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RESUMO  

 

 

Introdução - A dinâmica do arranjo domiciliar (unipessoal ou acompanhado) 

e outros condicionantes podem influenciar o estado nutricional de idosos. 

Objetivo - Verificar a associação entre estado nutricional e variáveis 

referidas: arranjo domiciliar, alimentação, demográficas, socioeconômicas e 

clínicas, em coorte de idosos, domiciliados no município de São Paulo, em 

2000 e 2006. Métodos - A população de estudo foi composta por idosos (≥ 

60 anos), de ambos os sexos, participantes do Estudo SABE, em 2000 e 

2006. As variáveis de estudo foram: estado nutricional, adequado (massa 

muscular, segundo área muscular do braço, ≥ percentil 25) e inadequado 

(massa muscular < percentil 25), dinâmica do arranjo domiciliar (mudança de 

unipessoal ou acompanhado, de 2000 para 2006); grupos etários (60-74 e ≥ 

75); sexo; escolaridade (≤ 8 ou > 8 anos); renda mensal per capita, em 

quartis; alimentação, segundo número de refeições/dia (< 3 ou ≥ 3),  e 

frequência de ingestão de alimentos, com resposta dicotômica (sim ou não): 

laticínios - ≥ 1 vez/dia, ovos ou leguminosas - ≥ 1 vez/semana; carnes - ≥ 3 

vezes/semana; frutas, verduras ou legumes - ≥ 2 vezes/dia; sintomas 

depressivos, segundo Escala de Depressão Geriátrica (ausência: escore < 

6, leves: ≥ 6 e < 11, e graves - ≥ 11). Para verificar a associação entre as 

variáveis, utilizou-se teste de Rao & Scott, razão de prevalência (RP) e 



regressão logística múltipla (p<0,05); e o programa Stata/SE® 10.1 for 

Windows. Resultados - Verificou-se associação positiva, com maior chance, 

para estado nutricional inadequado com grupo etário ≥ 75 anos (OR=1,53; 

IC=1,19–1,95; p=0,001); com sintomas depressivos graves (OR=2,07; 

IC=1,13–3,80; p=0,020); com dinâmica do arranjo domiciliar: acompanhado-

2000 e sozinho-2006 (OR=1,80; IC=0,98-3,31; p=0,056), e associação 

negativa, com menor chance, para ingestão referida de laticínios (OR= 0,60; 

IC= 0,38 – 0,96; p=0,034). Identificou-se prevalência de estado nutricional 

inadequado em 32% dos idosos que apresentaram mudança do arranjo 

domiciliar (acompanhado-2000 e unipessoal-2006), assim como do grupo 

etário ≥ 75; e em 24%, daqueles que referiram ingestão de laticínios, e, 

ainda, em 35%, daqueles, com sintomas depressivos graves. Conclusão - 

Constatou-se associação positiva, de estado nutricional inadequado, com 

grupo etário ≥ 75, sintomas depressivos graves, mudança da dinâmica do 

arranjo domiciliar (acompanhado – unipessoal), e negativa, para ingestão 

referida de laticínios. 

 

Descritores: idosos, estado nutricional, domicílio unipessoal, alimentação, 

estudo SABE.  
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ABSTRACT 

 

 

Introduction - The dynamic of living arrangement (alone or accompanied) 

and other conditions may influence the nutritional status of elderly. Objective 

- To study the association between nutritional status and such variables: 

living arrangement, food, demographic, socioeconomic and clinical, in a 

cohort of elderly people, living in São Paulo in 2000 and 2006. Methods - 

The study population consisted of elderly (≥ 60 years) of both genders, 

participants in the SABE Study, in 2000 and 2006. The variables were: 

nutritional status, adequate (muscle mass, the second arm muscle area, ≥ 

25th percentile) and inadequate (muscle mass < 25th percentile), the 

dynamic of living arrangement (change of living alone or accompanied, from 

2000 to 2006); age groups (60-74 and ≥ 75), gender, education (≤ 8 or > 8 

years), monthly income per capita in quartiles, food, according to the number 

of meals/day (< 3 or ≥ 3), and frequency food intake, with dichotomous 

response (yes or no): dairy - ≥ 1 time/day, eggs or legume - ≥ 1 time/week; 

meat - ≥ 3 times/week, fruits, greenery or vegetables - ≥ 2 times/days, 

depressive symptoms, according to the Geriatric Depression Scale (absence: 

a score < 6, mild: ≥ 6 and < 11, and severe - ≥ 11). To investigate the 

association between variables, it was used test Rao & Scott, prevalence ratio 

(PR) and multiple logistic regression (p < 0.05) and Stata/SE 10.1 for 

Windows®. Results - There was a positive association, with a greatest 



chance for inadequate nutritional status with age group ≥ 75 years (OR = 

1.53, CI = 1.19 to 1.95, p = 0.001), with severe depressive symptoms (OR = 

2.07, CI = 1.13 to 3.80, p = 0.020), with the dynamic of living arrangement, 

accompanied-2000 and alone-2006 (OR = 1.80, CI = 0.98 to 3.31; p = 0.056) 

and negatively associated with less chance for the intake of dairy products 

(OR = 0.60, CI = 0.38 to 0.96, p = 0.034). It was identified a prevalence of 

inadequate nutritional status in 32% of the elderly, showing change of living 

arrangement (accompanied-alone-2000 and 2006), as well as the age group 

≥ 75, and 24% of those who reported intake of dairy products, and also in 

35% of those with severe depressive symptoms. Conclusion - It was found a 

positive association of inadequate nutritional status, with age group ≥ 75, 

severe depressive symptoms, dynamic of living arrangement (together - 

alone) change, and negative, for the intake of dairy products. 

 

Keywords: elderly, nutritional status, living alone, food intake, SABE study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 ESTADO NUTRICIONAL DOS IDOSOS 

 

 

O envelhecimento está associado ao declínio de ínumeras funções 

fisiológicas que podem afetar o estado nutricional, tais como reduções da 

massa muscular (MM) e óssea, diminuição no gasto energético de repouso e 

aumento da adiposidade (BROSS e col.,1999; HUNTER e col., 2001; 

BROWNIE, 2006). O estado nutricional das pessoas idosas é importante 

determinante da qualidade de vida, morbidade e mortalidade (BROWNIE, 

2006).  

Estudos longitudinais têm constatado que com o avançar da idade, 

ocorre diminuição da MM (DING e col., 2007; ATLANTIS e col., 2008; DEY e 

col., 2009). Segundo BAUMGARTNER e col. (1995) e GALLAGHER e col., 

(1997), a diminuição da MM, com a idade, ocorre em ambos os sexos, sendo 

mais acelerada após os 65 anos (BAUMGARTNER e col., 1995; 

GALLAGHER e col., 1997). STOOKEY e col. (2001) verificaram em 608 

indivíduos (50 a 70 anos), participantes do China Health and Nutrition 

Surveys (CHNS), que, no período de 4 anos, houve diminuição dos valores 

da área muscular do braço (AMB), em ambos os sexos.  

SANTOS e SICHIERI (2005) observaram em 699 idosos (≥ 60 anos), 

participantes da Pesquisa de Saúde e Nutrição do município do Rio de 

Janeiro (PSN/RJ), que, nos grupos etários mais velhos, ocorreram valores 

médios menores de AMB, assim como verificado por MENEZES e 

MARUCCI (2005) em idosos (≥ 60 anos) de Fortaleza, nos quais os valores 

médios da AMB foram menores em idades mais avançadas, e por 

FALCIGLIA e col., (1988), em 746 idosos (≥ 60 anos), brancos, residentes 
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de Cincinnati, em grupos etários mais velhos, apresentaram menores 

valores da AMB. 

Em relação ao sexo, idosas apresentam menores valores da AMB, em 

comparação aos homens (SANTOS e SICHIERI, 2005; FERREIRA e col., 

2008; DEY e col., 2009). SANTOS e SICHIERI (2005) verificaram em idosos 

(≥ 60 anos) que o valor médio da AMB foi de 45,8 cm2, para homens, e de 

38,1 cm2 para mulheres. O mesmo foi constatado por FERREIRA e col. 

(2008), em idosos institucionalizados, nos quais o valor da AMB, 

correspondente ao percentil 25 foi de 34,77 cm2, para mulheres, e 42,25 

cm2, para os homens.  

De acordo com THOMAS (2007), a diminuição na MM durante o 

processo de envelhecimento pode estar relacionada à inatividade física, 

alterações na função endócrina, perda da função neuromuscular, atrofia da 

fibra muscular, modificação no metabolismo proteíco (déficit entre síntese e 

degradação) e ingestão de proteínas insuficiente e/ou alimentação 

inadequada.  

BAUMGARTNER e col. (1999) observaram que em idosos (65 a 97 

anos), de ambos os sexos, ocorreu diminuição na MM e da força muscular 

com o avançar da idade, e que a diminuição da atividade física e dos 

hormônios, a subnutrição e doenças crônicas foram identificadas como os 

principais fatores que contribuem para esse declínio. STARLING e col. 

(1999) constataram ao avaliar o estado nutricional de 44 homens com idade 

entre 49 e 85 anos, da cidade de Burlington, Estados Unidos, por meio do 

DEXA (absortometria radiológica de dupla energia), que o envelhecimento 

esteve inversamente associado à massa muscular, e que mesmo com a 

manutenção da atividade física e da ingestão adequada de proteínas, a 

perda de MM relacionada à idade não pode ser compensada.  

É sabido que o músculo desempenha papel central em muitas 

funções biológicas, tais como movimento e metabolismo, e, por isso, 

alterações na MM e em sua composição podem influenciar a saúde dos 

indivíduos (JANSSEN e ROSS, 2005). PAHOR e KRITCHEVSKY (1998) 
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revelaram que a perda de MM pode ser via comum para múltiplas doenças, 

incapacidades e aumento do risco de morbidade e mortalidade nos idosos.  

Uma das alterações relacionada à redução de MM e à idade é 

conhecida como sarcopenia, a qual está associada à redução da força 

muscular, e consequentemente à deficiência funcional e à incapacidade 

física (JANSSEN e ROSS, 2005). ARROYO e col. (2007), com dados do 

projeto SABE (Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento), no Chile, com 

337 idosos (≥ 65 anos), observaram menores valores de MM em idosos 

pertencentes ao grupo etário ≥ 75, os quais apresentaram proporção 

superior em dependência funcional e altercação de mobilidade. 

A perda de massa muscular em idosos está associada com aumento 

da massa gordurosa. Entre 30 e 60 anos de idade, 0,23 kg de músculo são 

perdidos e 0,45 kg de gordura são ganhos a cada ano (BAUMGARTNER e 

col., 2005). Essa mudança na composição corporal pode ser mascarada 

pela estabilização do peso sendo resultado do fenômeno chamado de 

obesidade sarcopênica (BAUMGARTNER e col., 2005). A qualidade dos 

músculos de pessoas obesas é muito pior devido à infiltração de gordura 

intramuscular, que contribue para a fadiga muscular, fragilidade e 

incapacidade (BAUMGARTNER e col., 2005). 

De acordo com WATERS e BAUMGARTNER (2011), a sarcopenia 

pode ser subestimada em pessoas com excesso de peso e obesidade, 

levando à subestimação da obesidade sarcopênica. NEWMAN e col. (2003) 

verificaram que 8,9% dos homens com excesso de peso e 7,1% das 

mulheres eram obesos sarcopênicos.  O Quadro 1 apresenta esumo das 

diferenças nos componentes da composição corporal, segundo diferentes 

fenótipos.  
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Quadro 1 - Característica da composição corporal nos diferentes fenótipos.   

 Sarcopenia Obesidade 
Obesidade 

Sarcopênica 

Peso déficit excesso normalidade(1) 

Massa gordurosa 
déficit / 

normalidade excesso excesso 

Massa muscular déficit 
normalidade / 

excesso déficit 

IMC* (kg/m2) déficit excesso normalidade(1) 

CC** 
déficit / 

normalidade excesso 
normalidade / 

excesso 
Fonte: Waters e Baumgartner, 2011.  
Notas: IMC* = Índice de massa corporal; CC** = Circunferência da cintura; Normal

(1) 
= IMC: 

18,5 – 24,9kg/m
2
 

 

 

A perda comum nos idosos de MM caracteriza-se como prenúncio de 

mau prognóstico, principalmente à relacionada com diminuição da força 

muscular e da capacidade de exercício (BROSS, STORER e BHASIN, 1999; 

THOMAS, 2007). DEY e col. (2009) ressaltam a importância de preservação 

da MM para que se mantenha a capacidade funcional durante o 

envelhecimento.  

Estudos têm mostrado a relação preditiva que o indicador de estado 

nutricional, AMB, tem com a mortalidade (CAMPBELL e col., 1990; MILLER 

e col., 2002). MILLER e col. (2002), em coorte de 1396 idosos (≥ 70 anos), 

australianos, do estudo The Australian Longitudinal Study of Ageing (ALSA), 

verificaram a relação preditiva da AMB com a mortalidade no período de 8 

anos e os resultados mostraram que foi indicador útil do estado nutricional, 

com valor preditivo melhor que o índice de massa corporal (IMC), e que 

valores da AMB ≤ 21,4cm2, para homens e ≤ 21,6 cm2, para mulheres, 

aumentaram o risco de mortalidade. FRIEDMAN e col. (1985) observaram 

em 201 idosos (≥ 65 anos), em internações consecutivas, que indivíduos 

com valores da AMB ≤ 16 cm2, para homens, e 16,9cm2, para mulheres, 

apresentaram maior prevalência (50%) de mortalidade em 90 dias de 

internação. CAMPBELL e col. (1990), em estudo realizado com 758 idosos 

(≥ 70 anos), acompanhados por 40-46 meses, constataram que indivíduos 
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com valores da AMB, abaixo do percentil 10, apresentaram maior risco de 

mortalidade.  

BAUMGARTNER e col. (1996), com 275 idosos (≥ 60 anos), 

participantes do New Mexico Aging Process Study, sugeriram que com o 

avançar da idade, as concentrações de albumina sérica diminuíram e que 

essa alteração esteve associada à diminuição da MM e ao aumento da 

morbidade, mortalidade e incapacidades. HAN e col. (2010), em coorte de 

877 idosos (≥ 65 anos), do Korean Longitudinal Study on Health and Aging 

(KLoSHA), constataram que no período de 3,5 anos, a MM esteve associada 

à sobrevivência dos idosos, indicando o efeito protetor, em relação à 

mortalidade,  e que indicadores da MM podem estar mais relacionados à 

maior sobrevida na população do que o IMC.  

Assim, a avaliação do estado nutricional tem como objetivo identificar 

a presença de distúrbios nutricionais, possibilitando intervenção adequada 

e/ou precoce, de modo a promover a recuperação e/ou manutenção das 

condições de saúde e nutrição do indivíduo (MS, 2007; MARUCCI e col., 

2007).  O estado nutricional é detectado a partir de vários parâmetros que 

podem ser utilizados e avaliados isoladamente ou de maneira associada 

(AUGUSTO, 1995). Dentre os métodos existentes, a antropometria é a mais 

utilizada devido ao seu relativo baixo custo, fácil realização/execução e boa 

confiabilidade (MS, 2007; MARUCCI e col., 2007).  

Por meio da antropometria é possível identificar a composição 

corporal, a qual sofre alteração durante o processo de envelhecimento, com 

consequente comprometimento do estado nutricional (MARUCCI e col., 

2007). Medições precisas do peso e da composição corporal são 

importantes para a avaliação nutricional (MITCHELL e LIPSCHITZ,1982). 

Entre as variáveis ou indicadores antropométricos utilizados está AMB, 

indicador que permite estimar a quantidade de massa muscular do corpo 

humano, mediante equações específicas, segundo sexo, considerando 

valores de circunferência do braço (CB) e dobra cutânea tricipital (DCT), e 

descontando a área óssea (HEYMSFIELD e col. 1982), (Figura 1). 

HEYMSFIELD e col. (1982) salientam que a estimativa da MM obtida a partir 
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da antropometria pode ser extrapolada para o total de MM corporal, e que a 

gravidade da subnutrição ou estado nutricional inadequado, bem como 

prognóstico podem, portanto, serem calculadas a partir de duas variáveis 

relativamente simples e estabelecer assim, terapêutica para determinado 

indivíduo.   

 

 

Figura 1 - Imagem de tomografia computadorizada (TC), de corte 
transversal, do braço e principais estruturas anatômicas e dimensões dos 
indicadores antropométricos.  
 

 
 
Extraído de: HEYMSFIELD e col., 1982.  
Notas: 
(1)

ABA: midarm bone area (área óssea do braço)/
 (2)

MAA: midarm area (área do 
braço)/

(3)
AMA: arm muscle area (área muscular do braço)/

(4)
TLF: triceps fat layer.(camada 

de gordura do tríceps). 

