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Desejo-te tempo 

 

Não te desejo todos os presentes do mundo 

Apenas te desejo aquilo que mais falta faz: 

Desejo-te tempo para rires e seres feliz, 

E, se ajudar, para dares também algo em troca. 

 

Desejo-te tempo para acções e pensamentos, 

Não só para ti, mas também para os outros. 

Desejo-te tempo, não para pressas e correrias, 

Mas tempo para que brote a verdadeira felicidade. 

 

Desejo-te tempo, não apenas para esbanjares. 

Desejo que os teus dias transbordem 

De momentos maravilhosos e de confiança absoluta, 

Em vez de te fixares na lentidão dos ponteiros do relógio. 

 

Desejo-te tempo para alcançares as estrelas, 

E tempo para cresceres, para atingires a plenitude. 

Desejo-te tempo para novas esperanças, para viver. 

Pois, não adianta deixar esse tempo para depois. 

 

Desejo-te tempo para descobrires 

Felicidade em cada hora, em cada dia. 

Desejo-te tempo e até pessoas para perdoar. 

Desejo-te simplesmente que tenhas tempo para viver. 

 

Traduzido de Elli Michler, Ich wünsche dir Zeit 

The most beautiful poems of Elli Michler 
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Resumo 

 

A idade é o maior preditor de morbilidade e mortalidade. Na verdade, os idosos estão 

mais susceptíveis a doenças e incapacidades que os indivíduos de outras faixas etárias, 

que, por sua vez, podem condicionar a alimentação e o acesso aos alimentos e 

comprometer a segurança alimentar. Sendo a nutrição um dos fatores mais importantes 

para um envelhecimento saudável, a Insegurança Alimentar (IA) é um sério problema de 

saúde pública, especialmente no contexto actual de severo envelhecimento populacional. 

À semelhança do que acontece com as características de saúde dos idosos, também o 

fenómeno da IA é diferente nesta população. De facto, em pessoas desta faixa etária, 

este flagelo não resulta apenas de restrições nos recursos financeiros. O 

comprometimento funcional, o género, não possuir uma casa, o isolamento social, a 

vulnerabilidade financeira e a saúde precária têm associações estatisticamente 

significativas com a IA.  

Foram objetivos deste trabalho avaliar a prevalência da IA em idosos utentes de centro 

de dia (CD), em Lisboa e averiguar se a mesma se constitui como um factor de risco para 

o seu estado nutricional. Pretendeu-se igualmente caracterizar os idosos e conhecer os 

motivos pelos quais optam por ingressar no CD, avaliar o seu estado nutricional através 

de vários indicadores antropométricos (peso, altura, cálculo do índice de massa corporal - 

IMC, perímetros do gémeo - PG, da cintura- PC e do braço-PB) e do Mini Nutritional 

Assessment (MNA), comparando e relacionando a avaliação antropométrica entre si e 

com o MNA, e identificar factores determinantes (preditores e protectores) associados ao 

estado nutricional, ao IMC e à IA. Para tal procedeu-se, metodologicamente, à revisão da 

literatura e à realização de um estudo transversal, com aplicação de questionário em 

entrevista individualizada no CD que o utente frequentava, bem como medição de dados 

antropométricos, de acordo com os procedimentos de ISAK. 

Aplicou-se o Mini Mental State Examination (MMSE) para avaliar a função cognitiva. 

Registou-se o sexo, a idade, a escolaridade, o estado civil, a coabitação, as relações 

sociais com filhos, familiares e vizinhos, os motivos, os serviços e o tempo de usufruto do 

CD e o rendimento mensal.  

Para avaliação do risco social recorreu-se à Escala de Avaliação da Situação 

Sociofamiliar de Gijon e para avaliar a situação de IA utilizou-se a Food Insecurity 

Experience Scale (FIES). Foi também aplicado parcialmente o questionário de frequência 

alimentar (QFA) para conhecer hábitos de consumo de alimentos específicos, 
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designadamente açúcar e compotas, produtos de pastelaria, produtos com açúcar, 

chocolates, carnes curadas e queijos. 

Registaram-se as doenças crónicas não transmissíveis (DCNT) autoreportadas, a toma 

diária de medicação e/ou suplementação, hábitos tabágicos e alcoólicos/etílicos e a 

autopercepção do estado de saúde. 

A estatura e o peso foram avaliados de acordo com metodologia padronizada para o 

efeito e calculou-se o IMC. A prega cutânea tricipital (PCT) foi avaliada por um 

lipocalibrador (Holtain Tanner Skinfold Caliper, com precisão de 0.2 mm), e os perímetros 

(braço, gémeo e cintura) com uma fita métrica extensível, e classificou-se o risco 

cardiovascular, de acordo com o perímetro da cintura. A avaliação do estado nutricional 

foi realizada pelo MNA (long form) e através de outros parâmetros antropométricos (PB, 

PCT, Perímetro Muscular do Braço - PMB). 

A amostra correspondeu a 337 idosos, com idade média 78.35 compreendida entre 66 e 

99 anos, maioritariamente do sexo feminino (62.3%). A maioria dos idosos usufruiu do 

CD por falta de dinheiro, solidão e convívio. Quase metade dos idosos (45.4%) 

beneficiava deste apoio entre um e 4 anos, sendo que um em cada dez (10.4%) era 

utente do CD há mais de 10 anos. Mais de um terço dos utentes (34.7%) apresentava 

alto risco social. 

A prevalência de multimorbilidade na amostra total era elevada (96.4%), sendo que a 

hipertensão arterial (HTA) representava a patologia mais predominante (73.9%) e a 

quase totalidade dos idosos tomava medicação diária. 

Relativamente ao risco cardiovadcular com base no pc, 30.6% da amostra tinha risco 

elevado e 46.0% muito elevado. Um em cada dez idosos (11%) tinha um PB inferior a 26 

cm e 6.8% dos idosos tinham um PG inferior a 31 cm, portanto apresentavam perda de 

massa muscular. 

