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RESUMO

Sobral, C.R.M. Determinantes da autopercepção de saúde entre mulheres
freqüentadoras do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São
Paulo (CEPEUSP/USP); São Paulo, 2006. [Dissertação de Mestrado – Programa de
Pós-Graduação Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – FCF-FEA-FSP da
Universidade de São Paulo].
A saúde é um dos principais elementos da qualidade de vida dos indivíduos. As
pesquisas direcionadas às mulheres a respeito deste tema preocupavam-se quase
exclusivamente com os problemas de caráter reprodutivo e doenças ginecológicas.
Todavia, nos dias atuais, outros aspectos têm sido estudados em decorrência das
mudanças significativas de seu papel na sociedade contemporânea. Além de grande
parcela da população feminina estar no mercado de trabalho, elas continuam
assumindo a responsabilidade da maternidade e do cuidado da família. Nesse
contexto, a autopercepção de saúde vem sendo aplicada como uma das formas de
se avaliar o estado de saúde, refletindo os diversos aspectos do estilo de vida. O
objetivo deste estudo é investigar os determinantes socioeconômicos, demográfico,
nutricional, de saúde e de estilo de vida que interferem na própria percepção de
saúde entre mulheres freqüentadoras do Centro de Práticas Esportivas da
Universidade de São Paulo (CEPEUSP). Este trabalho foi realizado no âmbito do
PRINUTHA e caracterizado como um estudo transversal do tipo exploratório. A
amostra foi composta por 162 mulheres adultas e, para associar a autopercepção de
saúde com os fatores que poderiam influenciá-la, foi estimada uma regressão
logística binária, definindo como variável dependente a autopercepção de saúde e
variáveis independentes: idade, escolaridade, estado nutricional, qualidade do
consumo alimentar, hábito intestinal e prática de atividade física. A média de idade
foi de 31,46 (±12,41) anos e de escolaridade 13,77 (±2,68) anos. Observou-se que
87% das mulheres auto-avaliaram positivamente sua saúde, 33,4% estavam com
excesso de peso, 41,4% apresentaram mau hábito intestinal, 78,4% precisavam
melhorar sua alimentação e 69,7% faziam exercícios físicos. O estado nutricional e a
atividade física mostraram-se determinantes estatisticamente significantes (p<0,001
e p=0,050, respectivamente), sendo que aquelas com peso normal apresentaram
uma probabilidade de 92,7% e as praticantes de 90,1% de terem uma boa
percepção de saúde. Portanto, conclui-se que os resultados corroboraram com as
políticas públicas e programas estabelecidos pelas organizações mundiais e
nacionais a cerca das diretrizes básicas para um estilo de vida saudável.
Palavras-chave: autopercepção de saúde, saúde da mulher, estado nutricional,
consumo alimentar e atividade física.

ABSTRACT

Sobral, C.R.M. Determinants of self-rated health status among frequenter
women of the Sporting Practices Center at the University of São Paulo
(CEPEUSP/USP); São Paulo (BR), 2006. [Dissertação de Mestrado – Programa de
Pós-Graduação Interunidades em Nutrição Humana Aplicada – FCF-FEA-FSP da
Universidade de São Paulo].
Health is one of the most important elements of the individuals' life quality. The
researches headed for women regarding this theme used to focus on, almost
exclusively, the problems of reproductive and gynecological diseases. Though,
nowadays other aspects are subject of studies, due to significant changes of
women’s role in the contemporary society. Besides great portion of the feminine
population is on the labor market, they continue taking responsibilities of maternity
and family care. In this context, self-rated health status has been applied as one way
of evaluating health condition, reflecting several aspects of lifestyle. The aim of this
study is to investigate socioeconomic, demographic, nutritional, health and lifestyle
determinants that interfere in self-rated health status among women that frequent the
Sport Practices Center at the University of São Paulo (CEPEUSP). This work was
accomplished under PRINUTHA activities and characterized with a transversal
exploring study. The sample was composed by 162 adult women and, in order to
associate self-rated health status with factors that could influence it, a logistic binary
regression was estimated, defining as dependent variable the self-rated health status
and, as independent variables: age, education, nutritional status, quality of the food
consumption, intestinal habit and physical activity. The age average was of 31,46
(±12,41) years and the education 13,77 (±2,68) years. It was observed that 87% of
the women self-evaluated their health positively, 33,4% were overweight, 41,4%
presented bad intestinal habit, 78,4% needed to improve their diets and 69,7% made
physical exercises. The nutritional status and the physical activity were shown
statistically significant determinants (p <0,001 and p=0,050, respectively), and those
women with normal weight presented a probability of 92,7% and the physically of
90,1% of having a good perception of health. Therefore, results corroborate public
policy and the programs established by world-wide and national organizations with
respect to the basic guidelines for a healthy lifestyle.
Keywords: self-rated health, woman's health, nutritional situation, food consumption
and physical activity.
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1. INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a produção científica que estuda a saúde da mulher
esteve direcionada a uma perspectiva materno-infantil, onde a mulher era
representada por uma figura de mãe e potencialmente grávida. Hoje, as pesquisas
nessa área vêm enfatizando uma outra abordagem, em virtude de suas
características peculiares e a importância que o sexo feminino adquiriu na sociedade
(AQUINO, 2006).
Segundo Ortiz citado por MACIEL (1999, p.14), é visível o interesse dado ao
tema:

“Percebe-se que ela apresenta uma condição adicional de risco de adoecer ou
morrer que é de cumprir o papel biológico da reprodução humana, o que não ocorre com
seu parceiro homem. Pela identificação desta situação é que hoje em dia se afirma que a
mulher, independentemente de tempo e lugar, deve ser objeto de priorização no cuidado à
saúde...”

Os avanços científicos, as intervenções médicas, as alterações no padrão
epidemiológico e a queda das taxas de natalidade e mortalidade têm possibilitado
maior longevidade à população, fenômeno denominado transição demográfica.
Dados da Organização Mundial de Saúde, em 2003, mostram que a expectativa de
vida ao nascer é de 73 e 66 anos para os sexos feminino e masculino,
respectivamente. Esses valores não representam uma melhora no estado de saúde
das mulheres, pois, embora vivam mais do que os homens, elas referem maior
morbidade e utilizam mais os serviços de saúde (BRASIL, 2004a; SALGUEIRO, 2003).
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Simultaneamente à transição paradigmática dos estudos sobre a saúde da
mulher, foram observadas mudanças acerca das características das doenças
adquiridas pela população. Nos dias atuais, pesquisas epidemiológicas identificaram
o aumento da prevalência de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) tais
como: doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, obesidade, entre outras. Esse
perfil de problemas que acomete tanto homens quanto mulheres é conseqüência das
mudanças sociais e econômicas ocorridas no mundo, especialmente no que diz
respeito aos hábitos alimentares e ao estilo de vida das pessoas, período que ficou
conhecido como transição epidemiológica. Em 1930, 46% das mortes ocorriam por
complicações de doenças infecciosas. Em 2000, a proporção caiu para 5%, dando
lugar, principalmente, às doenças cardiovasculares (31% dos óbitos). Dados
produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2001, as
DCNT já eram apontadas como responsáveis por 62% de todas as mortes e 39%
das hospitalizações registradas no Sistema Único de Saúde (SUS) (AQUINO, 2006;
OPAS/OMS & FAO, 2005; ACHUTTI & AZAMBUJA, 2004).
Algumas características específicas do século 20, tais como transição
demográfica e epidemiológica, foram identificadas como as principais causadoras
das transformações encontradas nos padrões saúde/doença. Entende-se como um
dos resultados da transição demográfica, o crescente envelhecimento populacional,
enquanto a transição epidemiológica promoveu alterações no panorama das
doenças. Para entender como essas transformações ocorreram, basta compreender
que, conforme o processo de envelhecimento da população foi avançando,
especialmente via redução da mortalidade precoce por doenças infecciosas, as
DCNT ganharam destaque e assumiram grande importância na Saúde Pública
(LAURENTI et al., 2005; ACHUTTI & AZAMBUJA, 2004).
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Os números do IBGE, resultado da Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF), realizada em 2002 e 2003, também são desanimadores. Num universo de
95,5 milhões de pessoas de 20 anos ou mais de idade, 38,8 milhões (40,6%) estão
com excesso de peso, das quais 10 milhões são consideradas obesas.
Nesse contexto, o objeto de estudo da presente pesquisa é a saúde da
mulher na sua dimensão nutricional que faz parte do Projeto Integrado em Nutrição
Humana Aplicada (PRINUTHA), coordenado pela Professora Dra. Denise Cavallini
Cyrillo, cujos objetivos são de pesquisa, ensino e extensão inserido no Programa de
Pós-Graduação Interunidades em Nutrição Humana Aplicada da Universidade de
São Paulo (PRONUT/USP).
Nas próximas seções, será feita uma revisão da literatura onde são
apresentadas a relevância e a justificativa do estudo sobre a autopercepção de
saúde e os determinantes da saúde da mulher, envolvendo questões demográficas,
socioeconômicas, nutricionais, alimentares, de saúde e de estilo de vida.
Posteriormente, serão identificados os objetivos, material e métodos, resultados,
discussão, conclusão e referências bibliográficas.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

O estudo da situação de saúde das populações é um objeto de pesquisa de
grande complexidade. Há anos, profissionais da saúde vêm buscando inúmeras
informações e meios que possam ajudar na compreensão das diferentes realidades
relacionadas com saúde e qualidade de vida (MACIEL, 1999).
Essa complexidade parte do próprio conceito de saúde. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) instituiu um conceito abrangente definindo não apenas
como a ausência de doença ou simplesmente o desequilíbrio na saúde, mas como o
perfeito bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doenças
(MACIEL, 1999; COOK, 1994; SEGRE & FERRAZ, 1997).
A partir desse amplo conceito de saúde, são encontrados estudos científicos
preocupados em discutir as possíveis diferenças existentes entre os gêneros
feminino e masculino. Em mulheres, a obesidade, o sedentarismo, o estresse, a
depressão e as pressões ligadas aos papéis sociais são fatores que aumentam os
riscos de doenças, os quais afetam, não só a qualidade de vida, mas também a
percepção do estado de saúde. Por este motivo, o tema saúde da mulher tem
ganhado espaço entre a pesquisa científica da Saúde Pública nas últimas décadas
(MEYER, 1999; COHEN, 1998).
A mulher apresenta características biológicas exclusivas, tais como: ovulação,
menstruação, gestação, amamentação e climatério. Durante muito tempo, ela foi
vista como um ser reprodutor valorizada apenas por sua capacidade reprodutiva e
não produtiva, constituindo alvo de atenção somente para um único período da vida.
Entretanto, além de compreender as características específicas relacionadas ao
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sexo, é imprescindível entendê-la sob a ótica de sua história cultural, social e
econômica, além de observar a mudança comportamental da mulher na sociedade.
Sua participação, no mercado de trabalho, tem se ampliado cada vez mais.
Atualmente, a atividade remunerada faz parte do cotidiano e sua renda é
considerada importante para arcar com os gastos da família (AQUINO, 2006;
GOMES & TANAKA, 2003; PESSINI, 1999).
A população feminina, no Brasil, constitui, atualmente, quase 51% da
população total, segundo o CENSO do IBGE em 2000. Destas, o número de
mulheres economicamente ativa está em torno de 42%. Dados da Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) evidenciam que, em 1998, este
número já atingia cerca de 52,3% na região metropolitana de São Paulo. No que
tange à sua participação na população economicamente ativa, dados dessa mesma
fonte, mostram uma evolução expressiva de 20,4% em 1970 para 42,2% em 1997.
Esse aumento da participação na população economicamente ativa pode
estar relacionado ao nível de escolaridade feminino. Na última Pesquisa Nacional
por Amostras de Domicílios (PNAD) realizada em 2005 pelo IBGE, verificou-se um
aumento de mulheres com 11 ou mais anos de estudos (29,2% da população
feminina com mais de 10 anos de idade). Pôde ser observado também, nos dados
do SEADE, que a proporção da população feminina com curso superior elevou-se
entre 1994 e 1998, tanto no Estado de São Paulo (de 11,7% para 14,7%), quanto na
região metropolitana de São Paulo (de 11,4% para 15,5%).
A

elevação

acelerada

da

participação

de

mulheres

na

populaçào

economicamente ativa resulta em sobrecarga de trabalho, já que o fator trabalho não
necessariamente as desobriga das antigas funções de cuidado da casa e dos filhos.
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Os efeitos que a sobrecarga pode provocar sobre a saúde da mulher são, ainda, mal
conhecidos (AQUINO & MARINHO, 2000).
Um fato que tem chamado a atenção dos pesquisadores é a proporção de
famílias monoparentais chefiadas por mulheres que passou de 21,9% para 24,9%
entre 1991 e 1997 (IBGE, 2003).
Há uma relação clara entre o desempenho econômico de uma sociedade e as
condições de vida e bem-estar da população. A maior concentração de problemas
de saúde situa-se nos grupos populacionais mais desfavorecidos e são
consideradas características desses grupos a renda familiar e grau de escolaridade
baixos, alimentação insuficiente, pouca atividade de lazer e cultura e acesso restrito
a bens de consumo e a meios de comunicação. É também nesta população mais
carente em que se encontra maior desvantagem social em termos de incidência
aumentada para as DCNT e acesso precário ao seu tratamento (WHO, 2003;
MACIEL, 1999; MONTEIRO, 2001).
A preocupação com as desigualdades, especialmente entre gêneros, iniciouse com a adoção da Carta das Nações Unidas, em 1945, em que foi considerado um
princípio fundamental a igualdade de direitos. Mas foi a partir da década de 60 e, de
forma mais intensa, nos anos 70, que as mulheres se mobilizaram no sentido de
valorizar e conquistar a igualdade em relação aos homens. Somente nas décadas de
80 e 90 o tema saúde da mulher passou a ser apresentado com sua devida
importância nos encontros e conferências mundiais, quando se passou a discutir
assuntos relacionados aos direitos humanos, a liberdade de decisão sem
discriminação ou violência e a saúde sexual e reprodutiva (COSTA & GUIMARÃES,
2002; COHEN, 1998; COOK, 1994).

