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RESUMO – O estudo teve como objetivo verificar a relação do estado nutricional de idosos 

participantes de uma feira nutricional com fatores de riscos cardiovasculares. Foi realizado 

um estudo transversal no Programa Municipal da Terceira Idade (PMTI) situado no município 

de Viçosa, MG. A amostra foi constituída por 129 idosos de ambos os sexos, participantes 

das feiras nutricionais “Manhã Viva”. Os participantes foram submetidos a avaliação 

antropométrica, que incluiu medidas de peso, altura, perímetro da cintura, índice de massa 

corporal (IMC) e a aferição da glicose e pressão arterial. Foi encontrada associação entre 

obesidade e perímetro da cintura em risco para alterações metabólicas. 
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1-INTRODUÇÃO 

O aumento na proporção da população idosa tem ocorrido na população mundial, assim 

como no Brasil (CARDOSO et al., 2021). O processo de envelhecimento é acompanhado de 

mudanças fisiológicas no organismo, como redução da massa óssea, da massa muscular e força, 

além do aumento de gordura corporal, alterando o estado nutricional (NASABIAN et al., 2017). 

A população brasileira tem vivenciado grandes transformações sociais que resultaram 

em mudanças no padrão de saúde e consumo alimentar. Essas mudanças acarretam impacto na 

diminuição da pobreza e exclusão social e, consequentemente, da fome e desnutrição. Por outro 



  

 

lado, observa-se aumento vertiginoso do excesso de peso em todas as camadas da população, 

em especial na população idosa, apontando para um novo cenário de problemas relacionados 

à alimentação e nutrição (BRASIL, 2013). 

 Com o processo de envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida, 

tem-se as mudanças no perfil epidemiológico da população, com o predomínio das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), específicas das faixas etárias mais avançadas, 

aumentando, cada vez mais, a necessidade do conhecimento dos fatores de risco que incidem 

sobre a prevalência das DCNT associadas à idade (DO NASCIMENTO et al., 2021). 

 

2-MATERIAIS E MÉTODOS 

Local 

O trabalho foi realizado no Programa Municipal da Terceira Idade (PMTI) situado no 

município de Viçosa, MG em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. 

Desenho amostral  

A amostra foi constituída por 129 idosos do sexo masculino e feminino, participantes 

das feiras nutricionais “Manhã Viva”. Os participantes foram submetidos a avaliação 

antropométrica, que incluiu medidas de peso, altura, perímetro da cintura, índice de massa 

corporal (IMC), glicose e pressão arterial. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética de 

Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa sob registro 136/2012 CEPH. 

 

Medidas antropométricas e parâmetros para risco de doenças cardiovasculares 

 

  Os participantes do estudo foram submetidos à avaliação antropométrica que incluiu medidas 

de peso, altura, perímetro da cintura, índice de massa corporal (IMC) e perímetro da cintura (PC). 

Foi realizada a medida da massa corporal, utilizando uma balança digital da marca Filizola®, 

devidamente aferida e com o selo do Inmetro. Em seguida foi feita a medida da estatura, por meio de 

um estadiômetro. O IMC foi calculado utilizando medidas de peso e estatura, a partir das quais 



  

 

determinou-se a relação entre o peso e altura em metros ao quadrado e avaliado segundo os pontos 

de corte preconizados pela Organização Mundial de Saúde - OMS.  

O perímetro da cintura foi aferido com fita métrica milimetrada, flexível e inelástica, e 

classificado segundo os pontos de corte propostos por WHO (1998).  

Para aferição da pressão arterial foi utilizado o estetoscópio Littmann e o esfigmomanômetro 

da marca premium. A glicemia capilar foi aferida por meio de medidores de glicemia, marca Roche®, 

modelo Accu-Chek Active e fitas reagentes para Accu-Chek, marca Roche®. 

 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados foram processados e analisados, no software SPSS versão 20.0. Foi utilizado 

o teste do qui-quadrado de Pearson para análise de associação, assumindo-se o nível de 

rejeição da hipótese de nulidade de 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 129 idosos, sendo 111 (86%) mulheres e 18 homens (18%), com 

idade média de 65,48 anos (DP = 7,81). 

 Em relação ao estado nutricional, o excesso de peso foi constatado na maior parte dos 

idosos (58,1%), sendo que 40,3% (n= 52) e 1,6% (n=2) apresentavam-se eutróficos e com baixo 

peso, respectivamente.  

A prevalência de diabetes mellitus foi de 7,8% (n= 10) entre os idosos, 39,5% (n=51) 

apresentaram hipertensão arterial e 91,5% apresentaram valores do perímetro da cintura em 

risco.  

Ao associar o estado nutricional com a prevalência de hipertensão arterial, constatou-se 

que 36% dos indivíduos com excesso de peso e 44,2% dos idosos eutróficos apresentaram 

hipertensão (p=0,813). Em relação ao diabetes, 5,3% dos idosos com excesso de peso e 11,5% 

dos eutróficos apresentaram diabetes mellitus (p=0,645). Quanto ao perímetro da cintura em 



  

 

risco, 100% dos indivíduos com excesso de peso e 82,7% dos eutróficos apresentaram risco de 

complicações metabólicas associadas a adiposidade central (p<0,001). 

De acordo com Segundo (2018), o perfil nutricional dos idosos, ao envelhecer, os idosos 

apresentam considerável comprometimento do estado geral, sendo o estado nutricional 

associado a questões como morbidade e mortalidade. O estado nutricional e a própria 

alimentação são fatores determinantes das condições de saúde dos indivíduos, tanto na 

promoção da saúde quanto na prevenção de doenças (GARCIA, et al., 2016; SEGUNDO, 2018) 

 

4-CONCLUSÃO 

 

Diante desses resultados conclui-se que, dos fatores de risco cardiovasculares 

investigados, somente, foi encontrada associação estatística entre obesidade e perímetro da 

cintura em risco para alterações metabólicas. Destaca-se a importância das medidas 

antropométricas simples e de baixo custo, tais como IMC e perímetro da cintura, no 

diagnóstico da obesidade e de adiposidade central excessiva nos idosos como forma de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. 
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