne, peixe ou aves < 3 vezes/semana. (Tabela 6). 

A ingestão referida de frutas ou verduras < 2 vezes/dia associou-se aos idosos 

do sexo masculino, com escolaridade de 1- 4 anos e sem escolaridade, que viveram 

no campo durante infância ou adolescência, separados, os quais apresentaram, 

respectivamente, 35%, 64%, 192%, 77% e 81%, respectivamente, mais chance para 

referir este comportamento. Verificou-se também que idosos ≥ 75 anos e estrangeiros 

apresentaram associação com a ingestão de frutas ou verduras< 2 vezes/dia, com 

25% e 60% menos chance para referir este comportamento (Tabela 6). 

A ingestão referida de líquidos ≤ 5 copos/dia associou-se  aos idosos que 

viveram no campo durante infância ou adolescência, com escolaridade 1 – 4 anos e 

sem escolaridade e àqueles ≥ 75 anos, os quais apresentaram, respectivamente,  40%, 

42%, 107% e 79% mais chance para referir este comportamento. Verificou-se 

também que idosos do sexo masculino apresentaram associação com a ingestão de 

líquidos ≤ 5 copos/dia, com  27% menos chance para referir este comportamento 

(Tabela 6). 

Idosos do sexo masculino apresentaram 243% mais chance para referir 

ingestão de bebida alcoólica nos últimos 3 meses. Verificou-se também que idosos 

que viveram no campo durante infância ou adolescência, ≥ 75 anos, com 

escolaridade 1-4 anos e sem escolaridade, solteiros, viúvos e de religião evangélica 

apresentaram, respectivamente, 27%, 39%, 48%, 74%, 51%, 53%e 74% menos 

chance para referir ingestão de bebida alcoólica nos últimos três meses (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e culturais e ingestão referida de alimentos,  Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 
 
 

Variáveis 

Ingestão produtos 
lácteos 

(< 1 x/dia) 

Ingestão de ovos, 
feijão ou lentilhas 

(< 1 x/semana) 

Ingestão de carne, 
peixe ou aves 

(< 3 x/semana) 

Ingestão de frutas ou 
verduras 

(< 2 x/dia) 

Ingestão de líquidos 
(≤ 5copos/ dia) 

Ingestão de bebida 
alcoólica 

(nos últimos 3 meses) 
OR  

(IC) 

p OR 

 (IC) 

p OR 

(IC) 

p OR  

(IC) 

p OR 

(IC) 

p OR 

(IC) 

p 

Sexo             
Feminino 1  1  1  1  1  1  
Masculino 1,50 

(1,16- 1,93) 
0,002* 0,53 

(0,35 – 0,79) 
0,003* 0,76 

(0,51 – 1,14) 
0,191 1,35 

(1,06 – 1,73) 
0,016* 0,73 

(0,59 – 0,91) 
0,007* 3,43 

(2,67 – 4,42) 
0,000** 
 

Grupo etário             
60-74 anos 1  1  1  1  1  1  
75 anos e mais 0,63 

(0,50 – 0,79) 
       
0,000** 

1,15 
(0,82 – 1,62) 

0,383 1,02 
(0,67 – 1,55) 

0,892 0,75 
(0,58 – 0,98) 

0,039* 1,79 
(1,43 – 2,25) 

0,000** 
 

0,61 
(0,47 – 0,79) 

0,000** 
 

Escolaridade              
>4 anos 1  1  1  1  1  1  
1-4 anos 1,76 

(1,17 – 2,66) 
 

0,007* 0,83 
(0,48 – 1,42) 

0,494 1,63 
(1,00 – 2,65) 

0,046* 1,64 
(1,18 – 2,27) 

0,004* 1,42 
(1,03 – 1,95) 

0,030* 0,52 
(0,40 – 0,67) 

0,000** 
 

Sem 
escolaridade 
(0 anos) 

2,85 
(1,85 – 4,40) 

      
0,000** 

0,78 
(0,38 – 1,59) 

0,495 1,87 
(1,01 – 3,46) 

0,046* 2,92 
(1,92 – 4,45) 

  
0,000**       

2,07 
(1,51 – 2,83) 

0,000** 0,26 
(0,18 – 0,36) 

0,000** 
 

Companhia no 
domicílio 

            

Acompanhado 1    1  1  1  1  
Sozinho 0,84 

(0,60 – 1,17) 
0,301 1,84 

(1,12 – 3,00) 
0,015* 1,35 

(0,82 – 2,24) 
0,225 0,86 

(0,58 – 1,26) 
0,442 1,12 

(0,86 – 1,47) 
0,375 0,79 

(0,58 – 1,08) 
0,148 

Estado Marital              
Casado 1  1  1  1  1  1  
Solteiro 1,16 

(0,61 – 2,20) 
 

0,634 1,25 
(0,40 – 3,87) 

0,687 2,59 
(1,40 – 4,80) 

0,003* 1,04 
(0,50 – 2,13) 

0,913 1,28 
(0,71 – 2,31) 

0,394 0,49 
(0,25 – 0,94) 

0,032* 

Separado 1,35 
(0,89 – 2,05) 
 

0,154 2,46 
(1,44 – 4,17) 

0,001* 2,05 
(1,20 – 3,50) 

0,009* 1,81 
(1,18 – 2,78) 

0,007* 0,89 
(0,63 – 1,26) 

0,527 0,81 
(0,56 – 1,18) 

0,283 

Viúvo 0,89 
(0,69 – 1,15) 

0,379 1,51 
(0,96 – 2,37) 

0,072 1,14 
(0,75 – 1,72) 

0,528 0,87 
(0,64 – 1,17) 

0,362 1,28 
(0,98 – 1,67) 

0,060 0,47 
(0,37 – 0,60) 

0,000** 
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Fonte: Estudo SABE, 2000 
Notas: Análise de Regressão Logística Univariada. OR= odds ratio, IC= intervalo de confiança (95%) e *p < 0,05 e **p<0,001. 

 
 

 
 

Variáveis 

Ingestão produtos 
lácteos 

(< 1 x/dia) 

Ingestão de ovos, 
feijão ou lentilhas 

(< 1 x/semana) 

Ingestão de carne, 
peixe ou aves 

(< 3 x/semana) 

Ingestão de frutas ou 
verduras 

(< 2 x/dia) 

Ingestão de líquidos 
(≤ 5copos/ dia) 

Ingestão de bebida 
alcoólica 

(nos últimos 3 meses) 
OR  

(IC) 

p OR 

 (IC) 

p OR 

(IC) 

p OR  

(IC) 

p OR 

(IC) 

p OR 

(IC) 

p 

 

Nacionalidade 
            

Brasileira 1  1  1  1  1  1  
Estrangeira 0,35 

(0,19 – 0,66) 
0,002* 2,19 

(1,13 – 4,27) 
0,021* 0,89 

(0,48 – 1,68) 
0,734 0,40 

(0,22 – 0,73) 
0,004* 1,18 

(0,77 – 1,80) 
0,438 1,19 

(0,84 – 1,70) 
0,310 

Vida no campo             
Não 1  1  1  1  1  1  
Sim 1,76 

(1,27 – 2,44) 
0,001* 0,70 

(0,48 – 1,03) 
0,070 0,88 

(0,58 – 1,33) 
0,543 1,77 

(1,34 – 2,35) 
  0,000**  1,40 

(1,12 – 1,75) 
0,004* 0,73 

(0,58 – 0,92) 
0,009* 

Religião             
Católica 1  1  1  1  1  1  
Evangélica 1,01 

(0,70 – 1,45) 
 

0,925 1,62 
(0,90 – 2,89) 

0,100 1,35 
(0,86 – 2,11) 

0,180 1,35 
(0,94 – 1,95) 

0,098 1,08 
(0,84 – 1,40) 

0,520 0,26 
(0,18 – 0,39) 

0,000** 

Outras 0,73 
(0,43 – 1,23) 

0,241 1,64 
(0,79 – 3,40) 

0,180 0,94 
(0,47 – 1,86) 

0,866 0,65 
(0,37 – 1,15) 

0,142 1,06 
(0,71 – 1,58) 

0,761 0,92 
(0,68 – 1,25) 

0,603 

             

“continuação” 
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Tabela 6 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e culturais e ingestão referida de alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 
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4.3.1.2 Associação entre número de refeições, costume de preparar refeição 

quente e de comprar alimentos e  variáveis sociodemográficas e culturais 

 

 

As variáveis sociodemográficas e culturais que apresentaram associação 

estatística com o número de refeições/dia e o costume de preparar refeição quente e 

comprar alimentos serão descritas abaixo. 

 Idosos com estado marital “separado”, aqueles sem escolaridade e os que 

viveram no campo durante infância ou adolescência, apresentaram, respectivamente, 

54%, 122% e 41% mais chance para referir < 3 refeições/dia (Tabela 7). 

Em relação ao preparo de refeições quentes, idosos ≥ 75 anos apresentaram 

45% mais chance para referir o costume de não preparar refeição quente e aqueles do 

sexo masculino 12,47 vezes mais chance para referir este comportamento. Verificou-

se também que idosos viúvos, separados e que viviam sozinhos apresentaram, 

respectivamente, 55%, 59% e 72% menos chance para referir o costume de não 

preparar refeição quente, ou seja, provavelmente teriam o costume de preparar 

refeições quentes (Tabela 7 ). 

O costume referido de não comprar alimentos associou-se aos idosos viúvos, 

≥ 75 anos, com escolaridade 1- 4 anos e sem escolaridade, os quais apresentaram, 

respectivamente, 37%, 106%, 143% e 258% mais chance para referir este 

comportamento. Verificou-se também que idosos que viviam sozinhos e separados 

apresentaram 55% e 66%, respectivamente, menos chance para referir o costume de 

não comprar alimentos (tabela 7). 
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Tabela 7 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e culturais e número de refeições, costume de não preparar refeição quente 
e  não comprar alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 

 
 
 

Variáveis 

Número de refeições 
(< 3/dia) 

Costume de não preparar 
refeição quente 

Costume de não comprar alimentos 

OR  

(IC) 

p OR 

 (IC) 

p OR 

(IC) 

p 

Sexo       
Feminino 1  1  1  
Masculino 0,85 

(0,68 – 1,04) 
0,128 13,47 

(10,2 – 17,7) 
0,000** 1,11 

(0,87 – 1,43) 
0,363 

Grupo etário       
60-74 anos 1  1  1  
75 anos e mais 0,83 

(0,65 – 1,05) 
0,126 1,45 

(1,19 – 1,75) 
0,000** 2,06 

(1,56 – 2,73) 
0,000** 

Escolaridade        
>4 anos 1  1  1  
1-4 anos 1,28 

(0,94 – 1,73) 
0,111 0,85 

(0,63 – 1,15) 
 

0,304 2,43 
(1,60 – 3,71) 

0,000** 

Sem escolaridade 
(0 anos) 

2,22 
(1,47 – 3,37) 

 0,000 ** 0,86 
(0,56 – 1,32) 

0,498 3,58 
(2,18 – 5,86) 

0,000** 

Companhia no domicílio       
Acompanhado 1  1  1  
Sozinho 1,17 

(0,88 – 1,54) 
0,257 0,28 

(0,16 – 0,48) 
0,000** 0,45 

(0,27 – 0,73) 
0,002* 
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Fonte: Estudo SABE, 2000 
Notas: Análise de Regressão Logística Univariada. OR= odds ratio, IC= intervalo de confiança (95%) ;* p < 0,05 e **p<0,001. 

