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Na face do velho  

as rugas são letras, 

palavras escritas na carne, 

abecedário do viver. 

 

Na face do jovem  

o frescor da pele 

e o brilho dos olhos  

são dúvidas 

 

Nas mãos entrelaçadas  

de ambos, 

o velho tempo 

funde-se ao novo, 

e as falas silenciadas 

explodem. 

 

Conceição Evaristo, 2008 

 



RESUMO 
 

 
ARAUJO, T.A. Mudança do peso corporal de idosos no período de 2000 a 2010  
Estudo SABE. 2019. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde 
Pública. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
  

Introdução: A verificação periódica do peso corporal (PC), e as mudanças ocorridas 
ao longo do tempo, embora pouco realizada, é essencial no cuidado em saúde de 
idosos. A promoção do PC estável dependerá, pois, do conhecimento de fatores que 
levam tanto ao ganho como a perda de PC na velhice. Objetivos: avaliar as 
trajetórias de mudança de PC e os fatores relacionados à diminuição ou aumento do 
PC em idosos, no período de seguimento de 10 anos. Métodos: Essa pesquisa é 
parte do Estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento), longitudinal de 
múltiplas coortes, com inclusão de dados da primeira onda iniciada em 2000 e 
reavaliada em 2006 e 2010: composta por uma amostra probabilística de indivíduos 
com idade ≥60anos (n=571). Mudanças no índice de massa corporal (IMC) <-5% 
foram consideradas como diminuição no PC e >5% como aumento do PC. Realizou-
se modelo de regressão logística múltipla e modelo de regressão linear de efeitos 
mistos para avaliar longitudinalmente os fatores associados à mudança de PC, e a 
relação da perda ou ganho com a mortalidade. Resultados: em média o IMC 
aumentou até os 65 anos e diminuiu após os 75 anos. Na segunda avaliação, em 
2006, 34,00% dos participantes diminuíram o PC, e 18,22% aumentaram. Já em 
2010 apenas 12,49% dos participantes diminuíram (PC) enquanto quase 40% 
ganharam. Ao longo dos dez anos, foram associados ao aumento do PC a idade 
(p<0,001), o consumo de álcool (p<0,05), ter duas ou mais doenças crônicas 
(p<0,001) e a inatividade física (p<0,001); a diminuição de PC associou-se ao 
tabagismo (p<0,05), sexo masculino (p<0,001) e relato de diminuição de ingestão no 
último mês (p<0,001); a mortalidade foi associada a diminuição de PC (p<0,001). 
Especificamente em 2006, o relato de perda, não intencional, de >3kg (RR: 3,67; 
p<0,001) foi um fator de risco para diminuição de PC. E em 2010 foram fatores de 
risco à diminuição de PC, duas ou mais doenças crônicas (RR: 2,28; p<0,05), 
internação (RR: 3,82; p<0,001), saúde auto avaliada como má (RR: 4,30; p<0,01), 
diabetes (RR: 1,94; p<0,05), dificuldade de fazer compras (RR: 3,09; p<0,001), 
relato de diminuição de ingestão ((RR: 3,66; p<0,05), relato de perda, >3kg (RR: 
3,37; p<0,001) e dificuldade de mastigar comidas duras (RR: 2,09; p<0,05); o 
consumo de álcool (RR:0,42; p<0,05) foi um fator protetor à diminuição do PC; e o 
relato de perda de peso (>3kg) não intencional (RR:0,46; p<0,05) e a dificuldade de 
engolir bem (RR: 0,44; p<0,05) foram fatores de proteção para o ganho de PC ao 
longo dos anos avaliados. Conclusão: a diminuição de PC, associada à 
mortalidade, ocorreu principalmente em idosos mais longevos. Por outro lado, o 
ganho de PC aumentou entre os anos avaliados. Fatores clínicos, funcionais e de 
estilo de vida estiveram relacionados a mudança de peso corporal. O monitoramento 
e prevenção de mudanças do peso corporal de idosos deve fazer parte da rotina de 
cuidados em saúde. A investigação das consequências da obesidade no 
envelhecimento é um dos desafios de estudos adicionais. 
 
Descritores: mudança de peso corporal; perda de peso corporal; ganho de peso 
corporal; idoso; Estudo SABE.   



ABSTRACT 
 
 

ARAUJO, T.A. Body weight change in the older adults from 2000 to 2010 SABE 
Study. 2019. Thesis - Faculdade de Saúde Pública. Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2019. 

 
Introduction. Checking body weight periodically as well as changes occurred 
through time, although not performed often enough, is essential to take care of the 
elderly health. The promotion of a stable body weight will depends on factors that 
leads to body weight increase and its decrease as well. Objectives: To evaluate 
body weight trajectories of change and the factors that lead to body weight increase 
or decrease in a ten years period. Methods: This research is part of the SABE 
(Health, Welfare, and Aging) study, which is longitudinal with several cohorts, and 
included data of the first wave that began in 2000 and was re-evaluated in 2006 and 
2010: Composed of a probabilistic sample of individuals who were 60 years old or 
older. (n=571). Changes in body mass index: <5% was considered body weight 
decrease and >5% was considered body weight increase. A multiple logistic 
regression model and mixed effect linear regression model were used to evaluate 
longitudinally the factors related to body weight change and its relationship with 
mortality. Results: In average, the body mass index increased until 65 years and 
diminished after 75 years. In the second evaluation, in 2006, 34% of the participants 
diminished their body weight and 18% increased it. However, in 2010 just 12, 5% of 
the participants decreased their body weight while 40% increased it. In ten years, 
many factors were associated with the body mass increase, such as age (p<0,001), 
alcohol consumption (p<0,05), having two or more chronic diseases (p<0,001) and 
physical activity (p<0,001); body mass decrease was associated with cigarette 
smoking (p<0,05), male sex (p<0,001) and reporting reduced ingestion in the 
previous month (p<0,001); mortality was associated with body weight decrease 
(p<0,001). Specifically in 2006, reporting more than >3kg (RR: 3,67; p<0,001) loss 
was a risk factor for decreasing body weight. And in 2010 the risk factors for body 
weight loss were two or more chronic diseases (RR: 2,28; p<0,05), being admitted to 
the hospital (RR: 3,82; p<0,001), health status being self-evaluated as bad (RR: 4,30; 
p<0,01), diabetes (RR: 1,94; p<0,05), difficulties to go shopping (RR: 3,09; p<0,001), 
reporting ingestion decrease ((RR: 3,66; p<0,05), reporting losing more than >3kg 
(RR: 3,37; p<0,001) and difficulties to chew food (RR: 2,09; p<0,05); alcohol 
consumption (RR:0,42; p<0,05) was a protective factor to body weight loss; and 
reporting unintentional weight loss (>3kg) (RR:0,46; p<0,05) and difficulties to 
swallow (RR: 0,44; p<0,05) were protective factors for body weigh increase along the 
years which were evaluated. Conclusion: body weight loss, linked with higher 
morality, was associated with older elderly subjects. On the other hand, body weight 
gain increased in the period that was analyzed. Clinical factors and lifestyle were 
related to body weight change. Monitoring and preventing body weight changes 
among elderly patients should be part of routine health care. The investigation of 
obesity consequences in the aging process is one of the challenges of academic 
studies.  
 
Keywords: body weight change; body weight loss; body weight gain; older adult; 
SABE Study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A partir da segunda metade do século 20 a sobrevivência democratizou-se 

em grande parte das nações do mundo, inclusive nos países em desenvolvimento 

(DAHl et al., 2013; Doll et al, 2016). Nestes locais, a população com 60 anos ou mais 

deverá aumentar de 554 milhões em 2013 para cerca de 1,6 bilhões em 2050 e 

representará 80% da população idosa mundial (CHATTERJI et al., 2015). No Brasil, 

idosos atualmente representam o grupo etário de maior crescimento (DE MARCHI et 

al., 2008) e a partir de 2030 o único grupo populacional que deverá crescer será o 

de 45 anos ou mais (CAMARANO, 2014).  

Lamentavelmente, nestes locais o aumento desta população aconteceu em 

um ritmo mais acelerado que o crescimento econômico e social (HOSKINS et al., 

2005). Pois, embora o envelhecimento populacional geralmente indique melhores 

condições de vida, em países em desenvolvimento aceleradas mudanças na 

estrutura da população também foram acompanhadas pela permanência de 

problemas sociais como a pobreza e o analfabetismo, além do aumento das 

doenças crônicas (SUZMAN et al., 2015). A rápida urbanização, modernização, 

globalização e mudanças dos fatores de risco e estilos de vida também contribuiu 

para o pior status de saúde nessas regiões (CHATTERJI et al., 2015).   

TOPP e col. (2004) destacam que idosos de hoje são os sobreviventes de 

diversas doenças transmissíveis, porém, grande parte não praticou atividade física 

regular, consumiu poucas frutas, verduras e legumes e consequentemente adquiriu 

sobrepeso. Desta forma, nas décadas seguintes, muitos evoluíram para quadros de  
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insuficiência cardíaca, doença coronariana, cerebrovascular e complicações do 

diabetes. E muitos idosos sedentários e com sobrepeso ainda desenvolveram 

osteoartrose da coluna lombar, joelho e quadril, além de sofrerem dor crônica 

(CHAIMOWICZ, 2016). 

É fato que ao longo da vida ocorrem várias modificações nos processos 

biológicos (COMFORT, 1964). Mas, embora o envelhecimento seja caracterizado 

por alterações previsíveis, progressivas, associadas ao aumento da suscetibilidade 

para muitas doenças, este não é um processo uniforme entre as pessoas 

(JAFARINASABIAN et al., 2017).   

Em relação ao peso corporal (PC), por exemplo, o padrão geral de mudança 

ao longo da vida demonstra que o PC aumenta até aproximadamente os 60 anos e 

depois diminui (SEIDELL e VISSCHER, 2000). Apesar disso, episódios de perda ou 

ganho de PC são mais comuns em idosos do que se imaginava (LEE et al., 2005), o 

que poderá afetar consideravelmente a função física e saúde no final da vida 

(ARNOLD et al., 2010). Uma série de estudos revelou que a perda de PC no final da 

vida está associada a muitos desfechos indesejáveis (HAYS e ROBERTS, 2006), 

como função física prejudicada (REINDERS et al., 2015) e pior qualidade vida (SO, 

2018). O ganho de PC também pode contribuir para perda de funcionalidade (ALLEY 

et al., 2010, CORONA et al., 2012, ANDRADE et al., 2013).  

Em estudos populacionais, a avaliação do PC geralmente é realizada por 

meio do IMC (Índice de Massa Corporal) o qual também relaciona a altura do 

avaliado. Dados indicam que a associação entre IMC e sobrevida pode ser 

impulsionada pelas alterações no PC (CHENG et al., 2015), por exemplo, o IMC 

baixo pode ser simplesmente um sintoma de perda de IMC relacionada à doença -  
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sendo a própria perda do IMC o melhor indicador do risco de mortalidade (DAHL et 

al., 2013).  

 Além disso, a variação de PC não é igualmente observada em todas as 

idades e posições socioeconômicas, e depende de inúmeros fatores que englobam 

características psicossociais e estilo de vida (DAHL et al., 2013; DAHL et al., 2014). 

Diversas alterações dos processos fisiológicos do corpo envelhecido também 

resultam em substanciais mudanças na composição e consequentemente no 

fenótipo corporal dos mais velhos (JAFARINASABIAN et al., 2017). 

1.1 ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS 

Dieta e estilo de vida, juntamente com a manutenção de um PC saudável são 

importantes na proteção da saúde para todas as faixas etárias, mas são cruciais 

para o envelhecimento saudável (LESLIE e HANKEY, 2015). A manutenção de um 

bom estado nutricional tem implicações significativas para a saúde e o bem-estar, 

retarda e reduz o risco de desenvolver doenças, mantem a independência funcional 

e autonomia (REINDERS et al., 2015; HAUGSGJERD et al., 2017).  

O baixo peso/desnutrição de idosos sempre foi uma preocupação, devido a 

relação deste estado nutricional com a capacidade física e o tempo de vida 

(REINDERS et al., 2015; HAUGSGJERD et al., 2017). Evidências demonstram que 

idosos são mais vulneráveis à desnutrição, associada a um aumento do risco de 

agravos a saúde (CAMINA-MARTIN et al., 2015). Aumento na ocorrência das 

quedas, vulnerabilidade à infecção, perda de mobilidade, má cicatrização de feridas 

e confusão também são algumas das consequências relatadas da desnutrição no 

envelhecimento (MURPHY et al., 2014).    .  
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Mas, embora a desnutrição possa ser considerada um risco maior para a 

saúde em pessoas idosas, a obesidade também aumenta o risco de diabetes, 

hipertensão e doenças cardiovasculares (KOPELMAN, 2000). Em contraste com as 

décadas anteriores, quando a obesidade foi menos comum (WILLIAMSON, 1993; 

STENHOLM et al., 2010; HAN et al., 2011), evidências atuais indicam o aumento na 

prevalência de sobrepeso e obesidade naqueles com mais de 65 anos (CETIN e 

NASR, 2014; LESLIE e HANKEY, 2015; AFSHIN et al., 2017).   

Faixas de peso normal e o limiar de IMC com excesso de peso, no entanto, 

podem apresentar distintos desfechos na saúde dos mais velhos (BARKOUKIS, 

2016). Por exemplo, um risco menor de mortalidade tem sido visto em várias 

revisões sistemáticas com idosos da comunidade na faixa de IMC com excesso de 

peso (CETIN e NASR, 2014; WINTER et al., 2014; WU et al., 2014).  A associação 

entre o IMC e a mortalidade por todas as causas em adultos com 65 anos ou mais é 

observada como uma curva em forma de U com o ápice da curva entre 24,0 e 

30,9kg/m 2  (FLEGAL et al., 2013; CAO, 2015).  A vantagem de estar acima do peso 

pode ser explicada pelo fato de que a massa gorda armazena energia que pode ser 

usada durante o balanço energético negativo (DAHL et al., 2013).  

Alguns autores ainda defendem que para aqueles com doença cardiovascular 

o risco relativo de morte associada com excesso de adiposidade é menor 

(STEVENS et al., 1998; LAVIE et al., 2015). Essa condição tem sido vastamente 

debatida na literatura atual e é denominada de paradoxo da obesidade (LAVIE et al., 

2015). Porém, tais circunstâncias podem ser causadas pela causalidade reversa 

quando na presença de condições que levam tanto a perda de PC como a 

mortalidade, a exemplo do tabagismo e diabetes (PRESTON e STOKES, 2014).  
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Por esse motivo, alguns autores defendem que o uso das faixas de 

classificação de IMC da OMS para avaliação do estado nutricional e de saúde em 

populações mais velhas não é adequado (WU et al., 2014). Já que não levam em 

consideração a significativa variabilidade nas alterações funcionais e metabólicas 

associadas ao envelhecimento (WINTER et al., 2014; BARKOUKIS, 2016). E 

embora LIPSCHITZ (1994)1 ou a OPAS – Organização Pan Americana de Saúde 

(SALUD, 2001)2 tenham alternativas para definição do IMC de idosos, ainda não há 

consenso sobre estes valores (ZAMBONI et al., 2005; DAHL et al., 2013).  

Assim, enquanto a classificação do IMC de idosos não é revisada, novas 

interpretações do IMC podem aumentar a compreensão do estado nutricional nesta 

faixa etária. Como a utilização do marcador mudança de IMC, em vez do próprio 

IMC, dado a já conhecida associação entre alterações do IMC e desfechos adversos 

na saúde dos mais idosos (ZAMBONI et al., 2005). DAHL e col. (2013) enfatizam 

que médicos deveriam registrar e dar mais atenção às mudanças no IMC, bem como 

ao valor do IMC em si, já que o IMC estável pode ser um indicador de boa saúde na 

velhice. 

 

1.2 ALTERAÇÕES RELACIONADAS AO PESO CORPORAL 

Em geral, o envelhecimento é marcado por mudanças na composição 

corporal, como aumento da massa gorda (ANDRADE et al., 2013), perda de massa 

muscular e força (ALLEY et al., 2010; ILICH et al., 2014), além de declínios na  

                                                           
1 IMC < 22kg/m² - baixo peso;  IMC entre 22kg/m² e 27kg/m² - eutrofia; IMC >27kg/m² - sobrepeso.  
 
2 IMC <23 kg/m² - baixo peso; IMC entre 23 kg/m² e 28 kg/m² - eutrofia; IMC entre 28 kg/m² e 30 kg/m² - 
sobrepeso;  IMC >30 kg/m² - obesidade. 
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estatura, alterações ósseas (JAFARINASABIAN et al., 2017) e redução do conteúdo 

de água corpórea (NAJAS et al., 2016). E ainda há diminuições na taxa metabólica 

basal (ST-ONGE e GALLAGHER, 2010).  

