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RESUMO 

Introdução: A população brasileira está sofrendo alterações em torno da pirâmide 

etária, estreitando sua base e alargando o ápice, caracterizando, então, o 

envelhecimento da população. Dado o envelhecimento da população mundial e o 

aumento da expectativa de vida, é importante que se destaque a saúde da população 

idosa, em especial a alimentação. Para tanto, cada vez mais estudos têm sido 

realizados a fim de avaliar e melhorar as condições nutricionais observadas nessa 

população. Objetivo: Avaliar os hábitos alimentares de idosos que participam de 

grupos de socialização. Metodologia: estudo de delineamento descritivo transversal 

na região da Grande São Paulo – SP, incluindo os municípios de Osasco e São Paulo, 

realizado entre agosto de 2016 e julho de 2017. A amostra foi composta por 39 idosos 

de ambos os sexos, que estavam em plenas condições de responder ao estudo de 

forma autônoma e que frequentavam grupos de socialização para idosos. Cada 

indivíduo respondeu a uma entrevista para avaliar a qualidade da alimentação, além 

de informações sociodemográficas. Os dados foram tabulados no programa Microsoft 

Excel e as análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS versão 21. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma universidade privada. 

Resultados: A maior parte (61,54%) dos indivíduos tiveram a alimentação classificada 

como regular. A qualidade da alimentação não apresentou associações 

estatisticamente significativas com sexo, características socioeconômicas (com 

exceção da escolaridade), características de saúde e da alimentação. A única variável 

que teve associação estatisticamente significativa foi a escolaridade, sendo que o 

aumento do nível de estudo melhora a qualidade da alimentação. Conclusão: Há 

necessidade da melhora da alimentação, apesar de os resultados não se 

apresentarem completamente insatisfatórios. Os grupos de socialização apresentam-

se como ambientes favoráveis à aplicação de ações educativas com o intuito de 

incentivar a alimentação saudável.  
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1. INTRODUÇÃO 

Dado o envelhecimento da população mundial e o aumento da expectativa de 

vida, é importante que se destaque a saúde da população idosa, em especial a 

alimentação. Para tanto, cada vez mais estudos têm sido realizados a fim de avaliar e 

melhorar as condições nutricionais observadas nessa população. Assim, o objetivo 

geral do presente estudo é avaliar os hábitos alimentares de idosos que participam de 

grupos de socialização, analisando a associação da qualidade da alimentação com 

características socioeconômicas, de saúde e da alimentação. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo geral do presente estudo é avaliar os hábitos alimentares de idosos 

que participam de grupos de socialização, analisando a associação da qualidade da 

alimentação com características socioeconômicas, de saúde e da alimentação. 

3. METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo de delineamento descritivo transversal na região da 

Grande São Paulo – SP, incluindo os municípios de Osasco e São Paulo. O estudo 

foi realizado entre agosto de 2016 e julho de 2017. A amostra foi composta por 42 

idosos de ambos os sexos, que estavam em plenas condições de responder ao estudo 

de forma autônoma e que frequentavam grupos de socialização para idosos, como 

em parques, praças e clubes. Caso o idoso não conseguisse responder as perguntas 

dos questionários, foi excluído do estudo. 

Cada indivíduo respondeu a uma entrevista baseada em um questionário que 

avalia a qualidade da alimentação do Ministério da Saúde e um questionário para obter 

dados demográficos, socioeconômicos, de estilo de vida e sobre presença de 

doenças. A qualidade da alimentação foi analisada de acordo com a pontuação do 

questionário sendo considerada ruim até 28 pontos; regular de 29 a 42 pontos e boa 

com 43 pontos ou mais (BRASIL, 2008). 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel e as análises 

estatísticas foram realizadas no programa SPSS versão 21. As variáveis do estudo 

qualitativas foram demonstradas por meio de frequências em número e porcentagem 

e apresentadas em tabelas e gráficos. Já as variáveis quantitativas tiveram média e 

desvio padrão calculados. Para analisar a associação entre a qualidade da 



 

alimentação e as variáveis de estudo foi utilizado o teste do qui-quadrado, quando a 

qualidade da alimentação estiver classificada em 3 categorias e as variáveis de estudo 

forem qualitativas. Quando as variáveis de estudo eram quantitativas, foi utilizada a 

análise de variância (ANOVA) para analisar a média das variáveis de estudo segundo 

categorias da qualidade da alimentação. Em todos os testes estatísticos foi 

considerado nível de significância de 5%. 