 
 

Variáveis 

Número de refeições 
(<3/dia) 

Costume de não preparar 
refeição quente 

Costume de não comprar alimentos 

OR  

(IC) 

p OR 

 (IC) 

p OR 

(IC) 

p 

Estado Marital        
Casado 1  1  1  
Solteiro 1,22 

(0,83 – 1,80) 
0,290 0,73 

(0,37 – 1,44) 
 

0,367 0,67 
(0,32 – 1,42) 

0,300 

Separado 1,54 
(1,03 – 2,30) 

 0,033 * 0,41 
(0,24 – 0,69) 
 

0,001* 0,34 
(0,21 – 0,54) 

0,000** 

Viúvo 1,03 
(0,78 – 1,35) 

0,809 0,45 
(0,34 – 0,59) 

0,000** 1,37 
(1,00 – 1,88) 

0,044* 

Nacionalidade       
Brasileira 1  1  1  
Estrangeira 0,74 

(0,48 – 1,13) 
0,169 1,40 

(0,93 – 2,11) 
 

0,097 0,92 
(0,61 – 1,38) 

0,686 

Vida no campo       
Não 1  1  1  
Sim 1,41 

(1,09 – 1,84) 
0,009* 1,30 

(0,97 – 1,73) 
0,070 1,15 

(0,85 – 1,56) 
0,338 

Religião       
Católica 1  1  1  
Evangélica 0,86 

(0,62 – 1,19) 
0,366 0,79 

(0,56 – 1,10) 
 

0,164 0,88 
(0,62 – 1,25) 

0,479 

Outras 0,86 
(0,55 – 1,33) 

0,510 1,18 
(0,71 – 1,96) 

0,493 1,28 
(0,89 – 1,84) 

0,168 

“continuação” 
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Tabela 7 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e culturais e número de refeições, costume de não preparar 
refeição quente e não comprar alimentos, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 
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4.4 ASSOCIAÇÃO (MODELO FINAL) ENTRE AS VARIÁVEIS 

DEPENDENTES E INDEPENDENTES 

 

 

4.4.1 Associação (modelo final) entre variáveis relacionadas ao 

comportamento alimentar e variáveis sociodemográficas e culturais 
 

 

4.4.1.1 Associação (modelo final) entre ingestão alimentar referida e variáveis 

sociodemográficas e culturais 

 

 

Encontram-se abaixo as variáveis culturais e sociodemográficas que 

associaram com maior magnitude à ingestão alimentar. 

Verificou-se que o grupo  ≥ 75 anos e de nacionalidade estrangeira 

apresentaram respectivamente 41% e 58% menos chance para referir ingestão de 

produtos lácteos <1 vez ao dia e aqueles do sexo masculino, com escolaridade 1- 4 

anos e sem escolaridade apresentaram, respectivamente, 61%, 84% e 229% mais 

chance para referir este comportamento. Não foi observada multicolinearidade entre 

as variáveis independentes (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais e 
referência de ingestão de produtos lácteos (< 1 vez ao dia), Estudo SABE, São Paulo, 
SP, 2000. 
Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Grupo etário    0,0000 1,32 

60 – 74 anos 1     

≥ 75 anos 0,59 0,46 – 0,77 0,000   

Escolaridade     1,57 

>4 anos 1     

1- 4 anos 1,84 1,20 – 2,80 0,005   

Sem escolaridade (0 anos) 3,29 2,06 – 5,25 0,000   

Nacionalidade     1,11 

Brasileira 1     

Estrangeira 0,42 0,22 – 0,79 0,009   

Sexo     1,34 

Feminino 1     

Masculino 1,61 1,25 – 2,08 0,000   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas:OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança;  
VIF = Variance inflation factor. 

 

Entre as variáveis que apresentaram maior magnitude de associação para 

referir ingestão de ovos, feijão ou lentilhas < 1 vez ao dia, idosos na condição de 

separado e de nacionalidade estrangeira apresentaram, respectivamente, 140% e 

149% mais chance para referir este comportamento e aqueles do sexo masculino 

apresentaram 43% menos chance. Não foi observada multicolinearidade entre as 

variáveis independentes (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais e 

referência de ingestão de ovos, feijão ou lentilhas (< 1 vez por semana), Estudo 

SABE, São Paulo, SP, 2000. 

 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Estado marital    0,0007 1,09 

Casado 1     

Solteiro 1,23 0,39 – 3,88 0,718   

Separado 2,40 1,43 – 4,02 0,001   

Viúvo 1,23 0,75 – 2,01 0,385   

Sexo     1,09 

Feminino 1     

Masculino 0,57 0,37-0,87 0,010   

Nacionalidade     1,07 

Brasileira 1     

Estrangeira 2,49 1,30 – 4,77 0,007   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança;  
VIF = Variance inflation factor. 

  

Verificou-se que entre aqueles que apresentaram maior magnitude de 

associação com a ingestão referida de frutas ou verduras < 2 vezes ao dia,  idosos do 

sexo masculino, na condição de separado, com escolaridade 1 - 4 anos e sem 

escolaridade, apresentaram, respectivamente, 49%, 91%, 77%, 237% mais chance 

para referir este comportamento, sendo que aqueles de nacionalidade estrangeira  e 

do grupo ≥ 75 anos apresentaram 52%  e 26% , respectivamente, menos chance . Não 

foi observada multicolinearidade entre as variáveis independentes (Tabela 10). 
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Tabela 10–Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais e 

referência de ingestão de frutas ou verduras (< 2 vezes ao dia), Estudo SABE, São 

Paulo, SP, 2000. 

 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Escolaridade    0,0004 2,11 

>4 anos 1     

1- 4 anos 1,77 1,26 – 2,51 0,001   

Sem escolaridade (0 anos) 3,37 2,14 – 5,32 0,000   

Nacionalidade     1,11 

Brasileira 1     

Estrangeira 0,48 0,26 – 0,87 0,017   

Estado marital     1,75 

Casado 1     

Solteiro 1,11 0,53 – 2,32 0,776   

Separado 1,91 1,21 – 3,01 0,006   

Viúvo 0,93 0,66 – 1,33 0,725   

Sexo     1,36 

Feminino 1     

Masculino 1,49 1,10 – 2,01 0,010   

Grupo etário     1,41 

60 – 74 anos 1     

≥ 75 anos 0,74 0,58 – 0,96 0,028   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança;  
VIF = Variance inflation factor. 
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Entre as variáveis que apresentaram maior magnitude de associação com a 

ingestão de carne, peixe ou aves <3 vezes por semana, verificou-se que a condição de 

solteiro e separado, como também a escolaridade 1-4 anos e aqueles sem 

escolaridade apresentaram, respectivamente, 171%, 111%, 78% e 97% mais chance 

de referir este comportamento. Não foi observada multicolinearidade entre as 

variáveis independentes (Tabela 11). 

 

Tabela 11–Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais e 

referência de ingestão de carne, peixe ou aves (< 3 vezes por semana), Estudo SABE, 

São Paulo, SP, 2000. 

 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Estado marital    0,0025 1,62 

Casado 1     

Solteiro 2,71 1,49 – 4,95 0,002   

Separado 2,11 1,25 – 3,58 0,006   

Viúvo 1,07 0,71 – 1,61 0,720   

Escolaridade     1,62 

>4 anos 1     

1- 4 anos 1,78 1,11 – 2,87 0,018   

Sem escolaridade (0 anos) 1,97 1,08 – 3,60 0,028   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança; 
VIF = Variance inflation factor. 
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Verificou-se que entre aqueles que apresentaram maior magnitude de 

associação com a referência de ingestão de líquidos ≤ 5 copos ao dia, idosos do 

grupo ≥ 75 anos, sem escolaridade, que viveram no campo durante infância ou 

adolescência apresentaram, respectivamente, 66%, 59%, 29% mais chance de referir 

este comportamento e aqueles do sexo masculino 26% menos chance. Não foi 

observada multicolinearidade entre as variáveis independentes (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais 

e referência de ingestão de líquidos (≤ 5 copos ao dia), Estudo SABE, São Paulo, SP, 

2000. 

 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Grupo etário    0,0000 1,27 

60-74 anos 1     

≥ 75 anos 1,66 1,32 – 2,09 0,000   

Escolaridade     2,78 

>4 anos 1     

1- 4 anos 1,27 0,92 – 1,75 0,141   

Sem escolaridade (0 anos) 1,59 1,10 – 2,31 0,014   

 Vida no campo     2,83 

Não 1     

Sim 1,29 1,01 – 1,64 0,039   

Sexo     1,48 

Feminino 1     

Masculino 0,74 0,59 – 0,93 0,011   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança;  
VIF = Variance inflation factor. 
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 Entre as variáveis que apresentaram maior magnitude de associação com a 

referência de ingestão de bebida alcoólica nos últimos 3 meses, verificou-se que 

idosos do grupo ≥ 75 anos, com escolaridade 1- 4 anos, sem escolaridade e de 

religião evangélica apresentaram, respectivamente, 33%, 43%, 68% e 73%,  menos 

chance para referir este comportamento e aqueles do sexo masculino 226% mais 

chance. Não foi observada multicolinearidade entre as variáveis independentes 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13–Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais e 

referência de ingestão de bebida alcoólica nos últimos 3 meses, Estudo SABE, São 

Paulo, SP, 2000. 

. 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Sexo    0,0000 1,35 

Feminino 1     

Masculino 3,26 2,53 – 4,19 0,000   

Grupo etário     1,27 

60 – 74 anos 1     

≥ 75 anos 0,67 0,52 – 0,88 0,004   

Escolaridade     1,69 

>4 anos 1     

1- 4 anos 0,57 0,44 – 0,76 0,000   

Sem escolaridade (0 anos) 0,32 0,22 – 0,46 0,000   

Religião     1,22 

Católica 1     

Evangélica 0,27 0,19 – 0,40 0,000   

Outras 0,77 0,55 – 1,09 0,142   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança;  
VIF = Variance inflation factor. 
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4.4.1.2 Associação (modelo final) entre número de refeições, costume de 

preparar refeição quente e comprar alimentos referidos e variáveis 

sociodemográficas e culturais 

 

Verificou-se que idosos sem escolaridade e do grupo ≥ 75 anos associaram 

com maior magnitude à referência de número de refeições < 3 vezes ao dia. Idosos 

sem escolaridade apresentaram 136% mais chance para referir número de refeições < 

3 vezes ao dia e aqueles do grupo ≥ 75 anos apresentaram 27% menos chance para 

referir este comportamento. Não foi observada multicolinearidade entre as variáveis 

independentes (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14– Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais 

e referência de número de refeições (< 3 ao dia), Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 

 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Escolaridade    0,0012 1,27 

>4 anos 1     

1- 4 anos 1,29 0,95 – 1,77 0,097   

Sem escolaridade (0 anos) 2,36 1,54 – 3,62 0,000   

Grupo etário     1,27 

60 - 74 anos 1     

≥ 75 anos 0,73 0,57 – 0,95 

 

0,021   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança;  
VIF = Variance inflation factor. 
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Verificou-se que entre as variáveis que apresentaram maior magnitude de 

associação com a referência de costume de não preparar refeições quentes, o sexo 

masculino  apresentou 12,72 vezes mais chance; o grupo ≥ 75 anos 112% mais 

chance de referir este comportamento e aqueles que vivem sozinhos 64% menos 

chance. Não foi observada multicolinearidade entre as variáveis independentes 

(Tabela 15). 