Por volta dos 25 anos já são observadas modificações na composição 

corporal (NAJAS et al., 2016). A gordura corporal começa gradualmente a aumentar 

entre 20-25 anos de idade, até cerca de 65 anos (HUNTER et al., 2010). Maior 

distribuição de gordura central também é comum e leva a aumentos progressivos do 

IMC e gordura corporal total (JAHANGIR et al., 2014; KITAMURA et al., 2014).  Além 

disso, em média, a massa muscular diminui com a idade, e mesmo em pessoas 

idosas com PC estável, o músculo é substituído pela gordura ao longo do tempo 

(HENRY, 2000).  

A massa muscular atinge o pico com a idade aproximada de 30 anos e depois 

diminui gradualmente (JAFARINASABIAN et al., 2017). Há cerca de 20-40% de 

redução na massa muscular aos 70 anos, podendo levar à sarcopenia (KALYANI et 

al., 2014). A dinapenia, relacionada a perda de força muscular, não necessariamente 

é acompanhada de perda de massa muscular (CLARK e MANINI, 2008). Esses 

declínios são ainda mais pronunciados em mulheres (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

O declínio da altura inicia-se por volta dos 40 anos e torna-se mais acentuado 

com o avançar da idade (PERISSINOTTO et al., 2002). É causado pelo 

achatamento das vértebras, redução dos discos intervertebrais, cifose dorsal, 

escoliose, arqueamento dos membros inferiores e/ou achatamento do arco plantar 

(SAMPAIO, 2004). Em estudo de PERISSINOTTO e col. (2002) observou-se 

decréscimo de 2cm/década a 3cm/década, enquanto que o Euronut Seneca Study 

quantificou uma diminuição na altura de 1cm a 2cm em 4 anos (SAMPAIO, 2004).  
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A densidade mineral óssea declina com a idade a partir dos 50 anos. 

Mulheres podem perder até 20% da massa óssea durante os 5 a 7 anos após a 

menopausa. Depois disso, a perda continua a uma taxa de 0,5 a 1% ao ano. A perda 

de massa óssea em homens geralmente começa mais tarde, e persiste em cerca de 

0,5 a 1% ao ano  (JAFARINASABIAN et al., 2017). 

A diminuição da água intracelular (NAJAS et al, 2016), menor percepção da 

sede (SERAFIM, 2016) e diminuição da secreção do hormônio antidiurético noturno 

(FRANGESKOU et al., 2015) estão relacionadas à desidratação na velhice. Além 

disso, a redução da água total corporal em conjunto com a percepção diminuída de 

sede e menor capacidade de reter água podem culminar em distúrbios 

hidroeletrolíticos entre idosos (SERAFIM, 2016). 

As diminuições da massa corporal magra e da água corporal total, 

acompanhadas por um aumento da gordura corporal, são as mudanças mais 

relevantes que levam a uma redução da taxa metabólica basal (ELMADFA e 

MEYER, 2008). Segundo ST-ONGE e GALLAGHER (2010) há um decréscimo de 5 

a 25% na taxa metabólica basal (em repouso), levando, mais notavelmente, ao 

ganho de PC e gordura corporal, mesmo com a ingestão dietética inalterada 

(energia) e hábitos de exercício.  

Estudos desenvolvidos junto a humanos e animais também indicam que 

idosos têm uma dificuldade de manter a regulação energética e consequentemente 

controlar a ingestão, saciedade e em última instância o PC. As causas dessa 

desregulação energética ainda não são bem compreendidas, em grande parte 

porque os mecanismos subjacentes à regulação de energia bem sucedida em 

qualquer idade não são totalmente compreendidos (ROBERTS, 2000).  
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Em jovens, geralmente, é aceito que existem múltiplos mecanismos de 

sobreposição para regular o equilíbrio energético, sendo a fome e a saciedade 

controladas de forma periférica e central por vários sistemas (ROBERTS e 

ROSENBERG, 2006). A figura 1 resume os mecanismos envolvidos na 

desregulação energética no envelhecimento, em que há uma taxa de absorção 

retardada devido ao aumento da concentração de colecistocinina-CCK, e aumento 

nos níveis de leptina e insulina e diminuição nos níveis de grelina (ROBERTS e 

ROSENBERG, 2006).  

Figura 1 - Resumo dos mecanismos envolvidos na desregulação energética 
ocorrida no envelhecimento. Adaptado de ROBERTS e ROSENBERG (2006) 
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A diminuição da capacidade fisiológica de preservar os mecanismos 

homeostáticos que governam a fome e a saciedade, e ajuda a manter o PC 

constante pode, por sua vez, acarreta na incapacidade de manter o peso estável 

(ROBERTS, 2000).  E em conjunto com fatores ambientais, de estilo de vida e até 

diferenças geográficas e étnicas podem impulsionar mudanças de PC entre idosos 

(WOO et al., 2001). 

  

1.3 MUDANÇA DE IMC/PESO CORPORAL 

Mudanças no PC é o resultado de desequilíbrios entre a energia derivada dos 

alimentos e a energia gasta para manter a vida e realizar o trabalho físico (CHOW e 

HALL, 2008). A princípio, alterações da dieta resultam em adaptações de gasto de 

energia, seleção de combustíveis e vários fluxos metabólicos - por exemplo, lipólise, 

lipogênese, gliconeogênese, cetogênese, turnover de proteína (HALL, 2010). Em 

última instância, porém, essas variações na dieta dão origem a mudanças de PC e 

composição - em uma escala de tempo de dias e anos (CHOW e HALL, 2008; HALL, 

2010). 

 

1.3.1 Diminuição de peso corporal 

Estudos transversais e longitudinais apontam que a redução de PC associada 

ao envelhecimento, em geral, resulta da perda de massa magra, incluindo massa 

muscular e massa óssea (DZIURA et al., 2004) além de água (HODAK e VERBALIS, 

2005). Apetite diminuído secundário a algumas doenças crônicas e/ou má dentição, 

alterações no paladar/olfato, problemas de deglutição e insegurança alimentar 
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também acarretam menor consumo alimentar e perda de PC ao longo do tempo 

(INSTITUTE of MEDICINE FOOD, 2010; VAN DER ZANDEN et al., 2014).  

Fatores psicossociais como depressão, luto, apatia, distúrbios do humor, 

isolamento social, pobreza, também foram associados à perda de PC em idosos 

(STAJKOVIC et al., 2011; DE BOER et al., 2013; MALAFARINA et al., 2013).  Em 

pesquisa que avaliou 1200 idosos com idade ≥65 anos, tanto o isolamento social 

(Lubben Social Network Scale) como a solidão (Jong-Gierveld Loneliness Scale) foi 

independentemente associado com um maior risco de desnutrição (Mini-Nutritional 

Assessment)  (BOULOS et al., 2016). 

A relação de preditores demográficos com a perda de PC foi investigada em 

idosos nos EUA (Health and Retirement Study - HRS; n=3398) e no Reino Unido 

(English Longitudinal Study of Ageing - ELSA; n=998). Ser do sexo feminino e mais 

obeso (IMC ≥35 kg/m2) previu a perda de PC no HRS, tendências semelhantes 

foram observadas no ELSA. Por outro lado, nem a educação ou mesmo a etnia 

previu a perda de PC em qualquer coorte (JACKSON et al., 2014). 

Embora comum, a perda de PC entre idosos está associada a muitos 

desfechos indesejáveis (HAYS e ROBERTS, 2006), como função física prejudicada 

(REINDERS et al., 2015), pior qualidade vida (SO, 2018) e até maior mortalidade 

(HAUGSGJERD et al., 2017). Em estudo longitudinal (Invecchiare in Chianti Study) 

com indivíduos com ≥60 anos (n=1.025) maior declínio no IMC “tendia” estar 

associado com o aumento da multimorbidade; além disso, dados também revelaram 

que o IMC diminuiu a uma taxa de 0,05kg/m² por ano independente da idade, sexo e 

nível educacional (FABBRI et al., 2015).  
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Em recente estudo realizado na Coreia do Sul, dentre os 25.533 indivíduos 

avaliados (idade ≥75anos) a perda de PC não intencional foi associada com menor 

qualidade de vida relacionada a saúde (avaliada por meio do instrumento EuroQoL-

5D), com menores escores nas subdimensões de mobilidade, dor/desconforto, 

atividades habituais e auto cuidado, enquanto perda intencional de PC foi associada 

significativamente a escores mais baixos para ansiedade/depressão (SO, 2018). E 

em avaliação com 1.044 mulheres e 931 homens com idades entre 70 e 79anos a 

perda de PC também foi relacionada à maior incapacidade de mobilidade (MURPHY 

et al., 2014). 

Por outro lado, alguns autores discutem os benefícios da diminuição de PC na 

velhice principalmente entre obesos. Em estudo de intervenção, randomizado 

realizado por PREHN e col. (2016) conclui-se que aqueles que perderam PC tiveram 

melhora da memória de reconhecimento, acompanhado por aumento do volume de 

massa cinzenta no giro frontal inferior e no hipocampo. ALLEY e col. (2010), no 

entanto, ressaltam que ainda é necessário o desenvolvimento de uma base de 

conhecimento abordando a eficácia e segurança da perda de PC em idosos. 

 

1.3.2 Aumento de peso corporal 

Durante toda a vida uma interação entre fatores genéticos, ambientais e 

psicossociais atuam através dos mediadores fisiológicos do consumo e do gasto 

energético e contribuem para o ganho de PC (KOPELMAN, 2000). Para PRENTICE 

(2006), apesar de não habitual, o ganho de PC na velhice pode ser resultado de 

estilos de vida fisicamente inativos e pressões ambientais que levam ao consumo 

excessivo de alimentos.  



Introdução | 26 

Em estudo que avaliou 2.406 homens e mulheres negros e brancos, com 

idade entre 70 e 79 anos, observou-se que o humor deprimido previu o ganho de PC 

ao longo de três anos (KOSTER et al., 2010). No estudo de CHUNG e col. (2009) o 

ganho de PC ocorreu entre pessoas que já estavam acima do peso e entre os mais 

pobres que anteriormente trabalhavam com ocupações fisicamente exigentes. 

WILLIAMS e WOOD (2006) alertam, ainda, que o ganho de PC relacionado à idade 

ocorre mesmo entre indivíduos mais ativos quando exercício é constante.  

GOMERSALL e col (2014) também enfatizam que enquanto os determinantes 

do ganho de PC se relacionam com o consumo e gasto de energia,  

comportamentos que explicam o balanço de energia (comer, sentar e mover) são 

fortemente determinados pelo estágio de vida - circunstâncias sociais e ocupação, 

assim como por atributos psicológicos como atitudes frente à atividade e dieta. 

No estudo de GUERRA e col. (2015), em acompanhamento por cinco anos, 

avaliou-se os determinantes sociodemográficos e comportamentais do ganho de PC 

na população suíça (n=4.469; 53,0% mulheres), com idades entre 35 e 75 anos 

(12,5%; ≥65anos). Dados revelaram associação entre o tabagismo atual e 

dificuldades financeiras (indicados por receber ajuda social) com aumento do PC ao 

longo do acompanhamento. Por outro lado, viver com um companheiro, ser mais 

velho ou fisicamente ativo era fatores protetores contra o ganho de PC.  

Mudanças hormonais ocorridas no período do climatério também podem 

contribuir para o ganho de PC entre as mulheres (SENECHAL et al., 2011). Em 

revisão que buscou avaliar o impacto da transição da menopausa no PC na  

composição corporal, os autores encontraram que enquanto o ganho de PC em si 

não pode ser atribuído à transição da menopausa, mudanças no ambiente hormonal 



Introdução | 27 

na menopausa estão associadas a um aumento da gordura corporal total e gordura 

abdominal (DAVIS et al., 2012).  

Outros fatores também foram associados ao ganho de PC apenas em 

mulheres. Estudo que avaliou a relação de sintomas depressivos com as mudanças 

no PC concluiu que mulheres que experimentaram sintomas depressivos, 

especificamente afeto depressivo, ganharam mais PC na vida adulta do que as 

mulheres que não experimentaram tais sintomas. Enquanto o padrão oposto surgiu 

para os homens. Essa diferença entre os sexos os autores atribuíram a expressões 

comportamentais mais comuns de depressão entre mulheres que são fatores de 

risco para o ganho de PC como comer em excesso e inatividade física (SUTIN e 

ZONDERMAN, 2012).  

Por outro lado, de acordo com DAHL e col. (2014) fatores associados a um 

aumento do PC na meia-idade podem não ser associados a um aumento do PC 

após os 65 anos de idade, indicando que as causas e consequências da mudança 

no PC diferem ao longo da vida e as recomendações atuais de saúde precisam ser 

ajustadas de acordo. Segundo ZHENG (2013), por exemplo, o ganho de PC ou 

redistribuição de gordura na velhice pode conferir riscos à saúde, como maior 

mortalidade e declínio funcional. ALLEY e col. (2010) e ANDRADE e col. (2013) 

corroboram com essa afirmação, para esses autores a obesidade é claramente 

associada com a perda de funcionalidade entre idosos. 
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1.3.3 A investigação da mudança de peso corporal em idosos 

Embora indícios apontem para piores resultados quando ocorre a perda de 

PC ( AUYEUNG et al., 2010; WIJNHOVEn et al., 2014), principalmente quando não 

há intencionalidade (WANNAMETHEE et al., 2005; BEAVERS et al., 2013), 

desfechos indesejáveis também já foram relacionados ao ganho de PC na velhice 

(STEVENS et al., 1998; LEE et al., 2005; AUYEUNG et al., 2010; ; BEAVERS et al., 

2013; JAHANGIR et al., 2014; FABBRI et al., 2015).  

Reconhece-se cada vez mais que mudanças no PC e na composição corporal 

com a idade estão fortemente relacionadas ao pior estado de saúde e capacidade 

física (ALLEY et al,  2010). Por esse motivo, diversos autores salientam a 

importância do acompanhamento do histórico de PC e recomendação para 

manutenção do PC (ou peso estável) como um fator de proteção à saúde de idosos 

(ARNOLD et al., 2010; ANDRADE et al., 2013; JAHANGIR et al., 2014; CHENG et 

al., 2015; SO et al., 2018). 

Desde 1991, BOUCHARD (1991) alertava sobre os riscos da alteração de PC 

em idosos, na época o autor já questionava se a variação de PC aumentaria o risco 

de diabetes, hipertensão, hiperlipidemia ou até mesmo de morte. Ressaltava ainda 

que este é um problema complexo que não é facilmente investigado em populações 

humanas, uma vez que exige medições periódicas do PC, avaliação de todos os 

fatores de risco conhecidos para os vários resultados, controle para as variáveis 

concomitantes e garantia de que os estados de doença não são eles próprios 

responsáveis pelo efeito “sanfona”. 
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Quase vinte anos depois, em 2010, como demonstrado por ALLEY e col. 

(2010) o tema ainda era debatido e relatado como uma lacuna no conhecimento. 

Esses autores relataram sobre um grupo de trabalho que se reuniu na Itália para 

discutir sobre as causas e consequências de alterações no PC e composição 

corporal ao longo do processo de envelhecimento, o qual identificou a necessidade 

de estudos que avancem na compreensão do efeito das alterações do PC na saúde, 

função e qualidade de vida em pessoas idosas.  

Já em 2015, em meta-análise realizada por CHENG e col. (2015) enfatizou-se 

que melhorar a compreensão do impacto da mudança de PC sobre a longevidade é 

crucial tanto a saúde pública quanto para clínicos. Assim, um passo importante no 

desenvolvimento de estratégias adequadas para prevenção de alterações no PC é 

elucidar os padrões dessa mudança (ARNOLD et al., 2010). Principalmente em 

termos de incidência, fatores de risco contribuintes e trajetórias de perda ou ganho 

de PC ao longo do tempo (LEE et al., 2005; COQUEIRO et al., 2009).  

Especialmente em países em desenvolvimento/latino-americanos, a exemplo do 

Brasil (ANDRADE et al., 2013), em que poucos estudos longitudinais sobre a saúde 

de idosos são realizados (SUZMAN et al., 2015). 

Nesse sentido, com objetivo de traçar o perfil das condições de vida e saúde 

da população idosa na América Latina e Caribe iniciou-se no ano de 2000 o inquérito 

sobre Saúde, Bem-estar e Envelhecimento – SABE. Proposto e coordenado pela 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) caracterizou-se como um inquérito 

multicêntrico, epidemiológico e de base domiciliar (LEBRÃO e LAURENTI, 2005).  
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1.4 ESTUDO SABE  

O inquérito sobre Saúde, Bem-estar e Envelhecimento – SABE iniciou-se em 

sete centros urbanos da América Latina e Caribe (Buenos Aires - Argentina, Havana 

– Cuba, Montevidéu – Uruguai, Bridgetown - Barbados, Cidade do México – México, 

Santiago - Chile e São Paulo - Brasil) no ano de 2000. Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha dos países dentre outros fatores, buscou representar as taxas de 

velocidade de envelhecimento médias para altas ocorridas na região: Argentina, 

Cuba, Uruguai e Barbados (velocidade do processo de envelhecimento comparável 

às regiões industrializadas), México e Chile (velocidade do processo de 

envelhecimento havia começado a ganhar força recentemente) e Brasil (processo de 

envelhecimento iria ocorrer mais rapidamente e pico seria em algumas décadas no 

futuro) (LEBRÃO e LAURENTI, 2005).  