Os resultados das análises de concordância entre o MNA e o IMC, PG, PB, PMB e a PCT 

e, entre o IMC e o PG, PB, PMB, PCT e o índice PC/altura revelaram que apesar de 

estatisticamente significativos, são clinicamente pouco seguros, pelo que não são 

métodos sobreponíveis, mas complementares e devem ser enquadrados na avaliação 

que o profissional de saúde realiza. 

De acordo com o IMC (Hajjar), a maioria dos participantes estava eutrófico (40.1%), mais 

de um terço (38.1%) eram obesos e mais de um quinto (21.7%) estavam desnutridos. 

Verificou-se que eram os obesos que apresentavam em média maiores consumos de 

produtos de pastelaria, açúcar e compotas, chocolates, carnes curadas e queijos. 

Os idosos com idade mais avançada (OR=1.061; 95% IC:1.004-1.120), do sexo feminino 

(OR= 3.399; 95% IC:1.639-7.048), não hipertensos (OR= 0.379; 95% IC:0.190-0.756), 



Ganhão-Arranhado, S|24 
  

não diabéticos (OR=0.340; 95% IC:0.144-0.802), que eram incapazes de cozinhar (OR= 

4.538; 95% IC:1.323-15.563), que tinham ou tiveram doença coronária ou angina de peito 

(OR= 3.250; 95% IC:1.318-8.017) e que estavam no CD há mais de 5 anos (OR=0.258; 

95%IC: 0.100-0.670) tinham maior probabilidade de serem subnutridos. Apresentavam 

maior probabilidade de serem obesos, os idosos do sexo feminino (OR= 3.877; 95% 

IC:2.087-7.201), que consumiam álcool (OR=3.472; 95% IC:1.576-7.646), que tinham 

HTA (OR= 6.200; 95% IC:2.778-13.836) e eram utentes do CD há 5 anos ou mais 

(OR=2.281; 95% IC:1.065-4.887). 

Da amostra estudada, 4.7% estavam desnutridos e os idosos em risco de desnutrição 

representam 40.7% dos participantes. Mais de metade (54.6%) apresentava um estado 

nutricional normal, segundo o MNA. 

Ter mais idade (OR= 1.045; 95% IC:1.003-1.089), uma pior autopercepção do estado de 

saúde (OR= 3.395; 95% IC:1.182-9.746), depressão (OR= 5.138; 95% IC: 2.869-9.201) e 

ausência de problemas respiratórios (OR= 0.477; 95% IC: 0.246-0.925) foram fatores 

preditores de desnutrição ou do risco nesta amostra. Ser utente do CD há menos de 5 

anos estava associado a uma menor probabilidade de desnutrição ou risco (OR= 0.367; 

95% IC:0.191-0.705). 

A prevalência de IA encontrada foi de 70% (34.7% Ligeira, 28.8% moderada e 6.5% 

severa).  

Os idosos inseguros tinham em média maiores consumos de açúcar e compotas e carnes 

curadas que os seguros. Nestes, o consumo de queijo era superior. O consumo de 

produtos de pastelaria, produtos com açúcar e chocolates não foi significativamente 

diferente entre seguros e inseguros. 

Quando comparados com os idosos seguros, os participantes que foram para o CD por 

falta de dinheiro (OR= 5.957; 95% IC: 2.278-15.574) e suspenderam a medicação por 

falta de capacidade económica (OR= 5.921; 95% IC: 2.555-13.720) apresentaram maior 

probabilidade de ter IA ligeira. Referir convívio como motivo (OR= 0.077; 95% IC: 0.028-

0.212) e ser utente do CD há menos de 5 anos (OR= 0.244; 95% IC: 0.083-0.723) estava 

associado a menor probabilidade de ser ligeiramente inseguro. 

Maior risco social (OR= 1.153; 95% IC:1.002-1.327), ter suspendido a medicação 

(OR=1.812; 95% IC:1.011-3.246), não indicar solidão como motivo para a frequência do 

CD (OR= 0.443; 95% IC: 0.228-0.861) são preditores do risco de IA moderada ou severa, 

comparativamente à IA ligeira. 

Os idosos com hipercolesterolemia (OR= 3.592; 95% IC: 1.313-9.825), que tiveram pelo 

menos um episódio de EAM (OR= 5.153; 95% IC: 1.057-25.127), que não eram 

diabéticos (OR= 0.160; 95% IC: 0.056-0.455), que suspenderam a toma de medicação 
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(OR= 12.479; 95% IC: 4.729-32.929), que indicaram falta de dinheiro (OR= 19.262; 95% 

IC: 5.344-69.425) e aqueles que não indicaram convívio (OR= 0.093; 95% IC:0.029-

0.296) para frequentar o CD tinham maior probabilidade de serem moderada ou 

severamente inseguros em comparação com os idosos seguros. 

Os resultados do presente trabalho sustentam o facto de que a IA, o IMC e o estado 

nutricional do idoso utente de CD têm uma etiologia multifactorial, com uma componente 

fortemente socioeconómica e relacionada a circunstâncias de saúde e de utilização do 

CD. Assim, torna-se importante intervir precocemente nas várias vertentes, de modo a 

contribuir para o aumento da segurança alimentar numa população naturalmente mais 

vulnerável à insegurança, as pessoas idosas. 

Palavras- chave: geriatria, insegurança alimentar, desnutrição, risco social, idosos, 

antropometria 
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Abstract 

 

Age is the greatest predictor of morbidity and mortality. In fact, the elderly are more 

susceptible to illness and disability than individuals of other age groups, who in turn can 

condition food and access to food and jeopardize food security. As nutrition is one of the 

most important factors for a healthy aging, Food Insecurity (FI) is a serious public health 

problem, especially in the current context of severe population aging. As with the health 

characteristics of the elderly, the FI phenomenon is also different in this population. In 

fact, in people of this age group, this scourge is not only the result of restrictions on 

financial resources. Functional impairment, gender, lack of housing, social isolation, 

financial vulnerability, and poor health have statistically significant associations with AI. 