7

Deve

ser

considerada,

ainda,

como

um

aspecto

importante,

a

responsabilidade que as mulheres têm em cuidar da sua própria saúde e a influência
que elas exercem sobre todos os membros da sua família. É inerente o aspecto de
seu papel como mãe e cuidadora do lar, levando a crer que, o seu bom estado de
saúde gera benefícios para a família e para toda a sociedade (COSTA &
GUIMARÃES, 2002; MEADOWS et al., 2001).
Dessa forma, não se pode considerar a saúde da mulher isoladamente, mas
dentro do contexto familiar, social e econômico, enquadrando-se como elementos
determinantes os aspectos referentes à educação, estado socioeconômico, consumo
alimentar, bem-estar emocional e físico (MEADOWS et al. 2001; PESSINI, 1999;
COHEN, 1998).
Nesse conjunto de fatores, três vertentes direcionam o entendimento da
saúde. A primeira delas refere-se à não restrição somente aos problemas de caráter
reprodutivo; a segunda diz respeito à não inclusão de doenças específicas de
mulheres, todas aquelas que possam representar algum fator de risco e a terceira
considera a saúde em termos mais amplos, englobando suas diversas dimensões
conceituais (COHEN, 1998).
Em discurso na Organização Nações Unidas (ONU), em 1999, a Dra. Gro
Harlem Brundtland, ex-primeira ministra da Noruega e a primeira mulher a ocupar o
cargo mais alto da OMS – diretora geral, apresentou dados de um cenário desolador
referente à saúde da mulher no mundo (citado por PESSINI, 1999, p. 1):

“a) pobreza: 70% de 1,3 bilhões de pessoas vivendo na pobreza são mulheres; b)
analfabetismo: dos 900 milhões de analfabetos, as mulheres superam os homens na
proporção de 2:1; c) desnutrição: as mulheres são duas vezes mais afetadas pela
deficiência de ferro que os homens; d) mortalidade materna: as mulheres continuam a
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morrer no parto, fato inaceitável dado os avanços tecnológicos; e) injustiça salarial: em
média, as mulheres recebem 30 a 40% menos do que os homens em trabalhos similares; f)
poder econômico: nos países em desenvolvimento, somente 1/7 dos administradores e
diretores são mulheres e g) poder político: somente 10% das cadeiras nos parlamentos
mundiais e 6% em gabinetes nacionais são ocupadas por mulheres.”

Em decorrência a todos os acontecimentos no mundo, a Dra. Gro Harlem
Brundtland chamou a atenção para a necessidade de se trabalhar questões
fundamentais referentes ao tema e deu ênfase à necessidade de uma abordagem
mais abrangente aos estudos da saúde da mulher. Ela destacou a importância de se
considerar todos os períodos da fase da vida feminina e não somente a um único
período, ou seja, o reprodutivo (PESSINI, 1999).
É nessa abrangência que a presente pesquisa estudará os principais
determinantes que podem influenciar a própria percepção de saúde das mulheres no
atual contexto.
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2.1 Autopercepção de saúde e seus determinantes

A avaliação empírica da saúde pode englobar diferentes domínios de estudo.
Entre eles, destacam-se aqueles que avaliam a saúde por meio de exames
laboratoriais e funcionais – a chamada saúde “testada”. Outro domínio de grande
importância é a saúde conhecida como “observada”, que é baseada na avaliação
clínica feita por profissionais especializados; e por fim, o terceiro domínio está
fundamentado na autopercepção de saúde, nos conhecimentos e nas crenças
pessoais, denominada como saúde “percebida”. A autopercepção, o objeto de
pesquisa do presente trabalho, enquadra-se dentro deste último domínio e é um
indicador válido e importante para avaliar as condições de saúde de um único
indivíduo ou de uma população no seu aspecto geral (BARROS, 2005a).
A autopercepção de saúde tem se mostrado um método confiável e,
recentemente, mais utilizado do que a própria observação direta para a análise do
estado de saúde de indivíduos adultos e idosos. Há pouco mais de 15 anos, essas
pesquisas passaram a ter credibilidade na epidemiologia (ALVES & RODRIGUES,
2005; LEBRÃO & LAURENTI, 2003; BELTRÃO & SUGAHARA, 2002; MANOR et al.
2001; IDLER & BENYAMINI, 1997).
Os estudos de autopercepção de saúde têm a capacidade de indicar a
situação de saúde do indivíduo, fornecer dados importantes e predizer os riscos de
mortalidade e limitações funcionais. É uma maneira simples, direta e global de
capturar as percepções usando critérios amplos, além de ser um método econômico
e fidedigno para detectar os fatores de risco a doenças (ALVES & RODRIGUES,
2005; BARROS, 2005a; LEBRÃO & LAURENTI, 2003; BELTRÃO & SUGAHARA,
2002; MANOR et al. 2001; IDLER & BENYAMINI, 1997).
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Uma das características importantes de se usar o método da auto-avaliação é
sua forma global de abranger a saúde, aproximando do atual conceito proposto pela
OMS, que favorece a idéia do bem-estar físico, mental e social (BRASIL, 2004a;
BELTRÃO & SUGAHARA, 2002; MACKENBACH et al., 1994).
É importante utilizar a autopercepção para avaliar o estado de saúde, porque,
além de refletir a percepção de saúde, também engloba diversos aspectos do estilo
de vida do indivíduo que interferem no estado de saúde negativamente, tais como: a
falta de atividade física, alimentação inadequada, obesidade, hábito de fumar e
ingestão de bebidas alcoólicas, aspectos importantes que devem ser considerados,
pois são capazes de interferir na saúde do indivíduo (ALVES & RODRIGUES, 2005;
BRASIL, 2004a; MANOR et al., 2001; BOBAK et al., 1998; CAVELAARS et al.,
1998;).
Outra vantagem atribuída a esse instrumento é a capacidade de permitir que
as pessoas façam um julgamento de toda a sua trajetória na vida, não focando
apenas as condições de saúde no período momentâneo da pesquisa (IDLER &
BENYAMINI, 1997).
Além de refletir aspectos relacionados à saúde e ao estilo de vida, a
autopercepção abrange indiretamente todos os recursos que possam influenciar o
bem-estar. Entre eles, destacam-se os fatores socioeconômicos como sendo um dos
mais importantes determinantes de saúde. O fato de apresentar um maior nível de
escolaridade favorece maior acesso às informações. Da mesma forma, altos níveis
de renda facilitam o acesso aos recursos e aos serviços de saúde (BOBAK et al.,
1998; IDLER & BENYAMINI, 1997).
Entre os suplementos de pesquisas desenvolvidos, destacam-se a PNAD –
realizadas em 2003 e em 1998 no Brasil e a National Health Interview Survey (NHIS)
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– realizada em 1996 nos Estados Unidos. Comparando seus resultados, pode-se
identificar que, o estado de saúde referido no Brasil, é pior do que o declarado nos
Estados Unidos, independentemente dos critérios de estratificação (sexo, raça ou
faixa etária). A maior parte das mulheres, para ambas pesquisas, registrou a
situação de saúde pior do que a dos homens (DACHS & SANTOS, 2006; BRASIL,
2004a; BELTRÃO & SUGAHARA, 2002).
Algumas justificativas são apontadas para explicar o motivo delas
apresentarem maior tendência a declarar piores condições de saúde. MACINTYRE
et al. (1999) atribuem ao fato das mulheres apresentarem diferenças na percepção e
avaliação das doenças diferentemente dos homens.
As pesquisas PNAD/1998 e NHIS/1996 não apresentaram diferenças
significativas da autopercepção entre as faixas etárias. Entretanto, há estudos como
a PNAD/2003 que demonstram piores estados de saúde relacionados ao aumento
da idade. Independentemente da faixa etária, a avaliação está baseada não apenas
nos sintomas e na presença de doenças, mas no próprio estilo de vida e em outras
características que influenciam o risco de morbidade e mortalidade. Por isso, mesmo
na fase adulta, podem ser encontradas piores declarações a respeito da saúde
(DACHS & SANTOS, 2006; BRASIL, 2004a; MANOR et al., 2001; CAVELAARS et
al., 1998).
A idade é também um fator importante a ser considerado quando se quer
pesquisar a autopercepção em mulheres adultas. Na maioria das vezes, a partir dos
40 anos, o organismo feminino passa por um processo de transição da vida
reprodutiva para a não reprodutiva, conhecido como climatério, que se estende até
cessar por completo os ciclos sexuais femininos a quase zero, denominado
menopausa. Este período é caracterizado por mudanças endócrinas, biológicas e
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clínicas, e provocam uma variedade de sintomas, tais como: fogachos, tonturas,
sudorese, cefaléia, nervosismo, irritabilidade, insônia, incontinência urinária,
ansiedade, depressão, entre outros que irão repercutir na percepção de saúde.
Apesar de, nos períodos menstruais esses sintomas também serem freqüentes,
estudos evidenciam que é no climatério quando esses problemas estão mais
potencializados (PEDRO et al., 2003; CAMPANA, 2001).
O estudo dos fatores que influenciam a percepção de saúde ajuda
compreender quais são os principais determinantes que refletem numa percepção
mais negativa ou positiva da própria saúde. Normalmente, os indivíduos que avaliam
condições menos favoráveis do que boa, revelam ter comportamentos não
saudáveis, podem apresentar estresse fisiológico ou redução da capacidade física,
sendo um bom prognóstico de mortalidade. Entretanto, aqueles que avaliam sua
saúde como boa, ou mais do que boa, conferem uma idéia mais ampla do que
simplesmente a ausência de doenças (MANOR et al., 2001; BOBAK et al., 1998;
MACKENBACH et al., 1994).
A autopercepção está associada ao estado real e objetivo de saúde das
pessoas e pode ser encarada como uma representação das avaliações das
condições de saúde. Dessa forma, o conceito será utilizado como variável indicadora
do estado de saúde das mulheres pesquisadas.
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2.2 Aspectos do consumo alimentar e do estado nutricional na autopercepção
de saúde

A relação dieta/saúde vem sendo estudada desde a Antiguidade, quando
médicos e cientistas começaram a observar que a falta de alimentos estava
relacionada com doenças (FISBERG et al., 2005).
Hoje, sabe-se que o consumo alimentar adequado é crítico para o bem-estar
da sociedade e que a variedade, qualidade e quantidade de alimento disponível,
bem como os padrões do consumo alimentar podem interferir na saúde do indivíduo
(LEE & NIEMAN, 2003; BONOMO et al., 2003).
Alimentação saudável é definida como aquela que favorece o consumo de
alimentos culturalmente tradicionais, de fácil acesso e custo acessível, tenha bom
sabor, seja variado, dispostos de forma colorida e harmoniosa e segura do ponto de
vista higiênico-sanitário (livre de microorganismos patogênicos) (BRASIL, 2005a;
BRASIL, 2005b).
Para uma alimentação estar adequada, devem-se reconhecer também as
variações individuais, preferências de paladar e hábitos alimentares, além de atingir
todas as necessidades nutricionais de um indivíduo para a manutenção, reparo,
processos de vida e crescimento ou desenvolvimento (CAMBRAIA, 2004; THOMAS,
1998; MONDINI & MONTEIRO, 1995).
O consumo alimentar pode ser analisado sob 4 perspectivas independentes e
complementares conforme citado por OLIVEIRA & THÉBAUD-MONY (1997, p.202):

“A perspectiva econômica, na qual a relação entre a oferta e a demanda, o
abastecimento, os preços dos alimentos e a renda das famílias são os principais
componentes; a perspectiva nutricional, com enfoque nos constituintes dos alimentos,
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indispensáveis à saúde e ao bem-estar do indivíduo, nas carências e nas relações entre
dieta/doença; a perspectiva social voltada para as associações entre a alimentação e a
organização social do trabalho, a diferenciação social do consumo, os ritmos e estilos de
vida; e a perspectiva cultural interessada nos gostos, hábitos, tradições culinárias, mitos e
tabus, isto é, no aspecto simbólico da alimentação”.

Essas perspectivas revelam a forte associação do consumo alimentar aos
aspectos econômicos, sociais, nutricionais e culturais (OLIVEIRA & THÉBAUDMONDY, 1997).
As mudanças na economia, a intensa industrialização, urbanização,
ocidentalização e rápida globalização, associadas à pressão das indústrias de
alimentos e da mídia são consideradas as principais responsáveis pela substituição
dos bons hábitos alimentares da população por uma alimentação inadequada e
menos saudável caracterizada pelo alto consumo de alimentos ricamente
energéticos e com baixa ingestão de fibras (CAMBRAIA, 2004; WHO, 2002;
BARRETTO & CYRILLO, 2001; OLIVEIRA & THÉBAUD-MONY, 1997).
As conseqüências das mudanças dos padrões alimentares têm despertado
interesse e muitos estudos epidemiológicos vêm investigando a associação da dieta
com a saúde (DOMENE, 2003; MICHELS & WOLK, 2002; COITINHO et al. 2002;
WILLET & BUZZARD, 1998).
Observando a influência da renda e da escolaridade sobre o consumo
alimentar, várias pesquisas puderam observar que os indivíduos com maiores níveis
de renda e escolaridade obtiveram melhora da qualidade da alimentação. Todavia os
autores destacaram a escolaridade como o fator mais diretamente relacionado a
uma alimentação saudável com baixa ingestão de gordura saturada e açúcar
refinado, e alto consumo de fibras (BONONO et al., 2003; POPKIN et al., 2001;
OLIVEIRA & THÉBAUD-MONY, 1997; ROSS et al., 1996).
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Os efeitos das variáveis gênero e etnia sobre a qualidade do consumo
alimentar também foram verificados. As mulheres apresentaram consumo mais
saudável em relação aos homens. Os negros e hispânicos apresentaram
características menos saudáveis comparados aos brancos e não-hispânicos
(BONONO et al., 2003).
O consumo alimentar inadequado está diretamente relacionado com o
desenvolvimento das DCNT e o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade,
motivo de preocupação para o mundo (DOMENE, 2003; MICHELS & WOLK, 2002;
COITINHO et al., 2002; WILLET & BUZZARD, 1998).
O estado nutricional é o produto da relação entre o consumo alimentar e as
necessidades nutricionais, envolvendo o gasto ou a utilização biológica de nutrientes
(DEHOOG, 1998; VASCONCELOS, 1993).
Em particular, na Figura 1, podem ser visualizados, com mais detalhes, os
diversos fatores que levam ao equilíbrio da ingestão de alimentos e necessidades de
nutrientes. Verifica-se, então, que a ingestão é influenciada pelo comportamento
alimentar, ambiente emocional, economia, padrão cultural e presença de doenças.
Qualquer alteração existente em um desses elementos poderá interferir na qualidade
do consumo alimentar. Da mesma forma, pode ser observado que, nas
necessidades nutricionais, as doenças, estresses fisiológicos e psicológicos,
crescimento, além da prática de atividade física (um elemento não apontado na
figura), estão diretamente correlacionados e podem tanto aumentá-la quanto
diminuí-la. Quando este balanço estiver em desequilíbrio, afetará o estado
nutricional, podendo o consumo estar quantitativa e/ou qualitativamente insuficiente
ou exagerado em relação às necessidades (VASCONCELOS, 1993).
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Fonte: DEHOOG (1998).
Figura 1. Estado nutricional ótimo como um equilíbrio entre a ingestão e a necessidade
de nutrientes.