Figura 2 - Centros Urbanos onde iniciaram e ocorreram o 
Estudo SABE em 2000. 
Fonte: http://www.fsp.usp.br/sabe/, acesso 15/05/2018 

 

http://www.fsp.usp.br/sabe/
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1.4.1 Delineamento do Estudo 

Previa-se a continuidade deste projeto, por isso o desenho amostral 

desenvolvido. Mas, embora isso não tenha acontecido em todas as localidades 

participantes, em São Paulo o estudo tornou-se um estudo longitudinal. Assim, 

idosos entrevistados em 2000 foram revisitados e reavaliados em 2006, 2010 e 

2015/2016 (não consideradas nesta pesquisa), denominada coorte A. 

E ainda foram incluídas e acompanhadas novas coortes de indivíduos com 

idade inicial de 60 a 64 anos (não incluídas nesta pesquisa), o que permitiu a 

verificação das modificações no padrão de envelhecimento entre diferentes 

gerações, denominadas coorte B (2006), coorte C (2010) e coorte D (2015/2016).  

Neste estudo foram considerados indivíduos da coorte A de 2000 a 2010. Figura 3 .   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Figura 3 - Coortes Estudo SABE. 
*Em vermelho - amostra avaliada neste trabalho 

 

* 
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1.4.2 Amostra e população do Estudo  

O estudo SABE envolve uma amostra probabilística de múltiplos estágios, 

representativa da comunidade de idosos de 60 anos ou mais residentes na cidade 

de São Paulo. Uma breve descrição deste processo de amostragem é descrito a 

seguir.  

Em um primeiro momento o tamanho inicial da amostra foi fixado em 1500, de 

acordo com o projeto inicial do Estudo (PALLONI, 1999), para este segmento 

corresponde a fração amostral de 0,0018, conforme os dados do Censo de 2000. 

Essa mesma fração foi aplicada a cada grupo etário e sexo, de modo a reproduzir a 

estratificação observada na população.  

A partir disso, conforme também previsto no projeto original, calculou-se o 

tamanho de uma sobre amostra para compensar a mortalidade dos grupos etários 

75-79 e 80 e+.  Esse cálculo resulta da multiplicação do valor de n para o sexo 

feminino, naqueles grupos, por 2,5. O resultado obtido foi também aplicado ao sexo 

masculino. O número total previsto na amostra resultou em 2230. 

De posse desses valores, foi calculado o número de domicílios necessários a 

serem visitados à fim de encontrar os membros da amostra, considerando a 

presença de um idoso a cada domicílio e uma taxa de resposta de 85%.  O valor 

encontrado foi 5882 domicílios. 

Em um segundo momento realizou-se o método de amostragem por 

conglomerados, em dois estágios. Em que no primeiro estágio a unidade sorteada 

foi o Setor Censitário e no segundo estágio a unidade foi o endereço. O sorteio dos 

domicílios foi realizado com Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT). 
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Assim a amostra final resultou em n=2143.  Foram calculados os pesos 

amostrais para levar em conta os efeitos do delineamento, as ausências de resposta 

e a estratificação à posteriori garantindo assim a representatividade por sexo e idade 

na amostra expandida.  

Em 2006 e 2010 os indivíduos iniciantes em 2000 foram revisitados e 

reavaliados. Mas, devido a mortes, recusas, indivíduos não localizados ou que 

mudaram de endereço, todos aqueles que iniciaram em 2000 contabilizavam 1.115 

(em 2006) e 748 (em 2010) participantes. Figura 4.  

 

 

 

a347 dados antropométricos incompletos em 2000 
b79 dados antropométricos incompletos em 2006 
c90 dados antropométricos incompletos em 2010 
d63 indivíduos que participaram somente em 2000 e 2010 
 

SABE 2000a 

(n= 2.143) 

Perdas no período: 
649 mortes 
178 recusas 
139 não localizados 
51 mudaram de endereço 
11 institucionalizados 

 

SABE 2006b 

(n=1.115) 

SABE 2010c 

(N = 748)d 

Perdas no período: 
267mortes 
78 recusas 
40 não localizados 
35 mudaram de endereço 
10 institucionalizados 

 

Figura 4 – População total e perdas durante o período de 
seguimento do Estudo SABE, 2000 a 2010 
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1.4.3 Trabalho de campo 

Todas as entrevistas e avaliações foram realizadas por profissionais 

capacitados e treinados. O trabalho de campo contou com a participação de 

coordenadores, supervisores, entrevistadores e critico de entrevista, digitadores e 

profissionais de saúde como dentistas, nutricionistas e estudantes de nutrição 

(avaliação odontológica e avaliação antropométrica).  

No primeiro momento da execução da pesquisa os domicílios selecionados 

para a amostra foram visitados pelas entrevistadoras com a finalidade de localizar os 

moradores com 60 anos e mais, explicar os objetivos da pesquisa e realizar a 

entrevista. A entrevista era preenchida em um questionário especificamente 

construído para o Projeto SABE e contou com as seções descritas no quadro 1. 

 

   Quadro 1 - Aspectos avaliados no Estudo SABE, anos 2000, 2006 e 2010. 
 

Ano 2000 Anos 2006 e 2010 

Seção A Informações Pessoais Informações Pessoais 

Seção B Avaliação Cognitiva Avaliação Cognitiva 

Seção C Estado de Saúde Estado de Saúde 

Seção D Estado Funcional Estado Funcional 

Seção E Medicamentos Medicamentos 

Seção F Uso e Acesso a Serviços Uso e Acesso a Serviços 

Seção G Rede Apoio Familiar e Social Rede Apoio Familiar e Social 

Seção H História Laboral e Fonte de Receita História Laboral e Fonte de Receita 

Seção J Características da Moradia Características da Moradia 

Seção K Antropometria Antropometria 

Seção L Mobilidade e Flexibilidade Mobilidade e Flexibilidade 

Seção M -------- Maus Tratos 

Seção N ------- Cuidadores 
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Em outro momento a equipe responsável pela antropometria (seção K) 

retornava à residência para a realização das medidas e avaliação da mobilidade e 

flexibilidade (seção L). Em 2000 e 2006 a antropometria foi realizada antes da 

entrevista, já em 2010 a entrevista foi realizada em um primeiro momento – a fim de 

se evitar recusas. Buscava-se ainda o menor tempo possível entre a entrevista e a 

antropometria. 

Para controle da qualidade das entrevistas realizadas, os questionários 

devolvidos pelas entrevistadoras passavam por uma crítica de preenchimento e 

consistência inicial. As dúvidas ou inconsistências das entrevistas eram discutidas 

com as entrevistadoras, e quando necessário realizava-se novo contato com os 

idosos.  Após essa etapa o questionário era codificado e somente aí era digitado. 

Este trabalho apresenta a análise das mudanças ocorridas no peso corporal 

de participantes que iniciaram em 2000 e foram acompanhados até 2010. As 

trajetórias do IMC, e os fatores associados ao ganho ou perda de peso corporal de 

idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 



Objetivos | 37  

2 OBJETIVOS  

 

2.1 GERAL 

Avaliar as trajetórias de mudança do peso corporal e os fatores relacionados 

à diminuição ou aumento do peso corporal de idosos do Estudo SABE, em dez anos 

de seguimento.  

2.2 ESPECÍFICOS 

✓ Descrever as características sociodemográficas e econômicas, clínicas, 

funcionais e comportamentais dos participantes em 2000, 2006 e 2010. 

✓ Verificar a evolução do peso corporal de idosos paulistanos no período de 

2000 a 2010. 

✓ Verificar quais os fatores contribuíram para a perda ou ganho de peso 

corporal no período avaliado. 

 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODOS 
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3 MÉTODOS 

3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Nesta pesquisa foram incluídos todos os indivíduos que participaram da 

pesquisa em 2000 e que foram acompanhados nos anos de 2006 e 2010, 

perfazendo um total de 748 participantes. 

Foram excluídos aqueles que não tinham dados antropométricos completos: 

177 indivíduos (24% da amostra total), totalizando um total de 571 idosos avaliados 

e seguidos nos anos de 2000, 2006 e 2010. 

3.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

3.2.1 Variável dependente 

A variável dependente foi o IMC (kg/m2), calculado dividindo a massa corporal 

(em quilogramas), pelo quadrado de altura (em metros) e utilizado como variável 

contínua e categórica (quadro 2). O peso corporal foi medido por um entrevistador 

treinado, usando uma balança calibrada, e a altura foi medida usando um 

estadiômetro fixo em uma parede, com o indivíduo descalço vestindo roupas leves, 

segundo a padronização de FRISANCHO (1984).  

Considerou-se que o indivíduo mudou de PC, quando a diferença do IMC 

atual era igual e maior (ganhou PC) ou igual e menor (perdeu PC) do que 5% do 

último IMC avaliado, segundo STEVENS e col. ( 2006). Quadro 2. 

                   Quadro 2. Categorias da mudança de peso corporal – 
                   segundo mudança do IMC. 

Mudança de IMC 

 

<5% e >-5% Peso estável  

≥ -5% Perdeu PC 

≤ 5% Ganhou PC 
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↓ de apetite 

*Não avaliado 

Ajustado por 
sexo e idade 

Comportamentais 

Clínicos e funcionais 

Socioeconômicos  

e demográficos 

Desfecho 

 

Ganho de peso corporal 
 

↑  Ingestão 
alimentar 

↓ Gasto 
energético* 

 

↑ de massa 
gorda* 

 

Depressão 

Dificuldade de fazer 
compras, preparar uma 

refeição e comer sozinho 

 

 

Viuvez 
 

Morar sozinho 
 

Menor renda 
 

Baixa escolaridade 

Oferta alimentar além 
da necessidade 

energética* 
 

Acesso a alimentos 
de baixa qualidade 

nutricional* 

 
↓mobilidade* 

 

 

↓ Atividade 
física 

 

Menor ingestão alimentar 

 

Perda de peso corporal 
 

↓ de massa 
magra* 

Problemas 
dentários 

↑ Gasto 
energético* 

Menor acesso 
a alimentos* 

Saúde 
deteriorada/ 

Doenças 
 

Internação 

Figura 5 - Modelo esquemático dos fatores envolvidos na perda ou ganho de peso 
corporal no envelhecimento. 
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3.2.2 Variáveis independentes 

O modelo esquemático (figura 5) dos fatores envolvidos na perda ou ganho 

de PC no envelhecimento orientou a escolha das variáveis de exposição. Além 

disso, fizeram parte das análises apenas aquelas variáveis que podiam ser 

comparadas entre os anos avaliados. Ainda sim, para algumas delas ocorreram 

pequenas modificações em como se perguntava ou se respondia, acredita-se, 

porém, que nenhuma dessas modificações influenciou decisivamente nos 

resultados. A descrição e eventual modificação de cada variável independente são 

apresentadas a seguir.  

Sociodemográficas e econômicas  

Sexo 

Em todos os anos avaliados a definição do sexo foi realizada no início da 

entrevista e ainda havia uma confirmação por meio de um “filtro” no decorrer do 

questionário. 

Idade 

Quanto à idade, questionou-se em que ano o participante havia nascido e 

também quantos anos completos ele tinha. Em casos de inconsistência utilizou-se 

um documento de identificação para confirmação e considerou-se a data de 

nascimento disposta neste documento. Como idosos mais velhos em geral perdem 

mais PC, optou-se pela categorização de 60 a 74anos e ≥75anos. 
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Escolaridade 

Em relação à escolaridade perguntou-se qual a última série de que grau, o 

participante havia obtido aprovação. A partir deste grau calcularam-se os anos de 

estudo. A categorização deu-se devido a características proporcionais da amostra e 

também porque significavam períodos representativos do analfabetismo (nunca 

estudou), ensino fundamental (1 a 3 anos de estudo) e ensino médio, graduação e 

pós-graduação (≥ 4anos de estudo). 

Estado Civil 

A pergunta sobre o estado civil sofreu modificações ao longo dos anos, 

apresentada no quadro 3, apêndice A. Como em 2000 não havia as categorias 

amasiado e solteiro, essas opções foram excluídas. O que representou uma perda 

de 2,46% e 3,15% em 2006 e 1,05% e 4,02% em 2010, para amasiados e solteiros, 

respectivamente. Os participantes foram, então, divididos entre casados e não 

casados (divorciado, separado, viúvo). 

Raça/cor 

As opções de resposta de auto declaração da raça/cor também mudaram, 

quadro 3, apêndice A. As categorias foram divididas entre mestiço/ mulato/ pardo/ 

negro/ preto, brancos e outros (outros, indígenas e asiáticos) – pois, estes últimos, 

representaram uma parcela muito pequena da população avaliada. 

Renda 

O valor total que o participante recebia mensalmente, dividido pelo número de 

pessoas que dependiam destes ganhos, foi utilizado para construir variável renda 

per capita. Em 2010 também questionava-se sobre a frequência deste ganho. 



Métodos | 43  

A renda foi dividida em tercil para efeito de comparabilidade entre os anos. 

Arranjo familiar 

Em todos os anos, viver sozinho ou acompanhado definiram o arranjo familiar. 

Clínicas 

Auto avaliação de saúde 

Em 2000 o participante poderia classificar sua saúde como excelente, muito 

boa, boa, regular ou má. Já em 2006 e em 2010 as opções eram muito boa, boa, 

regular, ruim ou muito ruim . Quadro 3 (apêndice A) 

Para este trabalhou agrupou-se as opções excelente, muito boa e boa 

(definindo como boa); regular; e má, ruim e muito ruim (definindo como má). 

A comparação da saúde com os últimos meses ou com pessoas da mesma 

idade foi igual em todos os anos. 

Doenças crônicas e número de doenças 

Em relação às doenças crônicas hipertensão, diabetes, câncer, doença 

pulmonar, doença cardíaca, embolia/derrame e artropatias, em todos os anos foi 

questionado se algum médico ou enfermeiro havia dito que o participante possuía tal 

doença.  

A variável “número de doenças” foi construída a partir desse relato. Como um 

número pequeno de entrevistados não possuía nenhuma doença (principalmente em 

2010) optou-se por agrupar o relato de uma doença ao relato de nenhuma doença  - 

categoria de referência.  
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Sintomas Depressivos 

Os sintomas depressivos foram avaliados em todos os anos por meio da 

versão brasileira da Escala de Depressão Geriátrica (GDS) na sua forma abreviada 

de 15 itens, desenvolvida por YESAVAGE e SHEIKH (1986). A escala refere-se às 

últimas duas semanas e questiona como o entrevistado se sentiu a maior parte do 

tempo nesse período, as opções de resposta são “sim” ou “não”. A pontuação desta 

escala varia de 0 a 15 pontos, idosos que pontuaram 6 ou mais pontos foram 

considerados com sintomas depressivos (sim), aqueles com valores inferiores a 6 

foram considerados sem sintomas depressivos (não). Esse é um instrumento 

validado e largamente utilizado para detectar sintomas depressivos leves e graves 

em idosos, além de ser de fácil aplicação e de baixo custo (ALMEIDA e ALMEIDA, 

1999).  

Internação 

Em 2000 foi questionado o número de internações nos últimos quatro meses, 

já em 2006 e 2010 a pergunta referia-se aos últimos doze meses - quadro 3, 

apêndice A. Como poucos indivíduos relataram alguma internação agrupou-se entre 

aqueles que tiveram uma ou mais internação (alguma vez) e aqueles que não 

tiveram nenhuma internação (nenhuma vez). 

Diminuição da ingestão alimentar devido a problemas digestivos e outros – “Tem 

comido menos” 

A indagação “tem comido menos” retratou a diminuição da ingestão devido a 

problemas digestivos (2000) e falta de apetite, dificuldade de mastigação ou ainda a 

dificuldade de engolir (além dos problemas digestivos) (2006, 2010). Em 2000 se 

referia aos últimos 12meses e as opções de resposta são apenas “sim” e “não”. 
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Já em 2006 e em 2010 a pergunta se referia apenas aos últimos 3 meses. 

Mudanças nas opções de respostas são apresentadas no quadro 3, apêndice A. Os 

resultados desta variável de 2000 não são utilizados para o modelo logístico – 

apenas para análise descritiva – assim, acredita-se que as diferenças dos períodos 

retrospectivos avaliados (3 ou 12meses) não acarretaram prejuízos para as análises. 