The objectives of this study were to evaluate the prevalence of FI in elderly users of the 

Senior Center (SC) in Lisbon and to determine whether it is a risk factor for their nutritional 

status. It was also intended to characterize the elderly and to know the reasons why they 

chose to enter the SC, to evaluate their nutritional status through various anthropometric 

indicators (weight, height, body mass index- BMI, mid upper arm - MUAC, waist -WC and 

calf - CC circumferences) and MNA, comparing and relating the anthropometric evaluation 

between themselves and with the MNA, and to identify determining factors (predictors and 

protectors) associated with nutritional status, BMI and FI. Methodologically, a literature 

review was carried out and a cross-sectional study was performed.  Data were collected 

through face to face interviews in SC facilities, as well as anthropometric data 

measurement, in accordance with ISAK procedures. 

Mini Mental State Examination (MMSE) was applied to assess cognitive function. Sex, 

age, education, marital status, ownership of the house, living with whom, social relations 

with children, family and neighbors, the reasons, services and time of usufruct of the CD 

and the monthly income were registered. 

In order to evaluate social risk, the Gijon Socio-Family Situation Assessment Scale was 

used and the Food Insecurity Experience Scale (FIES) was used to evaluate the situation 

of FI. The Food Frequency Questionnaire (FFQ) was also partially applied to know 

specific food consumption habits, namely sugar and jams, pastries, sugary products, 

chocolates, cured meats and cheeses. 

Non-communicable chronic non-communicable diseases (CNCD), daily intake of 

medication and/or supplementation, smoking and alcoholic/ethylic habits and self-
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perception of health status (assessed by a Likert scale ranged very good to very poor) 

were surveyed.  

Stature and weight were evaluated according to standardized methodology and BMI was 

calculated. Triceps skinfold thickness (TST) was evaluated by a lipocalibrator (Holtain 

Tanner Skinfold Caliper, with a precision of 0.2 mm), and the circumferences (mid upper 

arm, calf and waist) with an extensible tape measure, and the cardiovascular risk was 

according to the waist circumference. The evaluation of the nutritional status was 

performed by MNA (long form) and other anthropometric parameters (WC, TST and Mid 

Arm Muscle Circumference – MAMC). 

The sample consisted of 337 elderly individuals, with a mean age of 78.35 between 66 

and 99 years, mostly female (62.3%). Most of the elderly enjoyed the CD for lack of 

money, loneliness and socialization. Almost half of the elderly (45.4%) were attending CD 

between one and four years, and one in ten (10.4%) had been attending CD for more than 

10 years. More than one third of the attendees (34.7%) presented high social risk. 

The prevalence of multimorbidity in the sample was high (96.4%), with hypertension 

representing the most prevalent pathology (73.9%) and almost all the elderly taking daily 

medication.  

Regarding the WC-based cardiovascular risk, 30.6% of the sample was at high risk and 

46.0% very high. One in 10 elderly people (11%) had a MUAC lower than 26 cm and 6.8% 

of the elderly had a CC less than 31 cm, therefore they presented loss of muscle mass. 

The results from concordance analysis between MNA and BMI, CC, MUAC, MAMC and 

TST and also between BMI and CC, MUAC, MAMC, TST and WC/height index revealed 

that although statistically significant, they were clinical weak, as the assessed methods 

weren’t correspondent, but complementary and should be integrated in the evaluation that 

health professionals perform. 

According to BMI (Hajjar), most participants were eutrophic (40.1%), more than one third 

(38.1%) were obese and more than one fifth (21.7%) were malnourished. It was found that 

the obese had on average greater consumption of pastry products, sugar and jam, 

chocolate, cured meats and cheeses. 

Being older (OR = 1,061, 95% CI: 1.004-1.120), female (OR = 3.399; 95% CI: 1.639-

7.048), non-hypertensive patients (OR = 0.379; 95% CI: 0.190-0.756), non-diabetics (OR 

= 0.340; 95% CI 0.144-0.802), unable to cook (OR = 4.538, 95% CI: 1.323-15.563), who 

had or had coronary heart disease or angina pectoris (OR=3.250; 95% CI: 1.318-8.017) 
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and were attending SC for more than 5 years (OR = 0.258, 95% CI: 0.100-0.670) were 

more likely to be undernourished.  

Were more likely to be obese, elders who were female (OR = 3.877; 95% CI: 2.087-

7.201), who consumed alcohol (OR = 3.472; 95% CI: 1.576-7.646), who had hypertension 

(OR = 6.200; 95% CI: 2.778-13.836) and were CD attendees for 5 years or more (OR = 

2.281; 95% CI: 1.065-4.887). 

Of the sample studied, 4.7% were malnourished and the elderly at risk of malnutrition 

represented 40.7% of the participants. More than a half (54.6%) had a normal nutritional 

status, according to the MNA. 

Being older (OR = 1045, 95% CI: 1.003-1.089), a poorer self-perception of health status 

(OR = 3.395, 95% CI: 1.182-9.746), depression (OR = 5.138, 95% CI: 9.201) and 

absence of respiratory problems (OR = 0.477; 95% CI: 0.246-0.925) were predictors of 

malnutrition or risk in this sample. Being a CD attendee for less than 5 years was 

associated with a lower probability of malnutrition or risk (OR = 0.367; 95% CI: 0.191-

0.705). 

The prevalence of FI found was 70% (34.7% mild, 28.8% moderate and 6.5% severe). 

Insecure older people had on average higher intakes of sugar and jams and cured meats 

than secure. Among these the consumption of cheese was superior. Consumption of 

pastry products, sugar products and chocolates was not significantly different between 

secure and insecure. 