 

 

O uso da AMB, como indicador do estado nutricional, tem se 

mostrado útil na triagem e avaliação de idosos não institucionalizados e 

parece apresentar valor prognóstico significativo no contexto clínico 

(BANNERMAN e GHOSH, 2000; CROTTY e col., 2002). Sua utilização é 

recomendada e deve ser mais ampla (BANNERMAN e GHOSH, 2000; 

CROTTY e col., 2002). De acordo com alguns autores, a utilização da AMB 

para avaliação do estado nutricional de idosos, assume relevante papel 

como indicador do estado nutricional dessa população, auxiliando na 

(1) 

 (2) 

(3) 

(4) 
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detecção de riscos, intervenções adequadas e na qualidade de vida do idoso 

(FALCIGLIA e col., 1988; MENEZES e MARUCCI, 2005).  

O predomínio do déficit nutricional nos idosos é elevado, com 

prevalência de 10 a 50% em não institucionalizados, de 20 a 60% em 

hospitalizados e de até 85% em residentes em instituições de longa 

permanência (ILPI) (MION e col., 1994).  

Segundo CAMPOS e col. (2000), é necessário buscar conhecer e 

compreender todas as peculiaridades que afetam a ingestão alimentar do 

idoso e consequentemente os condicionantes do estado nutricional.  

De acordo com WELLS e DUMBRELL (2006) e NIEUWENHUIZEN e 

col. (2010), diversos fatores estão envolvidos na má nutrição dos idosos, 

dentre os quais se destacam: viver sozinho, alterações fisiológicas e 

depressão. Para PARKER e CHAPMAN (2004), aspectos sociais e 

psicológicos podem culminar em risco nutricional e, assim, no 

desenvolvimento da subnutrição. Para BROWNIE (2006), destacam-se como 

fatores que contribuem para o desenvolvimento da má nutrição, a diminuição 

da MM, que acarreta redução na taxa metabólica basal; a depressão, que 

pode levar a recusa por alimentos (WAHLQVIST e col., 1995); a pobreza, 

que afeta a acessibilidade ao alimento; e determinantes sociais, como 

arranjos unipessoais, pois, segundo STROEBELE e CASTRO (2004), a 

ingestão de alimentos pode ser estimulada pela presença de pessoas no 

momento das refeições, o que pode não ocorrer para idosos que moram 

sozinhos.   

 

 

1.2 ESTADO NUTRICIONAL DOS IDOSOS E ARRANJO 

DOMICILIAR 

 

 



25 

 

Estudos têm mostrado que o estado nutricional e a alimentação dos 

idosos podem ser influenciados pelo arranjo domiciliar (PEARSON e 

col.,1998; CHARLTON, 1999; KIM e LEE, 2001). Porém ainda são escassos 

trabalhos que abordem esse tema, principalmente sobre a associação entre 

estado nutricional e arranjo domiciliar. 

BRANSBY e OSBORNE (1953) verificaram em idosos (≥ 60 anos, 

para mulheres e ≥ 65 anos, para homens), ingleses, que aqueles que viviam 

em domicílio unipessoal, ou seja, sozinhos, optavam com maior frequência 

por alimentos de fácil preparo; para os homens que viviam sozinhos, a 

alimentação incluía menor frequência de peixes e maior de bacon. O valor 

calórico da alimentação para idosos em domicílios unipessoais foi inferior ao 

dos idosos que viviam com o cônjuge, principalmente para o sexo feminino 

(BRANSBY e OSBORNE, 1953).   

Em 1985, DAVIS e col., com dados de 3744 idosos (65 a 74 anos), 

participantes do National Health and Nutrition Examination Survey 1971-

1974 (NHANES I), mostraram que o padrão alimentar de homens mais 

velhos esteve associado com o tipo de arranjo domiciliar e renda. Homens 

que viviam com suas companheiras apresentavam padrões alimentares mais 

adequados e favoráveis do que aqueles que viviam sozinhos ou com outras 

pessoas; os de baixa renda e que não viviam com suas esposas 

apresentavam maior risco de ingestão alimentar insuficiente (DAVIS e col., 

1985).  DAVIS e col. (1988), com dados sobre alimentação, de adultos e 

idosos, com idade ≥ 55 anos, participantes do Nationwide Food 

Consumption Survey de 1977-1978 (NFCS 77-78), constataram que 

pessoas, em arranjos unipessoais, realizavam maior número de refeições 

sozinhas e fora do domicílio, omitiam mais refeições, principalmente o café 

da manhã, em comparação com aquelas que viviam com o cônjuge.  

HUGHES e col. (2004) observaram que idosos, do sexo masculino, 

tendem a apresentar ingestão alimentar insuficiente, principalmente de frutas 

e legumes, em comparação às mulheres, e que, viver e ter que realizar 

refeições sozinhos contribuíram para menor ingestão de alimentos e valor 

calórico da alimentação. De acordo com SIZER e WHITNEY (2003), homens 
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que vivem sozinhos apresentam alimentação de pior qualidade, em 

comparação com os que vivem com suas esposas, pois aqueles que vivem 

sozinhos referiram que os principais obstáculos para a melhora na 

alimentação foram a falta de habilidade para cozinhar e a pouca motivação 

para mudança de hábitos alimentares.  

De maneira geral, a literatura descreve que idosos em domicílios 

unipessoais  enfrentam problemas para se alimentar pois suas 

preocupações variam desde a seleção de alimentos rápidos até a compra, 

armazenamento e preparação de alimento (SIZER e WHITNEY, 2003). 

PROTHRO e ROSENBLOOM (1999), em estudo realizado com 103 

indivíduos (≥ 60 anos), de três centros administrados pela DeKalb 

Community Council on Aging (DCCOA), da área metropolitana de Atlanta, 

Geórgia, mostraram que idosos que viviam sozinhos apresentaram menor 

frequência de ingestão de carnes, lentilha e macarrão, em relação àqueles 

que moravam acompanhados. NIEWIND e col. (1988) verificaram em 62 

idosos (≥ 60 anos), que, a condição de moradia, ou seja, residir em 

domicílios unipessoais, exerceu influência negativa sobre a variedade de 

alimentos, assim como no preparo de alimentos, com menor frequência na 

ingestão de pães e carnes. KHARICHA e col. (2007) verificaram que 1/3 de 

2641 idosos, domiciliados em Londres, que moravam sozinhos, 

apresentaram maior frequência de alimentação inadequada (ingestão acima 

do recomendado de gorduras e abaixo de fibras). PEARSON e col. (1998), 

utilizando dados do estudo SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the 

Elderly), constataram que as idosas (70 a 75 anos), que viviam sozinhas 

apresentavam menor valor calórico da alimentação, em especial dos 

macronutrientes, proteínas e carboidratos, quando comparado a outros 

arranjos domiciliares. 

Segundo COBIAC e SYRETTE (1995), para idosos realizarem 

refeições sozinhos, foi considerado fator de risco para o estado nutricional 

inadequado, com destaque a subnutrição.  

KIM e LEE (2001) investigaram o efeito dos arranjos domiciliares no 

estado nutricional de indivíduos (50 a 64 anos), e idosos (≥ 65 anos), da 
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Coréia, e observaram que os idosos que moravam sozinhos apresentavam 

valor calórico da alimentação insuficiente, segundo à Recommended Dietary 

Allowances (RDA), da Korean Nutrition Society (2000), sendo esse grupo 

mais vulnerável à má nutrição e, consequentemente, à subnutrição, PARK e 

SON (2003), também, verificaram que 77% da população de idosas (≥ 65 

anos), que viviam sozinhas, encontrava-se em situação de risco nutricional 

elevado (> 6 pontos), segundo o Nutrition Risk Index Score (NRI). 

 PEARSON e col. (1998), utilizando dados do estudo SENECA 

(Survey in Europe on Nutrition and the Elderly), constataram que idosos (70 

a 75 anos), que viviam com seus parceiros estavam menos propensos à 

distúrbios nutricionais (IMC < 20 kg/m2 = subnutrido; ou ≥ 30 kg/m2= risco 

para obesidade e obesidade). KABURAGI e col. (2011), verificaram em 

idosos (≥ 65 anos), de Tóquio, utilizando a MAN (Mini avaliação nutricional), 

que dos idosos, com risco para subnutrição (pontuação ≤ 23,5), 25,9% 

viviam sozinhos, 29,6% com a esposa e 44,4% com outras pessoas, sem ser 

a esposa, daqueles considerados bem nutridos (pontuação > 23,5), 28,2% 

viviam sozinhos, 48,5% com a esposa e 23,3% com outros, sem ser a 

esposa.  

Entretanto, ILIFFE e col. (1992) enfatizam que idosos que vivem 

sozinhos podem não constituir grupo de risco, pois, em estudo realizado com 

239 idosos (≥ 75 anos) londrinos, que viviam sozinhos, verificou-se que 

estes foram mais propensos a receberem ajuda doméstica, solicitarem 

refeições por meio de serviços de entrega, não apresentaram número maior 

de doenças, em comparação àqueles que moravam acompanhados, e 

parece não constituirem grupo de risco, mas que é preciso avaliar as 

necessidades específicas desse grupo. 

Observa-se que transformações que acompanham a experiência de 

envelhecer em nossa sociedade, como viver em arranjos unipessoais, com 

outras pessoas ou em instituições, tudo isso pode afetar a alimentação dos 

idosos e acarretar prejuízos ao estado nutricional (SIZER e WHITNEY, 

2003). 
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  O número de domicílios unipessoais vem aumentando nos últimos 

anos (IPEA, 2010). Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), com 

base em dados sobre arranjos domiciliares de mais de 130 países, a 

porcentagem de informações disponíveis sobre indivíduos vivendo sozinhos 

é mais ampla sobre as condições de vida dos idosos, pois constituem grupo 

de interesse social e político (ONU, 2005). 

 Esse aumento no número de pessoas vivendo sozinhas deve-se à 

tendência de redução do número de filhos, aumento da longevidade e do 

número de divórcios, melhora nas condições de saúde da população idosa 

e, com destaque à maior sobrevivência feminina (CAMARGOS e 

RODRIGUES, 2008). Portanto, é de se esperar que, ao longo dos anos, haja 

crescimento dos domicílios unipessoais, ou seja, cresça o número de idosos 

vivendo sozinhos (CAMARGOS e RODRIGUES, 2008). 

 Segundo o Ministério da Saúde (MS, 2009), morar sozinho é uma 

opção cada vez mais presente nas cidades modernas, especialmente nas 

mais desenvolvidas do continente europeu (IBGE, 2009). De acordo com a 

ONU (2005), a proporção de idosos que vivem sozinhos foi menor em países 

ou regiões da Ásia e da África, e maior em países da Europa ou em 

populações de origem europeia. Na América Latina e no Caribe os 

percentuais tendem a serem maiores do que em outras regiões em 

desenvolvimento (ONU, 2005). Em países como Dinamarca, em 1994, 39% 

dos idosos viviam sozinhos, na Finlândia, em 2000, 35%, e na África, em 

média, apenas 8% (ONU, 2005).  

As mudanças verificadas nos países industrializados, quanto ao 

padrão de organização das famílias, vêm refletindo também no Brasil (IBGE, 

2010). Nas últimas décadas, as tendências mais proeminentes são, sem 

dúvida, a redução do tamanho da família e do número de casais com filhos, 

e o crescimento do tipo de família formado por casais sem filhos, resultado 

dos processos de declínio da taxa de fecundidade e do aumento da 

esperança de vida ao nascer (IBGE, 2010). De 1999 para 2009, o número 

médio de pessoas na família caiu de 3,4 para 3,1(IBGE, 2010).  No Brasil, 

modificações recentes na sociedade brasileira têm gerado fragmentação da 
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família em função do crescente número de divórcios e dos recasamentos, de 

seus novos arranjos domiciliares, como, casais, cujos cônjuges vivem em 

domicílios distintos, e, também, do aumento do número de pessoas que 

moram sozinhas (IBGE, 2009). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2000, 10,9% das pessoas idosas viviam sozinhas, em 2006, a maior parte 

dos indivíduos que morava sozinho eram idosas (40,6%) e, principalmente, 

do sexo feminino (50,1%). Em 2007, verificou-se que a proporção de idosos 

morando sozinhos havia aumentado, sendo estimada em quase 14% (IBGE, 

2007). Em 2008, os domicílios unipessoais foram representados por 6,7 

milhões de pessoas, das quais 40,8% eram idosas (IBGE, 2008). Para os 

idosos, no período de 1997 a 2007, observou-se tendência de crescimento 

do percentual de domicílios unipessoais (11,2% para 13,5%) e de casais 

sem filhos (19,2% para 22,1%) (IBGE, 2008).   

De acordo com o Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 

(SABE), o percentual de idosos vivendo sozinhos em Buenos Aires e 

Montevidéu, entre as mulheres, ultrapassou 25% (LEBRÃO 2003). Em 

Havana e São Paulo, a prevalência foi de, aproximadamente, 15% (LEBRÃO 

2003). Em 2000, no município de São Paulo, 13% dos idosos que moravam 

sozinhos representavam, aproximadamente, 130 mil pessoas, e cerca de 6% 

moravam sozinho há cinco anos (LEBRÃO 2003).   

As mulheres idosas geralmente estão mais propensas a viverem 

sozinhas do que os homens mais velhos (ONU, 2005), isso devido à maior 

longevidade das mulheres e a viuvez (BATISTA, 2009); em relação aos 

homens, os solteiros, estão mais expostos a viverem sós do que as 

mulheres, na maioria dos países (ONU 2005). No Brasil, em 2007, nas 

unidades unipessoais, o percentual de mulheres (16,9%) foi maior, em 

comparação aos homens (8,3%) (IBGE, 2008).  

 Dados do Estudo SABE, coletados no município de São Paulo, 

mostraram que, independente da idade, 7,7% dos homens viviam sozinhos 

comparado à 17% das mulheres (LEBRÃO, 2003). Segundo à ONU (2005) 
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pessoas idosas, de grupos etários mais velhos, constituem maior percentual 

em arranjos domiciliares unipessoais.  

 No Brasil, o número de idosos que vivem acompanhados é mais 

prevalente (IBGE 2008; IBGE 2009). Em 2007, de acordo com o IBGE, 

aproximadamente 86,4% dos idosos moravam acompanhados, em 2008, no 

país a proporção de idosos que moravam com filhos foi de 33,3% e nas 

regiões Norte e Nordeste, o percentual foi de 50%. PEDRAZZI e col. (2010) 

constataram, em estudo sobre arranjos domiciliares de idosos (≥ 80 anos), 

residentes de Ribeirão Preto, São Paulo, que a maioria (85,7%) morava 

acompanhada, assim como encontrado por ALVARENGA e col. (2011), em 

idosos (≥ 60 anos), residentes no município de Dourados, em que 82,9% 

moravam acompanhados. O estudo Bambuí Health and Ageing Study 

(BHAS), realizado no município de Bambuí, estado de Minas Gerais, com 

idosos (≥ 60 anos), mostrou que dos 1512 idosos, 1267 moravam 

acompanhados (GIACOMIN e col., 2005). 

Estudiosos revelam que a família caracteriza-se como protetora e 

cuidadora dos idosos. PEDRAZZI e col. (2010) destacam que o convívio dos 

idosos com filhos ou parentes tem efeito positivo para o bem-estar (IBGE, 

2008) e para a saúde mental, assim, a rede de apoio familiar mostrou-se 

fundamental, e que, morar com filhos ou com parentes, estimulou a 

afetividade e sociabilidade (IBGE, 2009).  

Segundo CAMARGOS e RODRIGUES (2008), idosos residentes em 

domicílios unipessoais podem apresentar melhores condições de saúde, 

número menor de doenças e melhor desempenho funcional, variáveis 

importantes para que consigam se manter sozinhos, porém há idosos que 

vivem sozinhos e por não terem ajuda para as atividades rotineiras, 

companhia e cuidados em casos de necessidade, podem apresentar pior 

condição de saúde e nutrição. 

O estado nutricional do idoso pode ser afetado por diversos 

determinantes, como o arranjo domiciliar (KIM e LEE, 2001), porém pode 

envolver outros aspectos, como, fisiológicos, psicossociais e econômicos 

(MION e col., 1994).   
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1.3 ESTADO NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS 

 

 

A ingestão alimentar pelos idosos pode ser afetada por alterações 

fisiológicas, promovidas pelo envelhecimento (MORLEY, 2001). O declínio 

na ingestão alimentar pode expor esse grupo a maior risco nutricional, 

independente de outras condições (MORLEY, 2001).  

No Brasil, dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2008-

2009) mostraram que o valor calórico da alimentação dos idosos (≥ 60 

anos), comparados aos adultos (19 a 59 anos), foi menor, sendo de 1642,5 

kcal/dia, para os idosos, e de 1936,5 kcal/dia, para os adultos. Em relação 

ao percentual de macronutrientes, na alimentação, os idosos obtiveram 17% 

das proteínas, 27% dos lipídeos e 56% dos carboidratos; a média de 

ingestão de fibras foi de 20g/dia (POF, 2008-2009).  