Perda de peso involuntária 

A pergunta sobre a perda de peso involuntária (sem fazer dieta) também 

considerou os últimos 12 meses em 2000 e aos últimos 3 meses em 2006. Em 2010 

havia duas perguntas: uma referia-se aos últimos 12 meses e outra aos últimos 3 

meses. Assim, por que não se utilizou os dados de 2000 na análise logística, apenas 

a pergunta que considerava os últimos 3 meses foi considerada. As opções de 

respostas eram as mesmas em todos os anos “não perdeu”, “perdeu entre 1 e 3kg”, 

“perdeu >3kg”. Embora a perda de peso tenha sido um dos desfechos deste 

trabalho, optou-se por manter esta variável a fim de verificar se o relato era fidedigno 

com a medida real. E também para verificar se entre aqueles que ganharam peso 

havia o relato de perda de peso. 

Alterações na ingestão alimentar e dificuldade de engolir – problemas dentários 

 Perguntas referentes a alterações na ingestão de alimentos ou dificuldade de 

engolir derivadas de problemas dentários: “comeu menos ou mudou de comida por 

causa dos dentes, pontes ou dentadura postiça”, “teve problemas para mastigar 

comidas duras” e “quantas vezes conseguiu engolir bem” foram retiradas do 

instrumento Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Neste instrumento 

havia opções de resposta segundo a frequência: “sempre”, “frequentemente”,  
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“algumas vezes”, “raramente” e “nunca” - agrupadas como “não” (raramente e 

nunca) e “sim” (sempre, frequentemente e algumas vezes). Quadro 3, apêndice A. 

Funcionais 

Dificuldade de fazer compras, fazer refeições e comer 

Ao longo dos anos perguntas e opções de resposta sofreram modificações - 

diferenças nas possíveis respostas são apresentadas no quadro 3, apêndice A. 

Em 2000 e 2006 é indagado ao entrevistado se ele tem dificuldade de fazer 

compras de alimentos, já em 2010 a pergunta se estende e além de dificuldade de 

comprar alimentos é incluído o questionamento sobre a dificuldade de comprar 

também “produtos de limpeza, roupas, remédios, etc”; para efeito de 

comparabilidade agrupou-se “não consegue” à resposta “sim” e “não costuma fazer” 

à resposta “não”.  Quanto a dificuldade de preparar uma refeição quente também a 

resposta “sim” a “não consegue” foram agrupadas, homogeneizando-se as 

respostas para a comparabilidade entre os anos. Já em relação a dificuldade de 

comer, a pergunta e opções de resposta permanecem praticamente igual entre os 

anos.   

Comportamentais 

Atividade física 

Em 2000 indaga-se a prática, regularmente, nos últimos 12 meses em 

atividades físicas vigorosas (como esportes, caminhada rápida, dança ou trabalho 

pesado) por pelo ao menos 3 vezes por semana, opções de resposta: “sim” e “não”.  
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Em 2006 e 2010 o questionário para avaliação de prática de atividade física é mais 

extenso. A fim de comparação, no entanto, utilizou-se a pergunta que mais se 

aproximava daquela realizada em 2000: também indagava sobre atividades 

vigorosas (atividades que exigiram um grande esforço, que aumentaram muito os 

batimentos do coração e o fizeram respirar muito mais forte). Nesses anos também 

foram incluídos outros exemplos, como correr, ginástica, aeróbica, fazer esteira, 

jogar futebol, basquete, carregar grandes pesos, etc. E o entrevistado também 

relatava quantos dias por semana praticava tais atividades (nos últimos 3meses). 

Categorias construídas foram “sim” (prática atividade física >3 vezes na semana) e 

“não” (≤2 vezes na semana)”. 

Ingestão alcoólica 

Para a indagação sobre quantos dias por semana o entrevistado ingeriu bebida 

alcoólica (2000 e 2010) ou os dias em que tomou bebida alcoólica (2006) são dados 

exemplos: cerveja, vinho, aguardente ou outras bebidas que contenham álcool. As 

opções de resposta são iguais em todos os anos, apresentadas no quadro 3, 

apêndice A. A escolha pela estratificação entre quem não ingere bebida alcoólica e 

quem ingere (todos aqueles que relataram consumir bebida alcoólica em pelo ao  

menos um dia da semana) foi devido à alta frequência daqueles que relataram não 

consumir bebida alcoólica.  

Tabagismo 

Em 2000 e 2006 a pergunta sobre o tabagismo é construída a partir de uma 

afirmação “o senhor (a) tem ou teve o hábito de fumar?”; já em 2010 a pergunta não 

é tão afirmativa “quanto ao hábito de fumar, o (a) senhor (a)”, sendo complementada 

na resposta – opções iguais em todos os anos. Quadro 3 apêndice A. 
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A categoria dos que “fumam” corresponde aqueles que disseram fumar atualmente; 

e dos que “não fumam” daqueles que nunca fumaram e também dos que já 

fumaram, mas não fuma mais.  

Consumo alimentar 

Em 2000 e 2006 foram realizadas perguntas isoladas sobre a ingestão dos 

alimentos com uma frequência pré-estabelecida, o participante poderia responder 

apenas “sim” e “não”. Em 2010 utilizou-se um inquérito, semelhante ao questionário 

de frequência alimentar, com maior variedade de alimentos e exemplificação do 

grupo alimentar indagado. Neste ano, a frequência do consumo alimentar dividia-se 

entre “não comeu/comeu de vez em quando”, “comeu uma vez por dia”, “comeu de 2 

a 3 vezes por dia”, “comeu pelo ao menos uma vez por semana”, “comeu 2 a 3 

vezes por semana”, “comeu de 4 a 6 vezes por semana”. Para comparabilidade 

entre os anos a frequência do grupo de alimentos de 2010 foi agrupada segundo as 

informações disponíveis de 2000 e 2006. Descritas a seguir e resumidas no quadro 

3 apêndice A. 

Frutas e verduras 

Em 2000 e 2006 perguntou-se o consumo de “frutas, verduras ou legumes 

pelo ao menos duas vezes por dia”. Em 2010 havia uma pergunta sobre o consumo 

de frutas e outra sobre o consumo de legumes, assim agrupadas em uma única 

variável “ingestão de frutas/verduras”. Considerou-se como “sim” o consumo entre “2 

a 3 vezes por dia” para frutas ou legumes, e para o consumo de pelo ao menos 

“uma vez por dia” para frutas e também para legumes. Todas as demais frequências 

foram classificadas como “não”.  
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Lácteos 

Em 2000 e 2006 perguntou-se o consumo de “leite, queijo e outros produtos 

lácteos pelo ao menos uma vez por dia”. Em 2010 havia uma pergunta para o 

consumo de “leite ou iogurte natural, queijos tipo muçarela, prato, etc.” e outra para 

o consumo de “leite ou iogurte desnatado, queijos brancos (light)”. Agrupou-se como 

“sim” aqueles que relataram consumir “uma vez por dia” e “duas a três vezes por dia” 

de lácteos integrais ou de lácteos com redução de gordura e ainda aqueles que 

relataram consumir “4 a 6 vezes por semana” de lácteos integrais e também de 

lácteos com redução de gordura. Demais frequências foram agrupadas como “não”.  

Carnes 

Em 2000 e 2006 indagou-se sobre o consumo de “carne, peixe ou aves por 

pelo ao menos três vezes por semana”. Em 2010 também havia apenas uma 

variável que questionava o consumo de “carnes (de vaca, frango, peixe ou porco, 

etc.)”. A frequência foi agrupada como “sim” quando o idoso relatou consumir “uma 

vez por dia”, “2 a 3 vezes por dia” e “4 a 6 vezes por semana”. Todas as demais 

frequências foram classificadas como “não”. 

Ovos 

Em 2000 questionou-se sobre a ingestão de “ovos, feijão ou lentilhas 

(leguminosas)” pelo ao menos uma vez por semana, em 2006 subtraiu-se 

“leguminosa” e acrescentou-se “soja”. Em 2010 havia uma pergunta para o consumo 

de “ovos” e outra para o consumo de leguminosas “feijão, lentilha, grão de bico, 

ervilha e soja”. Aqueles que relataram “não comer ou comer de vez em quando” 

foram classificados como “não”, as demais frequências alimentares foram 

classificadas como “sim”.  
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Categorias destas variáveis independentes são apresentadas no quadro 3, 

apêndice A. 

Medidas antropométricas 

Circunferência da panturrilha 

A diminuição na circunferência da panturrilha é uma das formas de avaliação 

da redução da massa magra e das estimativas das reservas proteicas (WHO, 1995). 

Para este trabalho as medidas da circunferência da panturrilha foram realizadas 

segundo a padronização de LOHMAN e col. (1988), com fita métrica inelástica, na 

perna dominante (considerada pelo entrevistado) e em triplicata - a média dos 

valores de cada uma delas foi utilizada para as análises. 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

O Estudo SABE de 2000 foi submetido e aprovado pela Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) em 17 de junho de 1999. A segunda onda (2006) foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP/USP) e aprovada em 14 de março de 2006. E a 

terceira onda (2010) foi aprovada em 5 de março de 2010, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (COEP) da FSP/USP (pareceres nº 315/99, nº 83/06 e nº 2044/10, 

respectivamente). Anexo A. A participação dos idosos foi voluntária e todos os 

participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido.  
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3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram analisados por meio do software estatístico Stata/SE 14.2. 

Utilizou-se o peso amostral para determinação da proporção de cada variável e 

categoria em todos os anos avaliados. Na análise descritiva as variáveis categóricas 

foram apresentadas como proporções e comparadas em diferentes subgrupos 

(manteve, diminuiu ou aumentou o PC) pelo teste de qui-quadrado corrigido por Rao-

Scott.  

Para aquelas variáveis que foram significativamente associadas (nível de 

significância >95%) à mudança de PC na análise univariada construiu-se modelo de 

regressão logística multinomial – categoria de referência PC estável (<5% e >-5%). 

Dessa forma, verificou-se se mesmo após ajuste por sexo, idade e escolaridade 

(utilizada também como proxy de renda) a associação encontrada na análise 

univariada permanecia. Essa análise foi realizada para os anos de 2006 (PC basal 

de 2000) e 2010 (PC de 2006).  

Também se buscou analisar as mudanças longitudinais no IMC ao longo de 

todo período avaliado (entre 2000 e 2010). A variável dependente foi o IMC e 

utilizou-se o modelo de regressão linear repetida de efeitos mistos; verificou-se quais 

fatores socioeconômicos, demográficos e de saúde estariam associados a 

mudanças no IMC. Em regressões lineares repetidas de efeitos mistos é possível 

analisar medidas repetidas entre indivíduos (MCCULLOCH e SEARLE, 2000; 

VERBEKE e MOLENBERGHS, 2000). O IMC foi tratado como uma variável 

contínua.  
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4 RESULTADOS 
 
 
 
4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS - LINHA DE BASE (2000) 

Em 2000, possuíam dados completos de peso e altura 84% do total de 

participantes avaliados (n=2.143) o equivalente a 703.846 da população idosa de 

São Paulo, com média de idade de 73 anos. A amostra foi composta em grande 

parte por mulheres (59,42%), indivíduos com idade inferior a 75anos (91,00%), 

casados (61,51%), que viviam acompanhados (89,41%) e se identificavam como 

brancos (69,28%). Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Características socioeconômicas e demográficas, na linha de base, de 
idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000. 
               Proporção  

Sexo   
   Feminino 59,42%  
   Masculino 40,58%  
Idade   
   60-74anos 91,00%  
   ≥75anos 9,00%  
Escolaridade   
   Nunca estudou 15,74%  
   1-3anos 29,91%  
   ≥4anos 54,35%  
Estado civil   
    Casado 61,51%  
    Não casado 38,49%  
Raça/Cor   
    Branco 69,28%  
    Negro (pretos e pardos) 22,14%  
    Outros (indígena, asiático, outro) 8,58%  
Renda per capita   
   Primeiro tercil 34,84%  
   Segundo tercil 31,33%  
  Terceiro tercil 33,82%  
Arranjo familiar   
   Acompanhado 89,41%  
   Sozinho 10,59%  
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Em 2000, apesar dos eutróficos ainda apresentarem a maior proporção 

(48,15%) em relação ao total, chama atenção a alta prevalência de excesso de peso 

(35,85%). Em relação à auto avaliação de sua saúde, os participantes declararam 

em sua maioria que sua saúde era de regular (43,44%) a excelente (51,39%) e 

melhor (72,47%) em comparação com pessoas de sua idade, apesar de igual 

(54,39%) em relação ao último ano. A hipertensão arterial foi a doença mais 

prevalente (50,19%), sendo que 34,12% apresentam duas ou mais doenças. De 

acordo com o relato dos participantes, 12,32% comeram menos ou mudou de 

comida devido a problemas dentários e 24,82% apresentaram dificuldades para 

mastigação. A maioria também relatou não ter perdido peso involuntariamente 

(75,68%) ou ter diminuição na ingesta habitual (83,00%). Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Características clínicas de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000. 
 Proporção 

Estado Nutricional  
   Eutrófico 48,15% 
   Baixo peso 16,00% 
   Excesso de peso  35,85% 
Auto avaliação de saúde  
   Excelente, muito boa e boa 51,39% 
   Regular 43,44% 
   Má 5,17% 
Comparação saúde com os últimos 12meses 
   Melhor 24,41% 
   Igual 54,39% 
   Pior 21,20% 
Comparação saúde com pessoas de sua idade 
   Melhor 72,47% 
   Igual 18,54% 
   Pior   8,99% 
Hipertensão  
   Não 49,81% 
   Sim 50,19% 
Diabetes  
   Não 84,73% 
   Sim 15,27% 
Câncer  
   Não 98,44% 
   Sim 1,56% 

continua página 55 
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Doença pulmonar 

 

   Não 93,48% 
   Sim 6,52% 
Doença cardíaca  
   Não 88,47% 
   Sim 11,53% 
Embolia/Derrame  
   Não 95,21% 
   Sim 4,79% 
Artropatias  
   Não 76,63% 
   Sim 23,37% 
Número de doenças  
   Nenhuma ou 1 65,88% 
   ≥2 doenças 34,12% 
Sintomas depressivos  
   Não 83,81% 
   Sim  16,19% 
Número de internações  
   Nenhuma vez 96,22% 
   Alguma vez 3,78% 
Tem comido menos  
   Não 83,00% 
   Sim 17,00% 
Perdeu peso sem dieta  
   Não perdeu 75,68% 
   Perdeu entre 1 e 3kg 12,43% 
   Perdeu >3kg 11,89% 
Comeu menos ou mudou de comida por causa do dentes 
   Não  87,68% 
   Sim  12,32% 
Dificuldade para mastigar comidas duras 
   Não   75,18% 
   Sim   24,82% 
Engoliu bem  
   Sim  98,35% 
   Não    1,65% 
Não conseguiu comer por problema nos dentes/dentadura 
   Não   82,50% 
   Sim   17,50% 
Excesso de peso: IMC ≥28kg/m2 
Eutrófico: IMC >23kg/m2 - <28kg/m2 
Baixo peso: IMC ≤ 23kg/m2 

 

Em relação às características funcionais verificou-se que 7,16% informaram 

dificuldade para fazer compras e 1,59% para fazer a refeição, e uma menor 

proporção ainda relatou dificuldade para comer (0,73%). Tabela 3. 

Continuação tabela 2 página 54 
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Tabela 3 - Características funcionais de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000. 
 Proporção 

Dificuldade para fazer compras  
    Não 92,84% 
    Sim 7,16% 
Dificuldade para fazer refeição  
   Não 86,82% 
   Não costuma fazer 11,59% 
   Sim (e não consegue) 1,59% 
Dificuldade para comer  
   Não  99,27% 
   Sim  0,73% 

 

Verificou-se que diariamente ou semanalmente grande parte relatou consumir 

frutas e verduras (80,98%), lácteos (79,30%), carnes (93,43%) e ovos e leguminosas 

(95,42%). Menos da metade dos indivíduos realizavam atividades física (31,69%). E 

a maior parte dos idosos avaliados relatou não ingerir álcool (65,20%) ou fumar 

(87,64%) (Tabela 4). 

Tabela 4 - Características comportamentais de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 
2000. 
 Proporção 

Prática de atividade física  
   Sim 31,69% 
   Não 68,31% 
Álcool  
   Não consome 65,20% 
   Consome 34,80% 
Tabagismo  
   Não 87,64% 
   Sim 12,36% 
Frutas e/ou verduras ≥2x/dia  
   Sim 80,98% 
   Não 19,02% 
Lácteos ≥1x/dia  
   Sim 79,30% 
   Não 20,70% 
Carnes ≥3x/semana  
   Sim 93,43% 
   Não 6,57% 
Ovos e/ou Leguminosas ≥1x/semana 
  Sim 95,42% 
  Não 4,58% 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2006 2010

Idade

   60-74anos

≥75anos

2000 2006 2010

Escolaridade

≥4anos
   1-3anos
   Nunca estudou

2000 2006 2010

Estado Civil

    Não casado
    Casado

2000 2006 2010

Renda

  Terceiro tercil
   Segundo tercil
   Primeiro tercil

2000 2006 2010

Arranjo 
Familiar

   Sozinho

   Acompanhado

Resultados | 57  

4.2 CARACTERÍSTICAS EM 2000, 2006 E 2010 

A proporção, e mudanças, de características socioeconômicas e 

demográficas, clínicas, funcionais e comportamentais ao longo dos 10 anos de 

estudo (2000, 2006 e 2010) são representadas nas figuras a seguir.  