Todos os procedimentos desta pesquisa respeitaram as diretrizes da legislação 

de ética em pesquisa com seres humanos. Uma carta de informação contendo as 

principais informações sobre o protocolo de estudo foi entregue ao sujeito colaborador 

e a coleta de dados foi realizada somente após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido por parte do mesmo. A partir dos resultados da 

pesquisa, foram elaboradas orientações sobre alimentação saudável e adequada para 

idosos para apresentação nos grupos de socialização para idosos onde os dados 

foram coletados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma 

universidade provada. 

4. DESENVOLVIMENTO 

O Brasil está presenciando um envelhecimento da sua população, 

demonstrado no censo realizado pelo IBGE (2010), como consequência do aumento 

da expectativa e da qualidade de vida, e da redução da taxa de natalidade do país, 

transição demográfica típica de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Esse 

cenário representa um desafio à saúde pública que deverá trocar o sistema que 

enfatiza o tratamento ao invés da prevenção das doenças (BLOOM et al., 2015), 

destacando a importância do atendimento ao idoso, buscando manter a qualidade de 

vida para essa faixa etária (SILVEIRA et al., 2015). 

Há uma enorme responsabilidade da nutrição quanto à saúde do idoso, visto 

que o estado nutricional tem grande influência sobre o bem-estar físico e psicológico 

(VALLS; MACH, 2012). Os cuidados nessa área diferenciam-se no envelhecimento, 

destacando as singularidades desta idade, como as limitações consequentes de 

doenças ou alterações fisiológicas (CONTRERAS; GRACIA-ARNAIZ, 2005 apud 

KUWAE et al., 2015). Estudos do National Research Council/Institute of Medicine 

(2006) apontam que a ingestão de nutrientes da população brasileira encontra-se 

abaixo das recomendações da Food and Nutrition Board, como consequência de 

desordens somáticas, psíquicas e sociais. Outros estudos demonstram que o déficit 



 

nutricional é comum na população geriátrica (BROWNIE, 2006 apud VENTURINI et 

al., 2015), sendo mais prevalente em idosos do que em adultos e jovens (VALLS; 

MACH, 2012). 

Uma alimentação saudável, destacando o consumo adequado de frutas, 

legumes e verduras, é essencial para a manutenção da saúde, incluindo a prevenção 

de doenças (NICKLETT; KADELL, 2013). Assim, observa-se que a má nutrição na 

fase geriátrica representa um importante fator de risco para a morbidade e mortalidade 

(RIKKERT; RIGAUD, 2003), enquanto idosos com problemas de saúde pré-existentes 

apresentam maior risco de desenvolver problemas nutricionais (PIRLICH; LOCHS, 

2001 apud VENTURINI et al., 2015). 

5. RESULTADOS  

A amostra final do estudo foi de 39 indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos, com idade média de 75,05 anos, sendo que 12 indivíduos apresentaram idade 

entre 71 e 80 anos. Quanto ao gênero, observou-se maior adesão do sexo feminino 

(85,71%) em grupos de socialização de idosos, pois 33 indivíduos eram do sexo 

feminino e 6 eram do masculino. 

As variáveis sociodemográficas foram distribuídas de acordo com o sexo 

(tabela 1). Variáveis como o total de moradores, moradores economicamente ativos, 

e a renda familiar mensal não foram respondidas por todos os indivíduos, no entanto, 

essas perdas não foram consideradas significativas.  

Constatou-se que dos indivíduos que não completaram o ensino fundamental, 

19 (48,72%) estudaram no máximo até a 4ª série. Quanto ao maior contribuinte da 

renda, observou-se que no sexo feminino em 7 pessoas o maior contribuinte era o 

cônjuge, enquanto no sexo masculino esse valor foi de apenas 1 indivíduo; 17 

(43,59%) indivíduos eram o maior contribuinte da renda do domicílio, sendo 12 

mulheres e 5 homens; 8 (20,51%) indivíduos apresentaram como maior contribuinte 

outro parente, como filhos, netos, genros, noras ou irmãos. 

Tabela 1 - Distribuição da frequência das variáveis sociodemográficas de acordo com 

o sexo do indivíduo. São Paulo, 2016-2017. 