Observou-se que a ingestão alimentar per capita de feijão, saladas e 

verduras, em geral, foram maiores para adultos e idosos, quando comparado 

aos adolescentes; a ingestão referida de queijos foi maior com o aumento da 

idade e menor para iogurtes e bebidas lácteas (POF, 2008-2009). Verificou-

se ainda, que a prevalência de idosos, que referiram realizar ingestão 

alimentar, de feijão e outras leguminosas, foi 72,1% e 1,5%, 

respectivamente; de ovos, foi 13%; de leite e queijos, foi 20,7% e de 17,6%, 

respectivamente; de carne bovina e aves foi 43,8% e 26,1%, 

respectivamente; e de salada, foi de 16,9%; e de banana, foi de 25,9% 

(POF, 2008-2009).  

FELL e col. (2007) constataram em idosas (≥ 60 anos), atendidas no 

Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), da Universidade Federal de Pernambuco, 

que 71,7%, referiram ingestão de verduras > 3 vezes/semana e 28,3% ≤ 3 

vezes/semana, em relação à ingestão de frutas, 82,08% referiram > 3 
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vezes/semana e 17,92% ≤ 3 vezes/semana, os grupos de alimentos mais 

referidos, para ingestão diária foram dos cereais e pães, leguminosas, 

verduras e frutas. GIGANTE e col. (1997) observaram em 1145 indivíduos, 

com idade entre 20-69 anos, que metade referiu ingestão de feijão e carne, 

pelo menos duas vezes por dia.  

MARÍN-LEÓN e col. (2005) verificaram, em estudo com famílias com 

idosos (≥ 65 anos), em sua composição, utilizando a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar (EBIA), que houve diferenças, em relação à 

alimentação, das famílias em insegurança/segurança, sendo a ingestão 

referida, diária, de carnes (43,1% e 74,2%), de frutas (49% e 77,4%), de 

verduras (61,8% e 92,3%), de leite (68,6 e 84,9%), de derivados do leite 

(25,5 e 57,0%) e de doces (17,6 e 30,1%).  

NAJAS e col. (1994) observaram em idosos da região sudeste do 

Brasil, que 90% dos indivíduos referiram ingestão de feculentos, arroz, pão e 

macarrão, porém, apenas o arroz e o pão foram utilizados diariamente; 70% 

dos idosos referiram ingestão, de feijão, de carne de boi, de aves, de leite e 

de ovos, sendo que os mais referidos para ingestão diária foram feijão e leite 

e substitutos; 85% dos indivíduos referiram ingestão de frutas, legumes e 

verduras (FLV), com maior frequência diária por indivíduos com melhor nível 

socioeconômico.  

TINÔCO e col. (2007) mostraram, em idosos (≥ 60 anos), cadastrados 

no Programa Municipal da Terceira Idade (PMTI), no município de Viçosa-

MG, que 57,2% referiram ingestão diária de carnes, 87,9% de feijão, 67,4% 

de leite e derivados, 63,8% de frutas e 57,8% de hortaliças. As frutas mais 

referidas foram banana (42,5%), laranja (26,3%) e maçã (14,4%), e, em 

relação às hortaliças, as mais frequentes foram alface (46%), couve (42%) e 

tomate (32%) (TINÔCO e col., 2007).  

JOIA e col. (2007), em idosos (≥ 60 anos) residentes do município de 

Botucatu, São Paulo, analisaram que o grau de satisfação com a vida esteve 

associado positivamente à realização de três ou mais refeições diárias. FELL 

e col. (2007) observaram que 87,7% e 43,4%, das idosas (≥ 60 anos), 

realizavam três refeições diárias e dois lanches, respectivamente; quanto à 
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ingestão de água, que 62% referiram ingerir de um a quatro copos de água 

por dia e 34%, 8 ou mais copos/dia.  

O estado nutricional dos idosos, brasileiros, segundo a POF (2008-

2009) revelou que a prevalência de déficit nutricional (IMC < 18,5 kg/m2), em 

indivíduos de 55 a 64 anos, foi de 2,1%, de 65 a 74 anos foi de 3,2%, e,  ≥ 

75 foi de 4,4%; o risco para obesidade (25 ≤ IMC < 30 kg/m2) foi, no grupo 

de 55 a 64 anos, de 60,7%, de 65 a 74 anos, de 56,2% e ≥ 75 anos, de 

48,6%; e com obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2), 21,3%, de 55 a 64 anos, 17,9%, 

de 65 a 74 anos e 15,8%, ≥ 75 anos. Com esses resultados, observou-se 

que grupos etários mais velhos apresentam maior prevalência de déficit 

nutricional e menor prevalência de risco para obesidade e obesidade (POF, 

2008-2009). YANG e HALL (2008) constataram, em estudo longitudinal, com 

9 anos de acompanhamento, com idosos (≥ 65 anos), que os valores médio 

do IMC, diminuíram com o avançar da idade. CAMPBELL e col. (1990), em 

758 idosos (≥ 70 anos), verificaram que a subnutrição foi importante preditor 

de mortalidade, porém o excesso de peso não apresentou efeito adverso na 

sobrevida, assim como observado por DORNER e RIEDER (2010), em que 

pessoas idosas com risco para obesidade e obesidade apresentaram maior 

taxa de sobrevivência.  

BURNS e col. (1989) observaram, em idosos (≥ 60 anos), distribuídos 

em 3 grupos (1º = com demência e não institucionalizados, 2º = com 

demência e hospitalizados, e o 3º = sem demência e não institucionalizados) 

que o valor calórico total (1º = 1780 kcal/dia; 2º = 1800 kcal/dia; e o 3º =  

1470 kcal/dia) e a quantidade de proteína (1º = 61 g/dia; 2º = 73g/dia; e o 3º 

= 44g/dia) da alimentação, foi maior para aqueles com demência e 

hospitalizados, porém o valor médio da AMB (1º = 29,3 cm2; 2º = 36 cm2; e o 

3º = 39,8 cm2)  foi menor nesses idosos,  mostrando que a preservação da 

MM pode não ser atribuída somente à alimentação. Entretanto, em estudo 

realizado para investigar as diferenças antropométricas de mulheres idosas 

vegetarianas e não vegetarianas, verificou-se que as primeiras 

apresentaram menores valores de AMB comparados as segundas (NIEMAN 

e col., 1989).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Campbell%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2110719
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Em estudo realizado com idosos (72 a 98 anos), participantes do 

Boston FICSIT (Frailty and Injuries: Cooperative Studies of Intervention 

Techniques), atestou-se que houve associação positiva com maior AMB 

(BERNSTEIN e col., 2002) em mulheres que apresentavam maior variedade 

na ingestão de frutas, legumes e verduras (FLV). Os autores salientam que a 

alimentação variada esteve associada com melhor composição corporal em 

idosos (BERNSTEIN e col., 2002).  

CHAPMAN e col. (1996), em estudo longitudinal, de 2 anos, realizado 

com idosos (≥ 65 anos), não institucionalizados, do sexo masculino, 

observaram diminuição, anualmente, do valor calórico total da alimentação, 

assim como de micronutrientes, porém não diferiu em relação à quantidade 

de  proteínas. Em relação ao estado nutricional, observou-se aumento nos 

valores médios da AMB (CHAPMAN e col., 1996).   

LASHERAS e col. (1999) constataram, em idosos (≥ 65 anos), de 

ambos os sexos, sendo 161 institucionalizados e 191 não institucionalizados, 

que o valor calórico da alimentação (para institucionalizados = 1996,7 

kcal/dia; e para os não institucionalizados = 1757,8 kcal/dia), foi maior para 

idosos institucionalizados, assim como na quantidade de proteína (para 

institucionalizados = 65 g/dia; e para os não institucionalizados = 61,05 

g/dia), e no valor médio da AMB (para institucionalizados = 31,25 cm2; e 

para os não institucionalizados = 31,15 cm2).  

GIGANTE e col. (1997) constataram que, em indivíduos que 

realizavam até três refeições/dia, 23% apresentavam obesidade (IMC ≥ 

30kg/m2) e daqueles que realizavam mais de três refeições/dia, 18% 

apresentavam obesidade.   

Pesquisas sobre alimentação e nutrição têm sugerido que idosos, não 

institucionalizados, apresentam ingestão alimentar insuficiente de proteínas, 

e que esta condição pode contribuir para a diminuição da MM, com a idade 

(HOUSTON e col., 2008). Estudo longitudinal, Health, Aging, and Body 

Composition Study (Health ABC) mostrou em idosos (70 a 79 anos), que a 

ingestão de alimentos proteicos esteve associada a mudanças na massa 

muscular, os resultados sugerem que menores ingestões de proteínas 



35 

 

podem ser risco modificável para a sarcopenia, em idosos, porém não se 

pôde estabelecer relação causal (HOUSTON e col., 2008). Porém, outros 

autores verificaram em idosos que mesmo com a manutenção da atividade 

física e da ingestão adequada de proteínas, a perda de MM relacionada à 

idade, não pode ser compensada (STARLING e col., 1999). 

Portanto, na realização do planejamento dietético alimentar, é 

imprescindível a compreensão de todas as peculiaridades inerentes às 

mudanças fisiológicas naturais do envelhecimento, análise dos fatores 

econômicos e psicossociais que podem interferir na ingestão alimentar e, 

sobretudo, na necessidade de nutrientes (CAMPOS e col., 2000). 

 

 

1.4 ESTADO NUTRICIONAL DOS IDOSOS SEGUNDO RENDA 

E ESCOLARIDADE 

 

 

De acordo com o IBGE, em 2008, poderiam ser considerados em 

situação de pobreza, mais de 2,5 milhões de idosos no país, que viviam em 

domicílios, cujo rendimento médio mensal domiciliar per capita era de até ½ 

salário mínimo. Em 2010, 12% dos idosos viviam com renda domiciliar per 

capita de até ½ salário mínimo (IBGE, 2010). Em números absolutos, os 

maiores grupos de idosos, em situação de pobreza, moravam na Bahia (334 

mil), Minas Gerais (265 mil) e São Paulo (248 mil) (IBGE, 2008).  

 A contribuição na renda familiar, pelos idosos, ocorreu em 53% dos 

domicílios, o que representou mais da metade do total da renda domiciliar, 

sendo essa situação ainda mais expressiva no nordeste (63,5% dos 

domicílios) (IBGE, 2008). De acordo com BATISTA e col. (2009), embora a 

presença da pessoa idosa na família possa ser encarada com preocupação, 

em função do possível aumento da demanda por cuidados, para o grupo 

familiar observou-se que a presença desse idoso reduz o risco de pobreza 
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na família, devido a aposentadorias e outros rendimentos que os idosos 

recebem.   

ALVARENGA e col. (2011) verificaram, em 503 idosos (≥ 60 anos), 

residentes no município de Dourados, que a renda mensal per capita de 

33,2% dos idosos foi em média ≥ 200,00 reais, 25% entre 201,00 e 370,00 

reais, e 41,7%, > 370,00 reais. De acordo com o IBGE (2000), dos idosos, 

responsáveis pelos domicílios, na região sudeste, a renda mensal per capita, 

na área urbana foi de R$ 879,00 e na área rural R$398,00.  Analisando as 

características socioeconômicas, CAMARGOS e col. (2007), utilizando 

dados do Estudo SABE, no município de São Paulo, verificaram que idosos 

que viviam sozinhos apresentavam melhores níveis de renda e de 

escolaridade, sendo que, em idosos que viviam sozinhos, 41,8% referiram 

renda superior a três salários mínimos, enquanto apenas 28,9% dos 

acompanhados. 

Segundo o IBGE (2010), o rendimento familiar ainda é determinante 

no acesso ao sistema educacional. No Brasil, no período 1997-2007, ocorreu 

melhoria no nível de escolaridade da população brasileira, atingindo também 

a população idosa, o que, sem dúvida, se deve ao novo contingente de 

idosos que durante o seu ciclo de vida foi beneficiado com políticas públicas 

nessa área (IBGE, 2008). A Constituinte de 1946, que estabeleceu o ensino 

primário obrigatório e gratuito nas escolas públicas e o aumento do número 

de escolas e faculdades em todo o país na década de 1970, contribuiu para 

a melhoria das condições educacionais, porém, o incentivo à alfabetização 

dos idosos se mostra ainda insuficiente (IBGE, 2008).  

Em 2007, a proporção de idosos sem instrução e com menos de 1 

ano de estudo foi de 32,2% no país (IBGE, 2008). No sudeste, o percentual 

foi de 22,8%, o que é contrastante com o Nordeste, em que metade (52,2%) 

apresentava esse nível de escolaridade (IBGE, 2008). Os idosos brasileiros, 

segundo a PNAD (2008), ainda mantinham altas taxas de analfabetismo, 

32,2% não sabiam ler e escrever, também apresentavam alta taxa de 

analfabetismo funcional (menos de 4 anos de estudo), 51,7%, em 2008, a 

média de anos de estudo foi de 4,1 anos para o conjunto do País, tendo 
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aumentado um ano de estudo em relação a 1998, quando o valor era de 3,0, 

em função de condições menos favoráveis, os idosos da região norte 

apresentaram, em média, três anos de estudo e os do nordeste, média ainda 

mais baixa (2,7 anos), em 2008, a maior média foi encontrada no Distrito 

Federal (6,6 anos), e, consequentemente, o maior percentual de idosos com 

mais de nove anos de estudo, 37,5% (IBGE, 2009).  

O grupo etário em que há maior concentração de analfabetismo, 

ainda é dos idosos, indivíduos com baixa renda e residentes do Nordeste 

(IBGE, 2010). Do contingente de 14,1 milhões de pessoas analfabetas, 

42,6% tinham ≥ 60 anos, em 2009 (IBGE, 2010). Em 2010, em relação à 

escolaridade dos idosos brasileiros, 30,7% apresentavam menos de um ano 

de instrução (IBGE, 2010) 

Quanto ao número de anos de estudo dos idosos, responsáveis pelo 

domicílio, o Censo de 2000 revelou média 3,4 anos (3,5 anos, para os 

homens e 3,1 anos, para as mulheres), o estado de São Paulo apresentou a 

maior média de anos de estudo dos idosos no país (IBGE, 2000). Em estudo 

transversal realizado em 2003 com 365 idosos (≥ 60 anos), moradores do 

município de Botucatu, São Paulo, verificou-se que a maioria dos idosos 

apresentava o primeiro grau completo (JOIA e col., 2007).  

Analisando o estado nutricional de idosos, da Pesquisa Nacional 

sobre Saúde e Nutrição (PNSN, 1989), segundo a renda mensal domiciliar 

per capita, TAVARES e ANJOS (1999) verificaram que aqueles com menor 

renda, 11,2%, dos homens e 13,9%, das mulheres, apresentavam magreza 

(IMC < 18,5 kg/m2), daqueles com maior renda, 3,6%, dos homens e 2,7%, 

das mulheres, apresentavam esse problema; em relação à escolaridade, 

foram observados que, 13% dos idosos analfabetos apresentavam magreza, 

e, que em categorias de melhor escolaridade, reduzem-se a zero esse 

distúrbio nutricional.  

CAMPOS e col (2006), utilizando dados da Pesquisa sobre Padrões 

de Vida (PPV) realizada pelo IBGE entre 1996/1997, verificaram, em 1107 

indivíduos (≥ 60 anos), que aqueles com menor renda domiciliar 

apresentaram aumento no risco para baixo peso, enquanto maiores 
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rendimentos elevaram o risco de obesidade e obesidade; ao considerar a 

escolaridade, os idosos, com cinco a oito anos de escolaridade, 

apresentaram menores chances de baixo peso, comparados aos com quatro 

ou menos anos de estudo.  

Estudo realizado com dados do Fourth Korea National Health and 

Nutrition Examination Survey (KNHANES IV), de idosos (≥ 60 anos), 

verificaram por meio do DEXA, que os homens com ≥ 8 anos de estudo 

apresentaram 31,3% de obesidade sarcopênica, sem diferença estatística, e 

que o risco foi 1,49 vezes maior nesses indivíduos (HWANG e col., 2012). 

Em relação à renda mensal per capita, os indivíduos com maior poder 

aquisitivo, 12,9%, apresentaram obesidade sarcopênica, sem diferença 

significante entre as rendas (HWANG e col., 2012).  

Além das condições de renda e escolaridade, deve-se ter atenção a 

outros fatores, tais como depressão, pois pode levar à perda do apetite ou à 

recusa do alimento (CAMPOS e col., 2000). 

 

 

1.5 ESTADO NUTRICIONAL E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM 

IDOSOS 

 

 

 A depressão é um transtorno mental comum, que se apresenta com 

humor deprimido, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou 

baixa autoestima, sono perturbado, falta de apetite, pouca energia e 

concentração (WHO, 2011). Esses problemas podem levar a prejuízo 

substancial na capacidade de uma pessoa para cuidar de suas 

responsabilidades cotidianas (WHO, 2011).  