A proporção de casados, por exemplo, diminui (61,51% 2000, 53,32% 2006, 

46,66% 2010) e de indivíduos morando sozinhos aumentou (10,59% 2000, 14,93% 

2006, 18,39% 2010). E, como esperado, a proporção de idosos com idade superior a 

75 anos aumentou (9,00% 2000, 25,48% 2006, 57,46% 2010). Figura 6. 

 
 

Com o passar do tempo, aumentou a proporção de participantes que 

consideravam sua saúde má (5,17% 2000, 7,36% 2006, 9,87% 2010) ou pior do que 

no último ano (21,20% 2000, 26,26% 2006, 36,01% 2010), e também a ocorrência 

de internação (3,78% 2000, 8,47% 2006, 14,25% 2010). Sintomas depressivos 

apresentaram um padrão de oscilação, diminuição em 2006, mas com valores 

próximos em 2000 e 2010 (16,19% 2000, 12,81% 2006, 18,63% 2010). Figura 7. 

Figura 6 - Características socioeconômicas e demográficas de idosos do Estudo 
SABE, São Paulo, 2000, 2006, 2010. 
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Em geral a proporção de indivíduos com duas ou mais doenças aumentou 

nos anos avaliados (34,12% 2000, 51,87% 2006, 60,12% 2010), também aumentou 

a frequência de hipertensão (50,19% 2000, 65,65% 2006, 72,56% 2010), diabetes 

(15,27% 2000, 22,12% 2006, 27,08% 2010), doença cardíaca (11,53% 2000, 

22,07% 2006, 27,60% 2010) e câncer (1,56% 2000, 3,94% 2006, 8,39% 2010). A 

proporção de indivíduos que relataram doença pulmonar (6,52% 2000, 10,56% 

2006, 10,64% 2010) ou artropatias (23,37% 2000, 36,52% 2006, 36,69% 2010) foi 

praticamente estável, entre os anos 2006 e 2010. Figura 8. 

 

Figura 7 - Características clínicas (I) de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 
2000, 2006, 2010 

Figura 8 - Características clínicas (II) de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000, 
2006, 2010. 
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Ao longo do tempo uma menor proporção de idosos relatou diminuição no 

consumo alimentar (17,00% 2000, 14,21% 2006, 5,26% 2010), e peso perdido em 

2010 (75,68% 2000, 74,89% 2006, 68,40% 2010). Porém, os participantes alegaram 

mais problemas dentários que acarretaram menor consumo alimentar (12,32% 2000, 

16,78% 2006, 19,80% 2010), além de dificuldades para mastigar (24,82% 2000, 

36,87% 2006, 42,21% 2010) e engolir (1,65% 2000, 6,32% 2006, 10,98% 2010). 

Figura 9. 

 

 
 

 

As dificuldades em tarefas funcionais relacionadas ao consumo alimentar 

como fazer compras (7,16% 2000, 14,75% 2006, 19,41% 2010), refeição (1,59% 

2000, 3,81% 2006, 8,46% 2010) e comer (0,73% 2000, 1,18% 2006, 3,33% 2010), 

também, foram relatadas por um maior número de idosos ao longo do tempo. 

Enquanto o relato de ter comido menos diminuiu ao longo do tempo (17,00% 2000, 

14,21% 2006, 5,25% 2010) Figura 10.  

  Figura 9 - Características clínicas (III) de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000, 
2006, 2010. 
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Também se verificou diminuição na frequência de atividade física (31,69% 

2000, 10,78% 2006, 12,91% 2010) entre 2000 e 2006, com pequeno aumento na 

proporção em 2010. O consumo de álcool (34,80% 2000, 29,88% 2006, 25,94% 

2010) e o tabagismo (12,36% 2000, 10,11% 2006, 7,71% 2010) diminuíram com o 

tempo, bem como, o consumo de frutas e verduras – de 2006 para 2010 (80,98% 

2000, 84,33% 2006, 68,89% 2010) e carnes (93,43% 2000, 95,14% 2006, 71,63% 

2010). O consumo de ovos e/ou leguminosas (95,42% 2000, 96,61% 2006, 97,07% 

2010) permaneceram estáveis e o de lácteos (79,30% 2000, 88,24% 2006, 81,01% 

2010) aumentou em 2006, mas diminui em 2010. Figura 11.  

Figura 10 - Características funcionais de idosos do Estudo SABE, São 
Paulo, 2000, 2006, 2010 
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Figura 11 - Características comportamentais de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000, 
2006, 2010. 
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Quanto ao estado nutricional, a proporção de idosos eutróficos (48,15% 2000, 

45,44% 2006, 42,73% 2010) diminui ao longo dos anos. A proporção de idosos com 

excesso de peso (35,85% 2000, 33,74% 2006, 40,65% 2010) aumentou em 2010, e 

a de participantes identificados como baixo peso (16,00% 2000, 20,82% 2006, 

16,62% 2010) pouco alterou. Figura 12. 

  

 
 

Na comparação do estado nutricional avaliado em 2000 e posteriormente em 

2010 nota-se uma tendência para manutenção do mesmo estado nutricional, 

principalmente para indivíduos com excesso de peso (85,90%), mas também para 

eutróficos (66,60%) e para aqueles com baixo peso (64,90%). Poucos com baixo 

peso (2000) estavam com excesso de peso (0,57%) em 2010, assim como poucos 

com excesso de peso estavam com baixo peso (1,10%). Tornaram-se eutróficos em 

2010, 34,00% dos que estavam baixo peso e 13,52% dos idosos com excesso de 

peso em 2000. Além disso, em 2010, tornaram-se com baixo peso 14,68% dos 

eutróficos de 2000; assim como se tornaram com excesso de peso 18,71% dos 

eutróficos de 2000. Figura 15. 
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Figura 12 - Estado Nutricional de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000, 
2006, 2010. 
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4.3 MUDANÇA DE PESO CORPORAL 

Nesta seção a mudança de PC será relacionada com as diversas 

características (socioeconômicas e demográficas, clínicas, funcionais, 

comportamentais) avaliadas dos participantes. Considerou-se o peso de 2000 e 

2006 como basal, quando a mudança foi percebida em 2006 e 2010, 

respectivamente. 

A mudança de PC foi significativamente diferente (p: 0,001) nos anos 

avaliados. E apesar de grande parte dos participantes manterem-se com o mesmo 

peso tanto em 2006 (47,79%), quanto em 2010 (47,63%) - inclusive com proporções 

muito similares -, é destacável o aumento na proporção daqueles que ganharam PC 

em 2010 (39,88%) em relação aos que ganharam PC em 2006 (18,22%). Assim 

como a diminuição dos que perderam PC em 2010 (12,49%) em comparação aos 

que perderam em 2006 (34,00%). Figura 16. 
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Figura 13 - Estado Nutricional de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000 e 2010. 
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A Figura 17 demonstra que tanto na avaliação em 2006, como em 2010 os 

indivíduos que mais perderam PC (54,86% 2006, 36,24% 2010) foram aqueles que 

também estavam com baixo peso na última avaliação e aqueles que mais ganharam 

peso (30,14% 2006, 50,78% 2010) foram o que estavam com excesso de peso. A 

proporção de idosos que manteve o PC foi praticamente a mesma para eutróficos 

(49,63%) e com excesso de peso (50,78%) de 2000 e um pouco menor para os com 

baixo peso (39,55%). Já em 2010 uma maior proporção (56,32%) de indivíduos 

eutróficos manteve seu PC. 

 

 

 

 

 

47,79% 47,63%

34,00%

12,49%

18,22%

39,88%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2000-2006 2006-2010

Manteve o peso

Perdeu peso

Ganhou peso

Figura 14 - Mudança do peso corporal de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 
2000, 2006, 2010. 



Figura 15 - Mudança do peso corporal de idosos segundo estado nutricional basal 
de idosos do Estudo SABE, São Paulo, 2000, 2006, 2010. 
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A análise da circunferência da panturrilha, que pode sugerir o ganho ou perda 

de massa magra, segundo a mudança de PC é apresentada a seguir. Em 2006, a 

média da circunferência da panturrilha daqueles com peso estável (35,63cm) foi 

significativamente maior (p<0,001) em comparação com aqueles que perderam PC 

(34,07cm) e um pouco menor (p: 0,1462) em relação com aqueles ganharam PC   

(36,33cm). Já em 2010, a média da circunferência da panturrilha dos participantes 

com peso estável (35,37cm) foi significativamente diferente entre aqueles que 

perderam (32,61cm; p<0,001) ou ganharam (36,13cm; p:0,032) PC.   

A figura 18 também demonstra essa diferença mais perceptível em quem 

perdeu PC, segundo a mediana da circunferência da panturrilha daqueles que 

mantiveram, perderam ou ganharam PC em 2006 e 2010.  

 

Avaliação em 2006 Avaliação em 2010 
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A mudança de PC (diminuição ou aumento) em comparação com a 

manutenção de PC foi associada a características socioeconômicas e demográficas, 

clínicas, funcionais e comportamentais em 2006 e 2010 e são apresentadas nas 

tabelas a seguir. 

Quanto às características socioeconômicas e demográficas em 2006, 

nenhuma foi significante ao nível de 95%, tabela 5. 

Em 2010, aqueles com 1 a 3 anos de estudo tiveram menor proporção de 

perda de PC (8,32%) e maior proporção de ganho de PC (51,11%) (p<0,05), tabela 

5. 

 

Figura 16 - Circunferência da panturrilha segundo mudança do peso corporal, de idosos 
do Estudo SABE, São Paulo, 2000, 2006, 2010. 
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Tabela 5 - Descrição e associação das características socioeconômicas e 
demográficas de idosos, segundo a mudança de peso corporal‡ em 2006 (em 
relação a 2000) e 2010 (em relação a 2006). Estudo SABE, São Paulo. 
 2006 2010 
 Manteve  Diminuiu Aumentou Manteve Diminuiu Aumentou 
Sexo       

   Feminino 46,42% 35,17% 18,41% 43,48% 14,04% 42,48% 

   Masculino 50,16% 31,96% 17,88% 54,76% 9,82% 35,43% 

Idade       

   60-74anos 49,15% 31,80% 19,05% 45,18% 10,12% 44,70% 

   ≥75anos 45,15% 38,25% 16,60% 50,23% 14,99% 34,78% 

Escolaridade       

 Nunca estudou 44,92% 36,29% 18,79% 54,29% 14,93% 30,78% 

   1-3anos 48,28% 32,23% 19,49% 40,57% 8,32% 51,11%* 

   ≥4anos 48,35% 34,30% 17,35% 49,65% 14,17% 36,18% 

Estado civil       

    Casado 49,71% 33,01% 17,27% 51,33% 11,21% 37,46% 

    Não casado 44,26% 37,36% 18,38% 45,67% 13,23% 41,09% 

Raça/Cor       

    Branco 47,34% 35,46% 17,20% 50,25% 12,73% 37,02% 

    Negro* 49,88% 33,64% 16,48% 44,71% 12,23% 43,07% 

    Outros£  45,97% 26,47% 27,56% 36,24% 9,68% 54,09% 

Renda per capita      

   Primeiro tercil 52,00% 30,16% 17,84% 47,56% 12,97% 39,46% 

   Segundo tercil 49,33% 34,01% 16,67% 43,65% 14,03% 42,32% 

  Terceiro tercil 43,61% 37,64% 18,74% 53,03% 9,63% 37,34% 

Arranjo familiar       

  Acompanhado 48,73% 33,26% 18,01% 48,10% 12,33% 39,57% 

   Sozinho 41,69% 38,64% 19,67% 45,48% 13,20% 41,31% 
¥Teste Rao-Scott para comparações entre grupos: *p <0,05 
*Negros: pretos e pardos 
£Outros: indígenas, asiáticos e outros. 
‡Manteve peso corporal: Mudança de IMC <-5% e >5% em relação à última avaliação. Diminui IMC: Mudança de 
IMC ≤-5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). Aumentou IMC: 
Mudança de IMC ≥5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). 

 
 

 

Em 2006, o auto relato de diagnóstico de doença pulmonar (p<0,05), 

relacionou-se a menor proporção de diminuição de PC (27,59%) e maior proporção 

(31,93%) de aumento de PC. E uma maior proporção de diminuição de PC para 

aqueles que relataram perda de peso maior do que 3kg (56,46%; p<0,001). 
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Em 2010, a auto avaliação de saúde como má (29,39%; p<0,01), presença de 

sintomas depressivos (18,88%; p<0,05), número de doenças igual ou maior do que 

duas (15,76%; p<0,05), alguma internação (25,51%; p<0,01) e relato de perda de 

peso maior do que 3kg (30,80%; p<0,001) foram relacionados a uma maior 

proporção de diminuição de PC. Além disso, foram associados a maior proporção de 

diminuição de PC e menor de aumento de PC o relato de diabetes (19,81%, 32,05%; 

p<0,01) e ter comido menos (32,86%; 27,11%; p<0,05). Por fim, a dificuldade de 

mastigar comidas duras foi associada a maior proporção de diminuição de PC 

(16,80%; p<0,05); e o relato de não engolir bem associou-se a menor proporção de 

aumento de PC (25,66%; p<0,05). Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Descrição e associação das características clínicas de idosos, segundo a 
mudança de peso corporal‡ em 2006 (em relação a 2000) e 2010 (em relação a 
2006). Estudo SABE, São Paulo. 
 2006 2010 
 Manteve  Diminuiu Aumentou Manteve  Diminuiu Aumentou 
Auto avaliação de saúde      

   Excelente, muito 
boa e boa 

50,54% 34,73% 14,73% 51,40% 11,28% 37,31% 

   Regular 46,44% 34,72% 18,84% 47,95% 10,64% 41,41% 

   Má 38,96% 26,46% 34,58% 29,59% 29,39%** 41,02% 

Comparação saúde com os últimos 12meses    

   Melhor 47,13% 39,47% 13,41% 54,17% 11,47% 34,36% 

   Igual 49,31% 32,70% 18,00% 50,27% 10,14% 39,59% 

   Pior 45,18% 33,40% 21,42% 41,21% 16,61% 42,18% 

Comparação saúde com pessoas de sua idade    

   Melhor 48,81% 34,28% 16,91% 50,59% 10,49% 38,91% 

   Igual 46,72% 37,42% 15,86% 43,59% 13,08% 43,34% 

   Pior 31,80% 36,46% 31,73% 43,51% 23,82% 32,67% 

Hipertensão       

   Não 48,20% 35,63% 16,17% 47,28% 6,91% 45,81% 

   Sim 47,45% 33,26% 19,30% 47,70% 14,65% 37,66% 

Diabetes       

   Não 48,35% 32,50% 19,15% 47,47% 9,78% 42,76% 

   Sim 45,95% 39,00% 15,05% 48,14% 19,81%** 32,05%** 

Câncer       

   Não 47,59% 34,31% 18,10% 48,49% 11,76% 39,75% 

   Sim 57,88% 28,49% 13,62% 40,23% 17,47% 42,30% 
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Doença pulmonar 

     

   Não 48,50% 34,77% 16,72% 47,04% 13,27% 39,69% 

   Sim 40,48% 27,59%* 31,93%* 52,42% 6,14% 41,44% 

Doença cardíaca       

   Não 47,91% 33,35% 18,74% 49,77 % 11,31% 38,92% 

   Sim 46,19% 36,74% 17,07% 41,29% 15,81% 42,90% 

Embolia/Derrame       

   Não 48,53% 33,71% 17,76% 48,42% 11,85% 39,73% 

   Sim 38,81% 37,44% 23,75% 41,27% 17,23% 41,50% 

Artropatias       

   Não 47,87% 35,42% 16,71% 46,34% 12,52% 41,14% 

   Sim 49,37% 30,96% 19,67% 49,57% 12,54% 37,89% 

Número de doenças      

   Nenhuma ou 1 48,55% 34,83% 16,62% 50,03% 7,08% 42,88% 

   ≥2 doenças 47,74% 32,86% 19,39% 45,87% 15,76%* 38,37% 

Sintomas depressivos      

   Não  48,26% 34,51% 17,23% 50,88% 9,02% 40,10% 

   Sim 46,65% 30,68% 16,17% 37,79% 18,88%* 43,33% 

Número de internações      

   Nenhuma vez 48,28% 33,28% 18,85% 50,01% 10,24% 39,75% 

   Alguma vez 42,87% 41,21% 15,92% 33,88% 25,51%** 40,61% 

Tem comido menos      

   Não 49,39% 32,34% 18,27% 48,13% 11,41% 40,46% 

   Sim 38,51% 43,59% 17,90% 40,03% 32,86%* 27,11%* 

Perdeu peso sem dieta      

   Não perdeu 50,73% 30,26% 19,00% 45,63% 8,98% 45,39% 

   Perdeu entre 1 e 
3kg 

45,25% 38,64% 16,11% 53,26% 9,30% 37,44% 

   Perdeu >3kg 25,58% 56,46%** 17,96% 48,24% 30,80%*** 20,96%*** 

Comeu menos ou mudou de comida por causa do dentes    

   Não  47,69% 34,96% 17,35% 46,93% 11,92% 41,14% 

   Sim  48,32% 28,81% 22,88% 49,73% 15,56% 34,71% 

Dificuldade para mastigar comidas duras    

   Não  50,20% 34,67% 15,13% 51,16% 9,58% 39,26% 
   Sim  43,69% 33,03% 23, 28% 42,11% 16,80%* 41,09% 

Engoliu bem       

   Sim  47,97% 33,83% 18,20% 45,72% 12,50% 41,78% 

   Não  44,52% 37,40% 18,09% 60,95% 13,39% 25,66%* 

Não conseguiu comer por problema nos dentes/dentadura    

   Não  47,06% 35,66% 17,29% 48,31% 11,68% 40,01% 

   Sim  50,5% 28,27% 21,23% 46,11% 14,10% 39,80% 

       
¥Teste Rao-Scott para comparações entre grupos: *p <0,05; **p <0,01. 
‡Manteve peso corporal: Mudança de IMC <-5% e >5% em relação à última avaliação. Diminui IMC: Mudança de 
IMC ≤-5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). Aumentou IMC: 
Mudança de IMC ≥5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). 
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Na avaliação das características funcionais, apenas a dificuldade de fazer 

compras (25,07%; p<0,001) mostrou-se associada à maior proporção de diminuição 

de peso em 2010. Tabela 7.  