Participants who attended CD due to lack of money (OR = 5.957, 95% CI: 2.278-15.574), 

who reported medication nonadherence for economic constrains (OR = 5.921, 95% CI: 

2.555 -13.720) were more likely to have mild FI. To refer socialization as a motive for SC 

attendance (OR = 0.077; 95% CI: 0.028-0.212) and to be a CD attendee for less than 5 

years (OR = 0.244; 95% CI: 0.083-0.723) was associated with a lower odds of being mild 

insecure. 

Higher social risk (OR = 1.153, 95% CI: 1.002-1.327), medication non-adherence for 

economic constrains (OR = 1.812, 95% CI: 1.011-3.246), did not indicate loneliness as a 

reason for CD attendance (OR = 0.443; 95% CI: 0.228-0.861) were predictors of the risk 

of moderate or severe FI compared to mild FI. 

The elderly with hypercholesterolemia (OR = 3.592; 95% CI: 1.313-9.825), who had at 

least one episode of myocardial infarction (OR = 5.153; 95% CI: 1.057-25.127), who were 

not diabetic (OR = 0.160; 95 (OR = 12.479; 95% CI: 4.729-32.929), which indicated lack 

of money (OR = 19.262; 95% CI: 5.344-69.425) and those who did not (OR = 0.093; 95% 
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CI: 0.029-0.296) to attend CD were more likely to be moderately or severely unsafe 

compared to the secure elderly. 

The results of the present study support the fact that FI, BMI and the nutritional status of 

the elderly attending CD have a multifactorial etiology, with a strongly socioeconomic 

component and related to their health conditions and CD attendance. Therefore, it is 

important to intervene early in the various aspects in order to contribute for the increasing 

of food security in a population that is naturally more vulnerable to FI, the older persons. 

Keywords: geriatrics, food insecurity, malnutrition, social risk, elderly, anthropometry. 
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Introdução 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, prevê que "Toda a pessoa tem 

direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-

estar, principalmente quanto à alimentação". Assim, a alimentação configura um dos 

direitos básicos do Homem e inerente à dignidade. Numa sociedade mutável, as 

desigualdades sociais são cada vez mais visíveis, com repercussões no que respeita à 

saúde dos cidadãos, em particular no grupo populacional que atualmente se encontra em 

maior crescimento - os idosos. De facto, o aumento da esperança média de vida e o 

consequente crescente número de pessoas idosas tem colocado o envelhecimento na 

orla da discussão, pois daqui emergem novas e desafiadoras necessidades no contexto 

dos cuidados de saúde e de apoio social, evidenciando-se carências várias, as quais 

exigem respostas eficazes e diversificadas, que se tornam imprescindíveis em 

sociedades com profundas desigualdades sociais, como Portugal. 

Dados nacionais apontam para que 18.0% dos habitantes se encontram em risco de 

pobreza (Vieira, Gregório, Cervato-Mancuso, & Graça, 2013) - flagelo que afecta 

profundamente a população idosa. De facto, os rendimentos baixos têm consequências 

incontestáveis nas condições de acesso aos alimentos, comprometendo grandemente a 

auto-suficiência alimentar e deste modo a garantia de Segurança Alimentar (food 

security). Estando a alimentação directamente relacionada com a saúde, a segurança 

alimentar assume uma importância extrema. Por definição, a Segurança Alimentar é 

“uma situação que existe quando todas as pessoas, em qualquer momento, têm acesso 

físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e nutricionalmente adequados, 

que permitem satisfazer as suas necessidades nutricionais e as preferências alimentares 

para uma vida activa e saudável”. Por contradição a esta definição, a Insegurança 

Alimentar afecta a saúde e a qualidade de vida (QdV), manifestando-se no estado 

nutricional (Jung Sun Lee & Frongillo, 2001b). Contrariamente às pessoas de faixas 

etárias mais jovens, um maior conjunto de factores está interligado tanto ao estado 

nutricional, como ao estado de saúde dos idosos, como a IA (Lee & Frongillo, 2001b), a 

qual pode afectar a saúde, a QdV e o estado nutricional negativamente (Lee & Frongillo, 

2001a), podendo ter repercussões mais significativas nos idosos, uma vez que são um 

grupo com grande necessidade de serviços de saúde (Simsek et al., 2013) e os grandes 

utilizadores de equipamentos de suporte social, como os Centros de Dia (CD).  

Não obstante a alimentação ser entendida como um direito fundamental (Silva, 

Kernkamp, & Bennemann, 2013), muitos idosos que vivem em Lisboa passam fome, 
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sobrevivendo “apenas com sopa, bolachas e pouco mais” (Marrana, Ferreira, & 

Intergerações, 2014).  

Evidenciando-se uma vez mais o facto de Lisboa ser, em conjunto com o Algarve, uma 

das duas regiões geográficas de Portugal com maior IA (M. J. Gregório et al., 2017). É no 

seguimento deste contexto que surgiu a presente investigação, a qual pretendeu abordar 

a problemática da insegurança alimentar e compreender a dinâmica destes indivíduos 

idosos e as circunstâncias que os conduzem aos CD.  

Na primeira parte do trabalho pretendeu-se contextualizar e fundamentar teoricamente a 

temática em análise.  

Na segunda parte apresenta-se a Metodologia de Investigação, na qual são definidos os 

objetivos que se pretendem alcançar, a população em estudo, bem como todos os 

instrumentos a utilizar na realização da mesma. 

Posteriormente, apresentam-se os Resultados da investigação com base nos objetivos 

delimitados e a sua respectiva Discussão. 