Tanto a insuficiência quanto o excesso podem provocar danos à saúde. Nos
anos 30, debateu-se muito a questão da fome e da desnutrição, principalmente nas
publicações de Josué de Castro. O baixo peso ou a desnutrição energético-protéica
provoca uma variedade de manifestações clínicas freqüentemente associadas a
deficiências de minerais e vitaminas. Quanto maior for o déficit e o tempo de duração
da deficiência, maior será a debilidade do organismo. Espera-se, então, que as
pessoas com baixo peso declarem piores condições de saúde (TORUN & CHEW, 2003).
No entanto, atualmente, grande atenção está voltada para os excessos
nutricionais marcados pelo fenômeno conhecido como transição nutricional. Esta é
definida pela mudança no perfil nutricional da população, caracterizado pelo
aumento da ingestão de gorduras, colesterol, açúcares e outros carboidratos
refinados e diminuição do consumo de ácidos graxos poliinsaturados e fibras,
acompanhado de uma vida mais sedentária. Todas essas alterações resultaram na
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elevação da prevalência de obesidade. Sabe-se que o aumento de peso contribui
para o desenvolvimento de determinadas doenças e para a incapacidade física,
incluindo desde condições debilitantes até problemas mais graves como as DCNT
(doenças coronarianas, diabetes e certos tipos de câncer) que afetam a qualidade
de vida. De acordo com o Departamento de Saúde dos Estados Unidos (USDHHS)
calcula-se que os indivíduos obesos (IMC>30Kg/m2) têm um maior risco de morte
prematura, que varia de 50 a 100% mais elevado em relação aos indivíduos com
peso normal. Dessa forma, espera-se que as pessoas com excesso de peso
declarem piores condições de saúde (BRASIL, 2004c; WHO, 2004; MONTEIRO et al.
2002; POPKIN, 2002; WHO, 2002; MONTEIRO et al., 2000; OLIVEIRA & THÉBAUDMONY, 1997).
Dados do IBGE (2004) mostraram a prevalência de sobrepeso na população
adulta brasileira e revelaram a amplitude do problema no país em todas as classes
de rendimento. Especificamente para as mulheres, a prevalência de sobrepeso
aumentou entre famílias com rendimento mensal de até meio salário mínimo per
capita, ou seja, as mais desfavorecidas.
Pesquisas anteriores do IBGE – Estudo Nacional sobre Despesa Familiar
(ENDEF), de agosto de 1974 a agosto de 1975; Pesquisa Nacional sobre Saúde e
Nutrição (PNSN), de junho a setembro de 1989 e a Pesquisa sobre Padrões de Vida
(PPV), de março de 1996 a março de 1997 – apresentam dados sobre a evolução do
estado nutricional de mulheres. Os resultados identificaram um aumento
generalizado da obesidade no período entre as duas primeiras pesquisas, que
praticamente triplicou entre as mulheres com mais de 20 anos. Entre a segunda e
terceira pesquisas, a obesidade ainda apresentou elevação, mas somente no grupo
de mulheres com baixo nível de escolaridade, ao contrário das demais, em que pôde
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ser identificada uma estabilização, ou mesmo, um declínio do peso (BATISTA FILHO
& RISSIN, 2003; MONTEIRO et al., 2003).
A alimentação tem uma importância a mais para as mulheres quando
comparada aos homens. Na maioria das vezes, são elas as responsáveis por
direcionar a renda familiar na compra de alimentos, além de planejar e cozinhar para
todos os membros da família. É ela, muitas vezes, quem determina o consumo
alimentar, sendo responsável pela prevenção e promoção da saúde própria e de
seus familiares (ROME, 1992).
Dada a importância da influência que as mulheres exercem sobre seus
familiares, tanto no aspecto do consumo, quanto no estado nutricional, justifica-se a
necessidade de estudar as características, os determinantes e a qualidade do
consumo alimentar.
O estudo da alimentação humana é complexo devido à possibilidade de
diversas combinações de alimentos e à presença de inúmeros componentes
químicos específicos no alimento, alguns conhecidos e bem quantificados, outros
ainda sem serem identificados, que podem se correlacionar, formar complexos e
exercer determinadas ações sobre o organismo, tanto de forma benéfica, quanto
maléfica. Nesse conjunto de elementos, podem ser encontrados nutrientes
essenciais e fontes energéticas, aditivos, contaminantes químicos agrícolas, toxinas
microbianas,

contaminantes

inorgânicos,

compostos

químicos

formados

no

cozimento ou processamento, toxinas naturais e outros componentes naturais
(FISBERG et al., 2005a; WILLET & BUZZARD, 1998).
Em virtude dos fatores apontados, KANT (1996) propôs que, para a análise
do consumo alimentar, é importante que seja feita uma avaliação global da ingestão,
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sugerindo a utilização de índices como sendo a melhor maneira de se avaliar a
qualidade da alimentação.
Foram, então, desenvolvidos numerosos índices que pudessem avaliar a
qualidade do consumo alimentar utilizando um ou mais parâmetros para identificar
deficiências e excessos nutricionais. A forma como estes índices definem qualidade
varia de acordo com os atributos selecionados e como o índice foi desenvolvido. No
passado, os índices avaliavam a alimentação como sendo de alta qualidade quando
alcançava a necessidade de proteína ou de algumas vitaminas ou minerais em
determinado nível de ingestão de energia. Os índices mais recentes estão avaliando
a proporcionalidade, isto é, consumir mais porções de certos grupos de alimentos e
poucos de outros, considerando como indispensáveis a moderação – limitação da
ingestão de alimentos e bebidas que contribuem para o excessivo consumo de
gordura, colesterol, açúcares de adição, sódio e álcool, e a variedade –representado
pela exposição a uma ampla proporção de vários componentes alimentares. Os
primeiros índices focavam na prevenção de doenças decorrentes de deficiências
nutricionais, enquanto os índices mais recentes procuram direcionar a prevenção
aos riscos de DCNT (FISBERG et al., 2005a; CERVATO & VIEIRA, 2003; LEE &
NIEMAN, 2003).
Esses índices são baseados em três abordagens principais: comparação da
ingestão de determinados nutrientes e componentes alimentares a um padrão;
comparação da ingestão de alimentos ou grupos de alimentos com um padrão; e
avaliação da ingestão de nutrientes e alimentos ou grupos de alimentos com um
padrão (LEE & NIEMAN, 2003; KANT, 1996).
Com o aumento, nas duas últimas décadas, pelo interesse em estudar a
associação das características da alimentação com as DCNT, o Departamento de
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Agricultura dos Estados Unidos (USDA) desenvolveu um índice adaptado ao de
KENNEDY et al., (1995) nomeado como Índice de Alimentação Saudável (IAS). Este
consiste em um método simples que avalia a qualidade do consumo alimentar de
forma geral, e não somente de seus componentes isoladamente, usando como
parâmetros a ingestão adequada de nutrientes, número de porções consumidas de
cada grupo de alimentos e quantidade de diferentes gêneros alimentícios presentes
na dieta. O IAS é um instrumento de grande utilidade para monitorar as mudanças
nos padrões de consumo e servir como um recurso importante para educação
nutricional e promoção de saúde (CERVATO & VIEIRA, 2003; LEE & NIEMAN, 2003;
HAINES et al., 1999; BOWMAN et al., 1998).
A avaliação do consumo alimentar é feita por um escore calculado de acordo
com notas que são dadas a 10 componentes que determinam a aderência a uma
dieta saudável (LEE & NIEMAN, 2003; BOWMAN et al., 1998):

 Componentes 1 a 5: avalia-se o grau em que a alimentação do indivíduo
segue as recomendações das porções estabelecidas pela Food Guide
Pyramid’s: a guide to daily food choices para os 5 principais grupos de
alimentos (cereais, hortaliças, frutas, leite e carnes);
 Componente 6: avalia o percentual do consumo de gordura total;
 Componente 7: avalia o percentual do consumo de gordura saturada;
 Componente 8: avalia o consumo total de colesterol;
 Componente 9: avalia o consumo total de sódio; e
 Componente 10: avalia a variedade na dieta do indivíduo.
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É dada uma nota para cada componente, podendo variar de 0 a 10 pontos. O
componente receberá a pontuação 0 quando não houver a ingestão do grupo de
alimento, 10 quando a quantidade estiver dentro das porções recomendadas e notas
proporcionais ao critério máximo quando o consumo estiver dentro do valores
recomendados. Somando a pontuação obtida para cada um dos 10 componentes,
pode-se obter uma nota máxima de 100 pontos (BOWMAN et al., 1998).
O consumo alimentar é avaliado pela nota obtida, representando o escore
final. Quando este está acima de 80 pontos, a dieta é avaliada como sendo
adequada, quando está entre 51 a 80 pontos, é avaliada como dieta que necessita
de modificação e quando está abaixo de 51 pontos como inadequada (BOWMAN et
al., 1998).
Segundo CERVATO & VIEIRA (2003), a importância de se fazer um trabalho
de avaliação do consumo alimentar da população é analisar e identificar suas
características, especialmente práticas não saudáveis, e abordá-las em programas
de educação nutricional, proporcionando melhores condições de saúde à população.
A existência do IAS se dá pelo interesse em relacionar os fatores dietéticos à
prevenção das doenças mais prevalentes na atualidade e, por isso, optou-se pelo
uso deste índice neste estudo (CERVATO & VIEIRA, 2003).

2.3 Relação da prática de atividade física e dos fatores nutricionais na
autopercepção de saúde

As mudanças no padrão de consumo alimentar e estilos de vida pouco
saudáveis associados à transição demográfica têm elevado a prevalência das DCNT,
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tais como: câncer, doenças cardiovasculares, infarto, problemas relativos à saúde
mental, diabetes e outras condições patológicas ligadas à obesidade (OPAS/OMS &
FAO, 2005; WHO, 2002; SILVA, 1999).
O grupo dessas doenças é reconhecido como importante não somente nos
países industrializados, mas também nos países em desenvolvimento, os quais
ainda sofrem com os problemas comuns da pobreza como a desnutrição e as
doenças infecciosas. Dentre os fatores de risco apontados para o desenvolvimento
das DCNT, é importante mencionar o sedentarismo e o consumo alimentar
inadequado, os quais estão aumentando, consideravelmente, nos países menos
desenvolvidos. Ambos são responsáveis por mais de 50% do risco de desenvolver
algum tipo de doença crônica, mostrando-se mais incisivos quando comparados à
combinação de fatores genéticos e ambientais (OPAS/OMS & FAO, 2005; ACHUTTI
& AZAMBUJA, 2004; IBGE, 2004; WHO, 2002).
Essas doenças podem provocar redução da capacidade física e têm grande
impacto sobre a mortalidade e morbidade feminina. O caminho para a prevenção e o
controle das DCNT foi estabelecido pela OMS, dando prioridade a um consumo
alimentar balanceado, aliado a níveis moderados de atividade física como
instrumentos chave para uma vida mais saudável, com menos riscos para o
desenvolvimento de doenças e uma melhor percepção de saúde (OPAS/OMS &
FAO, 2005; WHO, 2004; IDLER & BENYAMINI, 1997).
Os estudos relacionados com atividade física e saúde não são recentes.
Antigos textos da China, Índia, Grécia e Roma já mencionavam a importância dessa
relação, mas somente há poucas décadas pôde ser confirmado que o baixo nível de
atividade física seria um importante fator de risco para as DCNT (WHO, 2004;
MATSUDO et al., 2002).
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O sedentarismo não representa apenas um risco pessoal para o
desenvolvimento de enfermidades, mas um custo econômico para o indivíduo, sua
família e a sociedade. Dados recentes do Centers for Disease Control and
Prevention de Atlanta (CDC) apontam que mais de 2 milhões de mortes por ano no
mundo podem ser atribuídas à inatividade física (MATSUDO et al., 2002).
Muitas

agências

governamentais,

grupos

profissionais

e

discussões

científicas têm divulgado relatórios indicando a atividade física como um dos pontos
primordiais para a promoção e prevenção de doenças. Nas últimas décadas, foi
observada sua relação direta entre atividade física com a redução no aparecimento
de seqüelas, diminuição da necessidade de internação e menor quantidade de
consumo de medicamentos. Quando associada a um consumo alimentar adequado,
é considerada fundamental para evitar o sobrepeso e obesidade, beneficiar as boas
condições físicas e melhorar a saúde mental (PRENTICE et al., 2004; WHO, 2004;
WHITLOCH & WILLIAMS, 2003; VUORI, 2001; CDC, 2000).
A prevalência de mulheres sedentárias no Estado de São Paulo está em torno
de 9%, entre aquelas consideradas irregularmente ativas 39,1%, ativas 48,6% e uma
porcentagem pequena daquelas consideradas muito ativas 4,1% (MATSUDO et al., 2002).
MONTEIRO et al. (2002) puderam verificar como se comportavam os padrões
de prática de atividade física entre as mulheres no Brasil. A atividade regular,
embora restrita a poucas, foi mais freqüente nas regiões mais desenvolvidas do país
(Região Sudeste) do que nas regiões menos desenvolvidas (Região Nordeste),
muito mais freqüente entre as mulheres com maior nível de renda do que aquelas
com menores níveis de renda.
MATSUDO et al. (2002) também puderam observar que a porcentagem de
pessoas ativas aumentava conforme elevação da renda familiar, exceto para
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aquelas consideradas como a de mais alto nível socioeconômico (nível A) que não
atingiram as recomendações do consenso entre o Centro de Estudos do Laboratório
de Aptidão Física de São Caetano do Sul (CELAFISC) e o CDC. Quando o nível de
atividade foi analisado segundo faixa etária, não foi notada relação entre o nível de
atividade e idade no sexo feminino, apenas entre aquelas consideradas muito ativas
em que houve uma diminuição conforme aumento da idade.
Um outro problema de saúde associado a fatores nutricionais e falta de
atividade física é a constipação intestinal. Este é um dos principais distúrbios
gastrointestinais apontados como queixas entre os pacientes de clínicas médicas.
Aproximadamente, um terço menciona a defecação não ser freqüente, 52% relatam
a necessidade de se fazer muita força para evacuar, 44% apresentam fezes duras e
34% não referem presença do reflexo de defecação (ANDRÉ et al., 2000a; ANDRÉ
et al., 2000b; TRAMONTE et al., 1997).
O trânsito intestinal tem duração de 24 a 48 horas e a excreção somente
ocorre, quando houver uma resposta ao reflexo da defecação. A existência de algum
problema durante este processo pode gerar a constipação intestinal, que é
caracterizada pela dificuldade na defecção, tanto no emprego de força, quanto na
redução da freqüência de evacuação em intervalos superiores a três dias. Ficando
as fezes retidas por mais tempo, há um aumento da absorção de água e, por isso,
as pessoas acometidas apresentam fezes duras e com pouca massa. Muitos
mencionam a presença de cólicas, distensão abdominal, sensação de evacuação
insatisfatória e esforço excessivo para defecar sem evidências de doenças orgânicas
(SANTOS JÚNIOR, 2005; OLIVEIRA et al., 2005; PACHECO & SGARBIERI, 2001;
ANDRÉ et al., 2000a; ANDRÉ et al., 2000b; CASSIOTA, 1999; MERTZ et al., 1999;
SANIOTO, 1999).
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Em decorrência da ampla gama de sintomas apresentados, torna-se difícil
estabelecer um diagnóstico. Algumas comissões internacionais têm discutido os
critérios que devem ser adotados para se definir o termo constipação e sempre são
levantadas limitações quanto ao estabelecimento de um único conceito. Nesses
encontros, foram criados os “critérios de Roma” para o seu diagnóstico, classificando
uma pessoa como constipada, quando apresentar dois ou mais sintomas listados a
seguir, por, pelo menos, três meses consecutivos (ANDRÉ et al., 2000a; ANDRÉ
et al., 2000b):

 Esforço em pelo menos 25% das evacuações;
 Fezes endurecidas ou fragmentadas em pelo menos 25% das evacuações;
 Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das evacuações;
 Sensação de obstrução ou interrupção da evacuação em pelo menos 25%
das evacuações;
 Manobras manuais para facilitar pelo menos 25% das evacuações; e
 Menos de 3 evacuações por semana.