 
Tabela 7 - Descrição das características funcionais de idosos, segundo a mudança 
de peso corporal‡ em 2006 (em relação a 2000) e 2010 (em relação a 2006). Estudo 
SABE, São Paulo. 
 2006 2010 
 Manteve  Diminuiu Aumentou Manteve  Diminuiu Aumentou 
Dificuldade para fazer compras      

    Não 48,67% 34,14% 17,20% 49,48% 9,72% 40,80% 

    Sim 42,98% 33,23% 23,79% 39,49% 25,07%*** 35,44% 

Dificuldade para fazer refeição      

   Não 48,79% 34,83% 16,38% 46,10% 11,11% 42,79% 

   Não costuma fazer 46,90% 31,21% 21,89% 54,65% 13,97% 31,39% 

   Sim (e não 
consegue) 

30,51% 31,56% 37,93% 44,84% 22,12% 33,04% 

Dificuldade para comer      

   Não  47,96% 33,84% 18,19% 47,80% 12,51% 39,69% 

   Sim  24,16% 52,06% 23,78% 42,34% 11,74% 45,92% 
¥Teste Rao-Scott para comparações entre grupos: *p <0,05; **p <0,01; ***p<0,001. 
‡Manteve peso corporal: Mudança de IMC <-5% e >5% em relação a à última avaliação. Diminui IMC: Mudança 
de IMC ≤-5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). Aumentou IMC: 
Mudança de IMC ≥5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). 

 

E em 2010, a ingestão de álcool esteve relacionada a menor proporção de 

diminuição de PC (7,50%; p<0,05) e também a menor proporção de aumento de PC 

(35,12%; p<0,05). Tabela 8. 

Tabela 8 - Descrição das características comportamentais de idosos, segundo a 
mudança de peso corporal‡ em 2006 (em relação a 2000) e 2010 (em relação a 
2006). Estudo SABE, São Paulo. 
 2006 2010 
 Manteve  Diminuiu Aumentou Manteve  Diminuiu Aumentou 
Prática de atividade física      

   Sim 46,56% 36,99% 16,45% 43,64% 10,75% 45,61% 

   Não 47,93% 33,65% 18,42% 48,27% 12,76% 38,97% 

Álcool       

   Não consome 46,22% 35,54% 18,24% 43,96% 14,37% 41,68% 

   Consome 51,86% 29,98% 18,16% 57,38% 7,50%* 35,12%* 

Tabagismo       

   Não 49,19% 32,30% 18,50% 46,72% 12,36% 40,91% 

   Sim 34,10% 50,47% 15,43% 58,97% 14,10% 26,94% 
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Frutas e/ou verduras ≥2x/dia      

   Sim 47,30% 34,55% 18,15% 46,31% 11,42% 42,27% 

   Não 50,42% 31,00% 18,58% 50,17% 14,80% 35,03% 

Lácteos ≥1x/dia       

   Sim 49,19% 32,64% 18,17% 47,55% 12,52% 39,93% 

   Não 37,08% 44,36% 18,55% 46,58% 12,68% 40,74% 

Carnes ≥3x/semana       

   Sim 48,79% 33,22% 17,99% 47,17% 11,49% 41,34% 

   Não 28,50% 48,96% 22,54% 48,19% 14,62% 37,19% 

Ovos e/ou Leguminosas ≥1x/semana     

  Sim 47,88% 34,08% 18,04% 46,85% 12,74% 40,40% 

  Não 44,88% 31,54% 23,58% 65,39% 5,72% 28,88% 
¥Teste Rao-Scott para comparações entre grupos: *p <0,05; **p <0,01; ***p<0,001. 
‡Manteve peso corporal: Mudança de IMC <-5% e >5% em relação à última avaliação. Diminui IMC: Mudança de 
IMC ≤-5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). Aumentou IMC: 
Mudança de IMC ≥5% em relação a 2000 (quando avaliado em 2006) e 2006 (quando avaliado em 2010). 

 

Em seguida resultados brutos e ajustados (por sexo, idade e escolaridade), 

da análise de regressão logística multinomial para cada variável associada ao ganho 

ou perda de PC. Em 2006 a doença pulmonar na análise univariada associou-se ao 

ganho de PC (RR: 2,29; p<0,05). Na análise múltipla, no entanto, a doença pulmonar 

não foi associada à diminuição ou ganho de PC. Diferentemente, o relato de perda 

de peso maior do que 3kg, mesmo após ajuste, (RR: 3,67; p<0,001) permaneceu 

associado como fator de risco para diminuição de PC. Tabela 9. 

Tabela 9 - Fatores associados à mudança de peso corporal‡ de idosos em 2006 (em 
relação a 2000). Estudo SABE, São Paulo. 

 Diminuição de peso Aumento de peso 

 RR bruto RR ajustado§ RR bruto RR ajustado§ 
Doença Pulmonar     
   Não 1 1 1 1 
   Sim 0,95 0,98 2,29* 2,29 
Perdeu peso sem dieta    
   Não perdeu 1 1 1 1 
   Perdeu entre 1 e 
3kg 

1,43 1,40 0,95 0,93 

   Perdeu >3kg 3,70*** 3,67*** 1,87 1,83 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  
‡Manteve peso corporal: Mudança de IMC <-5% e >5% em relação a 2000. Diminui IMC: Mudança de IMC ≤-5% 
em relação a 2000. Aumentou IMC: Mudança de IMC ≥5% em relação a 2000. 
§Ajustado por sexo, idade e escolaridade 
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Em 2010, na análise múltipla, após ajuste, foram fatores de risco para a 

diminuição de PC: o relato de diagnóstico de duas ou mais doenças (RR: 2,28; 

p<0,05), alguma internação (RR: 3,82; p<0,001), saúde avaliada como má (RR: 

4,30; p<0,01), relato de diagnóstico de diabetes (RR: 1,94; p<0,05), presença de 

sintomas depressivos (RR: 2,62; p<0,05), dificuldade de fazer compras (RR: 3,09; 

p<0,001), diminuição na ingestão alimentar (RR: 3,66; p<0,05), perda de mais de 

três quilos (RR: 3,37; p<0,001) e dificuldade para mastigar comidas duras (RR: 2,09; 

p<0,05). Já o consumo de álcool foi um fator de proteção à diminuição de PC (RR: 

0,42; p<0,05).  

E não engolir bem (RR: 0,44; p<0,05) e perder mais do que três quilos (RR: 

0,46; p<0,05) foram fatores de proteção ao ganho de PC. Tabela 10. 
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Tabela 10 - Fatores associados à mudança de peso corporal‡ de idosos em 2010 
(em relação a 2006). Estudo SABE, São Paulo. 
 Diminuição de peso Aumento de peso 

 RR Bruto RR Ajustado§ RR Bruto RR Ajustado§ 

Número de doenças     
   Nenhuma ou 1 1 1 1 1 
   ≥2 doenças 2,43* 2,28* 0,98 0,96 
Número de internações    
   Nenhuma vez 1 1 1 1 
   Alguma vez 3,68*** 3,82*** 1,51 1,56 
Auto avaliação de saúde    
   Excelente, muito      
boa e boa 

1 1 1 1 

   Regular 1,01 0,95 1,19 1,19 
   Má 4,53*** 4,30** 1,91 2,20 
Diabetes     
   Não 1 1 1 1 
   Sim 2,00* 1,94* 0,74 0,72  
Sintomas depressivos     
   Não 1 1 1 1 
   Sim 2,82** 2,62* 1,45 1,39  
Dificuldade para fazer compras    
    Não 1 1 1 1 
    Sim 3,23*** 3,09*** 1,09 1,04  
Tem comido menos     
   Não 1 1 1 1 
   Sim 3,46* 3,66* 0,81 0,76 
Perdeu peso sem dieta    
   Não perdeu 1 1 1 1 
   Perdeu entre 1 e 
3kg 

0,89 0,83 0,71 0,70 

   Perdeu >3kg 3,25*** 3,37*** 0,44* 0,46* 
Álcool     
   Não consome 1 1 1 1 
   Consome 0,40*  0,42* 0,65 0,65 
Dificuldade para mastigar comidas duras   
   Não  1 1 1 1 
   Sim  2,13* 2,09* 1,27 1,24 
Engoliu bem     
   Sim  1 1 1 1 
   Não  0,80 0,80 0,46* 0,44* 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  
‡Manteve peso corporal: Mudança de IMC <-5% e >5% em relação a 2006. Diminui IMC: Mudança de IMC ≤-5% 
em relação a 2006. Aumentou IMC: Mudança de IMC ≥5% em relação a 2006. 
Ajustado por sexo, idade e escolaridade 
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A mudança no IMC, durante os dez anos avaliados, e fatores associados que 

esclarecem a perda ou ganho de PC são apresentados por meio da regressão linear 

de efeitos mistos. Na qual identificou que os indivíduos do sexo masculino (p<0,001), 

aqueles que fumaram (p<0,05) e que relataram ter comido menos nos últimos meses 

(p<0,001) apresentaram uma diminuição no IMC ao longo dos anos. Por outro lado, 

a idade (p<0,001), ter mais de uma doença crônica (p<0,001), não praticar atividade 

física (p<0,001) e consumo de álcool (p<0,05) foram associados a um aumento do 

IMC ao longo dos anos. Além disso, os indivíduos que morreram durante a pesquisa 

apresentaram diminuição (p<0,001) no IMC. Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Associação entre mudanças no IMC e características socioeconômicas 
e demográficas, aspectos clínicos e comportamentais de idosos. Estudo SABE, São 
Paulo, 2000 a 2010. 

 Coeficiente IC 95%  
   
Idade 0,64*** 0,46 – 0,82 
Sexo   
  Feminino 1  
  Masculino -1,86*** -2,35 – -1,37 
Raça   
  Branco 1  
  Negro (pretos e pardos) -0,00 -0,29 – 0,28 
  Outros (indígena, asiático, outro) -0,28 -0,72 – 0,16 
Educação   
   Analfabeto 1  
  1 – 3anos 0,01 -0,42 – 0,43 
  ≥4 anos -0,18 -0,65 – 0,28 
Estado civil   
  Casado 1  
  Não casado  -0,17 -0,5 – 0,11 
Condições de saúde   
  Boa 1  
  Ruim 0,00 -0,20 – 0,19 
Número de doenças crônicas  
  Nenhuma ou uma 1  
  ≥2  0,49*** 0,26 – 0,72 
Atividade física   
 Sim 1  
 Não 0,56*** 0,38 – 0,74 
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Tem comido menos   
  Não 1  
  Sim -0,48*** -0,71 – -0,24 
Alcóol   
  Não 1  
  Sim 0,30* 0,06 – 0,54 
Tabagismo   
  Não 1  
  Sim -0,40* -0,76 – -0,04 
Mortalidade   
  Não 1  
  Sim -1,90*** -1,64 – -0,74 
*p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001 
$ Modelo ajustado somente por idade 
IMC, índice de massa corporal; IC, intervalo de confiança 

 

Por fim, a análise da trajetória de IMC, segundo sexo e idade, revelou que, 

entre homens e mulheres, o IMC aumentou até os 65 anos, esteve praticamente 

estável até 75 anos e, depois, dessa idade diminui. Figura 19. 
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Figura 17 - Alterações no IMC de mulheres e homens, de acordo com a idade 
(60 a 95 anos). Estudo SABE, São Paulo, 2000, 2006, 2010. 
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5 DISCUSSÃO 
 

O IMC estável é um indicador de boa saúde na velhice, sinal de que o corpo é 

capaz de manter a homeostase (ARNOLD et al., 2010). Enquanto alterações, tanto a 

diminuição quanto o aumento do IMC são sugestivas de colapso sistêmico (DAHL et 

al., 2014), tendo, portanto diversas implicações para a saúde - como piora na 

qualidade de vida (JAHANGIR et al., 2014), maior fragilidade (ANDRADE et al., 

2013) e aumento nas taxas de mortalidade (CAO, 2015). 

Dados desta pesquisa demonstraram que mulheres e homens, em média, 

aumentaram o PC até os 65 anos e diminuíram somente após os 75 anos. Estudos 

anteriores documentavam o aumento do PC até os 55 (WILLIAMSON et al., 1991), 

60 (SEIDELL e VISSCHER, 2000) e 65 anos (STENHOLM et al., 2010) com 

posterior diminuição após essa idade. Assim, frequentemente associava-se a velhice 

com a perda de PC e desnutrição. Resultados atuais, entretanto, revelam um 

progressivo aumento do IMC médio inclusive em idades mais avançadas, 70 

(VLASSOPOULOS et al., 2014) ou até mesmo aos 80anos (DAHL et al., 2014), 

assim como demonstrado neste trabalho.  

É possível que as alterações do IMC ocorram de maneira distinta entre os 

idosos mais jovens e os muito idosos (≥80 anos). De acordo como DAHL e col. 

(2013) no jovem idoso o ganho de IMC pode ser uma manifestação do aumento dos 

riscos à saúde (como comportamento sedentário), enquanto entre os muito idosos 

pode haver uma melhora na saúde (por exemplo, o corpo é capaz de se beneficiar 

de nutrientes).  
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Em 2010, quando comparado a idade segundo categorias (60-74 e ≥75 anos), 

uma possibilidade para diferenciar o idoso mais jovem do mais velho, percebeu-se 

uma tendência (p: 0,073) para o aumento de PC entre os mais jovens. No entanto, 

nenhuma diferença foi percebida em 2006 (p: 0,324). E mesmo com uma amostra 

mais envelhecida, em 2010, a proporção de indivíduos que ganharam PC (39,88%) 

foi substancialmente maior (p<0,001) do que em 2006 (18,22%) – em concomitância 

à diminuição na proporção daqueles que perderam PC (34,00% - 2006, 12,49% - 

2010). Além disso, na análise mista, que considerou todos os anos, a idade se 

relacionou positivamente ao ganho de PC, o que pode ser o resultado do maior 

número de participantes com idade inferior a 75 anos. Já que a diminuição de PC 

ocorreu, apenas, após essa idade.  

Dados do estado nutricional também demonstram um aumento na proporção 

de idosos com excesso de peso em 2010 (35,85% - 2000; 33,74% - 2006; 40,65% - 

2010), o que está de acordo com resultados encontrados na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF, 2002-2003/ 2008-2009) que indicam um aumento na 

prevalência de sobrepeso/obesidade3 em idosos – 60 a 74 anos (45,13 para 53,9%) 

e ≥75 anos (32,5 para 43,6%) (SILVA et al., 2018). A Pesquisa Nacional de 

Avaliação da Saúde e Nutrição - NHANES (National Health and Nutrition 

Examination Survey), população civil não institucionalizada dos Estados Unidos, 

também revelou um aumento na prevalência de sobrepeso ou obesidade em idosos 

com 75 anos ou mais entre 1988 e 2006, de 56,5% para 65,8% (STATISTICS, 

2009).  