Em pessoas idosas, a depressão é um dos distúrbios mentais mais 

comuns (BIRD e PARSLOW, 2002). As sequelas incluem sofrimento, 

deficiência física e social, exarcebação de doenças coexistentes e uso de 
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serviços de saúde (BIRD e PARSLOW, 2002). Segundo LA CÁMARA e col. 

(2008), a depressão é uma das principais desordens psiquiátricas em 

idosos, merecendo atenção especial, uma vez que apresenta elevada 

prevalência e influência na qualidade de vida dos indivíduos acometidos 

(GAZALLE e col., 2004). 

CHAPMAN e GERALDINE (2008) descrevem que, muitas vezes, os 

sintomas de depressão em idosos são mascarados, pois podem inicialmente 

parecer como prejuízo cognitivo ou relacionado à doenças crônicas. 

De acordo com SILVER (1988), o idoso que se encontra em 

isolamento social ou deprimido, tem seu apetite influenciado negativamente. 

A depressão é a causa mais comum para a anorexia e perda de peso em 

pessoas idosas (MORLEY 1997; 2002). Assim, idosos que vivem sozinhos e 

com depressão podem apresentar-se mais vulneráveis à distúrbios 

nutricionais e comprometimento do estado nutricional. 

CHANDRA e col. (1991) observaram, em idosas canadenses (75 a 94 

anos), que aquelas consideradas deprimidas apresentavam valor calórico da 

alimentação inferior às sem sintomas, e também de micronutrientes; a 

motivação para preparar os alimentos e alimentar-se esteve diminuída. 

NIEWIND e col. (1988) verificaram, em idosos (≥ 60 anos), que a severidade 

dos sintomas depressivos esteve associada positivamente com a diminuição 

na ingestão de carnes, hortaliças e frutas.  

 DUARTE e REGO (2007) observaram, em ambulatório geriátrico de 

Salvador, Bahia, que não houve associação da depressão com estado 

nutricional, porém, CABRERA e col. (2007) verificaram em idosos (60 a 74 

anos), de Londrina, que o déficit nutricional, pela MAN (escore < 24 pontos), 

esteve associado positivamente com sintomas depressivos. MOKHBER e 

col. (2011), constataram em indivíduos (≥ 60 anos), iranianos, que de acordo 

com a Escala de depressão geriátrica (EDG), (escore < 8 pontos = sem 

depressão e escore ≥ 8 pontos = com depressão), dos idosos deprimidos, 

14,5% foram considerados subnutridos (escore < 17 pontos, da MAN) e 

45,8%, com risco para subnutrição (escore ≥ 24 pontos, da MAN).  
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YESAVAGE e col. (1982-1983) desenvolveram método de triagem 

para sintomas depressivos, denominado Escala de Depressão Geriátrica 

(EDG), composta por 30 perguntas em sua versão longa e por 15 na versão 

curta, por meio de escores de pontuação. Os sintomas depressivos podem 

ser classificados em normal, leve ou grave YESAVAGE e col. (1982-1983). 

O método foi projetado para a população idosa, apresentando-se válido e 

confiável no rastreamento da depressão e amplamente utilizado na prática 

clínica e em estudos com essa população YESAVAGE e col. (1982-1983).  

No Brasil, ALMEIDA e ALMEIDA (1999), com 64 indivíduos (≥ 60 

anos), dos ambulatórios da Unidade de Idosos, do Departamento de Saúde 

Mental, da Santa Casa de São Paulo, utilizaram a EDG, versão com 15 

questões, traduzidas. Verificaram que esta mostrou confiabilidade na prática 

clínica. A validação dessa escala foi realizada por PARADELA e col. (2005) 

em estudo transversal, com 302 idosos (≥ 65 anos), de unidade ambulatorial 

de saúde, da rede pública, da cidade do Rio de Janeiro. Foi constatado que 

o método obteve sensibilidade de 81% e especificidade de 71%, sendo, 

portanto, considerado válido e, consequentemente, adequado para o 

rastreamento da depressão em idosos (PARADELA e col., 2005). 

  Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre 

depressão (1998) identificou que 12,5% da população idosa brasileira 

referiram estar deprimida. STOPPE JR e LOUZÃO NETO (1999) 

constataram que a prevalência de sintomas depressivos, em idosos, na 

comunidade variou de 10 a 35%. GONÇALVES e ANDRADE (2010) 

conduziram estudo no Ambulatório de Geriatria do Programa de Apoio ao 

Aposentado (PAI), do Governo do Estado do Maranhão e verificaram 

prevalência de depressão em 50% da população. Em estudo realizado em 

centros de convivência de Taguatinga, Brasília, DF, com 118 idosos, 

identificou-se que os sintomas depressivos ocorreram em 36 idosos (31%), 

sendo que 4% apresentaram sintomas depressivos graves (OLIVEIRA e col., 

2006).  

No estudo SABE, a prevalência de depressão entre idosos sem 

deficiências cognitivas foi de 18% (CERQUEIRA, 2003), sendo que a 
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prevalência de sintomas depressivos foi maior entre as pessoas com 60 a 64 

anos de idade (19,5%), atingindo 13% a prevalência entre aqueles com 75 

anos ou mais (CERQUEIRA, 2003). 

BLAZER e WILLIAMS (1980) verificaram, em 997 idosos, não 

institucionalizados, que 14,7% apresentavam sintomas depressivos e que a 

viuvez, a insuficiência de recursos sociais e econômicos foram os principais 

fatores para a ocorrência de depressão. LEITE e col. (2006), em estudo 

realizado com 358 idosos, do Programa Universidade Aberta à Terceira 

Idade, da Universidade Federal de Pernambuco (UnATI/UFPE), mostraram 

que 24% dos idosos apresentaram depressão. A maior proporção (28%) de 

indivíduos com depressão foi o grupo de 70-79 anos, 25%, do sexo feminino, 

31%, em idosos com menor escolaridade, 29% em separados, 26% em 

viúvos, 26% em indivíduos com pior situação financeira LEITE e col. (2006).  

GAZALLE e col. (2004), em estudo de base populacional realizado em 

Pelotas, com idosos (≥ 60 anos), constataram que severidade dos sintomas 

depressivos foram maiores nas mulheres, nos idosos com idades mais 

avançadas, naqueles com baixa escolaridade, sem trabalho remunerado, e 

que tiveram morte de familiar ou pessoa muito importante no último ano. 

Devido aos múltiplos fatores que afetam o estado nutricional do idoso, 

é imprescindível para avaliação do estado nutricional do idoso a verificação 

dos aspectos fisiológicos, dos arranjos domiciliares, financeiros e de 

escolaridade, assim como a presença de sintomas depressivos, como parte 

fundamental na identificação dos distúrbios nutricionais (MION e col., 1994).   

Nesse sentido, estudos que verifiquem a associação do estado 

nutricional com arranjo domiciliar, alimentação, sexo, grupos etários, renda 

mensal per capita, escolaridade e sintomas depressivos, são de suma 

importância para o planejamento de políticas públicas voltadas à população 

idosa, inseridas em situações de vulnerabilidade. A utilização da AMB, como 

indicador do estado nutricional, se faz necessária para verificar a relação 

entre estado nutricional inadequado e seus possíveis condicionantes.  
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2 OBJETIVO 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Verificar a associação entre estado nutricional e variáveis referidas: 

dinâmica do arranjo domiciliar, alimentação, demográficas, socioeconômicas 

e clínicas, em coorte de idosos, domiciliados no município de São Paulo, em 

2000 e 2006.  
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3 MÉTODOS    

 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

 Estudo de coorte, epidemiológico, de base domiciliar, de associação, 

que utilizou dados do Estudo SABE: Saúde, Bem-estar e Envelhecimento, 

realizado no município de São Paulo em 2000 e 2006.  

 

 

3.1.1 Estudo SABE, em 2000 

 

 

 O estudo SABE foi multicêntrico, epidemiológico e de base domiciliar, 

coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde (PELÁEZ e col., 

2003). Foi desenvolvido nos principais centros urbanos de sete países da 

América Latina e Caribe, com o objetivo de investigar as condições de vida e 

saúde das pessoas idosas dessas regiões (PELÁEZ e col., 2003). 

 No Brasil foi conduzido na área urbana do município de São Paulo, 

com amostra probabilística de 2143 idosos (≥ 60 anos), de ambos os sexos 

(SILVA, 2003).  

 A amostra foi obtida em 2 etapas: a primeira resultante de sorteio 

(N=1568), e a segunda, referente ao acréscimo para compensar a taxa de 

mortalidade de idosos ≥ 75 anos e do sexo masculino (N=575) (SILVA, 

2003).  

 A coleta de dados foi realizada por entrevistadores treinados pela 

equipe de pesquisadores e em dois momentos/visitas: a primeira em que 
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foram obtidos dados, referentes às seções A a J, e a segunda, os dados das 

seções K e L (NAZÁRIO, 2003). 

 Para registro dos dados, utilizou-se questionário, traduzido e 

adaptado, composto por onze seções (Quadro 2):  

 
Quadro 2 - Seções do questionário do Estudo SABE, no município de São 
Paulo, em 2000. 

Seção A – Informações pessoais 
Seção B – Avaliação Cognitiva 
Seção C – Estado de saúde 
Seção D – Estado funcional 
Seção E – Medicamentos 
Seção F – Uso e acesso a serviços de saúde 
Seção G – Rede de apoio familiar e social 
Seção H – História de trabalho e fontes de receita 
Seção J – Características de moradia 
Seção K – Antropometria 
Seção L – Mobilidade e Flexibilidade. 
Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf 

 

Foram consideradas perdas quando, após três visitas ao domicílio, 

incluindo um dia no final de semana, além de contatos telefônicos, a pessoa 

não concordava com a entrevista ou não pôde ser encontrada (NAZÁRIO, 

2003). O percentual de perdas foi de 15,4%, resultado esperado 

estatisticamente. Com relação à antropometria, ocorreu perda de 11,7%, 

devido à: institucionalização (0,1%), internação (0,1%), mudança (2,0%), 

óbito (1,9%) ou recusa (7,5%) (NAZÁRIO, 2003). 

 

 

3.1.2 Estudo SABE, em 2006 

 

 

 Os sobreviventes de 2000 foram reentrevistados, constituindo 

amostra de 1115 idosos, ocorrendo 1028 perdas devido à: 649 óbitos, 11 

institucionalização, 52 mudanças para outros municípios, 139 não 

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
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localizações e 177 recusas. Os procedimentos para a coleta de dados foram 

semelhantes àqueles realizados em 2000. Nessa época, as seções K e L 

referentes à antropometria e exercícios mobilidade foram realizadas na 

primeira visita do domicílio, para minimizar as recusas ocorridas em 2000 

(LEBRÃO e DUARTE, 2008). 

 

 

3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 

 A população deste estudo foi constituída por indivíduos idosos (≥ 60 

anos), de ambos os sexos, reentrevistados em 2006. A amostra do presente 

estudo está expressa na Figura 2.  

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

 

 Indivíduos que referiram os dados necessários a este estudo. 

 Indivíduos que informaram o arranjo domiciliar em 2000 e em 2006. 

 Indivíduos com dados antropométricos de circunferência do braço 

(CB) e dobra cutânea tricipital (DCT), em 2006. 
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Figura 2 - Algoritmo para descrição da amostra final deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  
*missing – variável arranjo domiciliar 
**missing – variável estado nutricional 

 

SABE 2000 
2143 idosos 
entrevistados 

Perdas: 
óbito (649) 
recusas (177) 
não localizados (139) 
mudanças para outros municípios (52) 
institucionalização (11) 
 

SABE 2006 
1115 idosos 

reentrevistados 

**20 

Amostra final  
(2000 e 2006) 
1092 idosos  

Acompanhados em 
2000 e 2006 

 
(N=851 – 80,65%)  

Sozinhos em 
2000 e 2006 

 
(N=113 – 8,49%)   

Acompanhado em 
2000 e Sozinho 

em 2006 
(N=84 – 7,55%)   

Sozinho em 2000 
e Acompanhado 

em 2006 
(N=44 – 3,30%)   

Acompanhados 
 (1806 – 86,76%) 

Sozinhos  
 (337 – 13,24%) 

Acompanhados 
(913 – 83,98%)  

  

Sozinhos  
 199 (16,02%) 

*3 
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3.3 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

 No Brasil, o estudo SABE 2000 foi aprovado pelo Comitê de Ética 

(COEP) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(FSP/USP) (Anexo 1), e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) (Anexo 2), e, em 2006, aprovado pelo COEP da FSP/USP (Anexo 

3), sendo que os idosos que concordaram em participar assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 4 e 5). 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FSP/USP 

(Anexo 6). A utilização do banco de dados do Estudo SABE foi autorizada 

pela responsável pelo Estudo SABE, no Brasil (Anexo 7).  

 

 

3.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

 

3.4.1 Variável dependente: estado nutricional 

 

 

O estado nutricional foi avaliado por meio da massa muscular (MM), 

pela AMB, calculada pelas equações específicas segundo sexo 

(HEYMSFIELD e col.,1982) (Figura 3). Os valores da circunferência do braço 

(CB) e da dobra cutânea tricipital (DCT) foram obtidos da seção K (K7 e K10, 

respectivamente), em 2006.  

 

 

 



48 

 

 

Figura 3 - Equações para cálculo da AMB, segundo sexo, proposta por 
Heymsfield e col., 1982.  
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HEYMSFIELD e col., 1982  
Notas: 
 (1)

π= 3,1416 
 

 

 As medidas da CB e da DCT foram realizadas em triplicata, no braço 

dominante, conforme padronizações descritas por CALLAWAY e col. (1988) 

e HARRISON e col. (1988), respectivamente, e foram utilizados os valores 

médios, correspondente a cada variável antropométrica. Calculada a área 

muscular do braço (AMB), os valores médios foram utilizados para 

distribuição percentilar (5, 10, 25, 50, 75, 90 e 95). Como critério para 

classificação do estado nutricional, dos idosos, utilizou-se o percentil 25, 

valor este de AMB correspondente a 26,45 cm2, para ambos os sexos, uma 

vez que não houve diferença estatística (p<0,05) (Quadro 3). O valor médio 

da AMB foi 34,02 (DP = 11,79) cm2. 

   

 

Quadro 3 – Classificação do estado nutricional dos idosos, segundo critério 
para valor de AMB.  

Estado Nutricional Critério 

Inadequado AMB < P25 

Adequado AMB ≥ P25 

  

 

 

 

– 10 cm2
 AMB (cm2) 

4 π(1) 

 

= 
[(CB) (cm) – π(1) x (DCT) (cm)]2 

– 6,5 cm2
 AMB (cm2) 

4 π(1) 

 

= 
[(CB) (cm) – π(1) x (DCT) (cm)]2 
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3.4.2 Variáveis explanatórias 

 

 

3.4.2.1 Principal: dinâmica do arranjo domiciliar 

  

 

 No arranjo domiciliar foi considerado o número de pessoas residentes 

no mesmo domicílio: um/sozinho, denominado de arranjo unipessoal, e ≥ 2 

pessoas/acompanhado, o dado foi obtido da questão A7 (Quadro 4), seção 

A, de 2000 e 2006.  

 

 

Quadro 4 - Questão sobre o arranjo domiciliar dos idosos, no município de 
São Paulo, no Estudo SABE 2000 e 2006. 

 
A.7 – Atualmente o (a) Sr (a) vive sozinho ou acompanhado? 

 

Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf,  
http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2006.pdf 

 

 

 Para a determinação da dinâmica do arranjo domiciliar, utilizou-se os 

dados de 2000 e 2006 sobre o arranjo domiciliar, categorizando em: 

 

 unipessoal em 2000 e 2006 = unipessoal 

 acompanhado em 2000 e 2006 = acompanhado 

 acompanhado em 2000 e unipessoal em 2006 = acompanhado-

2000 e unipessoal-2006 

 unipessoal em 2000 e acompanhado em 2006 = unipessoal-2000 

e  acompanhado-2006 

 

                                                

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2006.pdf
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3.4.2.2 Controle: grupos etários, sexo, alimentação, 

renda mensal per capita, escolaridade e sintomas 

depressivos. 

 

 

3.4.2.2.1 Grupos etários 

 

 

A idade foi categorizada em grupos etários, sendo estes 60-74 e ≥ 75, 

e o dado foi obtido da questão A.1b (Quadro 5), seção A, em 2000. 

 

 

Quadro 5 - Questão sobre a idade dos idosos, no município de São Paulo, 
no Estudo SABE 2000. 

 
A.1b – Quantos anos completos o (a) Sr. (a) tem? 

 
Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf 

 

 

3.4.2.2.2 Sexo  

 

 

 O sexo foi categorizado em feminino e masculino, e o dado foi obtido 

da questão C.18 (Quadro 6), seção C, em 2000. 