Característica Sexo Total 

 
 

Feminino Masculino   



 

 
 

n % n % n % 

Idade (anos) 60 |-- 71 11 28,21 2 5,13 13 33,33 

 71 |-- 81 12 30,77 2 5,13 14 35,90 

 81 |-- 91 10 25,64 2 5,13 12 30,77 

        

Domicílio (tipo) Própria 26 66,67 6 15,38 32 82,05 

 Cedida 4 10,26 -- -- 4 10,26 

 Alugada 3 7,69 -- -- 3 7,69 

        

Número de 

moradores 

1 |-- 2 13 33,33 -- -- 13 33,33 

2 |-- 4 12 30,77 5 12,82 17 43,59 

 4 |-- 6 5 12,82 -- -- 5 12,82 

 6 ou mais 2 5,13 1 2,56 3 7,69 

 Sem informação 1 2,56 -- -- 1 2,56 

        

Economicamente 

ativos 

0 17 43,59 2 5,13 19 48,72 

1 |-- 3 11 28,21 3 7,69 14 35,90 

 3 |-- 5 3 7,69 1 2,56 4 10,26 

 Sem informação 1 2,56 -- -- 1 2,56 

        

Escolaridade Analfabeto 1 2,56 -- -- 1 2,56 

 Ens. Fund. Incompleto 20 51,28 1 2,56 21 53,85 

 Ens. Fund. Completo 2 5,13 -- -- 2 5,13 

 Ens. Médio Incompleto 1 2,56 1 2,56 2 5,13 

 Ens. Médio Completo 5 12,82 1 2,56 6 15,38 

 Ens. Superior Incompleto 1 2,56 3 7,69 4 10,26 

 Ens. Superior Completo 3 7,69 -- -- 3 7,69 

        

Renda Familiar 

Mensal 

R$800,00 |-- R$1.000,00 1 2,56 -- -- 1 2,56 

R$1.000,00 |-- R$ 1.500,00 1 2,56 -- -- 1 2,56 

 R$1.500,00 |-- R$2.000,00 5 12,82 -- -- 5 12,82 



 

 R$2.000,00 |-- R$3.500,00 8 20,51 3 7,69 11 28,21 

 R$3.500,00 |-- R$6.000,00 7 17,95 -- -- 7 17,95 

 R$6.000,00 |-- R$10.000,00 1 2,56 2 5,13 3 7,69 

 R$10.000,00 |-- R$25.000,00 3 7,69 1 2,56 4 10,26 

 Sem informação 7 43,59 -- -- 7  

        

Situação 

Financeira 

Aposentado 30 76,92 5 12,82 35 89,74 

Pensionista 11 28,21 -- -- 11 28,21 

 Trabalha 2 5,13 3 7,69 5 12,82 

 Total 33 100 6 100 39 100 

 

O presente estudo obteve médias da pontuação do questionário do Ministério 

da Saúde referente à alimentação de 41,0 para os homens e 39,7 para as mulheres, 

sendo esta calculada entre 0 e 58.  

A tabela 2 apresenta a análise da associação entre sexo e qualidade da 

alimentação, na qual não se observou diferença estatisticamente significativa 

(p>=0,05).  

Tabela 2 - Distribuição em número de idosos segundo classificação da qualidade da 

alimentação e sexo. São Paulo, 2016-2017.  

Característica 
Qualidade da alimentação 

Total Valor p* 
Saudável Regular Ruim 

Sexo 
Masculino 2 4 -- 6 0,894 

Feminino 12 20 1 33 
 

Total 14 24 1 39 
 

*teste do qui-quadrado 

Ao analisar a associação entre variáveis socioeconômicas e qualidade da 

alimentação, o nível de escolaridade obteve diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05), sendo que o aumento do nível de escolaridade melhora a qualidade da 

alimentação pois quase todos com ensino superior tiveram a alimentação classificada 

como saudável. 



 

Tabela 3 - Distribuição em número dos idosos segundo classificação da qualidade da 

alimentação e características socioeconômicas. São Paulo, 2016-2017 

Característica 
Qualidade da alimentação Total Valor p* 

Saudável Regular Ruim   

Recebe 

aposentadoria 

Não 1 3 -- 4 0,822 

Sim 13 21 1 35 
 

       

Recebe pensão Não 10 18 -- 28 0,263 

Sim 4 6 1 11 
 

       

Trabalha Não 13 20 1 34 0,648 

Sim 1 4 -- 5 
 

       

Escolaridade Analfabeto 1 -- -- 1 0,047 

Ensino fundamental**  6 16 1 23 
 

Ensino médio**  1 7 -- 8 
 

Ensino superior**  6 1 -- 7 
 

Total 14 24 1 39 
 

*teste do qui-quadrado/ ** completo ou incompleto 

Não foi observada associação entre qualidade da alimentação e características 

de saúde, como atividade física e presença de doenças (Tabela 4).  