Além dos sintomas apresentados, as pessoas acometidas referem uma
percepção diminuída da saúde e da qualidade de vida. É um distúrbio preocupante,
não somente pelo desconforto provocado, mas também pelo fator de risco a outras
doenças, tais como: câncer de cólon e de mama, doenças diverticulares e
hemorróidas (PACHECO & SGARBIERI, 2001).
As causas da constipação são multifatoriais, entre elas destacam-se os maus
hábitos alimentares, especialmente pela baixa ingestão de fibras e pouco consumo
de água, não obediência aos reflexos de defecação, uso crônico de laxantes e
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determinados medicamentos (anticonvulsionantes, antidepressivos, anticolinérgicos,
bloqueador de cálcio, diuréticos, suplementos dietéticos, entre outros), doenças
vasculares

do

intestino

grosso,

anormalidades

metabólicas

(diabetes,

hipotireoidismo e hiperparatiroidismo), doenças específicas neurológicas, tensão
nervosa e ansiedade (SANTOS JÚNIOR, 2005; OLIVEIRA et al., 2005; American
College of College of gastroenterology functional gastrointestinal disorders task force,
2005; PACHECO & SGARBIERI, 2001; ANDRÉ et al., 2000a; ANDRÉ et al., 2000b;
MAHAN & ESCOTT-STUMP, 1998).
Embora seja difícil estimar a prevalência de constipação dada a dificuldade
em se definir o que realmente seja constipação, pesquisadores estimam uma
prevalência de cerca de 20% em todo o mundo. Há autores ainda, que estimam esta
prevalência estar entre 12% a 30% da população (OLIVEIRA et al., 2005; MERTZ
et al., 1999; TRAMONTE et al., 1997).
Existem vários fatores epidemiológicos de risco para o seu desenvolvimento.
As mulheres são mais atingidas pelo problema do que os homens em uma
proporção de 2-3:1. Este resultado atribui-se ao fato das mulheres estarem mais
sujeitas a danos causados aos músculos e inervações da região pélvica, em
conseqüência de partos e cirurgias ginecológicas e prolapsos genitais (SANTOS
JÚNIOR, 2005; OLIVEIRA et al., 2005; ANDRÉ et al., 2000a; ANDRÉ et al., 2000b).
O distúrbio intestinal é mais prevalente não só entre as pessoas com baixo
nível socioeconômico e de escolaridade, não praticantes de atividade física e de
raça negra, mas também em pessoas com estilo de vida característico de países
industrializados e com baixa ingestão calórica diária, como as mulheres que fazem
dieta (ANDRÉ et al., 2000a; ANDRÉ et al., 2000b; TRAMONTE et al., 1997).
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Pesquisas têm evidenciado os efeitos benéficos das fibras na regulação do
funcionamento intestinal e na prevenção e tratamento de várias doenças, entre elas
as doenças diverticulares intestinais e câncer de cólon e, por isso, são consideradas
relevantes para o bem-estar de pessoas saudáveis (BRASIL, 2005a; MATTOS &
MARTINS, 2003).
SANTOS JÚNIOR (2003) e MAHAN & ESCOTT-STUMP (1998) apontaram
que o aumento da ingestão das fibras alimentares e de líquidos, assim como o
incentivo à prática de atividade física, pode amenizar os problemas da constipação.

2.4 Justificativa

Mudanças significativas ocorreram no papel da mulher na sociedade
contemporânea. Atualmente, elas estão saindo para trabalhar fora de casa,
preocupadas em ter bom êxito profissional, mas acima de tudo, não abandonaram a
responsabilidade da maternidade e do cuidado do lar. Esse acúmulo de tarefas
resulta em elevados níveis de estresse e mudanças do estilo de vida e, por isso, o
tema saúde da mulher tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores. Segundo
AQUINO & MARINHO (2000) não são simples as pesquisas que envolvem esse tipo
de amostra e monitorar a situação de saúde da mulher requer o desenvolvimento de
trabalhos mais específicos.
Como apontado anteriormente, a pesquisa sobre os fatores que influenciam a
saúde é complexa, na medida em que o próprio conceito de saúde apresenta uma
abordagem abrangente, definindo-a, não apenas como a ausência de doença, mas o
perfeito bem-estar físico, mental e social. Assim, implica em uma investigação mais

28

interdisciplinar devendo relacionar aspectos nutricionais, sociais, psicológicos,
fisiológicos e bioquímicos para entender seus fatores de risco (SILVA, 1999).
BELTRÃO & SUGAHARA (2002) consideram as pesquisas que utilizam a
autopercepção como sendo um importante preditor das condições de saúde do
indivíduo e tem sido utilizada como um primeiro indicador.
Neste sentido, esta pesquisa pretende explicitar o papel alguns determinantes
da saúde feminina, utilizando como indicador a autopercepção de saúde associada a
seis vertentes: aspectos demográficos, socioeconômicos, estado nutricional,
qualidade do consumo alimentar, hábito intestinal e prática de atividade física.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Investigar os determinantes socioeconômicos, demográficos, nutricionais, de
saúde e de estilo de vida da autopercepção de saúde de mulheres freqüentadoras
do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP) e
participantes do projeto PRINUTHA (Projeto Integrado de Nutrição Humana Aplicada)
ocorrido em abril de 2005.

3.2. Objetivos específicos

 Avaliar a qualidade do consumo alimentar, segundo o Índice de Alimentação
Saudável;
 Avaliar a associação existente entre o indicador de saúde (autopercepção de
saúde) com aspectos socioeconômicos, demográfico, estado nutricional,
qualidade do consumo alimentar, hábito intestinal e prática de atividade física;
 Estimar um modelo de regressão logística para explicar a autopercepção de
saúde de mulheres.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Antecedentes

O presente estudo faz parte de uma das linhas de pesquisa do PRINUTHA,
um projeto amplo que visa à pesquisa, ensino e extensão das condições de saúde,
nutrição e qualidade de vida da população pertencente à comunidade USP. É
coordenado pela profa. Dra. Denise Cavallini Cyrillo e está inserido no Programa de
Pós-Graduação Interunidades em Nutrição Humana Aplicada (PRONUT), das
Faculdades de Ciências Farmacêuticas (FCF), de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA) e de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP).

4.2 Delineamento da pesquisa

Esta pesquisa consiste de um estudo transversal do tipo exploratório,
realizado por meio da aplicação de um questionário para coleta de dados primários.

4.3 Aspectos éticos

O PRINUTHA já foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da FCF/USP, sob o protocolo no. 259. Anexo B segue o termo de aprovação.
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As participantes receberam um esclarecimento inicial sobre o projeto e
assinaram o termo de consentimento elaborado, segundo Resolução nº 196, de 10
de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde
(ANEXO C). Nesse momento, foram garantidos total sigilo e confidencialidade dos
dados declarados.

4.4 População de estudo e definição do tamanho da amostra

A população de estudo corresponde a um grupo de mulheres freqüentadoras
do CEPEUSP, com idades entre 18 a 59 anos, pertencentes à comunidade USP e
participantes do PRINUTHA no evento “Cartão Vermelho ao Sedentarismo” em abril
de 2005.
Visando uma representatividade e uma amostra probabilística sem reposição,
o tamanho da amostra foi determinado por meio da fórmula proposta por
SNEDECOR & COCHRAN (1967), a qual segue abaixo. Os parâmetros média e
variância de IMC foram estimados pelos dados coletados no PRINUTHA durante o
evento de 2004 no CEPEUSP (média: 23,04Kg/m2 e desvio padrão: 3,80Kg/m2) para
um nível de significância de 2,5% e Índice de Confiança (IC) 95%.
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n = _4 σ2_
L2
Onde:
n = número de indivíduos a ser estimado
σ = desvio padrão
L = diferença entre as médias amostral e populacional

Aplicando-se a fórmula proposta, o tamanho da amostra calculado foi de 168
mulheres. A composição da amostra foi por demanda espontânea dentre as
mulheres que participaram do evento Cartão Vermelho ao Sedentarismo. Seis
questionários não puderam ser utilizados, pois apresentaram inconsistência,
resultando em uma amostra final de 162 mulheres, com um nível de significância 2,54%.

4.5 Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu entre os dias 04 a 08 de abril de 2005 pela autora
auxiliada por nutricionistas e estagiárias que participaram do PRINUTHA/2005
durante o evento “Cartão Vermelho ao Sedentarismo” realizado no CEPEUSP.
Todos os pesquisadores foram devidamente treinados, utilizando, para isso, o
Manual de Treinamento PRINUTHA (Anexo D).
As informações foram obtidas por meio da aplicação de um questionário com
perguntas estruturadas e pré-codificadas referentes a dados pessoais, questões
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demográficas, socioeconômicas, saúde, estado nutricional (IMC), qualidade de vida,
consumo alimentar e atividade física (Anexo E).
O consumo alimentar foi coletado a partir do método do Recordatório de 24
horas (R24h), que consiste de uma entrevista pessoal conduzida por um
entrevistador treinado, em que é solicitado à pessoa pesquisada relacionar todos os
alimentos, bebidas e suas respectivas quantidades consumidos nas últimas 24 horas
(FISBERG et al., 2005a; DEHOOG, 1998).
Cabe destacar que o questionário foi desenvolvido no âmbito do PRINUTHA,
abarcando outras questões, além das específicas ao presente projeto. Portanto, nas
próximas seções serão apresentadas apenas as informações extraídas do
questionário pertinentes ao presente estudo.

4.5.1 Inquéritos demográficos e socioeconômicos

Os aspectos demográficos e socioeconômicos coletados foram idade, raça,
situação conjugal, ocupação atual, tipo de moradia, escolaridade e renda familiar.
Segue adiante a forma como essas variáveis foram apresentadas neste trabalho.
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 Idade. A idade foi calculada em anos completos com base na data da
entrevista e data de nascimento, transformando-se em uma variável contínua.
Para a construção das tabelas, foram também estabelecidas faixas etárias,
seguindo padrões adaptados da POF/2002-2003 (IBGE, 2004) e classificando
a variável como categórica:

♦ 18 a 24 anos;
♦ 25 a 29 anos;
♦ 30 a 34 anos;
♦ 35 a 44 anos;
♦ 45 a 54 anos;
♦ 55 a 59 anos.

 Raça. A raça foi apresentada como uma variável categórica, adotando-se a
classificação da Pesquisa de Condições de Vida no Estado de São Paulo
(PCV/1998) do SEADE: branca, negra, amarela, indígena, mestiço, pardo e
outra.

 Situação conjugal. A descrição da situação conjugal foi embasada na
PCV/1998 do SEADE, classificada como variável categórica e definida como:
solteiro, casado no civil, união consensual, viúvo, separado não judicialmente,
desquitado e divorciado.
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 Ocupação atual. Considerando tratar-se de uma população que representa a
comunidade USP, a variável ocupação atual foi estabelecida de forma
categórica adotando-se as seguintes opções: funcionário – USP, funcionário
terceirizado – USP, autônomo, aposentado e outros.

 Tipo de moradia. Para a caracterização da variável categórica moradia,
utilizou-se como base os itens definidos nas pesquisas PNAD/2005 do IBGE e
PCV/1998 do SEADE, sendo eles: própria, alugada, cedida e outra.

 Escolaridade. A escolaridade foi calculada em anos corridos a partir da
última série cursada e aprovada até a data da realização da pesquisa,
classificada como uma variável contínua. Para análise e comparação em
tabelas, a escolaridade também foi definida como variável categórica em
faixas, segundo PNAD/2005, descritas a seguir:

♦ Até 10 anos de escolaridade;
♦ 11 anos e mais anos de escolaridade.

4.5.2 Inquérito saúde

Envolvendo os aspectos da saúde, as variáveis estudadas, nesta pesquisa,
foram a autopercepção de saúde e a situação do hábito intestinal. A forma como
foram coletadas e interpretadas estão descritas a seguir.
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a) Percepção do estado de saúde

A questão referente à percepção de saúde foi formulada tomando como base
a pesquisa SABE – Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (LEBRÃO & DUARTE, 2003),
sendo perguntado:

 “Você diria que sua saúde é ”Para esta questão, havia uma escala com
cinco categorias para definição do estado de saúde – excelente, muito
boa, boa, regular e má.

Para a interpretação dos resultados, a variável autopercepção da saúde foi
dicotomizada em duas escalas: “boa” ou “má”. A categoria boa originou-se do
agrupamento das respostas excelente, muito boa e boa e a categoria má, por sua
vez, foi resultado do agrupamento das respostas regular e má, conforme estudo de
ALVES & RODRIGUES (2005).

b) Situação do hábito intestinal

Para investigar a situação do hábito intestinal, normalmente utiliza-se o
critério de Roma II. Entretanto, a American College of Gastroenterology’s Functional
GI Disorders Task Force discute a questão de que muitos dos critérios adotados são
impraticáveis, pois a maioria das pessoas que relata apresentar constipação, não
cumpre com os critérios adotados. Por isso, seus membros recomendam uma forma
mais abrangente e ampla de se estudar, sugerindo, como forma de avaliação, os
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sintomas mais comumente expressos pelas pessoas afetadas (ANDRÉ et al., 2000;
ANDRÉ et al., 2000a).
As perguntas utilizadas neste estudo foram formuladas com base no critério
de Roma II e nos sintomas de constipação referidos na literatura. As perguntas
utilizadas foram:

 “Apresenta dificuldade de evacuar na maioria das vezes”
 “Apresenta sensação de evacuação incompleta na maioria das vezes”
 “Apresenta fezes duras ou caprina”
 “Apresenta menos de 03 evacuações por semana”
 “Apresenta evacuação Normal/Regular”
 “Nenhuma das alternativas”

As

mulheres

que

responderam

a

alternativa

“Apresenta

evacuação

Normal/Regular” foram classificadas como apresentando “bom hábito intestinal”.
Para todas que responderam qualquer uma das outras alternativas, foram
classificadas como “mau hábito intestinal”, transformando-se em uma variável
binária.

4.5.3 Interpretação do estado nutricional

Para avaliar o estado nutricional, foi utilizado como indicador o Índice de
Massa Corpórea (IMC), pois, segundo recomendações da OMS, para a avaliação do
perfil antropométrico-nutricional de populações adultas, deve-se utilizar a relação
entre o peso e altura dos indivíduos.
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A fórmula para o cálculo do IMC está apresentada a seguir:

IMC = Peso (Kg)
Altura (m)2

O IMC é uma medida simples da massa corporal e, embora não leve em
consideração a composição corporal (tecido adiposo e massa magra), está
associado com a morbi-mortalidade de doenças (VASCONCELLOS & PORTELA, 2001).
Para a classificação do estado nutricional, foram aplicadas as categorias de
IMC, propostas pela OMS (1997) e descritas na Tabela 1.