 

 

 

 

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
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Quadro 6 - Questão sobre o sexo, dos idosos, no município de São Paulo, 
no Estudo SABE 2000. 

 
C.18 – Sexo do (a) entrevistado (a) 

 
Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf 

 

 

3.4.2.2.3 Alimentação  

 

 

Abrangem questões relacionadas à frequência referida de número de 

refeições e de ingestão de grupos alimentares. Os dados foram obtidos das 

questões C22a à C.22e (Quadro 7), da seção C, em 2000.  

 

 

Quadro 7 - Questões sobre a alimentação dos idosos, no município de São 
Paulo, no Estudo SABE 2000. 

 
C.22a – Quantas refeições o (a) Sr(a) faz por dia?  
C.22b – Consome leite, queijo ou outros produtos lácteos pelo menos uma 
vez por dia?  
C.22c – Come ovos, feijão, lentilhas ou soja, pelo menos uma vez por 
semana?  
C.22d – Come carne, peixe ou frango pelo menos três vezes por semana?  
C.22e – Come frutas, verduras ou legumes pelo menos duas vezes por dia?  
 

Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf 

 

 

 As questões relacionadas à alimentação foram categorizadas da 

seguinte forma:  

 

 número de refeições/dia: < 3 ou ≥ 3  

 ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia): sim ou não 

 ingestão de ovos ou leguminosas (≥ 1vez/semana): sim ou não 

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
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 ingestão de carnes (≥ 3 vezes/semana): sim ou não 

 ingestão de frutas, verduras ou legumes (≥ 2 vezes/dia): sim ou não  

 

 

3.4.2.2.4 Renda per capita mensal 

 

 

A renda mensal per capita foi categorizada em quartis, considerando 

o primeiro quartil a menor renda. Para a obtenção dos dados, utilizou-se as 

questões H.25, H.26, H.27a, H.27b, H.27c e H.28 (Quadro 8), da seção H, 

em 2000. A renda mensal per capita” foi calculada a partir do somatório de 

todos os proventos do entrevistado e dividido pelo número de pessoas que 

dependiam daquela renda (SIMÕES e MARUCCI, 2007). 

 

 

Quadro 8 - Questões sobre os rendimentos dos idosos, no município de São 
Paulo, no Estudo SABE 2000. 

 
H.25 - No total, quanto o (a) Sr(a) ganha por este e outros trabalhos que 
realiza e com que frequência?  
H. 26 - O (a) Sr (a) recebe receita por: H.27a – Quanto o (a) Sr(a) recebe 
por... (benefícios em H.26)? 
H.27b – Com que frequência o (a) Sr. (a) recebe... (benefício em H.26)?  
H.27c - Recebe alguma receita?  
H.28 - Quantas pessoas dependem dos seus ganhos?  
 

Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf 

 

 

 

3.4.2.2.5 Escolaridade 

 

 

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
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A escolaridade foi categorizada em ≤ 8 ou > 8 anos de estudo, e o 

dado foi obtido da questão A.6 (Quadro 9), seção A, em 2000. 

 

 

Quadro 9 - Questão sobre a escolaridade dos idosos, no município de São 
Paulo, no Estudo SABE 2000. 

 
A.6 – Qual a última série de que grau, na escola, o (a) Sr(a). obteve com 

aprovação? 
 

Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf 

 

 

3.4.2.2.6 Sintomas depressivos  

 

  

Os sintomas depressivos foram verificados pela Escala de Depressão 

Geriátrica (EDG), SHEIKH e YESAVAGE (1986), utilizando a seguinte 

classificação: 

 - sem sintomas depressivos: escore < 6 pontos 

 - com sintomas depressivos leves: escore ≥ 6 e < 11 pontos 

 - com sintomas depressivos graves: escore ≥ 11 pontos 

 

 Os dados foram obtidos das questões C.21a à C.21o (Quadro 10), da 

seção C, 2000.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
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Quadro 10 - Questões da EDG respondidas pelos idosos, no município de 
São Paulo, no Estudo SABE 2000. 

 
C.21a – O (a) Sr (a) está basicamente satisfeito com a sua vida?  
C.21b – Tem diminuído ou abandonado muitos dos interesses ou atividades 
anteriores? 
C.21c – Sente que sua vida está vazia? 
C.21d – Tem estado aborrecido frequentemente? 
C.21e – Tem estado de bom humor a maior parte do tempo? 
C.21f – Tem estado preocupado ou te medo de que alguma coisa ruim vá 
lhe acontecer? 
C.21g – Sente-se feliz a maior parte do tempo? 
C.21h – Com frequência se sente desamparado, desvalido? 
C.21i – Tem preferido ficar em casa em vez de sair e fazer coisas? 
C.21j – Tem sentido que tem mais problemas com a memória do que outras 
pessoas da sua idade? 
C.21k – O (a) Sr(a) acredita que é maravilhoso estar vivo? 
C.21l – Sente-se inútil ou desvalorizado em sua situação atual? 
C.21m – Sente-se cheio de energia? 
C.21n – Se sente sem esperança diante da situação atual? 
C.21o – O (a) Sr(a) acredita que as outras pessoas estão em situação 
melhor? 
 
Disponível em: http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

 A análise estatística contemplou a descrição da população e a 

associação entre as variáveis de estudo.   

 Para descrição da população, foi apresentada a distribuição relativa 

dos idosos, segundo as variáveis de estudo: estado nutricional, arranjo 

domiciliar, grupos etários, sexo, alimentação referida, renda mensal per 

capita, escolaridade e sintomas depressivos. 

 A análise dos dados foi baseada no teste de Rao & Scott, para 

amostras complexas, razão de prevalência e regressão logística múltipla (p 

< 0,05 e intervalos de confiança - IC 95%).  

http://www.fsp.usp.br/sabe/Extras/Questionario_2000.pdf
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 A regressão logística foi realizada em três etapas. Na 1ª etapa 

verificou-se a associação entre o estado nutricional e cada uma das 

variáveis explanatórias, por meio da análise regressão univariada, sendo 

incluídas na 2ª etapa, somente as variáveis que obtiveram p<0,20. Na 2ª 

etapa, as variáveis explanatórias, da etapa anterior foram analisadas 

individualmente na presença da variável explanatória principal (arranjo 

domiciliar), sendo que as variáveis que obtiveram p<0,10 foram incluídas na 

3ª etapa. Na 3ª etapa as variáveis da etapa anterior foram incluídas, 

conjuntamente, na presença da variável explanatória principal (arranjo 

domiciliar), permanecendo no modelo logístico múltiplo, as variáveis 

explanatórias com p<0,05 e o arranjo domiciliar.   

 Calculado o modelo logístico múltiplo, procedeu-se à verificação das 

estatísticas de multicolinearidade, segundo valores de VIF (Varianace 

Inflation Factor – Fator de inflação da variância). De acordo com HAIR JR e 

col., (2005), valores de VIF entre 0,19 e 5,30, são adequados, pois aqueles 

não contemplados nessa amplitude confirmam a multicolinearidade entre as 

variáveis independentes, permanecendo no modelo final, somente as 

variáveis não colineares.  

 Todos os cálculos foram realizados no programa Stata/SE® 10.1 for 

Windows. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 ESTADO NUTRICIONAL E DINÂMICA DOS ARRANJOS 

DOMICILIARES 

 

 

 A população de estudo foi composta por 1092 idosos, sendo que 

80,65% moravam acompanhados em 2000 e 2006; 8,49% sozinhos em 2000 

e 2006; 7,55% moravam acompanhados em 2000 e mudaram o arranjo para 

sozinho em 2006; e 3,30% moravam sozinhos em 2000 e passaram a morar 

acompanhados em 2006.   

A Tabela 1 apresenta o estado nutricional segundo dinâmica do 

arranjo domiciliar e mostra que aqueles que pertenciam ao arranjo 

acompanhado- 2000 e unipessoal-2006 obtiveram maior prevalência de 

estado nutricional inadequado (31,64%).  

A prevalência de estado nutricional inadequado comparado às 

dinâmicas dos arranjos domiciliares foi 15% maior para aqueles que viviam 

em arranjo unipessoal e passaram a morar acompanhados, 45% maior para 

idosos que viviam sozinhos e permaneceram neste arranjo e 50% maior em 

indivíduos que viviam acompanhados e mudaram para unipessoal (Tabela 

1). 
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Tabela 1 – Distribuição do estado nutricional dos idosos, em 2006, segundo 
dinâmica do arranjo domiciliar, em 2000 e 2006.  

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Notas: 
RP = Razão de prevalência/ *categoria de referência / 

(1)
Teste Rao-Scott 

 

 

4.2 ESTADO NUTRICIONAL E VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E 

SOCIOECONÔMICAS  

 

 

Com relação ao sexo e grupos etários, participaram do estudo 690 

mulheres (61,35%) e 402 homens (38,65%), sendo que 84,22% pertenciam 

ao grupo etário de 60-74 anos (Gráfico 1), obtendo-se média de idade, da 

população, em 2000, de 73,28 (DP = 8,47) anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado nutricional   

Variável de estudo 
Adequado  Inadequado 

RP p(1) 

%  % 

Dinâmica do arranjo domiciliar     0,0991 
Acompanhado* 78,87  21,13 1,00  
Unipessoal 69,43  30,57 1,45  
Acompanhado-2000 e unipessoal-
2006 

68,36 
 

31,64 1,50  

Unipessoal- 2000 e acompanhado-
2006 

75,63 
 

24,37 1,15  
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Gráfico 1 – Percentual de idosos, em 2006, segundo sexo e grupos etários, 
em 2000.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006 

 

 

No sexo feminino, 24,51% das idosas apresentaram estado nutricional 

inadequado, enquanto que idosos do sexo masculino 20,18% (Tabela 2). 

De acordo com grupo etário, a maior prevalência de 

comprometimento no estado nutricional está no grupo ≥ 75 anos, com 

31,92% de estado nutricional inadequado, havendo diferença significativa 

entre os grupos (p=0,0000). A prevalência de inadequação do estado 

nutricional foi 51% maior em idosos com idade ≥ 75 anos (Tabela 2). 

 Observando segundo escolaridade, a maior prevalência de estado 

nutricional inadequado está em indivíduos com > 8 anos de estudo, com 

23,68%. (Tabela 2). 

No 4º quartil de renda mensal per capita (> R$ 384,50), 25,39% dos 

idosos apresentaram estado nutricional inadequado, seguidos do 2º quartil 

de renda mensal per capita (> R$ 99,80 ≤ R$159,00) com 24,33%.  
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Tabela 2 – Distribuição do estado nutricional dos idosos, em 2006, segundo 
variáveis demográficas e socioeconômicas, em 2006.  

 Estado nutricional   

Variáveis de estudo 
Adequado  Inadequado 

RP p(1) 

%  % 

Sexo     0,2295 
Feminino*  75,49  24,51 1,00  
Masculino 79,82  20,18 0,82  
Grupos etários     0,0000** 
60-74 anos* 78,87  21,13 1,00  
≥ 75 anos 68,08  31,92 1,51  
Escolaridade     0,8092 
> 8 anos* 76,32  23,68 1,00  
≤ 8 anos 77,28  22,72 0,96  
Renda mensal per capita     0,2225 
4º quartil (> R$ 384,50)* 74,61  25,39 1,00  
3º quartil (> R$ 159,00 ≤ R$ 384,50) 76,81  23,19 0,91  
2º quartil (> R$99,80 ≤ R$ 159,00) 75,67  24,33 0,96  
1º quartil (≤ R$ 99,80) 81,57  18,43 0,73  
Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Notas:  
RP = Razão de prevalência/ *categoria de referência / 

(1)
Teste Rao-Scott / ** p<0,05 

 

 

4.3 ESTADO NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO REFERIDA 

 

 

 A Tabela 3 apresenta o estado nutricional segundo alimentação 

referida e mostra que aqueles que referiram realizar ≥ 3 refeições/dia 

obtiveram maior prevalência de estado nutricional inadequado  (24,21%). 

Observando segundo ingestão referida de laticínios (≥ 1 vez/dia), a maior 

prevalência de inadequação do estado nutricional ocorreu entre aqueles que 

referiram realizar ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia), com 24,23%, havendo 

diferença significativa entre a frequência de ingestão (p=0,0371) (Tabela 3). 

Em indivíduos que referiram não realizar ingestão de ovos ou leguminosas 

(≥ 1 vez/semana), de carnes (≥ 3 vezes/semana) e FLV (≥ 2 vezes/dia),  
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23,17%, 24,88% e 24,03% apresentaram estado nutricional inadequado, 

respectivamente (Tabela 3).  

 A prevalência de estado nutricional inadequado, considerando os 

grupos de alimentos foi 2% maior em idosos que referiram não realizar 

ingestão de ovos ou leguminosas (≥ 1 vez/semana), 10% maior, em 

indivíduos que relataram não realizar ingestão de carnes (≥ 3 vezes/semana) 

e  6% maior, naqueles que informaram não realizar ingestão FLV (≥ 2 

vezes/dia) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição do estado nutricional dos idosos, em 2006, segundo 
variáveis alimentares, em 2006. 

 Estado nutricional   

Variáveis de estudo 
Adequado  Inadequado 

RP p(1) 

%  % 

Número de refeições      0,2568 
≥ 3 refeições/dia*  75,79  24,21 1,00  
< 3 refeições/dia 79,82  20,18 0,83  
Laticínios (≥ 1 vez/dia)     0,0371** 
Sim* 75,77  24,23 1,00  
Não 83,34  16,66 0,69  
Ovos ou leguminosas (≥ 1        
vez/semana) 

 
 

  0,9488 

Sim* 77,18  22,82 1,00  
Não 76,83  23,17 1,02  
Carnes (≥ 3 vezes/semana)     0,6637 
Sim* 77,33  22,67 1,00  
Não 75,12  24,88 1,10  
FLV (≥ 2 vezes/dia)     0,6288 
Sim* 77,40  22,60 1,00  
Não 75,97  24,03 1,06  

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Notas:  
RP = Razão de prevalência/ * categoria de referência /

 (1)
Teste Rao-Scott/ ** p<0,05 

 

 

4.4 ESTADO NUTRICIONAL E SINTOMAS DEPRESSIVOS 
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Analisando de acordo com sintoma depressivo, a maior prevalência 

de estado nutricional inadequado está em idosos com sintomas graves, com 

35,10% (Tabela 4). A prevalência de estado nutricional inadequado, 

comparando a severidade dos sintomas foi 53% maior, em idosos, com 

sintomatologia grave. 

 

Tabela 4 – Distribuição do estado nutricional dos idosos, em 2006, segundo 
sintomas depressivos, em 2000.  

 Estado nutricional   

Variável de estudo 
Adequado  Inadequado 

RP p(1) 

%  % 

Sintomas depressivos     0,1086 
Sem sintomas (< 6 pontos)* 77,04  22,96 1,00  
Sintomas leves (≥ 6 < 11 pontos) 81,19  18,10 0,79  
Sintomas graves (≥ 11 pontos) 64,90  35,10 1,53  

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Notas:  
RP = Razão de prevalência/ *categoria de referência /

 (1)
Teste Rao-Scott  

 

 

4.5 ASSOCIAÇÃO ENTRE A VARIÁVEL DEPENDENTE E AS 

EXPLANATÓRIAS 

 

 

 Para análise da associação entre o estado nutricional e variáveis 

explanatórias, utilizou-se regressão logística múltipla, sendo que esta foi 

realizada em três etapas. Na 1ª etapa, verificou-se a associação entre o 

estado nutricional e variáveis explanatórias, em análise univariada, 

selecionando as variáveis que apresentaram p<0,20, que foram: arranjo 

domiciliar, grupos etários, renda mensal per capita, sintomas depressivos e 

frequência referida de ingestão de laticínios (Tabela 5). Para a 2ª etapa, as 

variáveis que obtiveram p<0,20, na etapa anterior foram analisadas, 

individualmente, com o estado nutricional e na presença da variável 
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explanatória principal (arranjo domiciliar), selecionando as variáveis que 

apresentaram p<0,10, que foram: grupos etários, frequência referida de 

ingestão de laticínios e sintomas depressivos (Tabela 5). Na 3ª etapa, as 

variáveis que obtiveram p<0,10, na etapa anterior foram incluídas, 

conjuntamente, para análise múltipla, com a variável estado nutricional e 

arranjo domiciliar; este foi incluído nesta análise por tratar-se de variável 

explanatória principal, permanecendo no modelo logístico múltiplo, as 

variáveis explanatórias com p<0,05 e o arranjo domiciliar, independente do 

valor do p (Tabela 5).   
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Tabela 5 – Associação entre estado nutricional, em 2006, e variáveis explanatórias, em 2000.  

