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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). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2008), a projeção para 2025 é de que 15% da população brasileira seja 

constituída por idosos (FONTENELLE et al., 2018). 

O estado nutricional dos idosos podem sofrer alterações, acompanhado das mudanças 

que ocorrem no organismo durante o envelhecimento, e a inadequação nutricional afeta o bem-

estar de idosos, seja pelo aporte deficiente em calorias e nutrientes ou pelo excesso de ingestão 

de calorias (FONTENELLE et al., 2018). 

Considerando o envelhecimento populacional, o aumento da prevalência de doenças 

crônicas nessa população e a associação destes fatores com o estado nutricional, bem como a 

falta de informações sobre o grupo estudado, o presente estudo teve como objetivo avaliar o 

estado nutricional de idosos e relacioná-lo com fatores socioeconômicos e comorbidades 

associadas. 

 

2-MATERIAIS E MÉTODOS 

Local da pesquisa 

O presente estudo foi realizado o trabalho no Programa Municipal da Terceira Idade 

(PMTI) situado no município de Viçosa, MG em parceria com a Universidade Federal de 

Viçosa. 



  

 

Desenho amostral do estudo 

Foi realizado um estudo transversal, cuja a amostra foi constituída por 51 idosos de 

ambos os sexos, participantes das atividades do Programa Municipal da Terceira Idade (PMTI). 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento para participação do trabalho. Esta 

pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UFV (Of. Ref. nº 039/2011/CEPH).  

 

Avaliação do estado nutricional e do estado socioeconômico dos idosos 

 

  Os idosos tiveram sua avaliação do estado nutricional através das medidas antropométrica que 

incluiu medidas de peso, estatura (para estabelecer o IMC) e o perímetro da cintura. 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 avaliação da situação socioeconômica dos idosos, foi elaborado e aplicado um 

questionário com perguntas a fim de coletar informações referentes a sexo, idade, categorização 

da escolaridade, renda familiar per capta. 

 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados foram processados e analisados, no software SPSS. Foi utilizado o teste do 

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

significância de (p<0,05).  

 

 

 



  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa contou com 51 idosos sendo 45 mulheres (82,2%) e 6 homens (11,8%) com 

idade média de 66,54 anos (DP = 7,52). 

 Em relação ao estado nutricional, o excesso de peso foi prevalente nos idosos 70,6%, 

apenas 29,4% (n= 15) apresentavam-se estróficos.  

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). 

Ao analisar a renda familiar per capita tem-se que 19,6% estão classificados como 

vulneráveis, 62,7% pertencem a classe média e 17,6% classe alta. Em relação ao perímetro da 

cintura houve uma grande prevalência de idosos com alto risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, 68,6% (n=35).  

Ao associar o estado nutricional com renda familiar per capita mostrou que dos idosos 

que apresentam eutrofia, a maior parte pertence a classe média 57,1% (n=8) e ao analisar 

sobrepeso 64,9% (n=32) também pertencem a classe média (p = 0,029). 

 Ao relacionar o estado nutricional com o nível de escolaridade constatou-se que a maior 

parcela dos que apresentam eutrofia 42,9% (n=6) são analfabetos ou tem o nível fundamental 

1 incompleto  os  que apresentam sobrepeso  48,6% (n=18)  possuem nível  fundamental 1 

completo ou fundamental 2 incompleto (p=0,955).  

Foi encontrada relação estatística entre as variáveis: estado nutricional e renda familiar 

per capita, no entanto, a relação entre o estado nutricional e escolaridade não foi 

estatisticamente significante.  

 

4-CONCLUSÃO 

 

A realidade brasileira requer mais estudos e análises de tendências em vista da extrema 

heterogeneidade socioeconômica determinante dos agravos nutricionais encontrados em idosos. 

Diante desses resultados, esforços devem ser feitos para aprimorar as políticas públicas 



  

 

direcionadas para esse grupo etário por meio da intervenção, bem como na melhoria dos seus 

hábitos de vida.  
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