Tabela 1: Critérios para classificação do Estado Nutricional segundo IMC.
Estado nutricional

IMC (Kg/m2)

Baixo peso

< 18,5

Peso normal

18,5-24,9

Sobrepeso

25,0-29,9

Obesidade

> 30,0

Fonte: VISSCHER & SEIDELL, 2001.

É importante lembrar que, para considerar a fração de indivíduos
constitucionalmente magros e não expostos a deficiências nutricionais, foi adotada
uma freqüência mínima “aceitável” de até 5% entre os adultos classificados com IMC
inferior a 18,5Kg/m2. No caso das mulheres com sobrepeso e obesidade, não houve
uma freqüência mínima “aceitável” (IBGE, 2004).
Para as análises, uma das categorias do estado nutricional foi agrupada. As
mulheres com sobrepeso e obesidade foram enquadradas na faixa “excesso de
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peso”, pois há evidências epidemiológicas de que a incidência de várias doenças
crônicas aumenta significativamente com o IMC superior a 25Kg/m2.
A avaliação do estado nutricional foi realizada por meio da antropometria, que
focaliza apenas as alterações do balanço energético, não sendo permitido, portanto,
o diagnóstico de outros distúrbios da nutrição, como, por exemplo, deficiências de
micronutrientes ou estados dislipidêmicos (IBGE, 2004).
Para o cálculo do IMC, foram coletados os dados de peso e estatura,
tomando como base os padrões de medição propostos pela WHO (1995).

 Peso. Para a coleta da medida de peso foi utilizada a balança digital da
marca Toledo com capacidade máxima para 150Kg com divisão de 50g. O
peso foi com base em uma medida obtida com o indivíduo contendo o
mínimo de roupas, sem sapatos ou objetos no bolso, posicionado no
centro da balança e com o peso distribuído nos dois pés. Após a
estabilização da balança, era feita a leitura do peso.

 Estatura. A estatura foi aferida apenas com uma medida, utilizando-se fita
métrica com limite máximo de medição 2,20m e divisão de 0,1cm presa a
uma plataforma de madeira. Para a medição precisa, os indivíduos ficaram
sem sapatos, com os pés juntos, as nádegas e calcanhares encostados na
plataforma vertical, sem qualquer tipo de penteado ou acessório de cabelo.
O corpo ficou mantido ereto, os braços soltos livremente, a cabeça erguida
e olhos mirando a um ponto horizontal perpendicular ao corpo. Estando a
pessoa posicionada, uma placa plana horizontal móvel era locomovida até
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a parte superior da cabeça, de forma a fazer uma pequena compressão do
cabelo, posteriormente era feita a leitura da estatura.

4.5.4 Inquérito e avaliação da qualidade do consumo alimentar

Os inquéritos dietéticos constituem a melhor forma de coletar informações a
respeito do consumo alimentar (FISBERG et al., 2005c).
Para a coleta dos dados referentes ao consumo alimentar, foi aplicado o
Recordatório de 24h (R24h) e a avaliação da qualidade do consumo alimentar foi
feita pelo Índice de Alimentação Saudável (IAS). Complementando a avaliação da
qualidade da alimentação, foram investigados a ingestão de fibras alimentares e o
consumo de água.

a) Consumo alimentar: Recordatório de 24 Horas (R24h)

O R24h consiste na definição e quantificação das preparações e/ou alimentos
ingeridos durante no período anterior à entrevista, que podem ser as 24 horas
precedentes ou, mais comumente, o dia anterior. A quantificação é feita sob a forma
de medidas caseiras que, posteriormente, são transformadas em porções em
gramas para os cálculos de composição nutricional (FISBERG et al., 2005c;
BONOMO et al., 2003; MONTEIRO et al., 2000).
Justifica-se o uso do R24h por apresentar vantagens em comparação a outros
métodos e por requerer um menor esforço dos entrevistados. Esse método mostrase útil quando se deseja conhecer a ingestão média de energia e nutrientes de
diferentes grupos, sendo sensível para identificar as diferenças culturais e permitir a
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descrição de um amplo número de alimentos. Além disso, consiste em um método
de rápida aplicação e o imediato período de recordação predispõe a uma maior
participação. Somado a todos os fatores associados, optou-se também pela
aplicação do R24h, por não necessitar que a população pesquisada seja
alfabetizada (FISBERG et al., 2005b; BEATON, 1994).
O modelo utilizado foi construído com base no apresentado por FISBERG
et al., (2005c) (Anexo F).

b) Qualidade do consumo alimentar: Índice de Alimentação Saudável (IAS)

Para a interpretação da qualidade da dieta, foi aplicado o Índice de
Alimentação

Saudável

(IAS),

porque

está

baseado

nas

mais

recentes

recomendações dietéticas publicadas e é facilmente aplicável para se obter
informação da qualidade da dieta em má ou boa, de forma resumida e simples. A
partir dos diferentes componentes da dieta, o IAS fornece um resultado global e
simplificado (CERVATO & VIEIRA, 2003).
O IAS está fundamentado no modelo proposto por BOWMAN et al. (1998)
constituído por dez componentes. O IAS do presente estudo foi adaptado da mesma
maneira como feito por FISBERG et al. (2005a) e GOMES (2003), utilizando-se os
seis principais grupos de alimentos constituintes da Pirâmide dos Alimentos. As
recomendações foram baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira
publicado recentemente (BRASIL, 2005a).
Os seis grupos de alimentos, componentes do IAS são definidos como
cereais, tubérculos e raízes; verduras e legumes; frutas; leite e derivados; carnes,
peixes ou ovos e feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteínas
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(leguminosas). O sétimo e o oitavo componentes representam a porcentagem de
ingestão de gordura total e saturada, respectivamente. O nono componente mede a
ingestão de colesterol dietético e o décimo avalia a variedade alimentar. Esta última
será feita pelo número total dos diferentes alimentos consumidos no dia, tomando
como critério a metade da porção recomendada para cada grupo (BRASIL, 2005a).
A Tabela 2 indica os componentes do IAS, bem como os critérios de
pontuação mínima e máxima. Os limites considerados para o consumo máximo de
gorduras, ácidos graxos saturados e colesterol estão baseados nas recomendações
de BRASIL (2005a).

Tabela 2: Componentes do Índice de Alimentação Saudável e seus critérios mínimo e máximo
de pontuação dentro da faixa de 0-10. São Paulo – SP, 2005.
Critérios para pontuação

Componentes

Máxima (10)

Mínimo (0)

1. Cereais, tubérculos e raízes

6 porções

0 porção

2. Verduras e legumes

3 porções

0 porção

3. Frutas

3 porções

0 porção

4. Leite e derivados

3 porções

0 porção

5. Carnes, peixes ou ovos

1 porção

0 porção

6. Feijões e outros vegetais ricos
em proteínas (leguminosas)

1 porção

0 porção

7. Gordura total

≤ 30% do total energético de
gordura

≥ 45% do total energético de
gordura

8. Gordura saturada

≤ 10% do total energético de
gordura saturada

≥ 15% do total energético de
gordura saturada

≤ 300 mg

≥ 450mg

≥ 8 tipos de alimentos em 1
dia

≤ 3 tipos de alimentos em 1
dia

Grupos de alimentos

Outros nutrientes

9. Colesterol
10. Variedade

Fonte: Adaptado de BOWMAN et al.,1998.

A pontuação de cada componente deve variar entre 0 a 10, totalizando 100
pontos como nota máxima. Conforme o valor da nota máxima, a qualidade da dieta

43

foi dividida em três categorias: abaixo de 51 pontos – dieta inadequada, entre 51 a
80 pontos – dieta que necessita de modificação e superior a 80 pontos – dieta
adequada (BOWMAN et al., 1998).
A quantidade de energia padrão de cada grupo alimentar, utilizada para
determinar as porções equivalentes, foi baseada na proposta pelo Guia Alimentar
para a População Brasileira (2005a) e seguem na Tabela 3.

Tabela 3: Quantidade de energia por porção de cada grupo de alimentos do Guia Alimentar
para a População Brasileira. São Paulo – SP, 2005.
Grupo de alimentos

Quantidade de energia por porção (kcal)

Cereais, tubérculos e raízes

150

Verduras e legumes

15

Frutas

70

Leite e derivados

120

Carnes, peixes ou ovos

190

Feijões e outros vegetais ricos em
proteínas
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Fonte: BRASIL (2005a).

Para as preparações que contêm mais de um grupo de alimentos, tais como
pizza, tortas, bolos, etc., foram desmembrados, transformados em porções e
classificados conforme ingredientes de cada grupo correspondente.

c) Ingestão de fibras alimentares

Utilizando o R24h, foi avaliada a quantidade de fibras (g) ingeridas que foi
comparada à recomendação estabelecida pelo Guia Alimentar para a População
Brasileira, devendo ser superior a 25g/dia de fibras alimentares (BRASIL, 2005a).
As mulheres que ingeriram a quantidade igual ou superior ao recomendado
foram classificadas como “ingestão adequada”. Para aquelas com consumo
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inferior aos 25g/dia foram enquadradas como “ingestão inadequada”, classificando,
portanto, como uma variável binária.

d) Consumo de água

A avaliação do consumo de água foi feita utilizando a questão “Bebo bastante
água. No mínimo oito copos por dia”, retirada do questionário Qualidade de Vida,
ainda não validado, contendo uma escala com cinco categorias de respostas –
nunca, raramente, algumas vezes, freqüentemente e sempre. Para as mulheres que
responderam as três primeiras alternativas, foi considerado como “consumo
inadequado”, e para as duas últimas, foi definido como “consumo adequado”.
Esse critério foi adotado com base nas recomendações propostas por BRASIL
(2005a) e ANDRÉ et al. (2000a), que definem como consumo mínimo oito copos/dia
como adequado.

4.5.5 Inquérito de prática de atividade física

Os métodos de avaliação da prática de atividade física podem ser agrupados
em 7 categorias com mais de 30 técnicas diferentes. A opção pelo mais adequado,
está relacionada com o número de indivíduos analisados, custo e inclusão de
diferentes idades. Quando o objetivo for avaliar grupos populacionais, o uso de
instrumentos precisos, de fácil aplicação e de baixo custo são fundamentais para a
coleta das informações (MATSUDO et al., 2002).
Para avaliar a prática de atividade física, utilizaram-se cinco perguntas
extraídas do questionário Qualidade de Vida, referente ao tópico “Atividade Física”,
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construído e adaptado do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)
versão curta (MATSUDO et al. 2001).
As questões utilizadas para a avaliação foram:

a) “Pratico exercícios de relaxamento e alongamento”
b) “Faço exercícios do tipo caminhada, de 2 a 3 vezes por semana, por mais de
30 minutos em cada sessão”
c) “Faço

atividades

físicas,

do

tipo

moderada

(as

que

aumentam

moderadamente a respiração ou batimento do coração), de 2 a 3 vezes por
semana, por mais de 30 minutos em cada sessão”
d) “Faço atividades físicas, do tipo vigorosa (as que aumentam muito a
respiração ou batimento do coração), de 2 a 3 vezes por semana, por mais de
20 minutos em cada sessão”
e) “Faz parte do meu dia-a-dia subir escadas, andar a pé, serviços domésticos,
carregar pesos leves, etc.”

Para cada pergunta, havia uma escala com cinco categorias de resposta –
nunca, raramente, algumas vezes, freqüentemente e sempre. Para a interpretação
dos dados, foram adotadas as categorias: “não praticante” (agrupamento das
respostas nunca, raramente e algumas vezes) e “praticante” (agrupamento das
respostas freqüentemente e sempre) considerando as perguntas de A a E.

46

4.6 Processamento e análise estatística

Os dados dos questionários foram digitados em máscara criada no programa
de software Microsoft Access.
Anteriormente à digitação dos R24h, foi realizada uma análise crítica dos
mesmos com o objetivo de identificar falhas do entrevistador na obtenção da
informação do consumo alimentar relacionadas à descrição do alimento ou
preparações consumidas, porcionamento e quantificação de cada item do R24h.
Esses erros foram corrigidos para tornar os dados confiáveis e viabilizar a análise de
uma dieta próxima do real.
Para a transformação dos alimentos registrados no R24h em nutrientes foi
utilizado o Programa de Apoio à Nutrição – NutWin, versão 1.5.2 em CD-Rom,
desenvolvido pelo Departamento de Informática em Saúde da Universidade Federal
de São Paulo. Por meio do programa, computou-se a quantidade de calorias (kcal),
proteínas, carboidratos, lipídios, ácido graxo saturado e fibras em gramas (g),
colesterol em miligramas (mg) e valor calórico distribuído por grupo de alimentos,
conforme componentes do IAS (cereais, tubérculos e raízes; verduras e legumes;
frutas; leite e derivados; carnes, peixes ou ovos e feijões e outros vegetais ricos em
proteínas) para a aplicação do índice.
A composição centesimal foi obtida do banco de dados programa baseada em
Nutrient Database for Standard Reference Release da USDA. Para os alimentos não
contemplados neste banco, foi feita uma compilação utilizando-se a Tabela Brasileira
de Composição de Alimentos – USP (TBCA-USP), desenvolvida pela Faculdade de
Ciências Farmacêuticas – Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental e a
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Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (TACO) pertencente ao Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA) da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP). As informações dos produtos industrializados foram obtidas
dos rótulos dos alimentos e também de relatórios enviados por empresas fabricantes,
de maneira a considerar a adequada metodologia de análise para cada nutriente
conforme proposto por LAJOLO & MENEZES (1998).
Para a interpretação de preparações caseiras, foi feita uma análise quanto ao
estado de nascimento das entrevistadas e constatou-se que 75,3% eram de São
Paulo e, portanto, foram utilizadas as receitas padronizadas por PINHEIRO et al. (2002)
e FISBERG & VILLAR (2002), características do Estado de São Paulo.
Posteriormente a digitação dos R24h, foi feita uma análise de consistência de
dados de consumo alimentar para a verificação de possíveis erros de digitação. Os
valores de ingestão muito baixos e muito altos para cada um desses componentes
foram verificados e averiguados quanto a possíveis erros de digitação.
WILLET & BUZZARD (1998) levantam a necessidade de se excluir os
indivíduos com ingestão de energia abaixo de 500kcal e acima de 4000kcal, uma
vez que podem representar uma sub ou superestimação do consumo alimentar.
Entretanto, não foi encontrado nenhum caso a ser excluído.
Para a caracterização e análises estatísticas foi utilizado o Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS Manager versão 13).
O teste estatístico utilizado para avaliar as relações entre a autopercepção de
saúde e suas variáveis dicotômicas foi o teste qui-quadrado (χ2) e para as variáveis
quantitativas usou-se o teste Bonferroni. O ponto de corte adotado para significância
estatística foi p<0,05 e intervalo de confiança de 95% (IC 95%).
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4.7 Especificação do modelo de regressão

Conforme discutido no Capítulo 2, a APS pode ser influenciada por vários
fatores, entre eles: renda, escolaridade (E), idade (I), índice de qualidade da
alimentação (IAS), estado nutricional (IMC), hábito intestinal (HI) e prática de
atividade física (AF). Assim, pôde-se definir um modelo teórico, segundo a equação
abaixo:

APS = f (R, E, I, IMC, IAS, AF, HI)

Este modelo pode ser testado utilizando uma regressão multivariada,
como apresentada a seguir:

y = β1 + β2X2 + β3X3 + ... + βkXk + ε

Onde:
y = variável dependente a ser explicada
β1, β2, β3, ..., βk = representem parâmetros da regressão
X2, X3, ..., Xk = as variáveis independentes ou explicativas
ε = erro aleatório cuja E (ε) = 01

1

Onde E (ε) significa esperança do erro.
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Como a APS – variável dependente do modelo – é uma variável binária e o
teste foi desenvolvido por uma regressão logística binária, que tem como
característica operar com variáveis binárias dependentes qualitativas. Para as
pessoas que responderam a percepção de saúde como boa, a variável y assume o
valor zero (y=0) e para aquelas que responderam como má y=1.
Então:
y = 1 para APS má, e
y = 0 para APS boa.