Notas:  
IC = Intervalo de confiança / OR = Odds ratio / *categoria de referência / 

(1)
p<0,20 / 

(2)
p<0,10 / 

(3)
p<0,05 

 
“continua”  
 

Variáveis explanatórias 
1ª etapa  2ª etapa 3ª etapa 

OR (IC 95%) p(1) OR (IC 95%) p(2) OR (IC 95%) p(3) 

Dinâmica do arranjo domiciliar       
Acompanhado * 1,00  1,00  1,00  
Unipessoal 1,64 (0,98 – 2,76) 0,060(1) 1,64 (0,98 – 2,76) 0,060(2) 1,54 (0,92 – 2,61) 0,102 
Acompanhado-2000 e unipessoal- 
2006 

1,73 (0,95 – 3,14)  0,072(1) 1,73 (0,95 – 3,14)  0,072(2) 1,80 (0,98 – 3,31) 0,056 

Unipessoal-2000 e acompanhado- 
2006 

1,20 (0,48 – 3,02)  0,691 1,20 (0,48 – 3,02)  0,691 1,17 (0,45 – 3,02) 0,743 

Grupos etários       
60-74 anos* 1,00  1,00  1,00  
≥ 75 anos 1,75 (1,37 – 2,24) 0,000(1) 1,66 (1,31 – 2,11)  0,000(2) 1,53 (1,19 – 1,95) 0,001(3) 

Sexo       
Feminino* 1,00       
Masculino 0,78 (0,51 – 1,18)  0,230     

Escolaridade       
> 8 anos* 1,00      
≤ 8 anos 0,95 (0,61 – 1,48) 0,809     

Renda mensal per capita       
4º quartil (> R$ 384,50)* 1,00  1,00    
3º quartil (> R$ 159,00 ≤ R$ 
384,50) 

0,87 (0,56 – 1,40) 0,601 0,89 (0,57 – 1,40) 0,620   

2º quartil (> R$99,80 ≤ R$ 159,00) 0,94 (0,56 – 1,59) 0,828 0,98 (0,58 – 1,66)  0,947   
1º quartil (≤ R$ 99,80) 0,66 (0,40 – 1,09)  0,104(1) 0,68 (0,41 – 1,13) 0,132   
Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
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Tabela 5 – Associação entre estado nutricional, em 2006, e variáveis explanatórias, em 2000. Estudo SABE, São Paulo, 
SP, 2000 – 2006.               

“continuação” 

 
Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Notas: IC = Intervalo de confiança / OR = Odds ratio / *categoria de referência / 

(1)
p<0,20 / 

(2)
p<0,10 / 

(3)
p<0,05 

Variáveis explanatórias 
1ª etapa  2ª etapa 3ª etapa 

OR (IC 95%) p(1) OR (IC 95%) p(2) OR (IC 95%) p(3) 

Número de refeições        
≥ 3 refeições/dia*  1,00      
< 3 refeições/dia 0,79 (0,53 – 1,19) 0,257     

Laticínios (≥ 1 vez/dia)       
Sim* 1,00  1,00  1,00  
Não 0,62 (0,40 – 0,97) 0,038(1) 0,62 (0,39 – 0,97) 0,036(2) 0,60 (0,38 – 0,96) 0,034(3) 

Ovos ou leguminosas (≥ 1 
vez/semana) 

      

Sim* 1,00      
Não 1,02 (0,55 – 1,90) 0,949     

Carnes (≥ 3 vezes/semana)       
Sim* 1,00      
Não 1,12 (0,64 – 1,98) 0,664     

FLV (≥ 2 vezes/dia)       
Sim* 1,00      
Não 1,08 (0,78 – 1,51) 0,629     

Sintomas depressivos       
Sem sintomas (< 6 pontos)* 1,00   1,00  1,00  
Sintomas leves (≥ 6 pontos < 11 
pontos) 

0,74 (0,43 – 1,27) 0,269 0,77 (0,45 – 1,31)  0,326 0,77 (0,44 – 1,33)  0,338 

Sintomas graves (≥ 11 pontos) 1,81 (0,95 – 3,47)  0,070(1) 1,89 (1,03 – 3,49) 0,042(2) 2,07 (1,13 – 3,80) 0,020(3) 
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Das variáveis estudadas, verificou-se que o grupo etário ≥ 75 e 

sintomas depressivos graves apresentaram associação positiva (OR= 1,53; 

IC= 1,19 – 1,95; p=0,001; e OR= 2,07; IC= 1,13 – 3,80; p=0,020, 

respectivamente) com estado nutricional inadequado. Encontrou-se também 

associação positiva entre estado nutricional inadequado e arranjo domiciliar 

acompanhado-2000 e unipessoal-2006, porém com significância estatística 

limítrofe (OR= 1,80; IC= 0,98 – 3,31; p=0,056). Porém não realizar ingestão 

de laticínios (≥ 1 vez/dia) apresentou associação negativa com o estado 

nutricional inadequado (OR= 0,60; IC= 0,38 – 0,96; p=0,034).  

No modelo logístico múltiplo final, não foi observado 

multicolinearidade entre as variáveis explanatórias (dinâmica do arranjo 

domiciliar, grupos etários, laticínios - ≥ 1 vez/dia e sintomas depressivos) 

(Tabela 6), estando os valores de VIF contemplados entre 0,19 e 5,30 (HAIR 

JR e col., 2005), considerados, portanto, não colineares e permanecendo no 

modelo final.  

 

Tabela 6 – Valores de colinearidade (VIF) das variáveis dinâmica do arranjo 
domiciliar, grupos etários, alimentação e sintomas depressivos. Estudo 
SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Variáveis explanatórias VIF* 

Dinâmica do arranjo domiciliar 1,11 
Grupos etários 1,09 
Laticínios (≥ 1 vez/dia) 1,09 
Sintomas depressivos  1,07 

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Notas:  
*VIF = Variance inflation factor 

 

Indivíduos do grupo etário ≥ 75 e com sintomas depressivos graves, 

apresentaram probabilidade de 53% e de 107%, respectivamente, de 

apresentar estado nutricional inadequado, porém idosos que não referiram 

realizar ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia) obtiveram probabilidade de 40% 

de apresentar estado nutricional adequado (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Associação (modelo final) entre estado nutricional, em 2006 e 
variáveis explanatórias, em 2000. Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 
2006. 

Variáveis explanatórias OR IC 
p da 

variável 
p do modelo 

final 

Modelo final     0,0016(1) 
- Arranjo domiciliar     
Acompanhado* 1,00    
Sozinho 1,55 0,92 – 1,61 0,102  
Acompanhado-2000 e unipessoal-
2006 

1,80 0,98 – 3,31 0,056  

Unipessoal-2000 e acompanhado-
2006 

1,17 0,45 – 3,02 0,743  

- Grupos etários     
60-74 anos* 1,00    
≥ 75 anos 1,53 1,19 – 1,95 0,001(1)  
- Laticínios (≥ 1 vez/dia)     
Sim* 1,00    
Não 0,60 0,38 – 0,96 0,034(1)  
- Sintomas depressivos     
Sem sintomas (< 6 pontos)* 1,00    
Sintomas leves (≥ 6 pontos < 11 
pontos) 

0,77 0,44 – 1,33 0,338  

Sintomas graves (≥ 11 pontos) 2,07 1,13 – 3,80 0,020(1)  
Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 – 2006. 
Notas:  
IC = Intervalo de confiança / OR = Odds ratio / *categoria de referência / 

(1)
p<0,05 

 
 

Observou-se que a dinâmica do arranjo domiciliar exerceu influência 

sobre as demais variáveis que permaneceram no modelo final, pois houve 

melhora na significância das variáveis, assim como no modelo (Tabela 5 e 

7).  

Constatou-se, portanto, que o grupo etário ≥ 75, os sintomas 

depressivos graves e arranjo domiciliar acompanhado-2000 e unipessoal-

2006, este no limite da significância, associaram-se com maior magnitude ao 

estado nutricional inadequado, porém referir não realizar ingestão de 

laticínios (≥ 1 vez/dia) representou efeito protetor para estado nutricional 

inadequado.   
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5 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo verificou-se a associação entre estado nutricional, 

de idosos, domiciliados no município de São Paulo e variáveis referidas: 

dinâmica do arranjo domiciliar, alimentação, demográficas, 

socioeconômicas, e clínicas. Constatou-se que o estado nutricional 

inadequado, dos idosos, em 2006, esteve associado positivamente ao grupo 

≥ 75 anos, aos sintomas depressivos graves e ao arranjo domiciliar 

acompanhado-2000 e unipessoal-2006, e negativamente ao relato de 

ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia).   

Para classificação do estado nutricional dos idosos, segundo critério 

para valor da AMB, utilizou-se o percentil 25, valor correspondente a 26,45 

cm2, para ambos os sexos, uma vez que não houve diferença entre os 

sexos. De acordo com diversos estudos, valores de AMB abaixo do percentil 

25 ou 23,5 cm2 podem indicar depleção da MM e apresentar associação com 

a mortalidade (FRISANCHO, 1984; CAMPBELL e col., 1990; MILLER e col., 

2002; CROTTY e col., 2002; SOLER-CATALUNÃ e col., 2005; ENOKI e col., 

2008).  

 FRISANCHO (1984), descreveu que indivíduos com valores de AMB 

entre percentil 5 e 15 podem apresentar depleção de MM. Em relação à 

mortalidade, CAMPBELL e col. (1990) observaram em idosos (≥ 70 anos), 

acompanhados por 40-46 meses, que valores abaixo do percentil 5, e entre 

5 e 10, para AMB, apresentaram maior risco de mortalidade, assim como o 

verificado por MILLER e col. (2002), em coorte de idosos (≥ 70 anos), onde 

aqueles com AMB (≤ 21,4cm2 para homens e ≤ 21,6 cm2 para mulheres), 

segundo equações propostas por HEYMSFIELD e col. (1982) apresentaram 

risco aumentado (hazard ratio = 1,94, IC = 1,25-3,00, p = 0,003), para 

mortalidade, no período de 8 anos, e por CROTTY e col. (2002,) utilizando 

dados do estudo The Australian Longitudinal Study of Ageing (ALSA), 

verificou-se em 1396 idosos (> 70 anos) que o valor de AMB < 21,4 cm2 para 
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homens e < 21,6 cm2 para mulheres, aumentou o risco de mortalidade, no 

período de 4 anos, independente de outras variáveis.  

SOLER-CATALUNÃ e col. (2005), em coorte de 96 indivíduos, com 

média de idade de 69 anos, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), utilizaram para classificação de depleção muscular o valor 

da AMB ≤ percentil 25, e constataram, no início do estudo (baseline) que 

45,8%, dos pacientes apresentaram depleção muscular. Após 3 anos de 

seguimento da coorte, observou-se que a sobrevivência dos pacientes com 

depleção muscular foi menor do que em indivíduos que apresentaram 

valores considerados normais (> percentil 25) de AMB, mesmo que aqueles 

com depleção apresentassem peso adequado (IMC > percentil 25 e ≤ 

percentil 75) ou excesso de peso (IMC > percentil 75), o que aumentou o 

risco de mortalidade em 3,4 vezes (SOLER-CATALUNÃ e col., 2005).   

ENOKI e col. (2007), em população de 957 idosos (≥ 65 anos), 

participantes do Nagoya Longitudinal Study of Frail Elderly (NLS-FE), 

verificaram que valores de AMB < 23,5 cm2 estiveram associados à 

mortalidade, após 2 anos de seguimento da coorte. 

Os autores desses estudos enfatizam que a depleção muscular 

influenciou no prognóstico e que estimativa indireta, por meio da AMB, é de 

fundamental importância, além de ser relativamente simples, barata e de 

rápida obtenção antropométrica (SOLER-CATALUNÃ e col., 2005). Outros 

apontam que o uso da AMB pode ser útil na triagem e avaliação do estado 

nutricional de idosos, não institucionalizados (CROTTY e col., 2002), e que a 

avaliação do estado nutricional pela AMB pode ser índice prático e 

adequado para avaliação do estado nutricional, principalmente para 

rastreamento de idosos vulneráveis na comunidade (ENOKI e col., 2007). 

BANNERMAN e GHOSH (2000) sugerem que a AMB parece ter valor 

prognóstico significativo no contexto clínico e sua utilização mais ampla e 

avaliação é recomendada.  

Verifica-se no estudo de KIMYAGAROV e col. (2010), realizado com 

82 idosos, com média de idade de 84,8 anos, institucionalizados, de Israel, 

que o IMC não refletiu mudanças importantes na composição corporal, e que 
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após 1 ano de seguimento, a mortalidade esteve associada ao baixo peso, 

porém muito mais com os índices que avaliavam a massa muscular. É 

sabido que a AMB, como indicador do estado nutricional, oferece estimativa 

da MM que pode ser extrapolada para o total de MM corporal (HEYMSFIELD 

e col., 1982; MS, 2007; MARUCCI e col., 2007).   

A AMB, segundo MILLER e col. (2002) apresentou relação preditiva 

com mortalidade, mostrando que a AMB foi indicador útil para o diagnóstico 

nutricional, pois apresentou valor prognóstico melhor do IMC. O mesmo foi 

verificado por CAMPBELL e col. (1990), em que o estado nutricional 

representado pela diminuição corporal de MM e gordurosa foi importante 

preditor de mortalidade, porém a obesidade não ofereceu efeito adverso 

sobre a sobrevida, mostrando que a AMB, além de estimar a MM, é 

excelente indicador do estado nutricional.  

FRIEDMAN e col. (1985) ao utilizar AMB para avaliação do estado 

nutricional de idosos (≥ 65 anos) adotaram os seguintes valores para o 

diagnóstico de subnutrição severa: AMB ≤ 16 cm2 para homens e AMB ≤ 

16,9 cm2 para mulheres, e verificaram em 201 internações, consecutivas, de 

idosos, que 10 indivíduos apresentaram esses valores para AMB, e maior 

prevalência (50%) de mortalidade em 90 dias.  

BAUMGARTNER e col (1996), com 275 idosos (60 a 92 anos), 

participantes do New Mexico Aging Process Study, sugerem que com a 

idade as concentrações de albumina sérica diminuíram e que essa alteração 

esteve associada com a diminuição da MM, independente de outros fatores.  

De acordo com estudo, a diminuição na concentração de albumina sérica 

esteve associada com aumento da morbidade, mortalidade e incapacidades 

(BAUMGARTNER e col., 1996).  

Na Coréia, em coorte de 877 idosos (≥ 65 anos), Korean Longitudinal 

Study on Health and Aging (KLoSHA), com seguimento 3,5 anos, verificou-

se que a MM esteve associada com a sobrevivência dos idosos, indicando o 

efeito protetor da MM em relação à mortalidade, estando os indicadores de 

MM mais associados à melhor sobrevida na população, do que o IMC (HAN 

e cols., 2010).  
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Entende-se, portanto, que menores valores de AMB, ou de MM, 

podem acarretar maior risco de mortalidade para os idosos, principalmente 

para indivíduos com comorbidades, e que o uso da AMB parece ser índice 

prático e com valor prognóstico, sendo assim, sua utilização é recomendada.  

O percentil 25 correspondente ao valor de 26,45 cm2, obtido neste 

estudo, aproximou-se ao observado por BURR e PHILLIPS (1984), em 1500 

idosos (≥ 65 anos), ingleses, em que o valor da AMB, do percentil 25, foi 

29,55 cm2, porém, deve-se salientar que a equação utilizada para o cálculo 

da AMB, não foi à proposta por HEYMSFIELD e col. (1982) e sim a de 

GURNEY e JELLIFFE (1973), que não considera a área óssea do braço e a 

especificidade do sexo, o que pode, portanto, superestimar os valores da 

AMB e justificar assim o maior valor de AMB obtido por BURR e PHILIPS, 

em comparação ao apresentado. 

O valor médio da AMB, dos idosos, foi 34,02 (DP = 11,79) cm2, valor 

semelhante ao apresentado em outros estudos (STOOKEY e col., 2001; 

CHARLTON e col., 2007; ENOKI e col., 2007).  CHARLTON e col. (2007), 

em 283 idosos (≥ 60 anos) não institucionalizados e institucionalizados, da 

África do Sul, obtiveram valor médio de AMB de 35,2 cm2. ENOKI e col. 

(2007), no estudo NLS-FE realizado no Japão, com 957 idosos (≥ 65 anos), 

observaram média de AMB de aproximadamente 30,2 cm2. STOOKEY e col. 

(2001) verificaram em 608 indivíduos (50-70 anos), participantes do China 

Health and Nutrition Surveys (CHNS), que o valor médio da AMB foi 37 (DP= 

7,8) cm2.  

É necessário ressaltar que as equações utilizadas diferem nos 

estudos descritos, assim como os grupos etários e a inserção de idosos 

institucionalizados. Pode-se citar o estudo de STOOKEY e col. (2001) que 

se baseia em população mais jovem (50-70 anos), e, portanto, explica o 

maior valor médio da AMB constatado.  