 

Tabela 15– Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais 

e referência de costume de não preparar refeição quente, Estudo SABE, São Paulo, 

SP, 2000. 

 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Sexo    0,0000 1,08 

Feminino 1     

Masculino 13,72 10,33 – 18,21 0,000   

Grupo etário     1,15 

60 – 74 anos 1     

≥ 75 anos 2,12 1,61 – 2,79 0,000   

Companhia no domicílio     1,09 

Acompanhado 1     

Sozinho 0,36 0,20 – 0,66 0,001   

Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança; VIF = Variance 

inflation factor. 
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Idosos do grupo ≥ 75 anos, com escolaridade 1- 4 anos, sem escolaridade e 

que referiram a categoria “outras religiões”, a qual inclui religiões como espírita, 

judaica e orientais apresentaram, respectivamente, 78%, 129%, 215% e 54% mais 

chance de referir o costume de não comprar alimentos e aqueles idosos na condição 

de separado e que vivem sozinho apresentaram, respectivamente, 59% e 61% menos 

chance. Não foi observada multicolinearidade entre as variáveis independentes 

(Tabela 16).   

  

Tabela 16–Associação (modelo final) entre variáveis sociodemográficas e culturais e 

referência de costume de não comprar alimento, Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000. 

Variáveis sociodemográficas 

e culturais 

 

OR 

 

IC 

p da 

variável 

p do 

modelo 

VIF 

Grupo etário    0,0000 1,36 
60 – 74 anos 1     
≥ 75 anos 1,78 1,32 – 2,39 0,000   
Escolaridade     1,86 
>4 anos 1     
1- 4 anos 2,29 1,48 – 3,53 0,000   
Sem escolaridade (0 anos) 3,15 1.87 – 5,29 0,000   
Estado marital     2,03 
Casado 1     
Solteiro 0,86 0,41 – 1,82 0,705   
Separado 0,41 0,26 – 0,63 0,000   
Viúvo 1,35 0,98 – 1,84 0,058   
Companhia no domicílio     1,31 
Acompanhado 1     
Sozinho 0,39 0,24 – 0,62 0,000   
Religião     1,21 
Catolica 1     
Evangélica 0,86 0,60 – 1,24 0,441   
Outras 1,54 1,11 – 2,14 0,010   
      
Fonte: Estudo SABE, 2000. Notas: OR = odds ratio; IC = Intervalo de confiança;  
VIF = Variance inflation factor. 
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5.  DISCUSSÃO 

 

 

Grande importância tem sido direcionada às questões que envolvem a 

alimentação no que diz respeito aos seus determinantes e conseqüentes escolhas 

alimentares (CONNORS et al., 2001; EERTMANS et al., 2001). Evidenciar “por 

que”  e não apenas “o que” as pessoas comem,  pode auxiliar na descoberta de ações 

efetivas para promover a saúde dos indivíduos. 

Este estudo constitui uma grande contribuição para área da gerontologia, uma 

vez que foi realizado em amostra probabilística, de base domiciliare aborda questões 

relacionadas ao comportamento alimentar de idosos no Brasil, sendo este assunto 

pouco explorado na literatura científica.  

 Neste estudo foram abordadas as relações entre o comportamento alimentar 

de idosos e questões sociodemográficas e culturais que incluíram o sexo, o grupo 

etário, a escolaridade, a companhia no domicílio, o estado marital, a nacionalidade, a 

vida no campo durante infância ou adolescência e a religião. Entre as variáveis que 

se associaram ao comportamento alimentar destacamos o sexo, o grupo etário e a 

escolaridade.  

Idosos com escolaridade entre um a quatro anos e sem escolaridade 

apresentaram, respectivamente, em relação aos valores de OR, mais chance de 

desenvolver comportamentos alimentares como a baixa ingestão de frutas ou 

verduras (<2 vezes/dia) (OR=1,77; OR=3,37), produtos lácteos (<1 vez/dia) 

(OR=1,84; OR=3,29), carnes (<3 vezes/semana) (OR=1,78; OR=1,97) e costume de 

não comprar alimentos (OR=2,29; OR= 3,15), no entanto, apresentaram menos 
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chance para ingestão de bebida alcoólica (OR=0,57; OR= 0,32) em comparação 

àqueles com escolaridade maior do que 4 anos. Observou-se que quanto menor a 

escolaridade maior a chance para desenvolver estes comportamentos. Idosos sem 

escolaridade apresentaram também mais chance de realizar um número menor de 

refeições (<3 refeições/dia) (OR=2,36) e ingerir menos líquidos (≤ 5 copos/dia) 

(OR=1,59) em comparação aos que referiram escolaridade maior do que 4 anos. 

A ingestão de frutas (< 2 vezes/dia) associada a idosos sem escolaridade 

(OR=3,37) e com 1-4 anos de escolaridade (OR=1,77) é semelhante aos resultados 

encontrados na literatura. LIMA-COSTA (2004) encontrou em estudo com 12.065 

indivíduos de 20 a 59 anos e 1.786 idosos (≥ 60 anos) ingestão de frutas, verduras ou 

legumes (≥ 5 porções/dia) associado a maior escolaridade (≥ segundo grau completo) 

em ambos os grupos etários, sendo que entre os idosos, a prevalência de ingerir  ≥ 5 

porções/dia foi maior entre aqueles com 2° grau completo, quando comparados aos 

idosos com menor escolaridade (< 2° grau completo) (RP=2,45). A partir destes 

resultados a autora reforçou a hipótese da determinação social destes 

comportamentos, sendo neste caso influenciados pela escolaridade. A autora ressalta 

ainda que a escolaridade, utilizada como indicador da situação econômica, torna-se 

fator importante para o acesso a estes alimentos e evidencia a falta de políticas 

públicas que os torne mais acessíveis. 

VIEBIG et al. (2009) também encontraram dados semelhantes em uma 

amostra de 2066 idosos (≥ 60 anos) na cidade de São Paulo, sendo que idosos com  

um a três anos de estudo (OR=1,48) e quatro anos ou mais (OR=3,26) apresentaram 

mais chances de consumir frutas e hortaliças (≥ 5 porções diárias) em comparação 

aos idosos sem escolaridade.  
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Em estudo realizado com dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

2002/2003, observou-se que quanto maior a renda, maior a aquisição de frutas e 

verduras pelas famílias e, como a escolaridade pode ser avaliada como “proxi” da 

renda, estes resultados vêm corroborar com os encontrados no presente estudo 

(LEVY-COSTA et al., 2005). No entanto, VIEBIG et al. (2009) realizaram uma 

observação importante na aquisição de frutas e verduras nesta população, afirmando 

que tanto algumas frutas e verduras de custo mais baixo como as de custo mais alto 

também foram pouco consumidas adicionando a influência de outros fatores como 

hábitos inadequados e dificuldades de locomoção, mastigação e deglutição, como 

também depressão, entre outros. No entanto, estas últimas não foram abordadas no 

presente estudo. 

Além disso, seria relevante acrescentar a educação nutricional como parte 

importante na participação deste processo, como tem sido encontrada em alguns 

estudos (BRUG, 1995; CERVATO et al., 2005; SOUZA, 2008). 

Na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002/2003 observou-se maior 

aquisição de produtos lácteos, carnes e bebidas alcoólicas em domicílios com maior 

renda (LEVY-COSTA et al., 2005). Dados semelhantes foram encontrados na POF 

2008/2009 (IBGE, 2011).  Apesar desta amostra não ter sido realizada somente com 

idosos, estes resultados vêm mostrar a importância da renda e consequentemente da 

escolaridade, aqui considerada como “proxi” da renda, para a aquisição destes 

alimentos, importância esta também encontrada no presente estudo. 

Em relação à ingestão de líquidos, considerando a ingestão de chá, café e 

suco, na POF 2008/2009, observou-se aumento do consumo de chá e suco e 

diminuição da ingestão de café conforme o aumento da renda (IBGE, 2011). A 
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ingestão de água abaixo do recomendado (6 a 8 copos de água/dia) pelo Guia 

alimentar para população brasileira tem sido encontrada em alguns estudos 

realizados com idosos com baixa escolaridade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Em estudo realizado em Recife com 106 idosas, observou-se que apenas 34% delas  

ingeriram 8 copos de água ao dia e 62% referiram ingerir entre um a quatro copos ao 

dia, sendo que, 43,8% das idosas não possuíam escolaridade formal, 31,14% tinham 

até o 1º grau incompleto e 24,8% tinham desde o 1º grau completo até o 3º grau 

(AMADO et al., 2007).  

Em estudo realizado em Porto Alegre, com 220 idosos, a ingestão de líquidos 

com frequência, incluindo sucos, águas e chás, foi considerada importante pelos 

idosos, no entanto, apenas 5,45% eram analfabetos, a maioria, 59,54%, tinha o 1º 

grau incompleto e 16,82%, completo; 4,55%, o 2º grau completo e 3,64%, 

incompleto (BRAGA e LAUTERT, 2004). No presente estudo, grande parte da 

amostra foi constituída por idosos com baixa escolaridade, sendo 58% com 

escolaridade entre 1 a 4 anos e 20% sem escolaridade, sendo que, a maioria dos 

idosos referiu  ingerir ≤ 5 copos/dia de líquidos. Idosos sem escolaridade 

apresentaram também mais chance de ingerir menores quantidades de líquidos (≤ 5 

copos/dia) quando comparados aos com escolaridade maior do que 4 anos.  

Em estudo sobre insegurança alimentar realizado em famílias com idosos (n= 

195) na cidade de Campinas, encontrou-se entre as famílias em situação de 

insegurança alimentar, renda média de R$ 368,00 e 68% com primário incompleto e,  

aquelas em situação de segurança alimentar, renda média de R$ 765,00 e apenas 35% 

com primário incompleto. Observou-se maior chance de consumo diário de carnes 

(OR=3,79), frutas (OR=3,57),verduras (OR= 7,43)  e leite (OR=2,58) e derivados do 
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leite (OR=2,58) entre aqueles de família em segurança alimentar (MARIN-LEON et 

al., 2005). 

Portanto, a associação entre escolaridade e ingestão alimentar em idosos foi 

encontrada em alguns estudos, corroborando com dados do presente estudo, uma vez 

que, quanto menor a escolaridade, menor a chance para ingerir frutas, legumes e 

verduras, como também produtos lácteos, carnes e líquidos de maneira favorável 

(LIMA-COSTA, 2004; MARIN-LEON et al., 2005; CLARO et al., 2007).  

A ingestão de bebida alcoólica por idosos, no presente estudo, esteve 

associada negativamente, àqueles sem escolaridade e com escolaridade de 1 a 4 anos 

e corrobora com resultados encontrados por outros pesquisadores. No estudo de 

LIMA-COSTA (2004), a prevalência de idosos que ingeriram bebida alcoólica (≥ 5 

drinques de bebidas alcoólicas no último mês em um único dia) foi maior entre 

aqueles com maior escolaridade (2º grau completo) quando comparados aos idosos 

com menor escolaridade (<2° grau completo) (RP=1,59). Estes resultados foram 

encontrados tanto em idosos como em adultos, no entanto esta associação foi mais 

forte entre os idosos.  

BONOMO et al. (2003) verificaram, em amostra probabilística de 546 

indivíduos acima de 18 anos, incluindo idosos de 60 a 92 anos, em ambos os sexos, 

aumento significativo da proporção de usuários de álcool com o aumento da 

escolaridade (p<0,001). 