No que tange às variáveis independentes, a idade influencia a percepção
sobre o próprio estado de saúde, na medida em que a alteração hormonal que
acontece no período do climatério gera uma série de sintomas que provocam
desconfortos e faz com que seja possível as mulheres terem uma percepção
negativa de sua saúde conforme passa a idade (PEDRO et al., 2003; CAMPANA,
2001).
Além disso, conforme se passam os anos, maiores são as chances das
pessoas apresentarem dores e adquirirem doenças, as quais podem comprometer a
condição funcional do indivíduo e contribuir para uma pior percepção do estado de
saúde (BRASIL, 2004b).
A presença de doenças e o próprio estilo de vida que as pessoas costumam
levar também podem refletir sobre a percepção de saúde. Inúmeras pesquisas
identificam a forte relação do consumo alimentar não saudável, o estado nutricional
inadequado e a falta de atividade física como fatores importantes no aumento da
prevalência de doenças, especialmente as DCNT. No presente modelo, estas
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variáveis estão representadas pelos IAS, IMC e AF respectivamente. Faz-se,
portanto, crer que as pessoas com estilo de vida fora dos padrões normais relatem
piores condições de saúde em relação aquelas com hábitos mais saudáveis
(OPAS/OMS & FAO, 2005; WHO, 2002).
A constipação intestinal gera desconforto abdominal e é um fator de risco
para determinados tipos de câncer. Estudos consideram esse distúrbio como um
fator agravante para a redução da percepção da qualidade de vida e de saúde.
Espera-se, então que, as mulheres com mau funcionamento intestinal, apresentem
uma pior percepção de saúde (ANDRÉ et al., 2000; ANDRÉ et al., 2000a). Este
aspecto é considerado no modelo por meio da variável HI.
Quanto às variáveis independentes renda familiar e escolaridade, espera-se
uma relação direta com a autopercepção de saúde. As pessoas com maior renda
apresentam mais recursos o que favorece o melhor acesso aos serviços de saúde, à
melhor alimentação, estilo de vida e mais anos de educação. Com relação à
escolaridade, espera-se que as pessoas com maiores níveis tenham mais
informações, permitindo um maior discernimento da importância da saúde, tanto no
sentido da prevenção quanto no tratamento de doenças. Supõe-se então que,
quanto maior a renda e a escolaridade, melhor a saúde das pessoas e,
conseqüentemente, melhor a perceberão (MANOR et al., 2001; IDLER &
BENYAMINI, 1997).
Ante o exposto, percebe-se a possibilidade do problema de multicolinearidade
entre renda e anos de estudo. Normalmente, a renda familiar é difícil de ser coletada,
ainda mais quando 56,8% das entrevistadas são estudantes e 56,2% na faixa de 18
a 29 anos, em que há grande possibilidade da renda total ser desconhecida da
jovem. Deste modo, pode ter ocorrido uma subestimação, o que descaracterizaria a
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variável. BRASIL (2004) e DACHS (2002) afirmam que a escolaridade pode ser
utilizada também como um indicador das condições socioeconômicas. Assim, optouse pelo uso dessa variável no modelo.
É importante ressaltar que, para o modelo descrito, as variáveis hábito
intestinal (HI) e prática de atividade física (AF) foram consideradas como qualitativas
do tipo categóricas, enquanto as variáveis escolaridade (E), idade (I), estado
nutricional (IMC) e qualidade do consumo alimentar (IAS) como quantitativas.
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5. RESULTADOS

5.1 Caracterização do perfil da amostra

A Tabela 4 apresenta a caracterização da amostra segundo variáveis
demográfica e socioeconômica, a saber idade e escolaridade em anos. Verificou-se,
assim, que a população em estudo, é jovem e apresenta alto nível de educação,
representada por uma proporção de 72,2% com mais de 11 anos de estudo, bem
acima da realidade brasileira, em que apenas 29,2% das mulheres estão nessa faixa
de escolaridade e com 6,7 anos de estudo, em média, segundo os dados da
PNAD/2005 do IBGE.

Tabela 4 – Distribuição de valores estatísticos descritivos das variáveis demográfica e
socioeconômica das mulheres participantes da pesquisa. São Paulo – SP, 2005.
Variável

Média

Mediana

dp

Idade (anos)

31,46

27,00

12,41

Escolaridade (anos)

13,77

14,00

2,68

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.

A

distribuição

da

amostra,

segundo

variáveis

socioeconômicas

e

demográficas, constam na Tabela 5. Grande parte das mulheres pesquisadas é
estudante, moradora em casas próprias, solteira e de raça branca, cujas proporções
encontradas são mais elevadas às identificadas pela PNAD/2005 e PCV/1998.
Ao comparar a distribuição da amostra segundo raça com a população
brasileira, verificou-se a baixa presença de mulheres das raças negra, inclusive as
que se declararam como pardas.
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Em consonância com os resultados apresentados, pode-se afirmar que as
características socioeconômicas e demográficas do grupo de mulheres estudadas
são relativamente homogêneas.
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Tabela 5 – Distribuição do número e porcentagem das mulheres, segundo variáveis socioeconômicas de
escolaridade, ocupação atual, tipo de moradia, situação conjugal, raça e estado de nascimento. São
Paulo – SP, 2005.
Variável
Escolaridade

Categorias
Até 10 anos

27,8

117

72,2

Funcionária USP

38

23,5

Terceirizada USP

1

0,6

92

56,8

9

5,6

Aposentada

10

6,2

Outros

12

7,4

Própria

110

67,9

Alugada

26

16,0

Cedida

16

9,9

Outra

6

3,7

Não responderam

4

2,5

103

63,6

Casada no civil

27

16,7

União consensual

12

7,4

4

2,5

15

9,2

1

0,6

Branca

105

64,8

Negra

11

6,8

Amarela

6

3,7

Indígena

1

0,6

Mestiço

3

1,9

Parda

8

4,9

28

17,3

122

75,3

Outros estados

22

14,1

Outros países

6

3,7

11

6,7

Estudante USP
Autônoma

Tipo de moradia

Situação conjugal

Solteira

Viúva
Separada, desquitada ou divorciada
Não responderam

Raça

Não responderam

Estado de nascimento

%
45

11 anos e mais

Ocupação atual

n

São Paulo

Não responderam
Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
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No que tange ao estado nutricional, o IMC médio das mulheres estudadas foi
de 24,25Kg/m2 (±5,21Kg/m2). Apesar da maioria ter sido classificada como eutrófica
(58,6%), houve um número considerável delas na faixa de sobrepeso e obesidade,
equivalendo a uma proporção de 33,4% de mulheres com excesso de peso (Figura 2).

13,0%

8,0%

20,4%

58,6%

Baixo peso

Peso normal

Sobrepeso

Obesidade

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 2: Distribuição da porcentagem de mulheres, segundo estado nutricional.
São Paulo - SP, 2005.

A proporção de pessoas baixo peso indica a exposição à desnutrição. No
presente estudo, notou-se que o percentual das mulheres com baixo peso não era
desprezível, inclusive superior à freqüência mínima considerada normal da
distribuição de peso da população em geral, conforme a POF 2002/2003.
A distribuição da amostra segundo situação do hábito intestinal está
apresentada na Figura 3, sendo que a maioria relatou bom funcionamento do
intestino.
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41,4%

58,6%

Bom hábito intestinal

Mau hábito intestinal

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 3: Distribuição da porcentagem de mulheres, segundo hábito intestinal. São
Paulo - SP, 2005.

A qualidade do consumo alimentar foi avaliada pelo IAS, pela ingestão média
de energia, pela distribuição dos macronutrientes e pelo consumo de fibras. A média
do IAS encontrada na população estudada foi 70,08 (±12,10), equivalendo a dieta
que necessita de modificação. Na Figura 4, observou que 78,4% das mulheres
precisam melhorar a qualidade da alimentação, sendo que dessas, 11%
apresentaram dieta inadequada.
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8,6%

21,6%

69,8%

Dieta adequada

Dieta que necessita de modificação

Dieta inadequada

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 4: Distribuição da porcentagem de mulheres, segundo IAS. São Paulo - SP, 2005.

A Tabela 6 apresenta a pontuação média para cada componente do índice.
Para nenhum deles foi observada média inferior a 5, que seria indicativo de má
qualidade. A tabela também apresenta a proporção de observações com pontuação
nula (0) e máxima (10), verificando-se uma maior proporção de notas nulas entre os
grupos: feijões e outros vegetais (37,7%), frutas (16,7%) e gordura saturada (13,6%).
No outro extremo, maiores proporções de notas 10 foram constatadas para os
grupos: variedade (100%), colesterol (79,65%) e carnes, peixes e ovos (60,5%).
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Tabela 6: Distribuição da pontuação do IAS, segundo seus componentes. São Paulo – SP, 2005.
Componentes

Média

% de
observações com
pontuação 0

% de
observações com
pontuação 10

Grupo de alimentos
Cereais, tubérculos e raízes

6,11 (±2,59)

0,0

16,7

Verduras e legumes

6,16 (±3,48)

4,9

30,2

Frutas

5,65 (±3,75)

16,7

29,0

Leite e derivados

5,29 (±3,33)

4,9

18,5

Carnes, peixes e ovos

7,91 (±3,32)

6,8

60,5

Feijões e outros vegetais

5,76 (±4,80)

37,7

53,7

Gordura total

7,98 (±2,86)

1,9

51,9

Gordura saturada

6,63 (±3,94)

Colesterol

8,59 (±3,20)

Outros nutrientes

Variedade

13,6

10,00

45,1

8,6

79,6

0,0

100,0

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.

A média de ingestão de energia e sua composição média em macronutrientes
apresentaram de acordo com as recomendações, enquanto o consumo de gorduras
saturadas 2 e fibras alimentares não apresentaram quantidade suficientemente
adequada segundo a mesma recomendação. Já a média de ingestão do colesterol
encontrou-se dentro dos limites preconizados pela OMS3 (Tabela 7).

2
3

Recomendação: ≤10% do total energético proveniente de gordura saturada.
Limite preconizado: ≤300mg de colesterol por dia.
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Tabela 7 – Distribuição média de energia, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos graxos
saturados, colesterol, fibras alimentares e participação relativa dos macronutrientes do
consumo alimentar das mulheres. São Paulo – SP, 2005.
Variável
Energia (kcal)

Média (dp)

%

Mediana

1912,75 (±751,05)

100,0

1748,70

259,45 (±108,51)

54,2

235,11

Proteínas (g)

77,53 (±36,77)

16,2

71,91

Lipídios (g)

64,86 (±36,22)

30,5

57,14

Ácidos graxos saturados (g)

23,20 (±14,29)

35,8

21,24

223,49 (±179,02)

-

171,14

16,97 (±11,13)

-

15,08

Carboidratos (g)

Colesterol (mg)
Fibras alimentares (g)

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.

No que diz respeito, ainda, ao consumo médio de fibras alimentares, a maioria
(70,4%) não ingeriu a quantidade adequada, enquanto apenas 29,6% delas
apresentaram adequação quanto às recomendações do Guia Alimentar para a
População Brasileira (BRASIL, 2005a).
Com relação ao consumo de água, detectou-se que mais da metade da
amostra (50,7%) não bebia a quantidade de água recomendada (mínimo de
oito copos/dia), conforme estabelecido por BRASIL (2005a) e que 48,1% estavam
dentro desta recomendação.
Analisando a amostra quanto à prática de atividade física, a maior parte das
mulheres estudadas foi classificada como praticantes de atividade física, porém os
resultados mostraram ainda uma proporção elevada de mulheres sedentárias
(30,3%) (Figura 5).
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30,3%

69,7%

Praticante

Não praticante

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 5: Distribuição da porcentagem de mulheres, segundo a prática de atividade
física. São Paulo - SP, 2005.

5.2 Caracterização e determinantes da APS

A distribuição da amostra, segundo a autopercepção de saúde, está
apresentada na Figura 6, revelando uma maior proporção (40,1%) de mulheres com
boa percepção de saúde.

11,1%

1,9%

10,5%

36,4%

40,1%

Excelente

Muito boa

Boa

Regular

Má

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 6: Distribuição da porcentagem de mulheres, segundo autopercepção de saúde.
São Paulo - SP, 2005.
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Considerando estes resultados é que foi tomada a decisão de ajustar para
avaliação da APS em boa ou má. Sendo a categoria boa como resultado do
agrupamento das respostas excelente, muito boa e boa que juntas somam 87%, e a
categoria má do agrupamento das respostas regular e má (13%).
As mulheres que auto-avaliaram negativamente a saúde, apresentaram
médias de idade (36,19±12,03 anos), escolaridade (12,62 ±3,29 anos de estudo) e
IMC (28,94±6,72Kg/m2) maior do que aquelas com boa percepção de saúde
(30,76±12,35

anos;

13,94±2,55

anos

de

estudo

e

23,55±4,58

Kg/m2,

respectivamente).
Quanto aos determinantes da APS, como desenvolvido anteriormente, são
vários os fatores que podem influenciá-la. Em relação à idade, observou-se que as
mulheres jovens avaliaram melhor sua saúde do que as mais velhas. Conforme o
esperado, quanto mais elevada a idade, maior a proporção de mulheres que autoavaliaram como ruim seu estado de saúde (Tabela 8). Entretanto, no último estrato
de idade, essa relação foi contrariada, pois a proporção das mulheres nessa faixa de
idade que avaliaram positivamente a própria saúde foi superior à das mulheres mais
jovens (25 a 54 anos). Cabe então, investigar as características diferenciais desse
grupo em relação ao restante da amostra.