Por fim teceu-se um conjunto de Considerações Finais/conclusões, com a convicção de 

que, apesar da complexidade do assunto tratado, este é de extrema importância para um 

melhor conhecimento desta realidade, numa capital europeia como é Lisboa e, assim, 

contribuir para direccionar de forma eficaz, numa perspectiva preventiva e interventiva, 

programas junto da população idosa.  
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Capítulo 1 - A alimentação como direito 

 

1.1 Envelhecimento Populacional 

 

O envelhecimento populacional é hoje um fenómeno universal, na medida em que a 

população idosa tem vindo a aumentar rapidamente por todo o mundo (Bloom et al., 

2015; Kuczmarski, Kuczmarski, & Najjar, 2000). Actualmente apenas o Japão apresenta 

dados populacionais que referem que mais de 30% são idosos, contudo, segundo o 

Relatório Mundial do Envelhecimento e Saúde da OMS (WHO, 2015), prevê-se que 

muitos outros países irão igualar-se ao Japão dentro de anos, incluindo a maioria dos 

países Europeus (Figuras 1 e 2).  

 

Figura 1 - Proporção de população com 60 ou mais anos, por país em 2015 (WHO, 2015). 

 

Figura 2 - Proporção de população com 60 ou mais anos, projecções para 2050 (WHO, 2015). 
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Em quase todos os países, a proporção de pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos tem aumentado mais rapidamente do que qualquer outro grupo populacional, em 

resultado combinado do aumento da esperança média de vida e do decréscimo nas taxas 

de fertilidade (Rechel et al., 2013). Este envelhecimento populacional pode ser encarado 

como um sucesso na história das políticas de saúde pública e do desenvolvimento 

sociodemográfico, mas também é um desafio societal de adaptação de políticas e 

programas mais focados na identificação de estratégias com o intuito de melhorar a QdV, 

e maximizar o estado de saúde e a capacidade funcional dos indivíduos deste grupo 

etário, bem como a sua participação social e segurança (Hong & Kim, 2014; WHO, 2015). 

Concretamente em Portugal, segundo o relatório World Population Propects: The 2017 

Revision das Nações Unidas, os idosos representavam, no ano de 2017, 28% do total da 

população portuguesa (United Nations, 2017). Entre 2009 e 2014, a percentagem de 

idosos aumentou de 18,3% para 20.3%, sendo o aumento da proporção de idosos 

transversal a todas as regiões do país (INE (Instituto Nacional de Estatística), 2016).No 

ano de 2015, Portugal era o 5º país que proporcionalmente apresentava maior número de 

pessoas idosas, prevendo-se que em 2030 transite para o 3º lugar a nível mundial 

(United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015).  

As tendências demográficas atuais têm implicações profundas ao nível social, da saúde e 

do bem-estar das populações, expondo as desigualdades sociais em saúde. De acordo 

com o relatório intitulado “Saúde- Procuram-se novos caminhos” Relatório de Primavera 

(OPSS, 2016), Portugal é um dos países mais desiguais da Europa em termos de 

rendimento. No mesmo sentido, o risco de pobreza ou de exclusão social é também 

elevado. Um outro elemento são os anos vividos em profunda recessão económica e de 

cortes orçamentais em diversas áreas, incluindo a saúde, a educação e a segurança 

social. Por conseguinte, existe evidência prévia de que as desigualdades sociais em 

saúde em Portugal são historicamente superiores a outros países e encontram-se 

intimamente associadas a fatores socioeconómicos, como a idade avançada. Aqui, inclui-

se o acesso à alimentação.  

A alimentação é essencial à vida, à promoção da saúde e à prevenção de doenças 

(Benarroz, Faillace, & Barbosa, 2009; Silva et al., 2013) (Majowicz et al., 2016). Contribui 

para o bem-estar fisiológico, mas também quando, como e o que se come contribui para 

a QdV social, cultural e psicológica. De muitas maneiras, a alimentação define o ser 

humano. Existe portanto, uma intersecção da alimentação com a cultura e com o 

individuo (Barr & Schumacher, 2003). De facto, a alimentação tem profundo significado 

emocional e social para a pessoa idosa e sua família (Van Der Riet, Higgins, Good, & 
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Sneesby, 2009), mais que não seja pela natureza simbólica do alimento (Benarroz et al., 

2009), com todas as representações e memórias associadas (Del Rio et al., 2012; 

Locher, Yoels, Maurer, & van Ells, 2005). A alimentação reflecte a condição 

socioeconómica, a idade e o género, no fundo retrata a identidade de povos, e em 

particular do indivíduo, uma vez que expressa e projecta a essência da pessoa. O 

significado emocional atribuído à alimentação vai sofrendo alterações conforme a faixa 

etária e inclui o conforto, a segurança e recompensa (Hughes & Neal, 2000). Exemplos 

concretos são as celebrações culturais ou religiosas como aniversários e casamentos, 

nos quais a alimentação assume uma grande importância. 

 

 

1.2 A Alimentação enquanto direito humano 

 

Poderia pensar-se que o mundo tem recursos e alimentos suficientes para a sua 

população. Contudo, ainda existem povos que enfrentam problemas relacionados com a 

fome e com a IA, mesmo em países ricos (Gorton, Bullen, & Mhurchu, 2010). De facto, a 

fome tem acompanhado a humanidade ao longo dos tempos, fazendo-se presente numa 

actualidade marcada pela opulência e associa-se à pobreza e a desigualdades sociais, 

que por sua vez contribuem em muito para a saúde e bem-estar, particularmente para o 

estado nutricional (WHO - Regional Committee for Europe, 2014). Apesar dos progressos 

consideráveis ao longo do tempo no que diz respeito ao aumento da produção alimentar, 

perto de 795 milhões de pessoas apresentam IA (FAO, IFAD, & WFP, 2015), a qual 

continua a ser uma preocupação urgente para os decisores políticos em todo o mundo 

(McFadden & Stefanou, 2016; Pérez-Escamilla, Shamah-Levy, & Candel, 2017).  