Tabela 4 – Distribuição em número dos idosos segundo classificação da qualidade da 

alimentação e características de saúde. São Paulo, 2016-2017. 

Característica de saúde 
Qualidade da alimentação 

Total Valor p* 
Saudável Regular Ruim 

Pratica atividade física 
Não -- 7 -- 7 0,070 

Sim 14 17 1 32  

Presença de diabetes 
Não 12 17 1 30 0,494 

Sim 2 7 -- 9  

Presença de hipertensão arterial Não 6 11 1 18 0,541 



 

Sim 8 13 -- 21  

Presença de intolerância ou alergia 
Não 14 21 1 36 0,362 

Sim -- 3 -- 3  

Hipercolesterolemia 
Não 9 14 1 24 0,679 

Sim 5 10 -- 15  

Hipertrigliceridemia 
Não 12 18 1 31 0,642 

Sim 2 6 -- 8  

Presença de outras doenças 
Não 10 18 -- 28 0,263 

Sim 4 6 1 11  

Total 14 24 1 39 
 

*teste do qui-quadrado 

As características da alimentação não se associaram com a qualidade da 

alimentação em geral, como observado na Tabela 5.  

Tabela 5 – Distribuição em número dos idosos segundo classificação da qualidade da 

alimentação e características da alimentação. São Paulo, 2016-2017 

Características de alimentação 
Qualidade da alimentação 

Total Valor p* 
Saudável Regular Ruim 

Faz café da manhã 
Não -- 2 -- 2 0,517 

Sim 14 22 1 37 
 

Faz lanche da tarde 
Não 3 3 -- 6 0,695 

Sim 11 21 1 33 
 

Faz jantar 
Não 4 5 1 10 0,197 

Sim 10 19 -- 29 
 

Faz lanche da noite 
Não 10 18 -- 28 0,263 

Sim 4 6 1 11 
 

Prepara o almoço 
Não -- 3 -- 3 0,362 

Sim 12 21 1 36 
 

Prepara o jantar 
Não -- 4 -- 4 0,248 

Sim 14 20 1 35 
 

Total 14 24 1 39 
 

*teste do qui-quadrado 



 

As médias das variáveis quantitativas não foram diferentes de acordo com as 

categorias da qualidade da alimentação (Tabela 6).  

Tabela 6 – Média e desvio padrão das variáveis quantitativas segundo classificação 

da alimentação dos idosos. São Paulo, 2016-2017. 

Variável 

Qualidade da alimentação 
Valor 

p* 
Saudável Regular Ruim 

Média DP Média DP Média DP 

Idade (anos) 70,0 0,0 76,9 8,1 72,3 8,4 0,222 

Número de moradores 1,0 0,0 2,7 1,7 2,1 1,1 0,311 

Número de moradores 
economicamente ativos 0,0 0,0 1,3 1,3 0,5 0,9 0,173 

Renda familiar mensal (R$) 1960,0 0,0 5177,4 5658,6 3730,0 2121,0 0,603 

*ANOVA 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo, a maior parcela dos indivíduos teve sua alimentação 

classificada como regular, categoria intermediária entre uma alimentação saudável e 

ruim, o que indica necessidade de melhora na qualidade da dieta. Foi observada 

associação significativa entre a qualidade da alimentação e escolaridade, sendo que 

o aumento do nível de escolaridade melhora a qualidade da alimentação pois quase 

todos com ensino superior tiveram a alimentação classificada como saudável. As 

outras características socioeconômicas, de saúde e da alimentação não se 

associaram com a qualidade da alimentação dos idosos. 

Os grupos de socialização de idosos geram as possibilidades de trocas e 

interação com pessoas da mesma faixa etária e com interesses semelhantes, 

proporcionando melhoria do bem-estar e podendo associar-se a menor incidência de 

doenças. Visto isso, pode-se afirmar que são ambientes favoráveis para implantar 

projetos de ações educativas, no que cabe ao presente estudo, voltadas para a 

nutrição adequada e a alimentação saudável. 
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