62

Tabela 8 – Distribuição do número e porcentagem de mulheres, segundo autopercepção de
saúde (APS) e faixa de idade. São Paulo - SP, 2005.
APS

Faixa de
idade (anos)

Total

Boa
n

Má
%

n

%

n

%

18 a 24

67

93,1

5

6,9

72

100,0

25 a 29

17

89,5

2

10,5

19

100,0

30 a 34

15

78,9

4

21,1

19

100,0

35 a 44

17

85,0

3

15,0

20

100,0

45 a 54

14

70,0

6

30,0

20

100,0

55 a 59

11

91,7

1

8,3

12

100,0

141

87,0

21

13,0

162

100,0

Total

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005 (p=0,061).

Com relação à escolaridade, a análise da distribuição cruzada das mulheres
da amostra, segundo APS e escolaridade, revela uma associação esperada, ou seja,
grande parte das mulheres com mais de 11 anos de estudo auto-avaliou
positivamente sua saúde (75,9%) comparada àquelas com até 10 anos de
escolaridade (24,1%). Estas, por sua vez, apresentaram uma maior proporção de
declarantes de uma percepção negativa do estado de saúde (Tabela 9).

Tabela 9 – Distribuição do número e porcentagem de mulheres, segundo autopercepção de
saúde (APS) e faixa de escolaridade. São Paulo - SP, 2005.
APS

Faixa de
escolaridade
(anos)

Total

Boa
n

Má
%

n

%

n

%

34

24,1

11

52,4

45

27,8

11 e mais anos

107

75,9

10

47,6

117

72,2

Total

141

100,0

21

100,0

162

100,0

Até 10 anos

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005 (p=0,034).

Observando a relação da APS com o estado nutricional, verificou-se que as
mulheres com excesso de peso declararam piores condições de saúde em relação
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àquelas com o peso normal. Outro fato a ser apontado é que grande parte das
mulheres com baixo peso auto-avaliaram sua saúde como boa (Tabela 10).
Constatou-se ainda que cerca de 71,4% das mulheres com APS má tinham excesso
de peso e, entre aquelas que auto-avaliaram sua saúde como boa, apenas 36,2%
apresentaram estado nutricional fora da normalidade.

Tabela 10 – Distribuição do número e porcentagem de mulheres, segundo autopercepção de
saúde (APS) e estado nutricional. São Paulo - SP, 2005.
APS

Estado nutricional

Total

Boa
n

Má
%

n

%

n

%

Baixo peso

12

8,5

1

4,8

13

8,0

Peso normal

90

63,8

5

23,8

95

58,6

Excesso de peso

39

27,7

15

71,4

33

33,3

141

100,0

21

100,0

162

100,0*

Total

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005 (p<0,001).
*Houve arredondamento para 100,0%.

Ao verificar a interferência do hábito intestinal sobre APS, os resultados deste
estudo não apresentaram associação entre as variáveis (Tabela 11). Assim como no
funcionamento intestinal, a qualidade da alimentação também não exerceu influência
sobre a própria percepção de saúde (Tabela 12).
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Tabela 11 – Distribuição do número e porcentagem de mulheres, segundo autopercepção de
saúde (APS) e hábito intestinal. São Paulo - SP, 2005.
APS

Hábito intestinal

Total

Boa
n

Má
%

n

%

n

%

Bom hábito

83

58,9

12

57,1

95

58,6

Mau hábito

58

41,1

9

42,9

67

41,4

141

100,0

21

100,0

162

100,0

Total

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005 (p=0,881).

Tabela 12 – Distribuição do número e porcentagem de mulheres, segundo autopercepção de
saúde (APS) e qualidade da alimentação (IAS). São Paulo - SP, 2005.
IAS

APS

Total

Boa

Má

n

%

n

%

n

%

Dieta de boa qualidade

30

21,3

5

23,8

35

21,6

Dieta necessita de melhorias

99

70,2

14

66,7

113

69,7

Dieta de má qualidade

12

8,5

2

9,5

14

8,6

141

100,0

21

100,0

162

100,0

Total

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005 (p=0,970).

Entre as praticantes de atividade física, pôde-se verificar que apresentaram
uma porcentagem maior de percepção positiva da saúde (71,6%) em relação às não
praticantes (28,4%) (Tabela 13).

Tabela 13 – Distribuição do número e porcentagem de mulheres, segundo autopercepção de
saúde (APS) e prática de atividade física. São Paulo - SP, 2005.
Prática de
atividade física

APS
Boa
n

Praticante
Não praticante
Total

Total
Má

%

n

%

n

%

101

71,6

12

57,1

113

69,8

40

28,4

9

42,9

49

30,2

141

100,0

21

100,0

162

100,0

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005 (p=0,177).
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Em síntese, a escolaridade, a idade, o IMC e a atividade física foram
identificados como os fatores que poderiam influenciar a autopercepção de saúde.
Optou-se então, pela estimação do seguinte modelo descrito abaixo e os resultados
estão apresentados na Tabela 14.

APS = f (E, I, IMC, AF)

Tabela 14 – Informações estatísticas da regressão logística binária. São Paulo - SP, 2005.
Variáveis

Coeficiente

Erro padrão

Exp (coeficiente)

Wald

p

Constante

-5,582

2,038

0,004

7,501

0,006

Escolaridade

-0,112

0,092

0,894

1,469

0,226

Idade

0,022

0,021

1,022

1,055

0,304

IMC

0,156

0,046

1,169

11,539

0,001

Atividade física

1,092

0,558

2,979

3,834

0,050

Pseudo
R2 = 0,241

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.

A probabilidade das mulheres que tinham até 10 anos de estudo autoavaliarem sua saúde como boa foi de 78,6% e daquelas com 11 anos e mais
aumentaram para 88,2% (Figura 7).
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90
88,2

Probabibilidade de percepção positiva sobre a saúde (%)

88

86

84

82

80
78,6
78

76

74

72
Até 10 anos

11 anos e mais
Anos de escolaridade

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 7: Probabilidade de percepção positiva sobre a saúde (%), segundo anos
escolaridade. São Paulo, 2005.

Em relação à idade, a chance de se ter boa percepção de saúde entre as
mais novas (89,5%) foi maior do que entre as mais velhas (81,4%), entendendo-se
que, conforme houve aumento da idade, a probabilidade das mulheres perceberem
positivamente sua saúde foi reduzindo (Figura 8).
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92

Probabilidade de percepção positiva sobre a saúde (%)

90

89,5
88,4

88

87,4

85,8

86

84

83,4

82

81,4

80

78

76
18 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 59

Faixa etária (anos)

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 8: Probabilidade de percepção positiva sobre a saúde (%), segundo faixa etária.
São Paulo, 2005.

Na Figura 9 pode-se verificar que o estado nutricional tem grande força
explicativa na autopercepção de saúde (estatisticamente significante), de forma que
o aumento do IMC diminuiu as chances de terem uma melhor percepção da sua
saúde. As mulheres com baixo ou peso normal avaliaram sua saúde mais
positivamente em comparação àquelas com excesso de peso. A probabilidade das
eutróficas declararem melhores condições de saúde foi de 92,7% comparada as com
peso fora da normalidade (84,5% para sobrepeso e 61,1% para obesidade).
A prática de atividade física também teve uma contribuição estatisticamente
significante para as mulheres perceberem melhores condições de saúde. As
chances das praticantes declararem uma percepção positiva foi bem maior (90,1%)
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em relação às não praticantes 78,9%, comprovando que se manter ativa melhorou
as condições e a própria percepção de saúde (Figura 10).

Probabilidade de percepção positiva sobre a saúde (%)

120

100

96,3

92,7
84,5

80

61,1
60

40

20

0
Baixo peso

Peso normal

Sobrepeso

Obesidade

Estado nutricional

Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 9: Probabilidade de percepção positiva sobre a saúde (%), segundo estado
nutricional. São Paulo, 2005.
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Não praticante
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Fonte: PRINUTHA/CEPEUSP, 2005.
Figura 10: Probabilidade de percepção positiva sobre a saúde (%), segundo a prática
de atividade física. São Paulo, 2005.

Tais resultados mostra a importância de serem considerados os aspectos
socioeconômico, demográfico, nutricional e de estilo de vida como determinantes da
APS. O fato das mulheres serem mais novas, terem mais anos de estudo,
apresentarem estado nutricional normal e serem praticantes de atividade física foram
os fatores fundamentais que determinaram a auto-avaliação positiva da saúde das
mulheres. Entretanto, apenas o estado nutricional e a prática de atividade foram
estatisticamente significantes.
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6. DISCUSSÃO

A saúde é um dos principais elementos da qualidade de vida dos indivíduos.
O estudo dos determinantes da percepção que as pessoas possuem de seu estado
de saúde é importante para subsidiar a elaboração de políticas públicas e programas
na área, alem de possibilitar a construção de estratégias para uma melhor qualidade
de vida (BARROS, 2005b).
De modo geral, a pesquisa direcionada à saúde da mulher preocupava-se
quase que exclusivamente com os problemas de caráter reprodutivo e doenças
ginecológicas, contudo, em trabalhos recentes, outros aspectos da saúde feminina
estão sendo estudados. É importante considerar que, nos dias atuais, além de
grande parcela da população feminina estar no mercado de trabalho, elas continuam
assumindo a responsabilidade da maternidade e do cuidado da família. Nesse
contexto, cabe examinar como elas percebem a própria saúde e qual o estilo de vida
que vêm desenvolvendo.
BARROS (2005b) afirma que a saúde é determinada por quatro dimensões: a
biológica, a ambiental, a do estilo de vida e a do sistema de atenção à saúde, as
quais podem ser expressas por diferentes indicadores e mensurados por vários
métodos relacionado saúde-doença. Dentre eles, um método que vem ganhando
destaque é a autopercepção de saúde, instrumento utilizado no presente estudo.
O indicador Autopercepção de Saúde (APS) representa uma medida subjetiva
das condições de saúde. Apesar de suas limitações e poucas pesquisas publicadas
no Brasil, é considerado um bom preditor das condições de saúde do indivíduo
porque consegue englobar diversos aspectos da vida, conforme perspectiva e
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conceituação de saúde da OMS. O instrumento adotado contempla aspectos da
saúde física, cognitiva e emocional, além de ser um bom indicador de mortalidade,
ou seja, as pessoas que relatam sua saúde como sendo má apresentam maiores
riscos em relação àquelas que relatam ter uma saúde boa. Em síntese, a APS está
fortemente relacionada com o estado de saúde real das pessoas e, por isso, vem
ganhando credibilidade, até mais do que a própria observação direta (ALVES &
RODRIGUES, 2005; BARROS, 2005a).
É natural os indivíduos declararem um pior estado de saúde quando
apresentam algum tipo de doença, um fator de risco que possa comprometer o bemestar ou um estilo de vida não saudável (fumo, álcool, sedentarismo e maus hábitos
alimentares). Alguns autores defendem que, nos países mais pobres e menos
desenvolvidos, como o Brasil, este indicador pode representar adequadamente as
condições de saúde da população (BARROS, 2005a; BELTRÃO & SUGAHARA, 2002;
MANOR, 2001; IDLER & BENYAMINI, 1997).
A partir desses pressupostos, o presente estudo analisou a relação entre a
autopercepção de saúde de mulheres e fatores socioeconômicos e demográficos,
estado nutricional, qualidade da alimentação e prática de atividade física.
Analisando a APS, uma pequena parte das mulheres freqüentadoras do
CEPEUSP (13%) auto-avaliaram a própria saúde como má. Estes valores estão
próximos do encontrado nas pesquisas NHIS/1996 (12,6%) nos Estados Unidos e
Pesquisa de Padrão de Vida (PPV) em 1996/1997 (19,4%) no Brasil, mas bem
inferior dos identificados nas PNAD/2003 (25,6%) e PNAD/1998 (23,5%) (DACHS &
SANTOS, 2006; BELTRÃO & SUGAHARA, 2002).
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As mulheres que declararam negativamente sua saúde possuíam média de
idade superior e média de escolaridade abaixo das que declararam percepção
positiva da sua própria saúde. Então, as mulheres mais velhas e com menos anos
de estudo apresentaram mais chances de auto-avaliarem como má sua saúde.
Resultados semelhantes foram encontrados em BRASIL (2004a) e nas PNAD/2003
e PNAD/1998 (DACHS & SANTOS, 2006; BELTRÃO & SUGAHARA, 2002).
Nota-se que a idade é um importante elemento a ser considerado na saúde
devido aos desconfortos e aos diversos sintomas que o climatério e a menopausa
provocam, especialmente a partir dos 45 anos. Neste estudo, as mais novas
declararam melhores condições de saúde como previsto. Inesperadamente, todavia
maior proporção das mulheres da última faixa etária (55-59 anos) representaram
uma maior proporção com auto-avaliação de saúde positiva em comparação às
mulheres das faixas de idade intermediárias. Em particular, essas mulheres
possuem mais de 11 anos de estudo e estão em busca de uma melhor qualidade de
saúde e um estilo de vida mais saudável demonstrada pela alta proporção de
praticantes de atividade física nesta mesma faixa de idade (91,7%). Acredita-se
ainda que, nesta fase da vida, elas estejam em um período mais tranqüilo, sendo
que 63,6% delas são aposentadas com alta renda, favorecendo assim, uma melhor
auto-avaliação da saúde.
BRASIL (2004a), DACHS (2002), MACKENBACH et al. (1994) identificaram
que a escolaridade é um fator protetor da saúde, porque as pessoas detêm mais
informações e, por isso, tendem a escolher um melhor estilo de vida, apresentam
condições ambientais mais favoráveis, sofrem menos discriminação social e têm
mais facilidade de acesso aos serviços de saúde. O fato da maior parte da amostra
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apresentar 11 anos e mais estudo pode ser destacado como um dos fatores que
explicam a elevada prevalência de mulheres com boa APS.
Além dos fatores socioeconômicos e demográficos mencionados, a APS pode
ser influenciada pelo estado nutricional, pelo funcionamento intestinal e também por
aspectos do estilo de vida como a qualidade da alimentação e a prática de atividade
física. Teoricamente, considera-se que as pessoas com o estado nutricional fora da
faixa de normalidade, que se alimentam muito mal, não praticam atividade física ou
que possuem problemas no funcionamento intestinal apresentarão uma avaliação
negativa da própria saúde.
O bom estado nutricional somente é mantido quando há equilíbrio entre
ingestão alimentar e o gasto energético. Os hábitos alimentares inadequados e o
sedentarismo são os principais aspectos que podem levar a um desbalanço nessa
relação e favorecer o aparecimento de doenças. Caso esse desequilíbrio aconteça
pelo baixo consumo de calorias, ocorre a desnutrição. Contudo, se a ingestão
exceder ao gasto, devido ao maior aporte de alimentos calóricos e/ou por causa da
inatividade física, surge o excesso de peso, fato que está sendo cada vez mais
observado nos dias atuais. Dados da OMS (2003) indicam alta prevalência de
excesso de peso em todo o mundo, quando foi verificado que mais de um bilhão de
adultos têm sobrepeso e 300 milhões obesidade. No Brasil, essa situação não é
diferente, observando-se que cerca de 72 milhões dos adultos brasileiros
apresentam excesso de peso e, destes, 32,6 milhões eram obesos. No caso das
mulheres, segundo a POF 2002/2003, 40% delas apresentou excesso de peso, um
percentual próximo do encontrado no presente estudo (33,4%). Quando esse valor
foi comparado aos resultados do estudo de MENDEZ et al. (2005), onde se
pesquisou a população feminina de 36 países em desenvolvimento, verificou-se
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proporções muito próximas (32,4%) para aquelas com peso acima do normal. Este
resultado corrobora as pesquisas mencionadas, quando se afirma que as
prevalências para o excesso de peso são maiores do que para baixo peso.
O excesso de peso é um fator de risco para perda da capacidade física e o
desenvolvimento de DCNT, cuja taxa de mortalidade vem aumentando (OPAS/OMS
& FAO, 2005). Por esta razão, as pessoas com peso acima do ideal apresentam
mais facilidade em auto-diagnosticar seu estado nutricional inadequado e estão
cientes de seus efeitos deletérios (BRASIL, 2004a; MANOR et al., 2001).
De acordo com o esperado, os resultados mostraram que a maior parte
(71,4%) das mulheres com excesso de peso declararam piores condições de saúde
em relação aquelas com peso normal (23,8%) e que apenas 27,7% das que
apresentaram uma percepção positiva da sua saúde enquadraram-se nesta mesma
condição nutricional. Esses resultados mostram que o sobrepeso e a obesidade
foram fatores que influenciaram negativamente na percepção de saúde das
mulheres. Todavia, aquelas que apresentaram peso normal ou baixo peso tiveram
uma maior probabilidade de terem percepção positiva da sua própria saúde,
corroborando os estudos de MANOR et al. (2001) e MACKENBACH et al. (1994).
A pesquisa revelou, ainda, que apresentar peso abaixo do esperado não foi
considerado um fator importante que pudesse comprometer na percepção da saúde.
Um dos aspectos que pode justificar esse resultado é a baixa média de idade da
população estudada composta de 56,2% na faixa dos 18 a 29 anos. Sabe-se que
este é um período da vida em que, freqüentemente, encontram-se distúrbios do
comportamento alimentar, as mulheres apresentam temor de engordar e ainda
vislumbram a imagem da beleza feminina como a de uma estrutura corporal mais
magra (MONTEIRO et al., 2003). Destaca-se, ainda, que segundo o IBGE (2004), o
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indicador utilizado para avaliação do estado nutricional (IMC) tem uma menor
especificidade para os jovens, uma vez que o processo de crescimento e expansão
da massa corporal pode não ter se esgotado, onde estão 47,5% da amostra
estudada (18 a 24 anos).
Com relação à prática de atividade física, foi verificado um percentual elevado
(30,3%) de mulheres não praticantes comparados ao estudo de MATSUDO et al. (2002)
que encontraram uma proporção de 8,8% no Estado de São Paulo. Os mesmos
autores destacaram, ainda que, em 1997, foi feito um levantamento em 98
municípios