NEWSOM et al. (2004) encontraram em amostra representativa de idosos 

canadenses maior percentual de idosos que ingeriam bebida alcoólica entre aqueles 

com escolaridade maior que 12 anos, porém, entre os que tinham ≤ 12 anos de 

estudo, 43,3% não ingeriam bebida alcoólica, 33,1% ingeriam < 1vez/dia, 22,1% de 
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1 a 2 vezes/dia e 1,5%  ingeriam > 2 vezes/dia. No grupo de escolaridade > 12 anos, 

apenas 27,1% não ingeriam bebida alcoólica, 35,8% ingeriam < 1vez/dia, 35,6% de 1 

a 2 vezes/dia e 1,4% ingeriam > 2 vezes/dia. No presente estudo idosos com mais de 

4 anos de escolaridade, entre 1 e 4 anos e sem escolaridade (46%, 31%, 18%, 

respectivamente), referiram ingerir bebida alcoólica; sendo que a ingestão foi maior 

entre aqueles com mais de 4 anos de escolaridade. 

Em relação ao número de refeições ao dia, a maioria dos estudos têm 

mostrado que os idosos fazem pelo menos 3 refeições ao dia o que condiz com o 

presente estudo, uma vez que 67% dos idosos fazem 3 ou mais refeições ao dia 

(Tabela 3); sendo que alguns encontraram ente 4 e 5 refeições ao dia (MARUCCI, 

1992; CIANGHEROTTI et al., 2006; LIMA-FILHO et al., 2008; CANTÁRIA, 

2009). Em estudo realizado com 106 idosas atendidas no núcleo de atenção ao Idoso- 

NAI, em Pernambuco, 88% das idosas realizavam 3 refeições diárias, no entanto,  

nesta população 56% haviam cursado até o primeiro grau completo (AMADO et al., 

2007).  Em estudo realizado em Porto Alegre com 220 idosos que viviam na 

comunidade, observou-se que a maioria (96%) realizava 3 ou mais refeições diárias, 

sendo que 59,54% cursaram até o 1º grau completo (BRAGA e LAUTERT, 2004). 

No presente estudo, entre aqueles com mais de 4 anos de escolaridade, de 1 a 

4 anos e sem escolaridade (74%, 69% e 56%, respectivamente), realizavam 3 ou 

mais refeições ao dia, sendo que, quanto maior a escolaridade, maior a proporção de 

idosos que realizaram  3 ou mais refeições ao dia. Verificou-se também que idosos 

sem escolaridade apresentaram mais chances de realizar menos que 3 refeições ao 

dia, contudo, não foram encontrados estudos de associação para eventuais 

comparações. 
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O costume de comprar alimentos também esteve associado aos graus de 

escolaridade, visto que idosos com escolaridade entre 1 e 4 anos e sem escolaridade 

apresentaram mais chances de não ter o costume de  comprar alimentos quando 

comparados aos idosos com mais de 4 anos de estudo. 

Idosos têm referido o preço e a qualidade nutricional como prioridade para 

comprar alimentos (LIMA-FILHO  et al., 2008; ALMEIDA et al., 2010). Em estudo 

realizado com 115 idosos na cidade de Lavras -MG, 64,30% dos idosos decidiam 

sobre a compra da residência e 55,7% dos idosos faziam esta compra, sendo que a 

maioria cursou ≥ 1º grau completo e apenas uma pequena parcela (4,30%) se 

encontrava entre aqueles sem escolaridade. Os autores acreditam que a escolaridade, 

associada ao conhecimento, torna os idosos consumidores conscientes e pouco 

influenciáveis, o que pode ser um fator facilitador e levar estes idosos ao  costume de 

comprar alimentos (ALMEIDA et al., 2010). 

 Em estudo realizado em Toronto, no Canadá, com 194 idosos de 65 a 77 

anos, a maioria fazia compras regularmente sendo que 41%, 37% e 22% destes 

idosos cursaram o 2º grau completo, acima do 2º grau e o 1º grau completo, 

respectivamente (KRONDL et al., 1982). No presente estudo, entre aqueles que 

referiram não ter o costume de comprar alimentos, houve maior proporção de idosos 

sem escolaridade (21%) quando comparados aos idosos de 1 a 4 anos (16%) e acima 

de 4 anos de escolaridade (7%) (Tabela 5). 

Assim, a baixa escolaridade está associada a comportamentos alimentares 

desfavoráveis à saúde dos idosos, sendo esta associação observada em vários 

estudos, corroborando com os dados encontrados no presente estudo conforme 

discutido acima. 



79 
 

 

A variável sexo se associou com maior magnitude à alguns comportamentos 

alimentares, sendo que idosos do sexo masculino apresentaram mais chances para  

ingerir frutas ou verduras (<2 vezes/dia) (OR=1,49) produtos lácteos (<1 vez/dia) 

(OR=1,61), bebida alcoólica (OR=3,26) e para o costume de não preparar refeições 

quentes (OR=13,72), e menos chances para ingerir ovos, feijão ou lentilha 

(leguminosas) (< 1 vez/semana) (OR=0,57) e líquidos (≤ 5 copos/dia) (OR=1,66), em 

comparação ao sexo feminino. 

JAIME e MONTEIRO (2005) encontraram em 5000 indivíduos, incluindo 

idosos (≥ 60 anos) de uma amostra probabilística nacional, que apenas 21% das 

mulheres e 15% dos homens atingiram as recomendações de ingestão de frutas, 

verduras e legumes recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (≥ 5 

porções/dia), no entanto a ingestão foi maior no sexo feminino quando comparado ao 

masculino (p<0,001).  No presente estudo não foi avaliado o número de porções/dia e 

sim a frequência (vezes/dia) de ingestão, sendo que o sexo masculino apresentou 

mais chance para ingerir frutas ou verduras (< 2 vezes/dia) quando comparado ao 

sexo feminino (OR=1,49; p= 0,010). 

 Dados semelhantes foram encontrados por MONDINI et al. (2010), em 

estudo realizado com 930 indivíduos adultos e idosos em Ribeirão Preto, SP, sendo 

que apenas 24% dos homens e 38% das mulheres atenderam às recomendações da 

OMS para ingestão diária de frutas, legumes e verduras. Verificou-se que a ingestão 

de frutas e hortaliças aumentou com a idade, sendo maior entre idosos com 60 anos 

ou mais, de ambos os sexos, quando comparados aos adultos. Ressaltou-se que a 

proporção de homens e mulheres que ingeriram frutas diariamente aumentou com a 

idade e com a renda, sendo que entre as mulheres aumentou também de acordo com 
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o aumento da escolaridade. A ingestão de hortaliças aumentou de acordo com o 

aumento da escolaridade em ambos os sexos e de acordo com o aumento da renda 

entre as mulheres, sendo esta ingestão menor entre aqueles que viviam sem 

companheiro. O que vem demonstrar a importância do contexto em que estes idosos 

estão inseridos levando em consideração não apenas as diferenças entre os sexos, 

mas também as condições sociais e econômicas envolvidas, como foi citado em 

estudos anteriores. 

De acordo com a POF 2008/2009, o consumo de verduras e legumes e 

maioria das frutas foi menor entre os homens em comparação às mulheres (IBGE, 

2011).  

Em estudo realizado com 183 idosos cadastrados no Programa Municipal da 

Terceira Idade (PMTI), no município de Viçosa, com idade entre 60 e 90 anos,  

verificou-se que 63,8% dos idosos consumiam frutas diariamente, no entanto, este 

consumo foi maior entre as mulheres (68,3%) quando comparadas aos homens 

(51,1%). O mesmo aconteceu em relação às verduras e legumes, sendo que 57,8% 

dos idosos consumiam estes alimentos, porém o consumo foi maior entre as mulheres 

(60,9%) do que entre os homens (48,8%) (TINÔCO et al., 2007). Os dados 

apresentados são compatíveis com os encontrados neste estudo, uma vez que 83% 

dos idosos referiram ingerir frutas ≥ 2 vezes ao dia,  sendo que 85% das  idosas do 

sexo feminino e 81% dos idosos do sexo masculino referiram esta ingestão, sendo  

maior entre aqueles do sexo feminino.   

No presente estudo os homens apresentaram mais chance para ingerir bebida 

alcoólica em comparação às mulheres. Em estudo realizado com 17354 idosos, no 

Canadá, 44,3% das idosas não ingeriam bebida alcoólica, sendo que entre os homens 
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este percentual foi de 29,8% (p< 0,001). Quando observada menor frequência de 

ingestão (<1 vez/dia), 35,9% eram mulheres e 31,4% homens. Entre os que ingeriam 

moderadamente (1-2 vezes/dia), 19,2% eram mulheres e 36,2% homens, e entre os 

que ingeriam com mais freqüência (> 2vezes/dia), 2,7% eram homens e 0,5% 

mulheres (p<0,001) (NEWSOM et al., 2004). AMADO et al. (2007) verificaram que 

79% das idosas referiram nunca ter feito uso de bebida alcoólica. A POF 2008/2009 

também mostrou consumo de bebida alcoólica maior entre os homens (IBGE, 2011). 

Sendo assim, a maior ingestão entre os homens vem corroborar com o presente 

estudo, uma vez que a ingestão de bebida alcoólica foi de 21% entre idosas do sexo 

feminino e de 47% do sexo masculino. BONOMO et al. (2003) verificaram, em 

amostra probabilística de 546 indivíduos de 18 a 92 anos, que homens ingeriram 

quatro vezes mais álcool que mulheres (p<0,001). PASKULIN e VIANNA (2007) 

verificaram em idosos (> 60 anos) que o consumo de bebida alcoólica era menor 

entre as mulheres, em comparação aos homens (p=0,003).  No presente estudo 

também houve diferença estatística, sendo esta ingestão maior entre os homens 

(p<0,001).   

Em relação à ingestão de líquidos, a POF 2008/2009 verificou o consumo de 

chá em maior quantidade pelas mulheres, no entanto, café e suco foram consumidos 

em maior quantidade pelos homens (IBGE, 2011). TINÔCO et al. (2007) também 

encontraram maior consumo de café entre idosos do sexo masculino. No entanto, 

estes dados não podem ser comparados ao presente estudo o qual não especificou o 

consumo destes líquidos separadamente, porém torna-se relevante ressaltar a 

necessidade de estudos  que analisem separadamente a ingestão de água, chás, café e 

sucos,  uma vez que a ingestão de água  é muito importante para a saúde do idoso.  
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Em estudo realizado com idosas em Pernambuco, 34% referiram ingerir 8 ou 

mais copos/dia e, a maioria, 62% referiu ingerir entre um a quatro copos de água ao 

dia, sendo esta ingestão abaixo de recomendado pelo Guia alimentar (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2005). Em estudo realizado em Albuquerque, nos Estados Unidos da 

América, com 883 idosos, 71% estimaram sua ingestão usual de líquidos ≥ 6 

copos/dia e o restante menos do que 6 copos/dia. A ingestão de ≥ 6 copos/dia foi 

maior entre as mulheres (73%) quando comparadas aos homens (69%) (LINDEMAN 

et al., 2000). No entanto, em outro estudo realizado em Itajaí, Santa Catarina, com 

139 idosos, sendo a amostra predominantemente feminina (85%), a maioria dos 

idosos (91%) ingeriram menos que 8 copos/dia e 9% mais do que 8 copos/dia 

(NESELLO et al., 2011). No presente estudo, verificou-se que 61% dos idosos do 

sexo feminino e 54% do sexo masculino ingeriram ≤ 5 copos ao dia, sendo que na 

análise final, os idosos do sexo masculino apresentaram menos chance de ingerir 

baixas quantidades de líquidos em comparação às mulheres. 