MAZARIEGOS e col. (1996), em 234 idosos (≥ 65 anos), da 

Guatemala, sendo 174 institucionalizados e 60 não institucionalizados, 

observaram valor médio de AMB para os institucionalizados de 34,7 cm2, 

enquanto que os não institucionalizados apresentaram valor médio de 41,2 
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cm2. CEREDA e col. (2008) verificaram em 123 idosos institucionalizados, 

da Itália, com média de idade de 85 anos, que a média de AMB foi 33 cm2. 

Os estudos mostram que idosos institucionalizados de outros países 

apresentam valores médios de AMB semelhantes ao da população de 

idosos da comunidade deste estudo, o que pode indicar a vulnerabilidade 

dos nossos idosos, uma vez que estudos mostram que idosos 

institucionalizados apresentam maior risco de subnutrição (MION e col., 

1994; RAUEN e col. 2008).  

Diferentemente do presente estudo, DELARUE e col. (1994) 

constataram em população de 626 idosos (≥ 65 anos), franceses, não 

institucionalizados, valor médio da AMB, segundo equação de HEYMSFIELD 

e col. (1982) de 40,5 (DP = 7,9) cm2, porém DELARUE e col. (1994) 

consideraram somente idosos do grupo etário de 65-69.  

A comparação dos resultados obtidos nesta pesquisa com os de 

outros estudos é dificultada pela falta de padronização no uso das equações, 

por utilizar-se de populações e de grupos etários distintos. 

O presente estudo analisou a dinâmica do arranjo domiciliar e 

observou-se que 83,95% (n=895) dos idosos moravam acompanhados e 

16,04% (n=197) sozinhos. Essas prevalências são semelhantes à de outros 

estudos, como de ALVARENGA e col. (2011) que verificaram em 503 idosos 

(≥ 60 anos), residentes no município de Dourados, cadastrados nas equipes 

de Estratégia Saúde da Família (ESF), que 82,9% moravam acompanhados 

e 17,1% sozinhos; no Bambuí Health and Ageing Study (BHAS), realizado 

no município de Bambuí, estado de Minas Gerais, com idosos (≥ 60 anos), 

de 1512 idosos, 1267 moravam acompanhados e 245 sozinhos; FELICIANO 

e col. (2004), em bairro periférico (Cidade Aracy), do município de São 

Carlos, São Paulo, em indivíduos (≥ 60 anos), de baixa renda, verificaram 

que 88% viviam acompanhados e 12,2% sozinhos. Dados da PNAD (2007) 

mostraram que a proporção de idosos morando sozinhos havia aumentado, 

sendo estimada em quase 14% no período pesquisado.  

Os resultados dos diversos estudos mostraram que morar 

acompanhado ainda é o arranjo mais prevalente entre os idosos, porém 
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constata-se o aumento no número de domicílios unipessoais. Ao 

compararmos as proporções do arranjo unipessoal dos estudos, observou-

se aumento, pois FELICIANO e col. obtiveram em 2004, 12,2%; no presente 

estudo, em 2006, 16,04%; e para ALVARENGA e col., em 2008, 17,1%.  

  Estudos que verifiquem as mudanças nos arranjos domiciliares dos 

idosos, principalmente em coortes, são  raros, por esse motivo buscou-se 

verificar a dinâmica do arranjo domiciliar, em população de idosos, uma vez 

que estudos apontam que idosos em domicílios unipessoas estão em maior 

risco nutricional (PEARSON e col., 1998; KIM e LEE, 2001; KHARICHA e 

col., 2007) 

Constatou-se que 89,14% dos idosos não alteraram o arranjo 

domiciliar e que 10,85% mudaram de arranjo, em 2006.  Esses resultados 

corroboram com o apresentado por DAVIS e col. (1997), com dados de 5085 

idosos (≥ 70 anos), participantes do Longitudinal Study of Aging (LSOAs), 

onde verificaram, após período de 2 anos, que a maioria dos idosos 

(85,75%) não mudaram de arranjo domiciliar; daqueles que mudaram 6,4%  

moravam acompanhados e passaram a morar sozinhos, e 2,3% passaram a 

morar acompanhados, ou seja, aproximadamente 8,7% dos idosos alteraram 

seu arranjo domiciliar.  

Trabalhos que avaliem o estado nutricional de idosos, utilizando a 

AMB, com a abordagem sobre a dinâmica do arranjo domiciliar, são 

escassos. Devido a isso, os estudos que serão discutidos baseiam-se em 

métodos diferentes, mas que possibilitam a interpretação dos resultados e 

sua comparação. 

Verificou-se que idosos, que viviam acompanhados, em 2000, e 

passaram a viver em domicílios unipessoais, apresentaram maior 

prevalência (31,64%) de estado nutricional inadequado, assim como 

associação positiva. Estudo realizado com 357 idosos (≥ 80 anos), da Itália, 

participantes do Aging and Longevity Study in the Sirente Geographic Area 

(ilSIRENTE Study) mostrou que 22% dos idosos que viviam sozinhos 

apresentaram CMB < 21,1 cm para os homens e < 19,2 cm para as 

mulheres, e que esses apresentaram maior risco de mortalidade (LANDI e 
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col., 2010). Porém para DAVIS e col. (1997), em relação aos arranjos 

domiciliares de idosos que passaram a morar sozinhos, não houve aumento 

no risco de mortalidade, e que viver com outros ou passar a viver com 

alguém, que não seja o cônjuge, principalmente para mulheres, aumentou o 

risco de mortalidade, independente das condições de saúde e capacidade 

funcional.  

Essa diferença entre os estudos pode ser justificada por tratar-se de 

populações distintas, de características demográficas, socioeconômicas e 

culturais diferentes.   

Estudo realizado com 2627 indivíduos americanos com idade entre 45 

e 74 anos participantes do First National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES I, 1971-74) e do NHANES I Epidemiologic Follow-up Study 

(NI-IEFS, 1982-1984), que verificou a dinâmica do arranjo domiciliar, 

mostrou que aqueles que moravam com o cônjuge e se mantiveram neste 

arranjo, apresentaram valor médio de IMC de 26,5 kg/m2; para aqueles que 

moravam com o cônjuge e vieram a morar sozinhos, o valor médio do IMC 

foi 25,8 kg/m2; e aqueles que moravam sozinhos e mantiveram-se neste 

arranjo apresentaram média de IMC de 25,5 kg/m2 (MURPHY e col., 1993). 

Esses resultados indicam que idosos, em arranjo unipessoal estão mais 

susceptível a estado nutricional inadequado, assim como o verificado no 

presente estudo, porém os autores observaram que indivíduos que 

passaram a viver sozinhos apresentaram alimentação de melhor qualidade, 

quando comparado a aqueles que não alteraram o arranjo unipessoal, o que 

sugere que a diminuição da qualidade da alimentação seja um processo 

gradual (MURPHY e col., 1993). 

LARRIEU e col., 2004, com dados do Three-City (3C) Study, com 

8966 idosos (≥ 65 anos), da França, verificaram associação significativa 

entre arranjo domiciliar (sozinho e acompanhado) com IMC (p<0,0001); o 

percentual de indivíduos que moravam sozinhos foi maior em valores 

extremos de IMC, tanto para subnutrição quanto para obesidade.  

Viver sozinho é muitas vezes associado ao isolamento social na vida 

mais tarde, devido às limitações estruturais que o coloca em interação social 
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(RUSSELL, 2009). Estudo realizado com 868 idosos (≥ 60 anos), da Flórida, 

revelou que aqueles que vivem sozinhos ou com outras pessoas (filhos e/ou 

parentes), relataram maior solidão, do que aqueles que vivem com um 

cônjuge (RUSSELL, 2009).  

A ingestão de alimentos é complexa, pois existem vários 

determinantes individuais, sociais e ambientais que podem interagir e mudar 

ao longo do tempo (VESNAVER e col., 2011). O isolamento social tem sido 

reconhecido como um fator chave para prever o risco nutricional nessa 

população (VESNAVER e col., 2011). Talvez a forma mais direta que as 

relações sociais possam influenciar a alimentação seja através da atividade 

de comer juntos (VESNAVER e col., 2011). Fortes evidências sugerem que 

comer sozinho aumenta o risco de baixa ingestão alimentar. Estado civil e o 

arranjo domiciliar podem proporcionar oportunidades naturais para comer 

com os outros, mas não os garantem (VESNAVER e col., 2011). O apoio 

social parece ser um fator importante na alimentação dos adultos mais 

velhos. Comer sozinho tem sido consistentemente encontrado para ser 

associado com maior risco nutricional (VESNAVER e col., 2011).  

De acordo com NIEUWENHUIZEN e col. (2010), viver sozinho, em 

isolamento social e não receber ajuda para alimentar-se pode influenciar 

negativamente na ingestão alimentar dos idosos e acarretar prejuízos ao 

estado nutricional. O aumento da frequência de alimentar-se sozinho pode 

ser um dos fatores que contribuem para a baixa ingestão alimentar em 

idosos (NIEUWENHUIZEN e col., 2010).  

Os idosos que moravam acompanhados ou passaram a morar neste 

arranjo, apresentaram menores prevalências (21,13% e 24,37%, 

respectivamente) de estado nutricional inadequado, este resultado pode ser 

comparado com o encontrado por PEARSON e col. (1998), com dados do 

SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly) em que 

observaram, que idosos (70 a 75 anos), que viviam com seus parceiros, 

estavam menos propensos a distúrbios nutricionais (20 kg/m2 > IMC ≥ 30 

kg/m2).  
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Outros autores também mostraram a relação entre estado nutricional 

e arranjos domiciliares (KIM e LEE, 2001; PARK e SON (2003). KIM e LEE 

(2001) investigando o efeito dos arranjos domiciliares, no estado nutricional, 

de indivíduos (50 a 64 anos), e de idosos (≥ 65 anos), da Coréia, 

observaram que os idosos que moravam sozinhos apresentavam valor 

calórico da alimentação insuficiente, segundo a Recommended Dietary 

Allowances (RDA), da Korean Nutrition Society (2000), sendo esse grupo 

mais vulnerável à má nutrição e, consequentemente, à subnutrição, assim 

como para PARK e SON (2003), que também verificaram que 77% da 

população de idosas (≥ 65 anos), que vivia sozinha, encontrava-se em 

situação de risco nutricional elevado (> 6 pontos), segundo o Nutrition Risk 

Index Score (NRI).  

NIEWIND e col. (1988) constataram, em 62 idosos (≥ 60 anos), que, 

residir em domicílios unipessoais exerceu influência negativa sobre a 

variedade de alimentos, assim como no preparo de alimentos. DAVIS e col. 

(2000) observaram em 6525 adultos (≥ 50 anos), participantes do NHANES 

III (1988-1994), que o valor calórico da alimentação, para idosos, que viviam 

sozinhos, foi inferior (1840 kcal/dia) em relação aos que viviam 

acompanhados (1856,5 kcal/dia), assim como o valor médio do IMC, sendo 

26,85 kg/m2 em idosos residentes em domicílios unipessoais e de 27,5 kg/m2 

para os acompanhados.  

Em 1990, DAVIS e col. confirmaram que viver sozinho foi o principal 

fator que contribuiu para menor valor calórico da alimentação.  

HUNTER e col. (2010), em estudo realizado com 473 mulheres com 

idade ≥ 40 anos, verificaram associação positiva entre arranjo domiciliar e 

ingestão de frutas e hortaliças, pois aquelas que moravam acompanhadas 

apresentaram maior ingestão do que as que moravam sozinhas. Os autores 

salientam que com o envelhecimento da população, aumentam as chances 

de domicílios unipessoais, portanto há necessidade de identificar formas 

para ajudar esses indivíduos no planejamento alimentar e aumentar a 

ingestão de frutas e hortaliças (HUNTER e col., 2010).  
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Para os homens, DONKIN e col. (1998), com 369 idosos ingleses (≥ 

65 anos), verificaram que o sexo e o arranjo domiciliar influenciam na 

ingestão de frutas e hortaliças. Os resultados indicaram que nos domicílios 

sem a presença feminina, houve diminuição na ingestão de frutas e 

hortaliças (DONKIN e col., 1998). Idosos do sexo masculino, quando viúvos, 

apresentam maior risco de deficiências nutricionais (vitaminas e minerais) 

fornecidos por frutas e hortaliças, pois procuravam por alimentos de mais 

fácil preparo e custo DONKIN e col. (1998).  

A maior prevalência de idosos, com estado nutricional inadequado, 

residentes em domicílios unipessoais, pode também ser explicada pela 

possível presença de incapacidades que prejudiquem a sua alimentação e 

autocuidado, e consequentemente, o estado nutricional, pois segundo 

GIACOMIN e col. (2005), em 1606 idosos (≥ 60 anos), residentes de 

Bambuí, Minas Gerais, 11,6% daqueles que viviam sozinhos, necessitavam 

de cuidador, sendo que esta necessidade foi definida quando relatado 

incapacidades nas atividades básicas de vida diária (ABVD) e atividades 

instrumentais de vida diária (AIVD), e cognitivas. 

WOROBEY e ANGEL (1990), com dados do Longitudinal Study of 

Aging (LSOA), de 1986, verificaram o impacto da capacidade funcional, 

variáveis socioeconômicas e demográficas, sobre as mudanças nos arranjos 

domiciliares, de 2498 idosos (≥ 70 anos), de ambos os sexos, solteiros, no 

período de dois anos; os resultados revelaram que o declínio na capacidade 

funcional aumentou a probabilidade da pessoa idosa passar a morar com 

outras pessoas e até mesmo de ser institucionalizada, no entanto, idosos 

que apresentaram significativo declínio na saúde, que moravam sozinhos, no 

início do estudo, continuaram a morar sozinhos.  

MCCANN e col. (2011) utilizando dados de 51619 idosos (≥ 65 anos), 

do estudo The Northern Ireland Longitudinal Study (NILS), no período de 6 

anos da coorte, constataram que idosos que viviam sozinhos apresentaram 

maior probabilidade de admissão em ILPIs, comparados àqueles que viviam 

acompanhados. Segundo os autores, a presença de potenciais cuidadores 
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dentro de casa, a coabitação, foi fator importante para determinar a 

admissão em ILPIs (MCCANN e col., 2011).  

Estes resultados reforçam a hipótese de que idosos que moram 

sozinhos podem estar mais vulneráveis a problemas de saúde, a 

alimentação com valor calórico inferior ao recomendado e a risco nutricional. 

Segundo HUGHES e col (2004), o envelhecimento está associado à 

diminuição da ingestão alimentar e perda de apetite, e que principalmente 

viver e alimentar-se sozinho diminui ainda mais a ingestão e qualidade dos 

alimentos. 

Além das questões relacionadas ao arranjo domiciliar, verificou-se 

que segundo grupo etário, a maior prevalência de estado nutricional 

inadequado ocorreu em idosos do grupo ≥ 75 anos, com 31,92%, e 

associação positiva entre estado nutricional inadequado e grupo etário ≥ 75. 

Estudos transversais mostram que em grupos etários mais velhos, 

ocorrem menores valores de AMB, como o apresentado por SANTOS e 

SICHIERI (2005), em 699 idosos (≥ 60 anos), participantes da Pesquisa de 

Saúde e Nutrição, do município do Rio de Janeiro (PSN/RJ), nos quais o 

valor da AMB em grupos etários 60-69,9 foi de 44,4 cm2, de 70-79,9, foi de 

41,95 cm2 e de ≥ 80, foi de 40,45 cm2, o que pode indicar que em grupos 

etários mais velhos há menores valores de MM. MENEZES e MARUCCI 

(2005), em idosos (≥ 60 anos), de Fortaleza, constataram que a reserva de 

MM, de acordo com valores médios da AMB, foram menores em grupos 

etários mais velhos, sendo para os idosos de 60-69 anos, o valor de 29,8 

cm2, de 70-79 anos, de 26,8 cm2e ≥ 80 anos, de 26,5 cm2. Observa-se que o 

grupo ≥ 70 anos apresentou menores valores da AMB (MENEZES e 

MARUCCI, 2005), o que é semelhante ao presente estudo.  

STOOKEY e col. (2001), em indivíduos de 50 a 70 anos, observaram 

que no período de 4 anos, os valores médios da AMB diminuíram, em 

ambos os sexos. JANSSEN e col. (2000) evidenciaram em população com 

idade entre 18 e 88 anos, que independente do sexo, o envelhecimento 

esteve associado com menores valores de MM. 
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De acordo com FAULKNER e col. (2007), com o envelhecimento, a 

atrofia muscular em humanos parece ser inevitável. A perda gradual de fibra 

muscular inicia-se por volta dos 50 anos e continua de tal forma que aos 80 

anos, aproximadamente 50% das fibras dos membros são perdidas 

FAULKNER e col. (2007).  

A perda de massa muscular em idosos está associada com aumento 

da massa gordurosa (BAUMGARTNER e col., 2005). Entre 30 e 60 anos de 

idade, 0,23 kg de músculo são perdidos e 0,45 kg de gordura são ganhos a 

cada ano (BAUMGARTNER e col., 2005). Essa mudança na composição 

corporal pode ser mascarada pela estabilização do peso sendo resultado do 

fenômeno chamado de obesidade sarcopênica (BAUMGARTNER e col., 

2005). A qualidade dos músculos de pessoas obesas é muito pior devido à 

infiltração de gordura intramuscular, que contribuem para a fadiga muscular, 

fragilidade e incapacidade (BAUMGARTNER e col., 2005). 