brasileiros,

envolvendo

2.504

indivíduos,

encontrando-se

uma

prevalência de 60% de pessoas sedentárias no país, sendo a região Sul e Sudeste
as que apresentaram menor percentual (53% e 59%, respectivamente). Achados
similares também foram encontrados na população do município do Rio de Janeiro
no estudo de GOMES et al. (2001).
O percentual de não praticantes foi inferior as duas últimas pesquisas citadas
anteriormente e pode estar relacionado ao instrumento utilizado que leva em
consideração, não somente a prática de exercícios físicos, mas também todas as
atividades diárias, como carregar pesos leves, subir escadas, fazer trabalhos
domésticos, entre outras. Apesar de inferior, a proporção de mulheres sedentárias é
alto, considerando que são freqüentadoras do CEPEUSP. GOMES et al. (2001)
apontaram a falta de tempo como a principal barreira para prática de atividade física
e, por isso, vale uma investigação mais aprofundada dos fatores que poderiam
explicar os resultados obtidos no presente estudo.
Estudando a influência da prática de atividade física na APS, uma maior
proporção de indivíduos praticantes (89,1%) declarou sua saúde como boa. A prática
regular de exercícios físicos aumenta a expectativa de vida, reduz os riscos de
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incidência de doenças crônicas não-transmissíveis, auxilia na prevenção e na
redução da osteoporose, promove sensação de bem-estar e ajuda a reduzir o
estresse, a ansiedade e a depressão (BRASIL, 2004d).
De acordo com o instrumento utilizado para mensurar a atividade física,
verificou-se que a maior parte das que foram consideradas praticantes avaliou
positivamente a sua própria saúde, corroborando os achados de DOMINGUES et al. (2004);
MIILUNPALO et al. (1997); MACKENBACH et al. (1994). Esses resultados
confirmaram a importância do exercício físico na percepção de saúde e na sensação
de bem-estar.
O trânsito intestinal é uma das queixas gastrointestinais que mais acomete as
mulheres e podem interferir negativamente na percepção de saúde. Embora esse
problema seja caracterizado pela diminuição da freqüência das evacuações e pelos
desconfortos provocados, sua sintomatologia é subjetiva (OLIVEIRA et al., 2005;
ANDRÉ et al., 2000a; ANDRÉ et al., 2000b). Mesmo com a alta prevalência de mau
funcionamento intestinal (41,4%), as mulheres podem ter se habituado aos
desconfortos, não os notando como um fator relevante que pudesse ter
comprometido, de alguma forma, com a sua saúde. O mesmo foi considerado por
OLIVEIRA et al. (2005).
ANDRÉ et al. (2000a) e ANDRÉ et al. (2000b) afirmam que a baixa ingestão
de água pode ser um dos fatores que levam ao mau hábito intestinal. Considerando
que um pouco mais da metade das mulheres (50,7%) não ingerem a quantidade
recomendada, pode-se sugerir como uma das causas que explicam o elevado
percentual daquelas que relataram algum problema no funcionamento intestinal. Ao
mesmo tempo, foi encontrada uma média de consumo de fibras alimentares (16,97g)
bem abaixo do mínimo recomendado que é de 25g/dia. Essa deficiência pode estar
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relacionada a uma alimentação pobre em verduras, legumes, frutas e leguminosas, o
que pode aumentar em até 4 vezes as chances de apresentarem constipação
intestinal (OLIVEIRA et al. 2005). Pesquisas demonstram, ainda, que esses
alimentos desempenham papel protetor no surgimento de DCNT, estimando-se que
o seu baixo consumo esteja associado à cerca de 31% das doenças isquêmicas do
coração e 11% dos casos dos acidentes vasculares cerebrais (PINHEIRO & GENTIL, 2004).
O consumo alimentar foi avaliado pelo IAS, que possibilitou a observação da
qualidade da alimentação de forma global e segundo componentes da dieta. De
acordo com o IAS, grande parcela das mulheres apresentou dieta de má qualidade
e/ou que ainda necessitava de modificação (78,4%), corroborando o estudo de
GOMES (2003) em que foi avaliada a alimentação apenas das mulheres e os de
FISBERG et al. (2005a) e FISBERG et al. (2004), direcionados à população geral. A
alta proporção do consumo alimentar ser inadequado, provavelmente, está
relacionada a uma baixa pontuação atribuída aos grupos dos feijões e outros
vegetais, das frutas e da gordura saturada.
Analisando os escores do IAS separadamente, o componente que apresentou
maior percentual de nota zero foi o grupo das leguminosas (feijões e outros vegetais
ricos em proteínas). Este resultado confirma outros estudos que evidenciam o
declínio no consumo de alimentos básicos e tradicionais da dieta do brasileiro, com
destaque para o feijão (LEVY-COSTA et al., 2005).
Em relação à inadequação quanto ao grupo das frutas e da gordura saturada,
constata-se claramente pelos dados da POF 2002-2003 e POF 1995-1996 que os
legumes, verduras e frutas não são alimentos historicamente consumidos em
quantidades adequadas no Brasil, pois foram substituídos pelos alimentos
industrializados ricos em gorduras e pobres em micronutrientes, incentivados pela
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mídia e condicionados ao estilo de vida urbano. Apontam-se, ainda, como fatores
que contribuíram na redução desta ingestão, a limitação no tempo de preparo e de
consumo, uma vez que requer métodos adequados de higienização e conservação,
o alto custo por caloria e a pouca ou nenhuma valorização desses alimentos
(PINHEIRO & GENTIL, 2004).
No presente estudo, o consumo médio calórico foi de aproximadamente
1900kcal por pessoa por dia. Este valor representa a ingestão de 200kcal a mais da
média encontrada na POF 2002-2003. Em relação à participação relativa de
macronutrientes, os valores encontrados do consumo alimentar das mulheres foram
diferentes

dessa

mesma

pesquisa,

obtendo-se

proporções

inferiores

para

carboidratos (54,1%) e superiores para proteínas (15,4%) e lipídios (30,5%). Estes
achados podem estar relacionados ao aspecto quantitativo do consumo de alimentos,
especialmente daqueles com maior densidade energética (lipídios). Novamente, o
processo de industrialização dos alimentos e a maior proporção de refeições feitas
fora do domicílio são hábitos característicos do modo de vida da população que
mora nas áreas urbanas e têm sido apontados como os principais responsáveis pela
elevação de calorias na dieta da maioria da população do Ocidente (MENDONÇA &
ANJOS, 2004; GARCIA, 2003).
Nesse sentido, há evidências de que as características qualitativas e
quantitativas da dieta são importantes para o estado de saúde. Os danos da
alimentação inadequada podem vir tanto da quantidade insuficiente de alimentos,
provocando a desnutrição, quanto da excessiva, causando obesidade que podem
geral mal-estar e favorecer uma avaliação negativa da saúde.
Embora os resultados relacionados à qualidade da alimentação não tenham
revelado qualquer associação com a APS, os estudos de MANOR et al. (2001) e
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MACKENBACH et al. (1994) verificaram uma forte relação das condições do estado
de saúde com a qualidade do consumo alimentar. Talvez, o cálculo do IAS com base
em um único recordatório não seja suficiente para determinar a qualidade da
alimentação que o indivíduo vem praticando. Novos estudos, baseados em maior
número de registros alimentares, precisarão ser realizados para concluir sobre a
eficácia desse índice para subsídios das políticas públicas em alimentação e
nutrição.
Analisando o modelo de regressão estimado, apesar da idade e da
escolaridade mostrarem uma relação favorável para determinar a APS, sendo que
as mais novas tiveram probabilidade de 89,5% e as com mais de 11 anos de estudo
88,2% de terem uma percepção positiva da sua saúde, quando analisadas
conjuntamente com as outras variáveis não foram estatisticamente significantes.
Quanto à idade, um dos fatores que pode ter contribuído para este resultado foi a
pouca variação no grupo estudado em que, aproximadamente 84% concentraram-se
na faixa de 18-29 anos, caracterizando um perfil de mulheres adultas jovens.
Entende-se, ainda, que o fato delas serem novas, a saúde pode ainda não ter sido
comprometida, diferentemente dos trabalhos realizados com idosos. Da mesma
forma que a idade, a escolaridade também apresentou pouca variação, sendo que a
maioria (72,2%) tinha mais de 11 anos de estudo e isso pode ter interferido na
estimação do modelo de regressão.
Em síntese, o estado nutricional e a prática de atividade física constituíram os
principais determinantes da percepção de saúde das mulheres, mostrando-se
estatisticamente significante (p<0,001 e p=0,050, respectivamente). Além disso, a
probabilidade das com peso normal e as praticantes declararem melhores condições
de saúde foi maior quando comparada àquelas que estavam com excesso de peso e
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que não praticavam nenhum tipo de atividade. Estes achados corroboram com as
estratégias estabelecidas e adotadas por organizações mundiais e nacionais acerca
da importância em se ter peso adequado e praticar exercícios físicos diários para
alcançar uma melhor qualidade de vida e ter uma boa saúde.
Como uma das limitações do presente estudo, da mesma forma como
observado por DACHS e SANTOS (2006), seria interessante testar uma mudança da
posição da pergunta sobre a percepção do estado de saúde no questionário,
podendo aumentar o percentual de declarações “regular” e “má”. Essa alteração
permitirá com que a pessoa entrevistada reflita mais sobre as várias condições
específicas de saúde, que vão desde pequenos problemas até a perda da
capacidade de realizar algumas atividades, antes mesmo de responder sobre o seu
estado geral. Vale novamente destacar a homogeneidade da amostra, em relação às
características demográficas e socioeconômicas, que, de alguma forma, podem ter
interferido nos resultados. Além disso, é importante ainda ressaltar que o
instrumento utilizado para classificar a prática de atividade física, que faz parte do
questionário de Qualidade de Vida, não foi validado até o momento da finalização
deste trabalho.
Entretanto, essa pesquisa avança em relação a outros estudos existentes de
avaliação da autopercepção de saúde, porque contempla outros aspectos
importantes e que podem influenciar positivamente ou negativamente na própria
percepção de saúde das mulheres, tais como: estado nutricional, atividade física,
consumo alimentar e hábito intestinal, mesmo que esses dois últimos não tenham
apresentado resultados significativos.
Ainda são poucas pesquisas desenvolvidas nesta área e, por isso, o presente
estudo é um ponto de partida para novas investigações explorarem mais
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profundamente os fatores que podem comprometer a saúde da mulher e a sua
própria percepção.
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7. CONCLUSÕES

Dentre os determinantes selecionados que supostamente poderiam interferir
na autopercepção de saúde das mulheres – a escolaridade, a idade, o hábito
intestinal, o consumo alimentar, o estado nutricional e a prática de atividade física –
somente os dois últimos foram os prováveis fatores que influenciaram na percepção
da própria saúde, quando se estimou o modelo de regressão logística. O fato de ter
peso normal e praticar atividade física contribuiu positivamente para uma melhor
percepção do estado de saúde.
Apesar de terem sido encontradas associações entre idade e escolaridade
com a APS, conforme esperado, e terem sido apontadas como os dois principais
elementos para essa percepção, não foram identificadas relações estatisticamente
significantes na estimativa do modelo. Em consonância, o consumo alimentar e o
hábito intestinal não apresentaram nenhuma associação com esse indicador de
saúde e, por isso, mais estudos devem ser desenvolvidos utilizando as mesmas
variáveis.
Sabendo que a maioria da população feminina apresentou dieta inadequada
(78,4%) e que a alimentação é passível de modificação, é fundamental ressaltar a
importância da intervenção do nutricionista junto a essa população para realizar
ações de educação nutricional.
O tema Saúde da Mulher deve ser mais explorado entre as produções
científicas, com a finalidade de estudar os possíveis efeitos que mudanças ocorridas
na sociedade contemporânea exercem sobre o seu estado de saúde.
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A coleta de informações relacionadas à percepção da própria saúde deve ser
estimulada no Brasil, dado que são poucas pesquisas publicadas nessa temática,
ainda mais porque podem constituir uma base de identificação dos problemas de
saúde e servir como subsídio para novas propostas. Dessa maneira, contribuirá de
forma significativa na promoção da saúde e do bem-estar para garantir uma boa
qualidade de vida entre as mulheres.
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