 

                                                           
3 Faixas do IMC utilizada: baixo peso (IMC ≤ 18,5 kg/m2); peso adequado (18,5< IMC < 25kg/m2); sobrepeso (25 
≤ IMC <30 kg/m2 ) e obesidade (IMC ≥ 30,00 kg/m2). 
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DUGRAVOT e col. (2010) alerta para o fato de que se por um lado os riscos 

relativos de um IMC alto se tornem menos pronunciados com o envelhecimento, a 

prevalência relativamente alta de obesidade nos idosos de coortes mais recentes 

(BARONE et al., 2006) fazem do valor elevado do IMC um importante problema de 

saúde pública. Como demonstra STENHOLM e col. (2010) que identificaram uma 

diferença no PC segundo a coorte de nascimento de Baltimore (Estados Unidos); em 

que nascidos entre 1920 e 1941 tiveram um PC significativamente maior durante 

todo o acompanhamento em comparação com aqueles nascidos entre 1900 e 1919 

(p<0,001) e 1877 e 1899 (p: 0,001). O aumento do PC e da massa gorda em coortes 

posteriores de nascimento também foi relatado em outros estudos estadunidense e 

sueco (ARTERBURN et al., 2004; EIBEN et al., 2005).  

De acordo com CHATTERJI e col. (2015) tendências seculares do aumento 

de PC em todo o mundo, principalmente nos últimos 30 anos, são em grande parte 

devido a aspectos da globalização que têm infiltrado e substituído, mesmo em 

países em desenvolvimento, o modelo de vida e culinária tradicional pelo 

industrializado. Como demonstram estudos brasileiros e internacionais que apontam 

para o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados; substituição do horário 

regular das refeições por lanches; e diminuição na atividade física relacionada ao 

lazer e ao trabalho (LOUZADA et al., 2015; MONTEIRO et al., 2017; PULKER et al., 

2017).  Assim, embora diversos mecanismos contribuam para a perda de PC entre 

idosos (ROBERTS e ROSENBERG, 2006), esses mecanismos não demonstraram 

ser resistentes às pressões ambientais para o consumo alimentar excessivo 

(PRENTICE, 2006; FLEGAL et al., 2013). 
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Infortunadamente o aumento do PC, em geral, está relacionado ao aumento 

de massa gorda e não de massa magra - como desejável na velhice (BIJLSMA et 

al., 2014; SILLANPAA et al., 2014). Segundo HUGHES e col. (2002) e PRENTICE 

(2006) dos fatores modificáveis, ser inativo fisicamente é considerado como um dos 

grandes responsáveis pelo ganho de massa gorda na velhice. Evidências geradas a 

partir de estudos experimentais também indicam que a participação regular em 

atividades físicas promove a preservação da massa muscular esquelética, força e 

função física com o avanço da idade (WROBLEWSKI et al., 2011; ZAMPIERI et al., 

2015). Em revisão realizada por VINCENT e col. (2012) a participação em programa 

de exercícios, aeróbicos e resistidos, combinados com restrição alimentar levou a 

melhorias na mobilidade funcional entre idosos obesos.  

Em consonâncias com esses levantamentos, dados do presente trabalho 

também demonstraram uma associação entre a inatividade física e o aumento do 

PC (p<0,001) ao longo dos anos (análise mista), embora nos anos de 2006 ou 2010 

nenhuma diferença tenha sido encontrada. Além disso, a frequência de atividade 

física diminuiu praticamente dois terços entre 2000 e 2006 (31,69% para 10,78%), 

apresentado um discreto aumento em 2010 (10,78% para 12,91%).  

Independentemente da idade, alguns comportamentos como inatividade física 

e aumento do consumo energético podem explicar o ganho de PC. Porém, entre 

idosos condições atípicas podem ser relacionadas à mudança de PC, por exemplo, 

o uso de medicamentos ou limitações físicas  (DAHL et al., 2013). 

Contraditoriamente, comportamentos usualmente relacionados à perda de PC entre 

os mais jovens, como o consumo de bebidas alcoólicas, em idosos podem levar ao 

ganho de PC (WANNAMETHEE e SHAPER, 2003). 
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YEOMANS (2010) explica que quantidades limitadas de álcool podem 

aumentar o apetite, e consequentemente a ingestão alimentar e o ganho de PC. 

Efeito, provavelmente, mediado por receptores GABA, opióides e sistemas 

dopaminérgicos no cérebro (DE BOER et al., 2013). Para BARRY e BLOW (2016) 

dado que beber - quantidades comparáveis de álcool - produz níveis de álcool no 

sangue maiores e mais duradouros em adultos mais velhos do que em pessoas 

mais jovens, muitos problemas prevalentes entre pessoas mais velhas, como 

doenças crônicas e má nutrição, podem ser exacerbados até mesmo por pequenas 

quantidades de álcool.  

Neste trabalho verificou-se uma associação positiva entre o consumo de 

álcool e o ganho de PC (p<0,05) na análise que considerou todos os anos – a de 

efeitos mistos. Em 2010 o consumo de álcool também exerceu um efeito protetor 

para diminuição de PC (p<0,05). Outros trabalhos, porém, em amostras de idosos, 

demonstraram um PC menor entre aqueles que consumiam bebida alcoólica 

(ADDOLORADO et al., 1998; ARIF e ROHRER, 2005). Para LEWIS (2011) grandes 

quantidades de álcool podem reduzir a ingestão de alimentos devido a inibição de 

regiões cerebrais, envolvidas na regulação alimentar, como o hipotálamo. 

Dados deste estudo demonstraram uma diminuição na frequência do 

consumo de bebidas alcoólicas (34,80% 2000, 29,88% 2006, 25,94% 2010). Ao 

contrário dos dados levantados pelo VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), que entre 2006 e 2013 

demonstraram um aumento na frequência do consumo abusivo de álcool de 4,9 para 

8,0% para aqueles que tinham entre 60 e 69 anos (p: 0,01) e de 1,5 para 2,4% para 

aqueles com 70 anos ou mais (p: 0,05) (MUNHOZ et al., 2017). 



Discussão | 81  

Além de fatores comportamentais, condições não modificáveis como o sexo 

também estão relacionados a mudança de PC no envelhecimento (MURPHY et al., 

2014).  Neste trabalho, o sexo masculino foi relacionado (p<0,001) a diminuição do 

IMC médio ao longo do dez anos avaliados. E a média do IMC das mulheres foi 

maior em todas as faixas etárias. Segundo HENRY (2000) e COQUEIRO e col. 

(2009) mulheres mais velhas geralmente apresentam um IMC médio maior, além de 

uma maior proporção de massa gorda. DUGRAVOT e col. (2010) também 

evidenciaram um aumento de PC maior em mulheres idosas do que em homens 

idosos, assim como BARONE e col. (2006) cuja pesquisa demonstrou diminuição 

significativamente maior no PC médio em homens após os 65 anos de idade. 

 A literatura, porém, ainda apresenta resultados contraditórios, no estudo de 

STENHOLM e col. (2010), por exemplo, os autores concluíram que entre homens 

geralmente saudáveis há um significativo aumento no PC durante a velhice. De 

acordo com MARINO e col. (2011) contribuições de genes e hormônios esteroides 

sexuais podem estar envolvidas nessas diferenças no PC de mulheres e homens 

idosos. 

Condições relacionadas ao gênero também podem explicar tais diferenças. 

De acordo RUGEL e CARPIANO (2015), por exemplo, homens mais velhos podem 

não ter sido socializados para fazer compras ou cozinhar. O que contribui, 

principalmente quando estão sozinhos, para as baixas habilidades culinárias e 

pouca motivação para mudar hábitos alimentares (HUGHES et al., 2004). Mulheres 

idosas, por outro lado, embora possam estar menos inclinadas a preparar refeições 

sozinhas (VESNAVER e KELLER, 2011), parecem se sair melhor em valorizar e 

alcançar uma dieta saudável (RUGEL e CARPIANO, 2015).  
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A solidão, o isolamento social e a viuvez, também podem contribuir para a 

diminuição da ingestão alimentar e PC (RAMIC et al., 2011; HANNA e COLLINS, 

2015). No presente estudo, no entanto, viver sozinho ou não estar casado não foi 

associado a mudança de PC. Embora, a proporção de indivíduos casados (61,51% 

2000, 53,32% 2006, 46,68% 2010) e daqueles que viviam acompanhados (89,41% 

2000, 85,07% 2006, 81,61% 2010) tenha diminuído.  

A literatura aponta que estar sozinho, principalmente, no momento da refeição 

tem impacto sobre a ingestão alimentar (HETHERINGTON et al., 2006; YATES e 

WARDE, 2017). BAILLY e col. (2015) ressaltam que em alguns contextos, as 

refeições são a única hora do dia em que o idoso tem contato com outros membros 

da família, amigos ou outras pessoas. Ademais, o ambiente alimentar, a capacidade 

para se alimentar e preparar a refeição também tem um impacto profundo no estado 

nutricional, particularmente de idosos frágeis (HEUBERGER,  2011).  

Para alguns autores (SALETTI et al., 2005; PORTER, 2007) a obtenção de 

macro e micronutrientes adequados não é apenas afetada pela dificuldade ingerir os 

alimentos, mas também pela dificuldade em comprar e cozinhar sua própria refeição. 

Essas condições, segundo IIZAKA e col. (2008), são o resultado direto da 

diminuição da autonomia funcional nas atividades diárias, e para se evitar um 

declínio maior do estado de saúde de um idoso dependente é necessário o apoio de 

cuidadores (FERNANDEZ-BARRES et al., 2017). 

Outros estudos também relacionam o apoio no preparo ou fornecimento de 

refeições como eficazes na promoção do controle e prevenção do aumento do peso 

corporal  (GOLLUB e WEDDLE, 2004; ZHU e AN, 2013; THOMAS et al., 2017). 
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Neste estudo foram avaliadas atividades diretamente relacionadas ao 

consumo alimentar como dificuldade para fazer compras, dificuldade para preparar 

uma refeição e dificuldade para comer. Ao longo dos anos, e consequentemente 

aumento da idade dos participantes, nota-se um aumento na frequência de 

dificuldade relatada na realização destas tarefas. Porém, apenas a dificuldade de 

fazer compras apresentou-se associada (p<0,001), mesmo após ajuste, a mudança 

de PC – diminuição de PC em 2010.  

A diminuição na ingestão de alimentos é frequentemente relatada entre 

idosos (HUGHES et al., 2004). A capacidade física necessária para preparar 

refeições (WHITELOCK e ENSAFF, 2018) ou mesmo as relações sociais 

(VESNAVER e KELLER, 2011) são apenas alguns dos motivos possíveis para essa 

ocorrência. Ainda sim, esclarecer as principais vias pelas quais os idosos diminuem 

o consumo alimentar é essencial para atrasar ou reduzir essas mudanças. 

O relato de menor consumo alimentar, como esperado, esteve relacionado a 

diminuição de PC na análise de efeitos mistos, em todos os anos, (p<0,001) e 

também somente em 2010 (p<0,05). Ainda sim, ao longo do período avaliado 

verificou-se menor proporção de idosos que relataram diminuição do consumo 

alimentar (17,00% 2000, 14,21% 2006, 5,26% 2010). O aumento no consumo 

alimentar pode ser o resultado do maior acesso a alimentos, como o provocado por 

políticas sociais que provocaram a diminuição da fome em todo o país (VICTORA et 

al., 2011), e também por ambientes obesogênicos que estimulam o consumo de 

alimentos – principalmente daqueles de alta densidade energética, como os 

ultraprocessados (SYLVIE et al., 2013; ROBERTO et al., 2015). 
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A avaliação da ingestão por grupos alimentares revelou, no entanto, um 

menor consumo de todos os grupos de alimentos avaliados, principalmente no grupo 

de carnes (93,43% 2000, 95,14% 2006, 71,63% 2010). Grupos alimentares, porém, 

não foram associados à mudança de PC, o que pode estar relacionado ao pouco 

detalhamento na captação da ingestão alimentar.  

Segundo SHATENSTEIN (2008) alguns idosos podem evitar certos tipos 

alimentos devido a doenças crônicas e restrições alimentares associadas o que, por 

sua vez, pode resultar em pior escolha de alimentos, além de aumentar o risco de 

deficiências nutricionais. Para HILDEBRANDT e col. (1997) a redução da função oral 

devido à perda de dentes também pode levar à restrição de alimentos, 

principalmente os sólidos fibrosos, crocantes e secos. 

De acordo com KREMER e col. (2007) a saúde bucal e a eficiência da 

mastigação tendem a piorar com a idade, isso pode ainda resultar em mudanças na 

escolha de alimentos (HILDEBRANDT et al., 1997). Uma revisão sistemática sobre 

idosos concluiu que a saúde bucal, juntamente com outros fatores de risco, pode 

contribuir para pior saúde nutricional (SMITH, 2008). Neste estudo, ao longo dos 

anos maior proporção de problemas nos dentes foi relatada, acarretando menor 

consumo alimentar (12.32% 2000, 16,78% 2006, 19,80% 2010). E a proporção de 

indivíduos que relatavam dificuldade de mastigar e engolir também aumentou.  

Reduções no paladar e supressão do apetite, que acarretam diminuição do 

consumo alimentar, também podem ser causadas por condições como o fumo 

(CHIOLERO et al., 2008). O tabagismo desacelera o ganho de PC, criando uma 

diferença maior no PC entre fumantes e não fumantes ao longo do tempo 

(WILLIAMSON et al., 1991; LYCETT et al., 2011).  
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Neste estudo, o tabagismo foi relacionado a diminuição do PC (p<0,05) em 

todo o período avaliado. Segundo AUDRAIN-MCGOVERN e BENOWITZ (2011) os 

mecanismos pelos quais o tabagismo diminui o PC são complexos e 

incompletamente compreendidos, porém a maioria é mediada pela nicotina que 

aumenta o gasto energético tanto pelos efeitos diretos sobre os tecidos periféricos - 

em grande parte mediada pelas catecolaminas - como pelos efeitos nos circuitos 

neuroendócrinos do sistema nervoso central.  

Os efeitos a longo prazo do tabagismo também podem estar envolvidos com 

uma maior mudança de PC, já que entre os anos avaliados uma menor proporção 

de indivíduos relataram fumar (12,36% 2000, 10,11% 2006, 7,71% 2010). Dados do 

VIGITEL (MALTA et al., 2013) também indicam uma diminuição na prevalência de 

tabagismo em indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos no período entre 

2006 (9,3%) e 2011 (8,7%). Pesquisas prévias indicam que há importantes 

benefícios à saúde para deixar de fumar em qualquer idade (DOLL et al., 2004; 

CHEN e WU, 2015). Estudo com 34.439 médicos britânicos, por exemplo, indicou 

que a cessação do tabagismo aos 60, 50, 40 e 30 anos pode aumentar a expectativa 

de vida em 3, 6, 9, 10 anos, respectivamente (DOLL et al., 2004).  

Quanto a auto avaliação da saúde, aumentou a proporção daqueles que a 

consideraram má, pior do que o último ano ou em relação a outros idosos da mesma 

idade. O auto relato de saúde ruim também se associou à diminuição de PC em 

2010 (RR: 4,30; p<0,01).  A relação de desfechos deletérios com a saúde ruim já foi 

revelada por outros autores (DESALVO et al., 2006; SHEN et al., 2014; FALK et al., 

2017). Para STANOJEVIC e col. (2017) a auto avaliação da saúde é uma medida 

confiável do estado geral de saúde e um importante preditor de hospitalização,  
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comprometimento funcional e maior demanda por serviços de saúde entre idosos. 

Idosos que relataram alguma internação no último ano também diminuíram o 

PC em 2010 – segundo análise univariada e ajustada (RR: 3,82; p<0,001). A perda 

de PC durante a internação é uma ocorrência conhecida. Em idosos, no entanto, 

essa diminuição no PC parece ser mais importante do que em jovens, relacionada a 

menor recuperação e maior mortalidade (CACCIALANZA et al., 2011).  

Em estudo realizado com idosos internados em hospitais do Sudeste 

Brasileiro, por exemplo, uma maior chance de morte foi observada com a perda de 

PC (CORDEIRO e MARTINS, 2018). Segundo CEREDA e col. (2015) o estado 

catabólico, gerado pela inflamação, é um dos principais responsáveis pela perda de 

peso em ambiente hospitalar. Outros autores destacam a diminuição da aceitação e 

ingestão alimentar como determinantes para a perda de PC durante a internação 

(BARTON et al., 2000; SANSON et al., 2018). 