Em relação aos produtos lácteos, a POF 2008/2009 encontrou maior consumo 

de leite, iogurte e outros laticínios entre as mulheres, porém, o consumo de queijo foi 

aproximado entre os dois sexos. Apesar destes dados não se referirem apenas aos 

idosos, estudos têm mostrado resultados semelhantes em relação a este grupo etário 

(IBGE, 2011). TINÔCO et al. (2007)  encontraram maior ingestão de leite e 

derivados entre idosos do sexo feminino (70,7%), quando comparados aos do sexo 

masculino (58,1%). PASSANHA et al. (2011), em estudo realizado em São Paulo,  

também encontraram maior ingestão diária de leite entre idosos do sexo feminino 

(289,4 ml) quando comparados aos idosos do sexo masculino (250,5 ml) (p= 0,03). 
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No presente estudo, a ingestão diária (≥ 1vez/dia) também foi maior no sexo 

feminino (85%) quando comparado ao masculino (79%) (p=0,0018).  

 De acordo com dados encontrados na POF 2008/2009, a ingestão de ovos, 

feijões e outras leguminosas foi maior entre os homens quando comparado as 

mulheres (IBGE, 2011). Em estudo realizado em município da Zona da Mata 

Mineira, com idosos entre 60 e 90 anos, observou-se valores aproximados em relação 

aos sexos, sendo que a ingestão diária de feijão foi realizada por 88,6% das mulheres 

e por 86% dos homens (TINÔCO  et al., 2007). No entanto, no presente estudo 96% 

dos homens e 93% das mulheres ingeriram ovos, feijão ou lentilhas (leguminosas)  ≥ 

1 vez/semana, porém a  freqüência foi semanal dificultando assim a comparação dos 

dados. BONOMO et al. (2003), verificaram em idosos (> 60 anos) maior ingestão de 

proteínas entre o sexo masculino quando comparado ao feminino. No entanto, a 

análise foi realizada de acordo com nutrientes e não com alimentos, como no 

presente estudo, dificultando a comparação dos dados.  

Em relação ao costume de não preparar refeições, no presente estudo, os 

homens apresentaram mais chances de realizar este comportamento em comparação 

às mulheres. O preparo de alimentos pelos idosos foi realizado por 41,8% dos 

participantes de um estudo realizado com 96 idosos no Mato Grosso do Sul, sendo 

que destes, 80% eram do sexo feminino e, entre os que não preparavam, 92% eram 

do sexo masculino (LIMA-FILHO et al., 2008). No presente estudo, entre os idosos 

do sexo feminino, apenas 4% referiram não ter o costume de preparar alimentos, 

sendo que no sexo masculino, 36% referiram este comportamento. De acordo com 

estudo realizado por SINDENVALL et al. (2001), a atividade culinária está 

relacionada a independência da mulher em administrar a casa e consequentemente à 
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sua autoestima. O papel social da mulher como responsável pela saúde da família 

também tem sido associada à atividade culinária (DAMATTA, 1984). 

O grupo etário ≥ 75 anos também apresentou associações importantes no 

presente estudo, apresentando menos chances para ingerir produtos lácteos (<1 

vez/dia) (OR= 0,59), frutas ou verduras (<2 vezes/dia) (OR= 0,74) e para ingerir 

bebida alcoólica (OR= 0,67) e mais chances para ingerir líquidos (≤ 5 copos/dia)  

(OR= 1,66) em comparação ao grupo de 60-74 anos.  

Em relação ao grupo etário, dados da POF 2008/2009 mostraram o consumo 

de verduras e legumes e a maioria das frutas, maior entre os idosos (≥ 60 anos) 

quando comparado aos adolescentes e adultos, no entanto, não fez distinção entre os 

grupos mais velhos como no presente estudo (IBGE, 2011).  Em estudo realizado em 

Liguria, na Itália, com 1000 indivíduos, sendo 230 idosos, observou-se que estes 

consumiam frutas, verduras e legumes  ≥ 14 vezes/semana em comparação aos 

adultos, os quais consumiam entre 7 e  14 vezes/semana, porém, não foi analisada a 

ingestão diária para melhores comparações (CIANGHEROTTI, 2006).  

LIMA-COSTA (2004) verificou em estudo realizado com 1786 idosos e 

12065 adultos, na região metropolitana de Belo Horizonte em Minas Gerais, que a 

prevalência da ingestão diária de 5 ou mais porções de frutas, verduras e legumes   

foi maior entre os idosos (≥ 60 anos) quando comparados aos adultos (RP=1,31). 

Em estudo realizado com adultos e idosos brasileiros verificou-se maior 

ingestão diária de frutas como também de verduras e legumes de acordo com o 

aumento da idade (p<0,001), mesmo entre os idosos, considerando os grupos etários 

de 55 a 64 anos e grupos etários ≥ 65 anos; sendo que entre os que ingeriram ≥ 5 

porções/dia, apenas 18,2% pertenciam ao grupo etário de 55 a 64 anos e 20,6% ao 
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grupo ≥ 65 anos (JAIME e MONTEIRO, 2005). Estes dados mostram a maior 

ingestão de frutas ou verduras com a idade sugerindo semelhança ao estudo em 

questão, uma vez que entre idosos de 60-74 e ≥ 75 anos, 82% e 86%, 

respectivamente, ingeriram frutas ou verduras ≥ 2 vezes/dia, verificando maior 

ingestão entre aqueles com 75 anos ou mais. 

No presente estudo, idosos (≥ 75 anos) apresentaram menos chance para 

ingerir bebida alcoólica quando comparados ao grupo etário de 60 a 74 anos. Em 

estudo realizado com 1786 idosos na região metropolitana de Belo Horizonte-MG, 

verificou-se que a prevalência de ingestão de bebida alcoólica (≥ 5 drinques/dia) foi 

menor entre os idosos de 60 anos ou mais, em comparação aos adultos (RP=0,42) 

(LIMA-COSTA, 2004). De acordo com dados da POF 2008/2009 o consumo de 

bebidas destiladas e cerveja foi maior entre os adultos, com exceção do vinho que foi 

maior entre os idosos (IBGE, 2011). Em estudo realizado em Porto Alegre–RS, com 

292 idosos de 60 anos ou mais, observou-se em diferentes grupos etários, entre 

aqueles com 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e ≥ 80 anos, ingestão de bebida alcoólica de 

46,8%, 39,5% e 37,2%, respectivamente, sendo esta ingestão menor no grupo etário 

≥ 80 anos, no entanto, não houve diferença estatística (PASKULIN e VIANNA, 

2007).  

NEWSOM et al. (2004), em amostra representativa de idosos canadenses, 

também encontrou resultados compatíveis com o presente estudo, verificando menor 

ingestão de bebida alcoólica no grupo ≥ 75 anos comparado àqueles do grupo de 60 a 

74 anos; sendo que no grupo ≥ 75 anos e de 60 a 74 anos, 48,4% e 33,5%, 

respectivamente, não ingeriam bebida alcoólica. A ingestão moderada (1-2 vezes/dia) 

foi maior entre idosos de 60-74 anos em relação ao grupo ≥ 75 anos (p<0,001). No 
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presente estudo, no grupo ≥ 75 anos e de 60 a 74 anos, 76% e 66%, respectivamente, 

não ingeriam bebida alcoólica, sendo que o grupo ≥ 75 anos apresentou menos 

chance de ingerir bebida alcoólica quando comparado aos idosos de 60-74 anos 

(OR=0,67; p=0,004). 

No presente estudo, idosos (≥ 75 anos) apresentaram menos chance para 

ingerir produtos lácteos (< 1vez/dia) quando comparados ao grupo de 60-74 anos 

(OR= 0,59; p= 0,000). A ingestão de leite pelos idosos tem sido considerada 

insatisfatória por alguns pesquisadores.  RESTREPO et al. (2006)  verificaram que 

43% dos idosos (> 60 anos) ingerem leite 1vez/dia, 25%, 2 vezes/dia, 21%, 3 

vezes/dia, 9%, 4 vezes/dia e 2,8%, 5 ou mais vezes/dia. No presente estudo, a 

maioria (82%) dos idosos referiu  ingerir produtos lácteos pelo menos uma vez ao 

dia, no entanto, entre aqueles do grupo etário de 60 a 74 anos e ≥ 75 anos, 81% e 

87%, respectivamente, referiram ingerir produtos lácteos ≥ 1 vez/dia, sendo maior 

entre idosos do grupo ≥ 75 anos. No entanto, em estudo realizado com 300 idosos (≥ 

60 anos), em São Paulo, PASSANHA et al. (2011) verificaram maior ingestão diária 

de leite entre idosos do grupo < 75 anos (351 ml) quando comparada ao grupo ≥ 75 

anos (238,8 ml) (p = 0,00).   

 Dados da POF 2008/2009 mostraram que o consumo de queijo e leite foi 

maior entre os idosos, porém, iogurtes e bebidas lácteas foi menor quando 

comparados aos adolescentes e adultos (IBGE, 2011). CIANGHEROTTI et al. 

(2006) verificaram a ingestão de  produtos lácteos ≥ 14 vezes/semana por idosos e 

adultos, sendo que especificamente o leite foi ingerido > 7 e < 14 vezes/semana pelos 

idosos  e ≤ 7 vezes/semana pelos adultos, porém não foi analisada a ingestão diária 



87 
 

 

para melhores comparações com o presente estudo,  no entanto, observou-se maior 

ingestão de leite pelos idosos ao compará-los aos adultos. 

Em relação à ingestão de líquidos, considerando chá, café, leite e suco, 

observou-se entre os idosos, participantes da POF 2008/2009, maior consumo de chá, 

café, porém menor consumo de sucos quando comparados aos adultos e adolescentes 

(IBGE, 2011). No presente estudo, considerou-se como líquidos além da ingestão de 

água, a ingestão de chá, café, leite e suco, o que faz com que a ingestão de água  

possa ser ainda menor.  

A ingestão de líquidos tem sido considerada muito importante, 

principalmente entre os idosos de 70 anos ou mais, uma vez que a sensação de sede 

encontra-se diminuída, afetando o equilíbrio homeostático e o funcionamento do 

intestino, levando à constipação intestinal. Ressalta-se ainda a importância da 

ingestão de líquidos de pelo menos 2 litros ao dia, mas com a exclusão de chás, cafés 

e bebidas alcoólicas (RUSSEL et al., 1999).  

ZIZZA et al. (2009)  verificaram menor ingestão de água entre os grupos de 

idosos mais velhos, sendo que ao separar em três grupos etários: 65 a 74 anos, 75 a 

84 anos e ≥ 85 anos, observou-se menor ingestão entre os dois grupos de idade mais 

avançada, ou seja, entre os de idade ≥ 75 anos quando comparado aos de 65 a 74 

anos. No presente estudo, a ingestão de líquidos (≤ 5 copos/dia), que incluiu além de 

água, a ingestão de chá, café e sucos,  foi referida por 55% e 69%, pelos grupos  de 

60 a 74 anos e ≥ 75 anos, respectivamente, sendo esta ingestão (≤ 5 copos/dia) maior 

entre o grupo ≥ 75 anos.  

O grupo ≥ 75 anos também apresentou menos chances para realizar  número 

de refeições (< 3 vezes/dia) (OR=0,73) e mais chances para o costume de não 
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preparar refeição quente (OR= 2,12) e não comprar alimentos (OR=1,78) em 

comparação ao grupo de 60-74 anos. 