 

A alimentação é sem dúvida uma exigência básica à sobrevivência e à manutenção da 

saúde, e está, por conseguinte, intimamente ligada à dignidade e à condição humana 

(Comitê de Direitos Econômicos, 1999), instituído no artigo 1.º da Constituição da 

República Portuguesa (CRP). Este princípio de igualdade da dignidade dos seres 

humanos é o alicerce de uma verdadeira justiça social, principalmente no que respeita à 

distribuição de recursos. Os direitos à vida, à alimentação e aos cuidados básicos de 

saúde não implicam que as pessoas sejam todas iguais, mas implicam que lhes seja 

garantido um mínimo de condições sociais que promovam a dignidade da pessoa 

humana, a qual se consubstancia por um conjunto de princípios inerentes aos 
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documentos de validade internacional no âmbito dos direitos fundamentais (Nunes & 

Pereira de Melo, 2011). 

Segundo o Human Rights Council, o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) é 

o “direito a ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente, quer através de 

aquisições alimentares ou financeiras, quantitativa e qualitativamente, adequadas e 

suficientes, de acordo com as tradições culturais do povo e que garanta um bom estado 

físico e mental, individual e coletivo, vida plena, digna e livre de medo” (OHCHR, 2014). 

Em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a qual 

consagrou internacionalmente os direitos fundamentais de que são titulares sem qualquer 

tipo de discriminação, todos os homens e mulheres, caracterizando-se por (Pinto, 2008): 

 Universalidade: os Direitos Humanos deverão ser respeitados e são 

independentes de fronteiras e leis nacionais, da nacionalidade, sexo, raça, credo 

ou convicção política, religiosa ou filosófica dos indivíduos; 

 Indivisibilidade: o desrespeito por um dos direitos constitui a violação dos demais 

direitos; 

 Interdependência: os direitos estão interligados entre si e encontram-se 

vinculados uns aos outros; 

 Inviolabilidade: os Direitos Humanos não podem ser desrespeitados quer por 

determinações infra-constitucionais ou por actos das autoridades públicas, sob 

pena de haver lugar a responsabilização civil ou administrativa; 

 Inalienabilidade: os direitos são intransferíveis, ou seja, não são passíveis de 

serem transferidos de uma pessoa para outra; 

No que diz respeito à alimentação, enquanto direito fundamental do ser humano, esta 

está consagrada no artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, 

pode dizer-se que a IA surge como uma consequência da não - realização do direito à 

alimentação (Pinto, 2013).  

 

No ano de 1966, a ONU adoptou o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais 

e Culturais (PIDESC), que em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (PIDCP) inclui os principais compromissos que decorrem da DUDH, com o 

objectivo de vincular juridicamente os direitos humanos, permitindo a responsabilização 

internacional dos Estados Nacionais em situações de violação dos mesmos. Em Portugal, 

a assinatura do PIDESC está datada de 7 de Outubro de 1976 e entrou em vigor na 

ordem jurídica portuguesa a 31 de Outubro de 1978. O PIDESC reconhece a alimentação 
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como um direito no artigo 11º. O mesmo artigo refere ainda que todos os estados-

membros do pacto reconhecem o direito fundamental de todas as pessoas a estarem 

sem fome, devendo para o efeito adoptar estratégias e medidas de forma a melhorar os 

métodos de produção, de conservação e de distribuição dos produtos alimentares e para 

assegurar uma distribuição equitativa dos recursos alimentares mundiais em face das 

necessidades. 

O DHAA é reconhecido em diversos documentos internacionais, mas é no PIDESC que 

se encontra tratado mais profusamente. 

Em 1999, o Comité de Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CDESC) da ONU, 

entidade responsável pela supervisão e monitorização da protecção dos direitos acima 

descritos, aprova o Comentário Geral nº 12 (CG12), com o objectivo de esclarecer o 

conteúdo do Artigo 11º do PIDESC, conducente à formulação de uma definição mais 

clara e pormenorizada dos direitos relativos à alimentação. Assim e segundo o 

documento, o direito à alimentação adequada realiza-se quando cada homem, mulher e 

criança, sozinho ou em conjunto, tem acesso físico e económico, ininterruptamente, à 

alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção. 

 

O conceito de DHAA apresenta duas dimensões indissociáveis: a garantia de que todas 

as pessoas têm o direito a estarem livres de fome e de desnutrição e o direito a uma 

alimentação adequada a todos os seres humanos (Pinto, 2008). Uma vez que são 

inseparáveis, uma dimensão não pode ser garantida sem a realização da outra. 

 

A adequação e a sustentabilidade do acesso e da disponibilidade de alimentos são de 

extrema importância para o Comité, pois de facto devem ser considerados os diversos 

factores que determinam se os alimentos ou as dietas específicas de cada nação podem 

ser consideradas mais apropriadas, num conjunto específico de circunstâncias. Já o 

conceito de sustentabilidade, inerente à de alimentação adequada e à segurança 

alimentar, alerta para a disponibilidade quantitativa e qualitativa de alimentos, para a 

geração actual, bem como para as gerações futuras. Em bom rigor, a adequação sofre a 

influência das condições sociais, económicas, culturais, climáticas e ecológicas, e a 

sustentabilidade engloba a ideia/noção de disponibilidade e acessibilidade ao alimento a 

longo prazo.   

No essencial, o Comité considera que o DHAA consiste na disponibilidade alimentar em 

quantidade e qualidade suficientes para a satisfação das necessidades nutricionais das 

populações, livre de substâncias contaminantes e de más condições higio-sanitárias, em 

simbiose com a aceitabilidade cultural, e também na acessibilidade económica e física, 

com todos os custos financeiros, pessoais e familiares, associados à aquisição de 
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géneros alimentícios, de forma sustentável, sem interferência com a fruição de outros 

direitos humanos. Daí que este direito não deva ser interpretado num sentido estrito, 

equacionado somente como “um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros nutrientes 

específicos”. 