Estudos que utilizam a AMB como indicador do estado nutricional são 

escassos. Alguns estudos avaliam a reserva de MM dos indivíduos, por meio 

de equipamentos e de outros indicadores, como a absortometria radiológica 

de dupla energia (DEXA), método de referência para o cálculo da MM (KIM e 

col., 2004), porém de elevado custo; do indicador denominado circunferência 

muscular do braço (CMB), que pode fornecer estimativa da reserva muscular 

do organismo, (MARUCCI e col., 2007); e outros sugerem que força de 

preensão manual (FPM) apresenta relação com o estado nutricional e 

correlação positiva com AMB, em idosos (BARBOSA e col., 2006), e que 

alterações na FPM estão diretamente associadas com mudanças na MM 

(HUGHES, 2001).  

A diminuição de MM, com o avançar da idade também é confirmada 

por autores, que se utilizam do DEXA (DING e col., 2007; ATLANTIS e col., 

2008). DING e col. (2007) verificaram anualmente, durante o período de 5 

anos, em idosos (70 a 79 anos), participantes do Health ABC Study (The 

Health, Aging, and Body Composition), que com o avançar da idade, ocorreu 

aumento da massa gordurosa e diminuição da MM. ATLANTIS e col. (2008) 

ao analisarem dados de 1200 homens, com idade entre 35 e 81 anos, do 
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estudo de coorte, Florey Adelaide Male Aging Study (FAMAS), por meio do 

DEXA, observaram que os valores médios para todo o corpo de massa 

magra foram menores conforme grupo etário mais avançado.  

Os resultados desses estudos reforçam que o envelhecimento per si 

acarreta diminuição da MM e que intervenções adequadas para a 

preservação da MM são necessárias, para assim prevenir as incapacidades 

e outras doenças, em idosos, o que é de grande importância para a saúde 

pública (DING e col., 2007).  

Utilizando a CMB, como indicador do estado nutricional, DELARUE e 

col. (1994) verificaram que os valores médios de CMB, em idosos, foram 

menores em grupos etários mais velhos, principalmente quando ≥ 75. 

FALCIGLIA e col. (1988) constataram em 746 idosos (≥ 60 anos), brancos, 

não institucionalizados, residentes de Cincinnati, que grupos etários mais 

velhos, apresentaram menores valores de CMB e de AMB. Os autores 

salientam que os resultados antropométricos obtidos podem ser úteis para o 

acompanhamento ambulatorial dos idosos (FALCIGLIA e col., 1988). 

Assim como o DEXA e a CMB, a FPM também reforça que idosos de 

grupos etários mais velhos apresentam menor MM, pois BARBOSA e col. 

(2006) mostraram que em 1894 idosos (≥ 60 anos), de ambos os sexos, 

participantes do Estudo SABE, ocorreram menores valores médios da AMB 

e da FPM, com a idade, e que a FPM esteve positivamente correlacionada 

com a AMB.  

Em estudos longitudinais GOODPASTER e col. (2006) observaram 

por três anos um grupo de 1880 idosos (70 a79 anos), participantes do 

Health, Aging and Body Composition Study (HABC), e verificaram que, em 

ambos os sexos, ocorreu perda de força muscular, assim como para 

HUGHES (2001) que constataram em 120 indivíduos (46 a78 anos), que os 

mais velhos apresentaram maior declínio na força muscular, o que sugere 

que houve diminuição da MM. DEY e col. (2009) observaram  que no 

período de 5 anos, 87 idosos (≥ 75 anos), de Goteborg, apresentaram 

diminuição significativa de MM e de FPM, em ambos os sexos.  
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Os estudos, apesar de não utilizarem o mesmo método, mostram que 

o estado nutricional inadequado está relacionado a grupos etários mais 

avançados, independente do indicador do estado nutricional. 

Verifica-se que com o avançar da idade, ou em grupos etários mais 

velhos, os idosos apresentaram diminuição da MM e da FPM. Segundo 

GALLAGHER e col. (2000), a sarcopenia consiste em processo progressivo, 

pois em coorte de idosos (≥ 60 anos), do The New York Obesity Nutrition 

Research Center (NYONRC), observou-se no período de 5 anos, que a 

sarcopenia ocorreu em indivíduos mais velhos, saudáveis, que viviam de 

forma independente e que não apresentaram perda de peso. Mais uma vez, 

confirma-se que menores valores de MM, em grupos etários mais velhos, 

são inerentes ao processo de envelhecimento, e assim ao estado nutricional 

inadequado.   

SILVA e col. (2006) descrevem que a perda de massa e força 

muscular é responsável pela redução de mobilidade e aumento da 

incapacidade funcional e dependência, pois observaram que a prevalência 

de incapacidade e dependência funcional foi maior em idosos e que esteve 

intimamente associada à redução da massa muscular, que ocorreu, até 

mesmo, em indivíduos saudáveis. ARROYO e col. (2007) constataram em 

337 idosos (≥ 65 anos), participantes do projeto SABE, no Chile, que 

menores valores de MM, ocorreram em idosos, pertencentes ao grupo etário 

≥ 75, e que estes apresentaram proporção superior em limitações nas 

atividades básicas e instrumentais de vida diária, assim como de mobilidade.  

O uso da AMB, para avaliação do estado nutricional de idosos, 

assume relevante papel como indicador do estado nutricional dessa 

população, auxiliando na detecção de riscos, garantindo intervenções 

adequadas e melhorando a qualidade de vida do idoso (MENEZES e 

MARUCCI, 2005).  

Para SILVER (1988) idosos com sintomas depressivos tem seu 

apetite influenciado negativamente. MORLEY (1997 e 2002) descreve que a 

depressão é a causa mais comum para a anorexia e perda de peso em 

pessoas idosas. No presente estudo também foi encontrada, segundo 
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sintomas depressivos, maior prevalência de estado nutricional inadequado 

entre os idosos que apresentaram sintomas depressivos graves (≥ 11 

pontos, EDG), com 35,10%, assim como associação positiva.  

NIEWIND e col. (1988) verificaram, em idosos (≥ 60 anos), que a 

severidade dos sintomas depressivos esteve associada positivamente com a 

diminuição na ingestão de carnes, hortaliças e frutas. CHANDRA e col. 

(1991) observaram, em idosas canadenses (75 a 94 anos), que aquelas 

consideradas deprimidas apresentavam valor calórico da alimentação 

inferior às sem sintomas, e a motivação para preparar os alimentos e 

alimentar-se esteve diminuída.  

Ao analisar o estado nutricional dos idosos, daqueles com sintomas 

leves (≥ 6 < 11 pontos, EDG) e graves (≥ 11 pontos, EDG), cerca de 18,10% 

e 35,10%, apresentaram estado nutricional inadequado, respectivamente.  

MOKHBER e col. (2011) constataram em 1495 idosos (≥ 60 anos), iranianos, 

que de acordo com a EDG (escore < 8 pontos = sem depressão e escore ≥ 8 

pontos = com depressão), 14,5% dos idosos deprimidos foram considerados 

subnutridos (escore < 17 pontos, da MAN) e 45,8% com risco para 

subnutrição (escore ≥ 24 pontos, da MAN). Os resultados mostraram que 

aqueles considerados deprimidos apresentaram maior risco nutricional 

(MOKHBER e col., 2011), assim como no presente estudo. 

Observou-se associação positiva entre estado nutricional inadequado 

e sintomas depressivos graves. CABRERA e col. (2007) verificaram em 267 

idosos (60 a 74 anos), sem incapacidade funcional, de Londrina, que o 

estado nutricional inadequado, pela MAN (escore < 24 pontos), esteve 

associado aos sintomas depressivos (> 5 pontos, na EDG); e que idosos, 

com sintomas depressivos apresentaram maior chance (OR = 4,48 IC = 2,23 

- 8,64) de estado nutricional inadequado, sendo que esse foi semelhante ao 

estudo realizado, pois idosos com sintomas depressivos graves (≥ 11 

pontos, na EDG) apresentaram maior chance (OR = 2,07 IC = 1,13 - 3,80) 

de estado nutricional inadequado. A diferença entre os estudos pode ser 

explicada por utilizar-se de outra categorização para identificação dos 

sintomas depressivos e método de avaliação do estado nutricional.  
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Estudo realizado por SASS e col. (2012) com 100 idosos cadastrados 

no Programa Hiperdia, do noroeste do Paraná, mostrou que a presença de 

sintomas depressivos foi identificada em 33,3% dos idosos com estado 

nutricional inadequado, ou seja, baixo peso.   

REZENDE e col. (2009) constataram em 100 idosos (≥ 60 anos), de 

ambos os sexos, institucionalizados, que a depressão (escore ≥ 6, na EDG)  

esteve associada com o estado nutricional inadequado (escore ≤ 17 pontos 

= subnutrição;  escore entre 17,5 - 23,5 pontos = risco para subnutrição, pela 

MAN), e anemia,  para idosos do sexo masculino. Os autores ressaltam que 

a gravidade da depressão esteve relacionada com o agravamento do estado 

nutricional e da anemia (REZENDE e col., 2009). Estes resultados podem 

confirmar que a severidade dos sintomas depressivos pode acarretar 

maiores prejuízos para o estado nutricional dos idosos.   

O presente estudo também constatou que dos idosos que referiram 

realizar ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia), 24,23% apresentaram estado 

nutricional inadequado, no entanto, daqueles que referiram não realizar 

ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia), 16,66% apresentaram estado nutricional 

inadequado. Houve associação negativa entre estado nutricional inadequado 

e ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia).  

Uma das limitações do estudo foi verificar a real ingestão de laticínios 

realizada pelos idosos, isso porque somente conseguimos observar se o 

indivíduo realizou ingestão de laticínios ≥ 1 vez/dia, o que não permite 

constatar se é compatível ao recomendado pelo Guia Alimentar para a 

população brasileira que orienta para adultos, ingestão três porções/dia de 

leite e derivados (MS, 2005). Outra limitação está em se saber se o idoso, 

quando não realizava a ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia), utilizava-se de 

outras fontes proteicas, o que pode justificar o efeito protetor em relação a 

não ingestão de laticínios (≥ 1 vez/dia) com estado  inadequado. 

Dados da POF (2008-2009) mostraram que a ingestão de queijos 

aumentou com a idade, e que o inverso ocorreu para ingestão de iogurtes e 

bebidas lácteas; a ingestão de leite integral foi maior pelos idosos, quando 

comparado a adultos e adolescentes.  Observa-se nos dados da POF que o 
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produto lácteo mais frequentemente ingerido entre os idosos é o leite. 

Segundo o Guia Alimentar para a população brasileira, uma porção de leite 

integral longa vida 3,5% gordura equivale a 182 ml.  PASSANHA e col. 

(2011), em pesquisa, com 300 idosos (≥ 60 anos), voluntários, participantes 

da campanha de vacinação, no município de São Paulo, verificaram que a 

ingestão média diária de leite foi de 275,50 (DP=226,67) ml. Esse resultado 

mostra que os idosos não realizam ingestão adequada de leite, e que em 

média realizavam ingestão de 1,5 porção de leite/dia, ou seja, ≥ 1 vez/dia, 

porém inferior ao recomendado pelo Guia alimentar, o que pode justificar a 

associação com estado nutricional inadequado. 

Autores como STARLING e col. (1999) constataram ao avaliar o 

estado nutricional de 44 homens, com idade entre 49 e 85 anos, da cidade 

de Burlington, Estados Unidos, por meio do DEXA, que o envelhecimento 

esteve inversamente associado à massa muscular, e que mesmo com a 

manutenção da atividade física e da ingestão adequada de proteínas, a 

perda de MM relacionada à idade, não pode ser compensada. Os resultados 

dos estudos sugerem que mesmo com a ingestão adequada ou superior de 

proteína, o processo de envelhecimento promove a diminuição da MM 

(STARLING e col., 1999). O estudo de STARLING e col., (1999) ainda 

mostrou que indivíduos que realizaram ingestão acima do recomendado pela 

Recommended Dietary Allowance (RDA), de 0,8g/kg, não apresentaram 

preservação da massa muscular. 

BURNS e col. (1989) observaram, em idosos (≥ 60 anos), distribuídos 

em 3 grupos (1º = com demência e não institucionalizados, 2º = com 

demência e hospitalizados, e o 3º = sem demência e não institucionalizados) 

que o valor calórico total (1º = 1780 kcal/dia; 2º = 1800 kcal/dia; e o 3º =  

1470 kcal/dia) e a quantidade de proteína (1º = 61 g/dia; 2º = 73g/dia; e o 3º 

= 44g/dia) da alimentação, foi maior para aqueles com demência e 

hospitalizados, porém o valor médio da AMB (1º = 29,3 cm2; 2º = 36 cm2; e o 

3º = 39,8 cm2)  foi menor nesses idosos,  mostrando que a preservação da 

MM pode não ser atribuída somente à alimentação.  
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LASHERAS e col. (1999) constataram, em idosos (≥ 65 anos), de 

ambos os sexos, sendo 161 institucionalizados e 191 não institucionalizados, 

que o valor calórico da alimentação (para institucionalizados = 1996,7 

kcal/dia; e para os não institucionalizados = 1757,8 kcal/dia) foi maior para 

idosos institucionalizados, assim como na quantidade de proteína (para 

institucionalizados = 65 g/dia; e para os não institucionalizados = 61,05 

g/dia), e no valor médio da AMB (para institucionalizados = 31,25 cm2; e 

para os não institucionalizados = 31,15 cm2), não havendo diferença entre 

os grupos.  

Infelizmente, a ingestão de proteína e eficiência de utilização parece 

diminuir com a idade (PADDON-JONES e col., 2008). Isso pode ser causado 

devido à combinação de diversos fatores: serem produtos mais caros, 

saciedade precoce, dificuldades de mastigação e deglutição, alterações 

digestivas (PADDON-JONES e col., 2008).   Entre 15 e 38% dos adultos do 

sexo masculino e 27 e 41% do sexo feminino, têm ingestão de proteínas 

abaixo do recomendado pela RDA de 0,8 g/kg (PADDON-JONES e col., 

2008).  

STARLING e col. (1999) descreve que a maior ingestão de proteína 

pode não compensar completamente o declínio relacionado à idade da 

massa muscular esquelética apendicular. 

Uma das razões pela qual a síntese proteica muscular e o anabolismo 

não aumentem em resposta à alimentação de pessoas idosas deve-se ao 

fato do efeito anabólico da insulina, em proteínas do músculo esquelético, 

ser significativamente atenuada nesta população (JOHNSON e col., 2011).  

É sabido que a prevalência de incapacidade e dependência funcional 

está associada à redução da massa muscular, em idosos, que ocorre, até 

mesmo, em indivíduos saudáveis (SILVA e col., 2006). Suas consequências 

afetam diretamente qualidade de vida de muitos idosos, com sérias 

repercussões sobre os aspectos sociais, econômicos e de saúde (SILVA e 

col., 2006). Segundo BAUMGARTNER e col. (1998), a sarcopenia foi 

associada, em ambos os sexos, a três vezes mais chances de incapacidade 
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física, independente da idade, sexo, raça, nível sócio-econômico, doenças 

crônicas e hábitos de saúde (BAUMGARTNER e col., 1998). 

  Observa-se que diversos agentes estão envolvidos na gênese da má 

nutrição, em destaque, o grupo etário ≥ 75, sintomas depressivos graves e o 

arranjo domiciliar acompanhado-2000 e unipessoal-2006.  

Nesse sentido, os resultados apresentados no presente estudo são de 

suma importância para profissionais e gestores da saúde, pois trazem 

informações sobre o estado nutricional de idosos, em diferentes contextos, 

como a dinâmica dos arranjos domiciliares, aspectos socioeconômicos e 

demográficos, alimentação e sintomas depressivos, porém indicam também 

a necessidade de investigações mais específicas da população idosa 

brasileira para o conhecimento dos arranjos domiciliares, formulação de 

políticas públicas voltadas a grupos mais vulneráveis para, assim, melhorar 

as condições de vida dos idosos.  

Além disso, nossos resultados chamam a atenção para a importância 

de reconhecer o arranjo domiciliar de pessoas idosas, para a concepção de 

programas de saúde pública. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

Com os resultados obtidos constata-se:  

 

 

- associação positiva, de estado nutricional inadequado, com grupo 

etário ≥ 75, sintomas depressivos graves, mudança da dinâmica do arranjo 

domiciliar (acompanhado-2000 e unipessoal-2006) 

- e associação negativa, de estado nutricional inadequado, em 2006, 

com a não ingestão referida de laticínios (≥ 1 vez/dia).  
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