 Em estudo realizado com 4402 idosos, separados em três grupos etários de 

55 a 64, 65 a 74 e ≥75, observou-se que idosos ≥ 75 anos apresentaram a menor 

proporção de omissão do café da manhã, observando ainda uma maior ingestão de 

alimentos durante a manhã em relação à noite, quando comparados aos outros grupos 

etários. Os autores enfatizaram ainda que idosos que viviam sozinhos estavam mais 

suscetíveis a omitir refeições em comparação aos que viviam com esposa, 

ressaltando a importância do contexto relacionado aos arranjos domiciliares, uma vez 

que a proporção de idosos que vivem sozinhos aumenta conforme aumenta o grupo 

etário (DAVIS et al., 1988; SAAD, 2003).   

Segundo CIANGHEROTII et al. (2006), em estudo realizado com 1000 

indivíduos, sendo 230 idosos, verificou-se que a maioria dos idosos realizou 3 

refeições ao dia, no entanto, houve maior proporção entre os homens (64%) quando 

comparado às mulheres (50%), sendo que 35%  das mulheres e 8% dos homens 

referiram menos do que duas refeições/dia. Não foi possível verificar a diferença 

entre grupos etários de idosos, no entanto, observou-se que a maioria dos adultos 

realizou entre 3 e 4 refeições ao dia quando comparados aos idosos, os quais  

realizaram 3. 

As atividades de comprar alimentos e preparar refeições pelos idosos têm sido 

frequentemente relacionadas à dificuldade ou incapacidade de realizar estas 

atividades como também às condições relacionadas aos arranjos familiares e 

companhia no domicílio, enfatizando idosos que vivem sozinhos, uma vez que estes 

fatores podem aumentar com o avançar da idade (KRONDL et al., 1982; 
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PODRABSKY, 1995; MORIGUTI et al., 1998; IBGE, 2000; SAAD, 2003; IBGE, 

2008). RESTREPO et al. (2006) encontraram, em abordagem qualitativa,  que muitos 

idosos referiram que a idade pode limitar o acesso aos alimentos e muitas vezes 

dependem de outras pessoas para realizá-lo.  No entanto, no presente estudo, idosos 

que referiram não ter o costume de preparar ou comprar alimentos não estão 

relacionados a dificuldades ou incapacidades, mas sim ao costume de realizar estas 

atividades, abordando assim, os modos de vida e o contexto em que o idoso está 

inserido, ou seja, questões sociais e culturais, sendo este o interesse do presente 

estudo. Assim, o costume de não preparar refeição quente e de não comprar 

alimentos associados aos idosos (≥ 75 anos) pode estar relacionado a outras questões, 

as quais não incluem a dificuldade em realizar estas atividades. 

O arranjo domiciliar constitui uma questão importante que pode influenciar o 

preparo e a compra de alimentos, principalmente em relação aos idosos (≥ 75 anos), 

uma vez que, o aumento do grupo etário está associado ao aumento de idosos que 

vivem sozinhos (SAAD, 2003). No presente estudo, houve diferença estatística entre 

companhia no domicílio e costume de não preparar refeição quente (p<0,001) e não 

comprar alimentos (p= 0,0015), como também entre estado marital e estes 

comportamentos  (p<0,001) (Tabela 5).  Sendo estas variáveis de grande importância 

para estudos futuros que abordem o preparo e compra de alimentos por idosos. 

 LIMA-FILHO et al. (2008) verificaram, em estudo realizado no Mato Grosso 

do Sul, que entre os 96 idosos (≥ 60 anos), 41,8% afirmaram ter o costume de 

preparar refeições, sendo que apenas 9,4% moravam sozinhos e 77,1% viviam com 

esposa ou esposo. O fato de a maioria viver acompanhada pode estar relacionada à 

hipótese de que outras pessoas poderiam ser responsáveis por esta atividade. Em 
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estudo realizado em Toronto, no Canadá, com 194 idosos de 65 a 77 anos que 

moravam sozinhos, a maioria fazia compras regularmente e preparavam suas 

refeições, sugerindo assim, que os próprios idosos poderiam ser os responsáveis 

pelas compras e pelo preparo das refeições, uma vez que não existia outra pessoa 

para realizar estas atividades (KRONDL et al., 1982). Dados semelhantes foram 

encontrados no  presente estudo, uma vez que, entre os idosos que viviam sozinhos, 

apenas 6% referiu o costume de não preparar refeição quente e 8% referiu o costume 

de não comprar alimentos. Verificou-se ainda que, idosos que referiram viver 

sozinhos apresentaram menos chance para o costume de não preparar (OR=0,36) e 

não comprar alimentos (OR=0,39) em comparação aos que vivem acompanhados.  

Todavia, ALMEIDA et al. (2010), encontraram, em Lavras, Minas Gerais 

que,  entre os  115 idosos que participaram do estudo,  a maioria realizava as 

compras e  vivia acompanhada. Assim, o costume de comprar alimentos foi 

encontrado tanto em idosos que viviam sozinhos como entre aqueles que viviam 

acompanhados. No entanto não foi possível verificar nos estudos encontrados a 

diferença entre os grupos etários, variável importante, que apresentou associação ao 

preparo e compra de alimentos no presente estudo, sendo que, idosos ≥ 75 anos 

apresentaram mais chance para não preparar e não comprar alimentos. A situação de 

morar sozinho, mais prevalente entre idosos de idade mais avançada pode estar 

relacionada a atividades de compra de alimentos e preparo das refeições pelos idosos. 

Todavia, no presente estudo, não foi realizado o controle do grupo etário em relação 

à companhia no domicílio, o que seria uma abordagem interessante para estudos 

futuros.   
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No entanto, alguns pesquisadores sugerem que não é o fato de viver com 

alguém que influencia o comportamento, mas sim a presença da(o) esposa(o) que 

agrega importância. O estado marital está mais associado a qualidade da dieta do que 

o número de pessoas que vivem na residência  (DAVIS et al., 1988). Estudo 

realizado nos Estados Unidos com uma amostra representativa de 4.402 indivíduos 

com idade de 55 a 98 anos analisou o modo de vida e o comportamento alimentar, 

utilizando dados de 3 dias de ingestão alimentar como comer sozinho, comer fora de 

casa, densidade calórica, omissão de refeições e lanches. Em relação ao modo de 

vida, foram estabelecidos três grupos: indivíduos que vivem sozinhos,  indivíduos 

que vivem com esposa ou esposo e indivíduos que vivem acompanhados. Observou-

se que os indivíduos que viviam sozinhos realizavam suas refeições sozinhos, se 

alimentavam fora de casa com frequência, obtiveram uma porcentagem do total de 

calorias maior em refeições feitas fora de casa e omitiram mais refeições, incluindo o 

café da manhã,  em comparação àqueles que viviam com a esposa ou esposo (DAVIS 

et al., 1988) .  

No presente estudo, o estado marital esteve associado a alguns 

comportamentos alimentares, sendo que os idosos separados apresentaram menos 

chances para não comprar alimentos (OR=0,41) e mais chances para ingerir frutas ou 

verduras (<2 vezes/dia) (OR=1,91), carnes (< 3 vezes/semana) (OR=2,11), ovos, 

feijão ou lentilhas (leguminosas) (<1 vez/semana) (OR=2,40); e os solteiros mais 

chances de ingerir carnes (< 3 vezes/semana) (OR=2,71) em comparação aos 

casados. 

ALMEIDA et al. (2010), encontraram  em estudo realizado com 115 idosos, 

na cidade de Lavras-MG que, em relação a compra de alimentos,  64,30% dos idosos 
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decidiam sobre a compra, 13,9% dos idosos que decidiam eram a esposa ou o 

marido, em 17,4% destes idosos a decisão era conjunta e 4,3% relataram que a 

decisão era tomada pelos filhos.  Verificou-se ainda que 55,7% dos idosos realizaram 

a compra, 28,7% realizaram a compra com esposo ou esposa, 7,8% somente o esposo 

ou esposa, 7,0% os filhos e 0,9% outras pessoas. Nesta população a maioria dos 

idosos vivia acompanhada, não sendo especificada a quantidade de casados, solteiros 

ou separados, como também a convivência com outras pessoas que não faziam parte 

da família, sendo que apenas 24% viviam sozinhos. No entanto, a decisão e 

realização das compras foi realizada pela maioria dos idosos, com pouca participação 

do esposo ou esposa . 

No presente estudo, entre aqueles que referiram não ter o costume de fazer 

compras, encontrou-se maior proporção de viúvos (19%), seguidos pelos casados 

(15%), solteiros (11%) e separados (6%). Os idosos separados apresentaram menos 

chances de não comprar em comparação aos casados sugerindo assim, a hipótese da 

necessidade de realizar estas atividades, como aconteceu entre aqueles que vivam 

sozinhos no presente estudo. No entanto, considera-se importante a realização de 

outros estudos que avaliem esses contextos, considerando ainda o ajuste destes 

arranjos pelo grupo etário e escolaridade, os quais foram variáveis que também se 

associaram à compra de alimentos.  

Em relação a ingestão de frutas, legumes e verduras, verificou-se que homens 

que viviam com sua companheira consumiam hortaliças mais vezes/dia e mulheres 

que viviam com seus companheiros também. A ingestão de frutas, verduras e 

legumes (≥ 5 porções/dia) entre os homens foi mais prevalente entre os que tinham 

companheira quando comparado aos que viviam sem companheira (RP=1,86). Entre 
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as mulheres, no entanto, esta ingestão foi maior entre o grupo etário (50 a 59 anos) 

(RP=1,57), a escolaridade (> 4 anos) (RP=1,99) e maiores níveis de renda (RP=1,80) 

(MONDINI et al., 2010).  

BILLSON et al. (1999)  verificaram que homens casados consumiam mais 

frutas e hortaliças quando comparados aos sem companheira. No entanto, estes 

resultados demonstram a influência do estado marital no consumo de frutas, mas 

parece estar mais associado ao sexo masculino, sendo que esta questão não foi 

abordada no presente estudo, uma vez que não houve ajuste do estado marital 

segundo sexo. No presente estudo, a menor proporção de idosos que ingeriu frutas ou 

verduras (≥ 2 vezes/dia) foi verificada entre os separados (74%), em comparação aos 

casados (84%), sugerindo a importância da companhia do(a) esposo(a), como 

encontrado nos estudos citados.  

A presença da família nos horários das refeições está associada ao bem-estar 

e qualidade de vida, além de promover o contato social incorporando ainda a 

assistência relacionada a alimentação (LESLIE et al., 2006; NIJS et al., 2006). 

No entanto, alguns pesquisadores acreditam que a solidão familiar pode 

tendenciar ao desestímulo de preparar e comprar alimentos, e fazer com que o idoso 

se alimente de forma inadequada em quantidade e qualidade, verificando ainda o 

elevado consumo de produtos industrializados e de fácil preparo como chás e 

torradas (ARHONTAKI, 1990; MORIGUTI et al., 1998). No presente estudo, idosos 

separados apresentaram mais chance para ingerir alimentos como carnes (<3 

vezes/semana), ovos, feijão ou lentilha (leguminosas) (<1 vez/semana) e, os 

solteiros, mais chance de ingerir carnes (<3 vezes/semana) em comparação aos 
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casados, sendo que estes alimentos necessitam de cozimento e consequentemente de 

um preparo mais elaborado e demorado, o que se assemelha aos relatos acima.  