Outro conceito que não pode nunca ser desvinculado é a disponibilidade, que se prende 

com as alternativas que o indivíduo tem de se alimentar directamente da terra produtiva 

ou de outros recursos naturais, ou através de sistemas de distribuição eficientes, 

processamento e venda, que permitam o transporte dos alimentos desde a sua origem 

até ao consumidor final, de acordo com a necessidade. Os Estados têm a obrigação legal 

de implementar as acções e medidas necessárias, mesmo as de caracter urgente e 

imediato, para diminuir a fome, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 11º do 

PIDESC, inclusivamente em situações de desastres, naturais ou não (Comitê de Direitos 

Econômicos, 1999). 

De facto, o CDESC destaca a existência de obrigações legais por parte do Estado, sendo 

a principal, a adopção de medidas para que se atinja, progressivamente, a total 

realização do DHAA. Concretizando-se certificar que todos os que estão sob a sua 

jurisdição tenham acesso à quantidade mínima e essencial de alimentos, 

nutricionalmente apropriada e segura, por forma a que estejam livres de fome. 

O direito à alimentação adequada impõe três níveis de obrigações aos Estados parte 

(FAO, 2015; Human Rights Committee, 2006): 

 A obrigação de Respeitar demanda que os Estados não podem adoptar nenhuma 

medida que resulte na privação da população ao acesso a alimentos.  

 A obrigação de Proteger significa que os Estados têm de adoptar medidas de 

protecção que assegurem que empresas ou indivíduos não violem esse direito 

privando consequentemente a população de acesso a alimentos.  

 Por fim, a obrigação de Realizar cumpre-se/edifica-se em duas dimensões. Isto é, 

se por um lado o Estado deve envolver-se de forma proactiva em actividades e 

politicas públicas destinadas a fortalecer/reforçar o acesso das pessoas a 

recursos e meios de subsistência, e a utilização dos mesmos, de forma a garantir 

o seu modo de vida, inclusive a sua segurança alimentar, e a utilização destes 

recursos e meios por estas pessoas. Por outro, devem ser garantidas as 

condições para que as populações possam produzir alimentos para autoconsumo 

ou obter alimentos suficientes e de qualidade. (B. Thompson & Cohen, 2012; 

United Nations, Human Rights, & Office of the High Comissioner, 2015).  

Apraz salientar que sempre que um indivíduo ou grupo populacional está impossibilitado 

de usufruir do DHAA através dos recursos à sua disposição, os Estados têm a obrigação 
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de prover este direito directamente. Como já referido, esta obrigação não se extingue em 

situações de desastres naturais ou provocados por outras causas, pelo contrário. 

Na Cimeira Mundial da Alimentação: cinco anos depois (CMA:+5) realizada em Roma, no 

ano de 2002 os chefes de Estado e de governo presentes na Cimeira convidaram a FAO, 

em colaboração com organizações internacionais, ONGs e representantes da sociedade 

civil, a elaborar um conjunto de directrizes de apoio aos Estados, de forma a alcançar a 

realização progressiva do DHAA em cada contexto nacional e consequente consecução 

da segurança alimentar. Em boa verdade, este documento é a primeira iniciativa dos 

governos em interpretar um dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (Pinto, 2013).   

No seguimento, na 127ª Sessão do Conselho da FAO em Novembro de 2004, foram 

aprovadas as Directrizes Voluntárias do Direito à Alimentação1, que não sendo 

obrigações que vinculam juridicamente os Estados (FAO, 2015; Pinto, 2013) constituem 

um conjunto de recomendações para uma orientação prática, fundamentadas nos direitos 

humanos, aos países na implementação da realização progressiva do direito à 

alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional (FAO, 2015). 

Incentivada ao nível da elaboração de estratégias, de programas, de políticas e de leis, a 

implementação destas directrizes é, em primeira instância, da responsabilidade dos 

Estados, embora seja fundamental o contributo de todos os membros da sociedade para 

o sucesso na luta contra a fome. Importa sublinhar que estas directrizes são ainda uma 

importante ferramenta para a sociedade civil exigir responsabilidades aos governos em 

matéria do direito à alimentação (Pinto, 2013). 

Os direitos humanos encontram-se vinculados juridicamente no plano internacional 

através dos documentos referidos anteriormente, bem como através de vários outros 

tratados e normas internacionais. Os Estados encontram-se perante um conjunto de 

obrigações de modo a garantir esses direitos por todos os meios que tiverem ao seu 

alcance. Quando tal não acontece, verificam-se situações de violação de direitos que 

poderão ser objecto de sanções a nível internacional (Pinto, 2013). Assim, a transposição 

dos direitos humanos, especialmente do direito à alimentação para a respectiva 

Constituição e legislação nacional é um facto basilar para garantir a sua efectiva 

realização.  

 

Contrariamente ao que acontece noutros países como o Brasil, em Portugal o direito à 

alimentação não se encontra directamente consagrado na sua Lei Fundamental, a 

Constituição da República Portuguesa (CRP) (Pinto, 2013). O Brasil apresenta um 

                                                           
1
 As Directrizes Voluntárias da FAO (2008) encontram-se no Anexo 1. 
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reconhecimento explícito deste direito na sua Constituição, sendo reconhecido 

directamente enquanto direito social (Artigo 6º), e indirectamente, enquanto componente 

de outros direitos, designadamente os Direitos do Trabalhador (Artigo 7º) e Direitos da 

Criança (Artigo 227º), bem como das provisões do Estado no âmbito da Educação (Artigo 

208º).  

Para além da Constituição, apenas o Brasil (dos PALOP) possui uma lei específica em 

questões de segurança alimentar e direito à alimentação, denominada Lei Orgânica de 

SAN (LOSAN, Lei nº 11.346 de 15 de Setembro de 2006), com a confirmação de que “a 

alimentação adequada é um direito humano fundamental do ser humano, inerente à 

dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na 

Constituição Federal, devendo o poder público adoptar as políticas e acções que se 

façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 

população” (Artigo 2º). Indo mais longe ao afirmar que “é dever do poder público 

respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização 

do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua 

exigibilidade” (Artigo 3º).  