Doenças como a depressão também tem um impacto importante sobre o 

estado nutricional de idosos – como revelam estudos realizados em diversos 

contextos: ambulatórios, pacientes institucionalizados e na comunidade (CABRERA 

et al., 2007; SMOLINER et al., 2009; KABURAGI et al., 2011). BAILLY e col. (2015) 

ainda destaca que os fatores de risco para a depressão citados na literatura - como 

solidão, luto, baixo nível socioeconômico e incapacidade física - são os mesmos 

citados para desnutrição. Neste estudo, os sintomas depressivos avaliados por meio 

da escala GDS apresentaram uma discreta diminuição de 2000 para 2006 (16,19% - 

2000 para 12,81% - 2006), aumentando posteriormente em 2010 (18,63%). Ainda 

sim, permaneceram significativos em 2010 com a diminuição de PC - mesmo após 

ajuste (RR: 2,62; p<0,05).  
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Embora envelhecer não seja sinônimo de doenças, alterações fisiológicas 

características dessa fase da vida (aumento da rigidez arterial, redução da função e 

elasticidade pulmonar, redução dos níveis de estrogênio e declínio de massa 

muscular, por exemplo) tornam os idosos mais suscetíveis ao aparecimento de 

condições crônicas (FORTIN et al., 2007; TINETTI et al., 2012). Neste trabalho, a 

prevalência da maioria das doenças crônicas avaliadas aumentou – principalmente 

hipertensão, artropatias, diabetes e doença cardíaca. E aqueles com diagnóstico de 

diabetes também apresentaram diminuição do PC em 2010, mesmo após ajuste 

(RR: 1,94; p<0,05). No estudo de BLUE e col. (2015) os resultados encontrados 

também demonstraram uma associação entre o surgimento de diabetes ou doença 

pulmonar com a perda de PC entre idosos mexicanos.  

As doenças crônicas representaram 74% de todas as mortes ocorridas no Brasil em 

2014 (WHO, 2014). Um dos principais fatores de risco para doenças crônicas é a obesidade, 

que afeta indivíduos de todas as faixas etárias, mas principalmente adultos mais velhos 

(KOH-BANERJEE et al., 2004; DOUKETIS e SHARMA, 2005; LAVIE et al., 2009). Por isso 

durante toda a vida teme-se o ganho de PC (DOUKETIS e SHARMA, 2005). Neste 

trabalho, porém, em 2010 a ocorrência de duas ou mais doenças esteve associada à 

diminuição de PC (RR: 2,28; p<0,05). Embora o número maior do que duas doenças 

crônicas tenha se associado com o ganho de PC (p<0,001), ao longo de todo 

período avaliado. Isso pode ter ocorrido nesta amostra, pelo fato de em 2010 os 

indivíduos se encontrarem mais velhos. Além disso, quando as doenças crônicas já 

estão presentes, a progressão de algumas doenças, como doença pulmonar, parece 

estar relacionadas principalmente a diminuição de PC (BLUE et al., 2015). 
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Ainda há muito debate sobre o melhor peso, ou peso ideal, na velhice. 

Postula-se, por exemplo, que, em termos de sobrevivência, o peso ideal aumentaria 

com a idade (CETIN e NASR, 2014). Um efeito de sobrevivência ainda sugere que 

pessoas que são suscetíveis aos efeitos negativos da obesidade morrem 

precocemente, por outro lado aquelas que sobrevivem até a velhice podem ser 

resistentes aos efeitos da obesidade (CETIN e NASR, 2014). A relação entre o IMC 

e todas as causas de morte em idosos, no entanto, pode ser uma curva em forma de 

U, o que significa que o risco de morte aumenta em ambos os extremos dos valores 

de IMC (FLEGAL et al., 2013; CAO, 2015).  

Uma associação positiva entre a diminuição da média do IMC ao longo do 

tempo e mortalidade também foi encontrada neste trabalho. Outros estudos também 

descobriram que não apenas a perda de PC (HAUGSGJERD et al., 2017), mas 

também alterações do PC em geral (STENHOLM et al., 2010) e flutuações de PC 

(CHENG et al., 2015) estariam associada a maior mortalidade.  

Certamente a definição do melhor PC na velhice ainda carece de mais 

estudos. Pesquisas em países de baixa e média renda que ainda avaliam 

longitudinalmente idosos representativos da comunidade, como neste trabalho, 

contribuem para o avanço do tema na literatura. Outra força deste estudo é o uso de 

pesos medidos, em vez de pesos auto referidos, bem como amplo histórico de 

saúde e aspectos demográficos e comportamentais dos indivíduos. A utilização da 

mudança do PC, ao invés do próprio PC, também amplia as possibilidades para 

avaliação do estado nutricional de idosos. 

As limitações deste estudo incluem possíveis variações no IMC entre os anos 

de avaliação. A mudança na composição corporal também não foi avaliada neste  
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trabalho, o que impede de detectar, por exemplo, se o ganho de PC foi apenas em 

massa gorda. A avaliação da ingestão alimentar, como estabelecia a frequência de 

poucos alimentos, possivelmente não captou a real ingestão dos participantes. Além 

disso, muitas variáveis foram mensuradas por meio de relato - como estado de 

saúde, presença de doenças crônicas e realização de atividade física, que embora 

bem aceito na literatura, pode estar sujeito a maior viés de memória. Por fim, 

durante o período avaliado ocorreram muitas perdas - a maioria devido a mortes 

(figura 4) – o que é esperado em estudos longitudinais com idosos, porém podem 

gerar efeito de sobrevivência. Por exemplo, o aumento do excesso de peso entre os 

anos avaliados pode ser dar pelo fato de que indivíduos que perdem PC possuem 

maior risco de mortalidade. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Trajetórias do IMC, de mulheres e homens, evidenciaram um aumento do PC 

até os 65 anos, com posterior declínio após os 75 anos. A diminuição de PC foi um 

fator de risco para mortalidade. A idade relacionou-se positivamente ao aumento de 

PC e participantes que se mantiveram, em dez anos desde a primeira avaliação, 

apresentaram maior ganho de PC. Poder-se-ia supor, assim, que o ganho de PC na 

velhice é indicativo de maior sobrevivência. No entanto, idosos avaliados na 

segunda avaliação (seis anos após a primeira), e que também foram avaliados em 

dez anos, apresentaram maior perda de PC.  

Em uma ampla análise de fatores que poderiam influenciar na mudança de 

PC entre idosos paulistanos, este estudo buscou, além de descrever, identificar 

fatores de risco para a diminuição ou ganho de PC. Assim, em dez anos de 

avaliação, embora a frequência de alguns comportamentos deletérios tenha 

reduzido, estes foram associados à diminuição (tabagismo e relato de menor 

ingestão) e ao aumento de PC (inatividade física e consumo de álcool). Ser do sexo 

masculino e ter mais do que duas doenças também foi associado a perda ou ganho 

de PC – respectivamente.  

E ainda que sobreviventes deste período, e por isso possivelmente em 

melhores condições, idosos desta amostra também apresentaram características 

geralmente relacionadas ao processo de envelhecimento. Viver sozinho ou não estar 

mais casado, por exemplo, foram realidades mais frequentes.  Além de pior status 

de saúde e maior frequência de dificuldade em tarefas relacionadas a alimentação.  
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A diminuição de PC entre 2006 e 2010 explicou-se, em grande parte, por 

meio destas características clínicas e funcionais - ter duas ou mais doenças 

crônicas, ter tido uma ou mais internações nos últimos meses, saúde auto avaliada 

como má, ter diabetes, sintomas depressivos, dificuldade para mastigar comidas 

duras e dificuldade de fazer compras. Entre 2000 e 2006, porém, a única 

característica relacionada à diminuição de PC foi o auto relato de perda de peso 

(involuntária).  

Ainda sim, mesmo com um modelo que incluía grande parte dos fatores que 

poderiam acarretar a mudança de PC, fatores de risco para o ganho de PC não 

foram identificados entre 2000 e 2006 ou entre 2006 e 2010. Embora, quem perdeu 

peso sem dieta ou teve dificuldades para engolir tenha tido menor risco de ganho de 

PC. 

Ambientes obesogênicos, que cada vez mais tem estimulado a substituição 

do modelo de vida tradicional pelo industrializado, podem estar relacionados ao 

ganho de PC (mesmo em uma população envelhecida). Novas avaliações poderão 

testar essa relação do ambiente com o ganho de PC entre idosos, a qual 

(infelizmente) não foi possível medir neste estudo.  

Este estudo avança no conhecimento sobre envelhecimento e nutrição ao 

demonstrar esse novo padrão de mudança de PC entre idosos brasileiros. Nessa 

população, aquela imagem clássica de pessoas mais velhas, magras e frágeis, 

parece não se aplicar mais. O aumento no PC de idosos mais envelhecidos marca 

ainda um novo paradigma para o cuidado de nutrição em gerontologia. Assim, além 

da revisão das faixas que indicam a classificação do estado nutricional por meio do 

IMC (de idosos), deve-se estar atento a mudanças do próprio IMC/PC.  
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APÊNDICE 

 
Quadro 3 - Caractegorias variáveis independentes  

Variável 
Categorização 

Análise 
2000 2006 2010 

Socioeconômicas e demográficas 

Sexo 1 - Feminino Feminino Feminino Feminino 

  2 - Masculino Masculino Masculino Masculino 

Idade 1 - 60 a 74anos       

  2 - ≥75anos Contínua Contínua Contínua 

Escolaridade  1 - Nunca estudou       

  2 - 1-3anos       

  3 - ≥4anos Contínua Contínua Contínua 

Estado civil 1 - Casado Casado Casado Casado 

      2 - Não casado Divorciado Divorciado Divorciado 

    Separado Separado Separado 

    Viúvo Viúvo Viúvo 

      Amasiado Amasiado 

      Solteiro Solteiro 

Raça/Cor 1 - Branco Branco Branco Branco 

  
2 - Mestiço/ 
Mulato/Pardo/ 
Negro/Preto 

Mestiço            
Mulato              
Negro 

Pardo                 
Preto 

Pardo                   
Preto 

  
3 - Outros 
(Indígena, 
asiático, outro)  

Indígena                     
Asiático 

Indígena                        
Amarelo                       
Outro  

Indígena                   
Amarelo                          
Outro 

 Renda (tercil da 
renda per capita) 

1 - Primeiro tercil       

2 - Segundo tercil       

3 - Terceiro tercil Contínua Contínua Contínua 

Arranjo familiar 
1 - Acompanhado Acompanhado Acompanhado Acompanhado 

2 - Sozinho Sozinho Sozinho Sozinho 

Clínicas         

Auto avaliação 
de saúde 

1 - Excelente, 
muito boa e boa 

Excelente               
Muito boa               
Boa                         

                      
Muito boa                 
Boa 

                      
Muito boa                 
Boa 

  2 - Regular e má 

Regular Regular          
Ruim                            
Muito ruim 

Regular          
Ruim                            
Muito ruim Má 
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Comparação de 
saúde com os 
últimos 12meses 

1 - Melhor Melhor                 Melhor                 Melhor                 

2 - Igual Igual Igual Igual 

3 - Pior Pior Pior Pior 

Comparação de 
saúde com 
pessoas de sua 
idade 

1 - Melhor Melhor                 Melhor                 Melhor                 

2 - Igual Igual Igual Igual 

3 - Pior Pior Pior Pior 

Hipertensão 1 - Não Não Não Não  

      2 - Sim Sim Sim Sim 

Diabetes 1 - Não Não Não Não  

      2 - Sim Sim Sim Sim 

Câncer 1 - Não Não Não Não  

      2 - Sim Sim Sim Sim 

Doença 
pulmonar 

1 - Não Não Não Não  

2 - Sim Sim Sim Sim 

Doença cardíaca 
1 - Não Não Não Não  

2 - Sim Sim Sim Sim 

Embolia 
Derrame 

1 - Não Não Não Não  

2 - Sim Sim Sim Sim 

Artropatias 1 - Não Não Não Não  

  2 - Sim Sim Sim Sim 

Número de 
doenças 

1 - nenhuma ou 1  
2 - ≥2 

      

Presença de 
sintomas 
depressivos 
(GDS breve – 
versão brasileira) 

1 – Sem 
depressão 

1 – Sem 
depressão 

1 – Sem 
depressão 

1 – Sem 
depressão 

2 – Com 
depressão 

2 – Com 
depressão 

2 – Com 
depressão 

2 – Com 
depressão 

        

Internação 1 - Nenhuma vez 
*últimos 4 
meses 

*últimos 12 
meses 

*últimos 12 
meses 

  2 - Alguma vez       

Comeu menos 
ou mudou de 
comida por 
causa dos 
dentes, pontes 
ou dentadura 
postiça 

1 - Não  
Raramente               
Nunca 

Raramente               
Nunca 

Raramente               
Nunca 

2 - Sim  
Sempre             
Frequentemente                                 
Algumas vezes 

Sempre             
Frequentemente                                 
Algumas vezes 

Sempre             
Frequentemente                                 
Algumas vezes 

Teve problemas 
para mastigar 
comidas duras  

1 - Não  
Raramente               
Nunca 

Raramente               
Nunca 

Raramente               
Nunca 

2 - Sim  
Sempre             
Frequentemente                                 
Algumas vezes 

Sempre             
Frequentemente                                 
Algumas vezes 

Sempre             
Frequentemente                                 
Algumas vezes 



Apêndice| 114  

Engoliu bem 1 - Sim  
Sempre                   
Frequentemente                         
Algumas vezes                      

Sempre                   
Frequentemente                         
Algumas vezes                      

Sempre                   
Frequentemente                         
Algumas vezes                      

  2 - Não  
Raramente                 
Nunca 

Raramente                 
Nunca 

Raramente                 
Nunca 

Tem comido 
menos 

1 - Não 1 – Não 1 – Não 1 – Não 

2 - Sim 2 – Sim 

2 – Sim, mais 
ou menos 

2 – Sim, mais 
ou menos 

2 – Sim, muito 2 – Sim, muito 

Perdeu peso 
sem dieta 

1 - Não perdeu 1 - Não perdeu 1 - Não perdeu 1 - Não perdeu 

2 - Perdeu entre 1 
e 3kg 

2 - Perdeu entre 
1 e 3kg 

2 - Perdeu entre 
1 e 3kg 

2 - Perdeu entre 
1 e 3kg 

3 - Perdeu >3kg 3 - Perdeu >3kg 3 - Perdeu >3kg 3 - Perdeu >3kg 

Funcionais 

Dificuldade para 
fazer compras  

1 – Não (e não 
costuma fazer) 

Não                 
Não costuma 
fazer 

Não (e não 
costuma fazer)  

Não                
Não costuma 
fazer  

2 – Sim (e não 
consegue) 

Sim               
Não consegue 

Sim (e não 
consegue) 

Sim 

Dificuldade para 
fazer refeição 

1 – Não Não Não Não 

2 - Não costuma 
fazer 

Não costuma 
fazer 

Não costuma 
fazer 

Não costuma 
fazer 

3 - Sim (e não 
consegue) 

Sim                   
Não consegue 

Sim                   
Não consegue 

Sim                    

Dificuldade para 
comer 

1 - Não Não Não Não   

2 - Sim  Sim Sim Sim 

Comportamentais 

Atividade física 
1 - Sim 

*últimos 12 
meses 

*últimos 3 
meses 

*últimos 3 
meses 

2 - Não       

Consumo de 
álcool 

1 - Não consome Nenhum (dia) Nenhum (dia) Nenhum (dia) 

2 - Consome 

1x/semana 1x/semana 1x/semana 

2-3x/semana 2-3x/semana 2-3x/semana 

4-6x/semana 4-6x/semana 4-6x/semana 

Todos os dias Todos os dias Todos os dias 

Tabagismo 1 - Não fuma  
Nunca fumou                                                                     
Já fumou e não 
fuma mais 

Nunca fumou                 
Já fumou e não 
fuma mais 

Nunca fumou                 
Já fumou e não 
fuma mais 

  2 - Fuma  
Fuma 
atualmente 

Fuma 
atualmente 

Fuma 
atualmente 

Ingere 
Frutas/verduras 
(2x/dia) 

1 - Sim 1 - Sim 1 - Sim 
2-3x/dia          
2x/dia*              

2 - Não 2 - Não 2 - Não 
1x/semana             
2-3x/semana              
4-6x/semana 
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Ingere                
Lácteos (1x/dia) 

1 - Sim 1 - Sim 1 - Sim 
2-3x/dia             
1x/dia 

2 - Não 2 - Não 2 - Não 
1x/semana        
2-3x/semana         
4-6x/semana* 

Ingere Carnes 
(3x/semana) 

1 - Sim 1 - Sim 1 - Sim 
1x/dia                 
2-3x/dia                   
4-6x/semana 

  2 - Não 2 - Não 2 - Não 
1x/semana 

2-3x/semana 

Ingere 
Ovos/Leguminosas 
(1x/semana) 

1 - Sim 1 - Sim 1 - Sim 

2-3x/dia               
1x/dia                           
4-6x/semana                  
1x/semana 

  2 - Não 2 - Não 2 - Não 
Não come ou 
come de vez 
em quando 
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ANEXO A 
 
 

 
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DO ESTUDO SABE 2000, 2006 e 2010 
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ANEXO B 
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