ALMEIDA et al. (2010), ao analisar a frequência de ingestão de alguns 

alimentos, utilizando a classificação, frequentemente, raramente e nunca, observaram 

que entre os alimentos que foram ingeridos frequentemente, 67% dos idosos  

referiram frutas, 85,2% verduras, 68,2% carnes e 86% feijões. No entanto, nesta 

população, 24,3% moram sozinhos, 33,9% com duas pessoas, incluindo esposa ou 

esposo e 25,2% com mais de quatro pessoas. Assim, a maioria dos idosos vivia  

acompanhada e  relatou ingerir frequentemente frutas, verduras, carnes e feijões, não 

sendo possível afirmar neste estudo a relação com o estado marital. 

LIMA-FILHO et al. (2008) verificaram que  todos idosos referiram consumir 

algum tipo de carne diariamente, no entanto, a maioria (77,1%) vivia com esposa ou 

esposo, 13,5% moravam com parentes e 9,4% sozinhos; o que sugere a maior 

ingestão deste alimento em uma população constituída em sua maioria por idosos 

casados.  

Em estudo para avaliar a qualidade da dieta em 1840 indivíduos, incluindo 

adultos e idosos em São Paulo, observou-se, por meio dos valores médios de pontos 

atribuídos aos componentes do índice de qualidade da dieta (IQD), que estes valores 

apresentaram-se baixo para os grupos frutas, verduras e leites, intermediário para 

leguminosas e alto para o grupo de ovos e carne. Esta população foi constituída por 

65% de indivíduos casados, 24% solteiros, 6% separados e 5% viúvos (MORIMOTO 

et al., 2008). Assim, partindo do pressuposto de que a maioria da população é casada 

e os valores atribuídos à ingestão de ovos e carnes foram considerados altos e 

leguminosas, intermediários; estes resultados se assemelham aos encontrados no 
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presente estudo, uma vez que estes alimentos foram ingeridos em menor freqüência 

pelos separados, quando comparados aos casados; sendo que a ingestão de carnes ( ≥ 

3 vezes/semana)  e ovos, feijão ou lentilhas (leguminosas) (≥ 1 vez/semana) foi 

referida, respectivamente,  por 88% e 90% dos separados, por 94% e 96% dos 

casados e  85% dos solteiros referiram ingerir carnes ( ≥ 3 vezes/semana), com maior 

prevalência entre os casados. 

No entanto, MORIMOTO et al. (2008) encontrou  valores considerados 

baixos em relação à  ingestão de frutas, mesmo em uma população onde a maioria 

dos indivíduos é casada. No presente estudo, os separados estão mais suscetíveis a 

ingerir frutas (< 2vezes/dia) do que os casados. Sendo que entre os casados e 

separados, 84% e 74%, respectivamente, ingeriram frutas ou verduras (≥ 2 

vezes/dia),  sendo esta prevalência maior entre os casados. 

A baixa ingestão de frutas e verduras verificada por diversos pesquisadores 

tem levantado questionamentos em relação a este comportamento no Brasil, uma vez 

que vivemos em um país de grande oferta e diversidade destes alimentos (VIEBIG et 

al., 2009). 

No presente estudo, idosos de nacionalidade estrangeira apresentaram menos 

chance para ingerir produtos lácteos (< 1vez/dia)(OR= 0,42) e frutas ou verduras (< 2 

vezes/dia) (OR= 0,48) e mais chances para ingerir ovos, feijão ou lentilha 

(leguminosas) (<1 vez/semana) (OR= 2,49) em comparação aos brasileiros.  

A ingestão de frutas ou verduras (<2 vezes/dia) foi maior entre os brasileiros 

(18%) quando comparados aos estrangeiros (8%). Estes dados chamaram a atenção 

nesta análise, uma vez que, como citado anteriormente, a variedade e oferta destes 

alimentos no Brasil são grandes, mas a aquisição tanto em variedade, como também 
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em quantidade, é limitada (KRONDL et al., 1982; JAIME e MONTEIRO, 2005; 

RESTREPO, 2006; VIEBIG et al., 2009).  

 A baixa ingestão de frutas, verduras e legumes está associada a 1,7 milhões 

de mortes no mundo (WHO, 2004). A ingestão insuficiente de frutas, verduras e 

legumes pelos idosos, tanto no Brasil como em outros países, tem sido encontrada 

em vários estudos e, mesmo verificando maior ingestão de frutas e verduras entre os 

idosos quando comparado aos adultos, a maioria dos estudos encontram uma 

ingestão abaixo da recomendada pela Organização Mundial de Saúde (KRONDL et 

al., 1982; WHO, 2004; RESTREPO et al., 2006; MORIMOTO et al., 2008; VIEBIG 

et al., 2009; IBGE, 2011).  

No entanto, os resultados encontrados no presente estudo podem estar 

relacionados a outras questões como escolaridade, grupo etário, sexo e estado 

marital, os quais não foram ajustados em relação à variável nacionalidade, mas 

também apresentaram maior magnitude de associação com a ingestão referida de 

frutas ou verduras (< 2 vezes/dia).  

A ingestão de produtos lácteos (< 1 vez/dia) foi mais prevalente entre os 

brasileiros (19%) quando comparados aos estrangeiros (8%). Apesar de a POF 

2008/2009 ter encontrado maior consumo de leite e queijo entre os idosos quando 

comparados aos adultos, a maioria dos estudos têm encontrado ingestão insatisfatória 

em relação a estes alimentos pelos idosos, mesmo em estudos realizados em outros 

países (KRONDL et al., 1982; MARUCCI, 1992; GOMES, 2001; RESTREPO et al., 

2006; CANTARIA, 2009). Assim, sugere-se a análise conjunta a outras variáveis 

como sexo, escolaridade e grupo etário, também consideradas importantes em 

relação à ingestão destes alimentos no presente estudo.  
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A ingestão de ovos, feijão ou lentilhas (< 1 vez/semana) foi encontrada em 

maior proporção entre os brasileiros (95%) quando comparados aos estrangeiros 

(90%) (Tabela 1). Tanto os ovos quanto o feijão ou leguminosas são alimentos 

frequentemente consumidos pelos brasileiros (MORIMOTO et al., 2008). Estudos 

têm encontrado valores energéticos provenientes de proteína acima do recomendado 

nas dietas brasileiras, o que vem mostrar a alta ingestão proteica na alimentação dos 

indivíduos, mesmo entre os idosos. Em estudo realizado na Espanha, com idosos 

institucionalizados e não institucionalizados, pesquisadores verificaram ingestão de 

proteína de 10-15% do valor calórico total da dieta, sendo a ingestão proteica maior 

entre idosos institucionalizados (LASHERAS et al., 1999) . No entanto, TINOCO et 

al. (2007) observaram, entre idosos,  maior consumo de feijão (88%), seguido do 

leite (67%) e depois da carne (57%). ALMEIDA et al. (2010) também encontrou o 

feijão  como o mais consumido pelos idosos (86%), no entanto seguido pela carne 

(68%) e depois pelo leite (58%). De acordo com a POF 2008/2009 o feijão também 

tem sido mais consumido quando comparado a carnes, leites e ovos (IBGE, 2011). 

CIANGHEROTTI et al. (2006) também encontrou dados parecidos.   

No entanto, em estudo realizado no Canadá, o ovo, considerado como de fácil 

preparo, tem sido consumido pelos idosos com frequência, seguido por queijo e 

carne de frango. A facilidade no preparo das refeições deve, portanto, ser 

considerada como importante influência nas escolhas alimentares (KRONDL et al., 

1982). No entanto, outras variáveis como sexo e estado marital, podem ter 

influenciado a ingestão de ovos, feijão ou lentilhas, como também as leguminosas 

em geral, devendo ser analisadas como variáveis de controle da nacionalidade em 

futuros trabalhos, uma vez que foram encontradas associadas com maior magnitude a 
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ingestão destes alimentos no presente estudo. Todavia, ressalta-se que este estudo 

caracteriza-se como transversal e que não levou em consideração o tempo de vida 

destes idosos no Brasil, sendo estes dados de grande relevância para a análise das 

variáveis em questão. 

Considera-se ainda que, no presente estudo, a maioria dos idosos (91%) é 

brasileira e apenas 9% estrangeira, sugerindo assim, a realização de outros estudos 

que abordem amostras pareadas e com diferentes nacionalidades para o 

conhecimento dos hábitos e costumes dos diferentes países, sendo que esta 

abordagem não foi realizada no presente estudo. 

Apesar destas limitações, estas abordagens são importantes, uma vez que 

estudos têm encontrado uma integração entre herança cultural familiar e 

aprendizados sobre novos modos de se alimentar adquiridos pelas experiências dos 

idosos. Descendentes de imigrantes que vivenciaram a cultura alimentar de seus pais 

na infância, consideraram os deslocamentos como uma forma de ruptura alimentar e, 

no Brasil, frequentavam locais semelhantes as suas origens (PAZ e GUTERRES, 

2009). 

Estes relatos nos chamam a atenção para uma questão importante e discutida 

por pesquisadores da área da alimentação, a qual diz respeito aos hábitos adquiridos 

e vivenciados durante infância e suas influências na alimentação adulta. No presente 

estudo foi abordada a vida no campo durante a infância ou adolescência e sua relação 

com a alimentação de idosos que vivem na área urbana.  

A vida no campo durante infância ou adolescência foi referida pela maioria 

(63%) dos idosos, o que condiz com a grande migração, da área rural para urbana, de 

jovens com idade entre 15 e 29 anos em 1950, no Brasil. De acordo com PAPALÉO 
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NETO e PONTES (1996), grande parte destes idosos provenientes desta migração 

envelheceram nestes locais e com situação financeira parecida a que lhes motivou à 

migrar, acompanhada de  uma aposentadoria insuficiente, sendo, uma das 

características da população idosa brasileira o baixo poder aquisitivo (CAMPOS et 

al., 2000).  Esta informação condiz com a amostra encontrada no presente estudo, 

sendo a maioria da população proveniente da área rural e com baixos níveis (< 4 

anos) de escolaridade, a qual pode ser considerada um indicador socioeconômico 

desta população. 

De acordo com Exton-Smithe, citado por  ALMEIDA et al. (2010), os hábitos 

alimentares são adquiridos na infância e na adolescência e muitas vezes são difíceis 

de serem modificados na vida adulta. No entanto, alguns pesquisadores questionam a 

hipótese de que preferências alimentares adquiridas na infância prevaleçam na vida 

adulta (ROSSI et al., 2008; BIRCH, 1998; PLINER, 1983). Todavia, em estudo de 

coorte que acompanhou anualmente crianças desde 1983 a 1989, verificou-se pouca 

alteração nos hábitos alimentares e os diferentes grupos mantiveram os padrões 

alimentares após este período (KELDER et al., 1994). 

 A família tem sido considerada fator importante nas escolhas alimentares. 

Crenças e aprendizados estabelecidos na infância têm permanecido no 

comportamento alimentar de idosos. As lembranças de alimentos preparados pelas 

mães dos idosos foram considerados como “uma boa refeição” (FALK  et al., 1996). 

No entanto, esta é uma questão passível de grandes discussões e que merece atenção 

por meio de outros estudos longitudinais.  

