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INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo caracterizado por

alterações fisiológicas, psicológicas e sociais que ocorrem no

decorrer dos anos. Estas alterações afetam o estado nutricional

que, por sua vez, se relacionam com a saúde. É um fenômeno

marcado por mudanças biopsicossociais específicas de cada

indivíduo no decorrer dos anos. A alimentação saudável e

consequente manutenção do estado nutricional adequado são

fatores essenciais para um envelhecimento bem sucedido. 1,2,3

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional e o

consumo dos macro e alguns micronutrientes em mulheres do

programa de extensão UCS Sênior.

METODOLOGIA

Estudo transversal.

Amostra: 176 mulheres ≥50 anos.

Variáveis analisadas foram: sóciodemograficas,

antropométricas e consumo alimentar.

Correlacionou-se o estado nutricional com o consumo

alimentar.

Consumo alimentar foi calculado pelo Software Dietwin®.

Análise: Software SPSS® vs. 21.0.

Testes: Correlação linear de Pearson ou Spearman e

Kolmogorv-Smirnov.

Adotou-se significância de 5% (p < 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das 176 mulheres verificou-se que a média de idade

foi 63,2 anos (±7,4). A predominância do nível de escolaridade

foi médio completo ou mais (58,5%), excesso de peso (52,3%)

e risco muito aumentado para Doenças Cardio Vasculares

(DCV) pela Circunferência Abdominal (CA) em 78,4%.

A média do consumo de macronutrientes ficou em 57,7%

para carboidrato, 17,2% para proteína e 25% para lipídeos.

A mediana do consumo de vitamina B9 foi de 184 mcg, para

a vitamina B12 de 2,27 mcg e para a vitamina B6, foi de 1,05

mcg. A mediana do consumo de cálcio foi de 629 mg e de zinco

foi de 6,9 mg, e a média do consumo de ferro foi de 10,7 mg.

Ao realizar a correlação entre Índice de Massa Corporal

(IMC) com CA, dados demográficos e consumo alimentar,

houve associação positiva significativa entre IMC com CA

(p<0,001). Indivíduos com excesso de peso, principalmente

com obesidade abdominal, estão mais expostos a fatores de

risco cardiovasculares, maior risco de morbidade e mortalidade

quando não tratadas essas alterações. 4

TABELA 1 – Caracterização da amostra

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encontrou-se uma elevada prevalência de excesso de peso, assim como CA com risco muito aumentado para DCV, além

de identificar algumas correlações entre o estado nutricional, consumo alimentar e dados sociodemográficos. A educação

nutricional é fundamental para que as mulheres possam adequar a sua alimentação e, consequentemente, melhorar seu

estado nutricional.
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Houve associação negativa significativa entre IMC com nível

de escolaridade (p=0,041), calorias do café da manhã (p=0,040)

e fibras (p=0,008). Estudo JAKUBOWICZ 5, analisou os efeitos

do hábito de tomar CM sobre alguns hormônios reguladores de

apetite. O grupo do CM apresentou maior perda de peso e

redução da circunferência da cintura, da glicose em jejum, da

insulina.

Já na análise de correlação entre CA com dados

demográficos e consumo alimentar, houve associação positiva

significativa entre CA com idade (p=0,039) e proteínas,

(p=0,011). Os alimentos ricos em proteína são geralmente ricos

em lipídeos e esses, em excesso, são armazenados em

depósitos subcutâneos, acarretando ganho de peso e aumento

da gordura visceral. 6

Houve associação negativa significativa entre CA com nível

de escolaridade (p=0,005) e fibras (p=0,007). Acesso a

informações e serviços de saúde podem estar contribuindo para

um melhor estado nutricional e, consequentemente uma

melhora na qualidade de vida.

Variáveis n=176

Idade (anos) – média ± DP 63,2 ± 7,4

Sexo feminino – n(%) 176 (100)

Estado civil – n(%)

Solteira 6 (3,4)

Casada 119 (67,6)

Divorciada 14 (8,0)

Viúva 37 (21,0)

Nível de escolaridade – n(%)

Fundamental incompleto 41 (23,3)

Fundamental completo 23 (13,1)

Médio incompleto 9 (5,1)

Médio completo 41 (23,3)

Superior incompleto 13 (7,4)

Superior completo 49 (27,8)

Renda – n(%)

Até 1s.m. 16 (9,1)

De 1 a 2 s.m. 23 (13,1)

De 2 a 3 s.m. 28 (15,9)

De 3 a 4 s.m. 34 (19,3)

Acima de 4s.m. 75 (42,6)

Peso (kg) – média ± DP 70,4 ± 13,5

Altura (m) – média ± DP 1,58 ± 0,06

IMC (kg/m
2
) – média ± DP 28,4 ± 5,2

Classificação do IMC – n(%)

Baixo peso 15 (8,5)

Eutrofia 69 (39,2)

Sobrepeso 38 (21,6)

Obesidade 54 (30,7)

CA (cm) – média ± DP 96,2 ± 12,3

Classificação da CA – n(%)

Adequada 13 (7,4)

Risco 25 (14,2)

Risco muito aumentado 138 (78,4)
Legenda: DP= desvio-padrão; n=número; % = porcentagem; 

IMC= Índice de Massa Corporal; CA= Circunferência abdominal;

 s.n= salário mínimo. 