No presente trabalho, os idosos que viveram no campo durante infância ou 

adolescência apresentaram, nas análises preliminares, comportamentos alimentares 
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desfavoráveis, ou seja, se associaram a ingestão de frutas ou verduras (< 2 x/dia), 

produtos lácteos (<1 x/dia), ingestão de líquidos (≤ 5 copos/dia) e número de 

refeições(< 3 x/dia), e à menor chance para ingerir bebida alcoólica, sendo estes 

dados semelhantes aos encontrados em indivíduos que vivem na área rural (LEVY-

COSTA et al., 2005; JAIME e MONTEIRO, 2005; CARVALHO e ROCHA, 2011; 

IBGE, 2011). Estudos têm mostrado dados de que a maioria da população rural 

brasileira apresenta déficits energéticos (MONTEIRO, 1995). A insegurança 

alimentar é maior na área rural em comparação à área urbana.  

 De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a maior 

prevalência de insegurança alimentar foi encontrada na área rural (43,4%) quando 

comparada à urbana (33,2%). Ressalta-se que a insegurança alimentar está 

relacionada à falta de recurso dos moradores para aquisição de alimentos. No entanto 

a situação de segurança alimentar se referiu a indivíduos que tiveram “acesso nos 90 

dias prévios à data da entrevista, aos alimentos em quantidades e qualidade 

adequadas e sequer se sentiam na iminência de sofrer qualquer restrição no futuro 

próximo”, sendo encontrada em 66,7% da população urbana e 56,5% da população 

rural (IBGE, 2006). 

No presente estudo, apesar da associação encontrada com os comportamentos 

citados acima, a vida rural durante infância ou adolescência, quando inserida na 

análise de regressão múltipla para verificar a associação juntamente com outras 

variáveis sociodemográficas e culturais, perdeu sua força de associação, mantendo-se 

no modelo final em relação, apenas à ingestão de líquidos (≤ 5 copos/dia). A perda 

desta força de associação pode sugerir a importância de outras variáveis, como 
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escolaridade, grupo etário e sexo, por exemplo, as quais permaneceram na maioria 

dos modelos finais.  

A ingestão de líquidos (≤ 5 copos/dia) associada aos idosos que viveram no 

campo durante infância ou adolescência incluiu a ingestão de água, chá, café, leite e 

suco, uma vez que foram consideradas pelos idosos ao responderem esta questão.  

De acordo com o Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF) realizado 

em 1974, nas cinco regiões Rio de Janeiro; São Paulo; Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul; Minas Gerais e Espírito Santo e no Nordeste observou-se maior 

aquisição de café na área rural de São Paulo e Minas Gerais e Espírito Santo, sendo 

que nas outras regiões foi maior na área urbana. O consumo de chá foi maior na área 

rural apenas na região Sul, sendo que nas outras regiões foi maior na área urbana.  O 

consumo de leite foi maior na maioria das regiões, na área urbana. O suco de fruta 

foi maior na área urbana de todas as regiões (IBGE, 1977). 

No presente estudo, verificou-se que entre os idosos que referiram ingerir ≤ 5 

copos de líquidos ao dia houve maior proporção de idosos que referiram viver no 

campo durante infância ou adolescência (61%). Esta observação também foi 

realizada em relação a ingestão de produtos lácteos (<1 vez/dia) (21%) e ingestão de 

frutas ou verduras (< 2vezes/dia) (20%), sendo que nas análises preliminares estas 

variáveis apresentaram diferença estatística (p<0,001). No entanto, não foi possível 

detalhar esta ingestão de acordo com os tipos de bebidas ingeridas, dificultando 

assim, eventuais observações. Todavia, para verificar a relação entre a ingestão 

alimentar de indivíduos que viveram no campo durante a infância ou adolescência e 

sua influência na vida adulta, torna-se imprescindível a realização de estudos 

longitudinais que possam abordar estas questões.   
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A religião também tem sido considerada importante no cotidiano dos idosos, 

uma vez que tem sido associada a maior satisfação com a própria vida (DUARTE et 

al., 2008). O comportamento alimentar também está relacionado às religiões, uma 

vez que as crenças influenciam a alimentação por meio da ingestão de alimentos 

específicos. (FREIXA e CHAVES, 2008). 

No presente estudo, idosos de religião evangélica apresentaram menos 

chances de ingerir bebidas alcoólicas (OR=0,27) e aqueles de “outras religiões”, as 

quais incluem em sua maioria espíritas e orientais, maior chance para o costume de 

não comprar alimentos (OR=1,54).  

A importância da religião, por meio de suas crenças, tem sido considerado 

fator que pode influenciar a alimentação do idoso (RESTREPO et al., 2006; LIMA-

FILHO et al., 2008; KIM et al., 2008). Alguns estudos têm associado as religiões aos 

estilos de vida saudáveis e como forma de integração social, sendo que idosos que 

participavam de grupos religiosos realizaram mais refeições, além de forneceram 

idéias e restrições sobre o uso de determinados alimentos (MCINTOSH e 

SHIFFLETT, 1984b; PASKULIN e VIANA, 2007). 

A ingestão de bebida alcoólica tem sido abordada por pesquisadores que se 

interessam por questões que envolvam modos de vida e saúde (Fuchs citado por 

MCINTOSH e SHIFFLETT, 1984b; KIM et al., 2003). Resultados semelhantes ao 

presente estudo foram encontrados em uma amostra representativa de 2325 idosos 

com 60 anos ou mais, realizado em Erie County, New YorK, uma vez que os 

evangélicos apresentaram menos chance de ingerir bebida alcoólica e os católicos 

mais chance para referir este comportamento (MIRAND e WELT, 1996). Outros 

pesquisadores têm estudado as práticas religiosas e sua relação com a ingestão de 
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bebida alcoólica e o índice de massa corporal (IMC), sendo encontrada associação 

positiva entre religião e excesso de peso, em homens. Observou-se maior prevalência 

de ingestão de bebida alcoólica entre os homens, sendo importante ressaltar que as 

mulheres são mais religiosas do que os homens (KIM et al., 2003).  Este fator pode 

estar relacionado à maior ingestão de bebida alcoólica entre os homens. A diferença 

entre os sexos, segundo as religiões, não foi abordada no presente estudo, porém, é 

uma análise importante que deve ser incluída em futuros estudos. 

Em relação ao costume de não comprar alimentos entre idosos de religiões 

orientais e espíritas, observa-se em alguns estudos que as religiões orientais possuem 

hábitos alimentares sem exageros, sendo a grande maioria, vegetarianos restritos 

(LOWENBERG, 1970). Estas questões sugerem que estes indivíduos possam estar 

mais suscetíveis a comprar menos alimentos quando comparados a outras religiões. 

As religiões estão relacionadas a proteção à  saúde, com estilos de vida mais 

saudáveis como não fumar, não beber e ter uma alimentação saudável (MCINTOSH 

e SHIFFLETT, 1984b; KIM et al., 2003).  A religião tem sido considerada como 

suporte emocional e instrumental na vida dos idosos. Estes resultados vêm mostrar a 

relevância da abordagem de aspectos religiosos, considerados como dimensões 

psicossociais importantes na vida do idoso (REINDL BENJAMINS e BROWN, 

2004; DUARTE et al., 2008).  

Portanto, de acordo com os resultados encontrados no presente estudo, 

verifica-se a necessidade de políticas públicas que forneçam situações 

socioeconômicas favoráveis, com menor vulnerabilidade social, que considere os 

diferentes contextos em que o indivíduo se encontra e que envolva modos de vida 

saudáveis e seguros em todas etapas da vida, com comportamentos alimentares que 
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favoreçam a saúde das pessoas e contribuam para qualidade de vida no 

envelhecimento. O presente estudo mostra a necessidade de pesquisas que abordem a 

ingestão de alimentos e, não, de nutrientes, como tem sido encontrado na maioria dos 

estudos. É importante ressaltar que devido à dificuldade de se obter estudos de 

associação (OR) que apresentassem resultados semelhantes aos do presente estudo, 

utilizou-se também trabalhos com dados de prevalência, os quais foram comparados 

com dados de prevalência do presente estudo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo foram identificadas variáveis importantes, as quais se 

associaram com maior magnitude aos diferentes comportamentos alimentares. 

Constatou-se associação, positiva ou negativa, entre comportamento 

alimentar e as variáveis sociodemográficas e culturais, no entanto, com destaque para 

escolaridade, sexo e grupo etário.  

 A escolaridade foi a variável que apresentou maior número de associações 

positivas em relação às variáveis do comportamento alimentar. Idosos com 

escolaridade entre 1 e 4 anos e sem escolaridade apresentaram mais chance para não 

comprar alimentos, ingerir produtos lácteos (<1vez/dia), carne, peixe ou aves (<3 

vezes/semana) e  frutas ou verduras (<2vezes/dia), sendo esta chance maior entre 

aqueles sem escolaridade, os quais apresentaram também, mais chance para ingerir 

líquidos (≤ 5 copos/dia) e realizar número de refeições (<3/dia). Portanto, a baixa 

escolaridade parece limitar a frequência de ingestão e aquisição de alimentos, como 

também o número de refeições, verificando assim, a necessidade de políticas 

públicas que ofereçam ações educativas e favoreçam o acesso aos alimentos e sua 

aquisição.  

 No entanto, atenções devem ser destinadas também aos idosos (≥ 75 anos)  

em relação à ingestão de líquidos (≤ 5 copos/dia), costume de não comprar alimentos 

e de não  preparar refeição quente e àqueles do sexo masculino em relação à ingestão 

de produtos lácteos (<1 vez/dia), frutas ou verduras (<2 vezes/dia), bebida alcoólica e  
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costume de não preparar  refeição quente, os quais se associaram positivamente à 

estes comportamentos. 

 O arranjo domiciliar também é uma condição importante, uma vez que a 

ingestão de alimentos se associou ao estado marital, no entanto, esta associação não 

foi encontrada em relação à companhia no domicilio. Idosos separados e solteiros se 

associaram positivamente a ingestão de carne, peixe ou aves (<3 vezes/semana); e 

apenas os separados à ingestão de ovos, feijão ou lentilhas (<1 vez/semana) e frutas 

ou verduras (<2 vezes/dia). No entanto, em relação ao preparo e compra de 

alimentos, idosos que viviam sozinhos se associaram negativamente ao costume de 

não preparar refeição quente e de não comprar alimentos, sendo esta última 

associação encontrada também entre idosos separados. 

 Torna-se relevante considerar ainda os costumes e crenças agregados aos 

modos de vida destes idosos, uma vez que houve associação positiva entre vida no 

campo durante infância ou adolescência e ingestão de líquidos (≤ 5 copos/dia); outras 

religiões e costume de não comprar alimentos; nacionalidade estrangeira e ovos, 

feijão ou lentilhas (<1 vez/semana), a qual se associou negativamente a ingestão de 

produtos lácteos (<1vez/dia) e frutas ou verduras (<2 vezes/dia); houve também 

associação negativa entre religião evangélica e ingestão de bebida alcoólica, sendo 

relevante, no entanto, ressaltar a necessidade de estudos longitudinais que possam 

esclarecer estas questões. 
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Anexo 1 – Aprovação do Estudo SABE, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Saúde Pública/USP – COEP  

 



121 
 

 

Anexo 2 – Aprovação do Estudo SABE, pela Comissão Nacional de Ética em 
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Anexo 3 – Aprovação do presente estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
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Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Estudo SABE 2000. 
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Anexo 5 – Autorização para utilização do banco de dados do Estudo SABE  
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Anexo 6 – Parte do questionário do Estudo SABE, com destaque para as questões 

que foram utilizadas nesta pesquisa.  
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