 

O Quadro Constitucional e Legal de cada país dá a conhecer a forma como o direito à 

alimentação é reconhecido (FAO, 2009): 

 Reconhecimento explícito ou directo, como um direito humano em si mesmo, ou 

como parte de um direito humano mais amplo;  

 Reconhecimento implícito através da interpretação de outros direitos humanos; 

 Reconhecimento como princípio ou como uma directriz constitucional. 

 

Na Tabela 1 encontra-se resumido o Reconhecimento do Direito do idoso à Alimentação 

em Portugal.  

No que diz respeito ao quadro constitucional português, apesar de não existir um 

reconhecimento explícito, existem artigos que têm subjacente o reconhecimento do 

direito à alimentação como uma directriz (Artigo 9º -Tarefas Fundamentais do Estado; 

Artigo 81º -Incumbências Prioritárias do Estado). De igual forma, o direito à alimentação 

encontra-se reconhecido implicitamente nos artigos 63º (Segurança Social e 

Solidariedade); Artigo 69º (Infância) e no Artigo 71º (Cidadãos Portadores de Deficiência). 

Acresce que a CRP encerra um artigo especificamente dirigido à população de maior 

idade, sem menção clara e directa à alimentação (Artigo 72.º- Terceira idade). 
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Tabela 1 - Reconhecimento do Direito do idoso à Alimentação em Portugal (adaptado de Pinto, 2013). 

Reconhecimento 

Explícito Implícito Como princípio 

 
 
 

Inexistente 

Artigo 24.º (CRP) 
(Direito à vida) 

1. A vida humana é inviolável. 
 

Artigo 63º (Segurança Social e 
Solidariedade) 

1. Todos têm direito à segurança social. 
3.O sistema de segurança social protege 
os cidadãos na doença, velhice, invalidez, 

viuvez e orfandade, bem como no 
desemprego e em todas as outras 

situações de falta ou diminuição de meios 
de subsistência ou de capacidade para o 

trabalho. 

Artigo 72º (Terceira Idade) 
1. As pessoas idosas têm direito à 

segurança económica e a condições de 
habitação e convívio familiar e comunitário 
que respeitem a sua autonomia pessoal e 

evitem e superem o isolamento ou a 
marginalização social. 

2. A política de terceira idade engloba 
medidas de carácter económico, social e 

cultural tendentes a proporcionar às 
pessoas idosas oportunidades de 

realização pessoal, através de uma 
participação activa na vida da comunidade. 

Artigo 9º 

(Tarefas Fundamentais do 
Estado) 

São tarefas fundamentais do 
Estado: 

d) Promover o bem-estar e a 
qualidade de vida do povo e a 

igualdade real entre os 
portugueses, bem como a 

efectivação dos direitos 
económicos, sociais, culturais e 

ambientais (...) 
 

Artigo 81º 
(Incumbências 

Prioritárias do Estado) 
Incumbe prioritariamente ao 
Estado no âmbito económico 

e social: 
a) Promover o aumento do bem-

estar social e económico e da 
qualidade de vida das pessoas, em 
especial das mais desfavorecidas 

(...) 

 

 

Nesta sequência torna-se relevante a posição das normas de direito internacional 

relativamente ao quadro constitucional vigente em cada país. 

Em alguns países, como Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, a 

Constituição estipula que uma vez assinados e ratificados, os tratados de direito 

internacional assumem um estatuto equivalente à Constituição, podendo ser 

directamente aplicados internamente. Outros países há, que a Constituição é 

hierarquicamente superior em termos legais às normas de direito internacional. 

Relativamente aos direitos das pessoas idosas, os Princípios das Nações Unidas para as 

Pessoas Idosas foram adoptados pela Resolução 46/91 – Aprovada na Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 16 de Dezembro de 1991. O direito dos idosos à alimentação 

surge destacado logo no primeiro princípio, a  Independência, estando plasmado no 

número um do mesmo: 
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1.  Ter acesso à alimentação, à água, à habitação, ao vestuário, à saúde, a apoio familiar 

e comunitário. 

No âmbito do direito civil, em matéria alimentar, a lei prevê a obrigação alimentar 

alicerçada em normas de solidariedade familiar, isto é, a pensão de alimentos (“tudo o 

que é indispensável ao sustento, habitação e vestuário”). O n.º 1 do artigo 2009.º do 

Código Civil refere as pessoas obrigadas a prestar alimentos, sendo que estão 

vinculados à prestação de alimentos, pela seguinte ordem: o cônjuge ou o ex-cônjuge; os 

descendentes; os ascendentes; os irmãos; os tios, não tendo o alimentando mais de 

dezasseis anos de idade. O não-cumprimento está previsto no Código Penal (Artigo 

250.º). Salvaguarda-se, deste modo, o “direito das pessoas idosas a uma existência 

condigna e independente”, consagrado no Artigo 25.º sob a epígrafe “Direitos das 

pessoas idosas” da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (R. Fonseca, 

Gomes, Lobato Faria, & Paula Gil, 2012; União Europeia, 2010; United Nations (ONU), 

2001). 

 

Em Portugal, como se depreende a vulnerabilidade assume uma posição de destaque 

nas sociedades plurais, em especial em razão da idade (R. Fonseca et al., 2012). Mas, 

apesar das profundas desigualdades sociais, e não obstante um reconhecimento da 

necessidade em prestar uma atenção especial à promoção e protecção dos direitos das 

pessoas idosas, em Portugal assiste-se a uma ausência de um estatuto legal próprio do 

idoso na sua realidade jurídica.  
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Capítulo 2 – Evolução e Delimitação conceptual da Segurança Alimentar 

 

2.1 Contextualização histórica – breves notas 

 

O conceito de Segurança Alimentar foi mutável ao longo dos tempos, sofrendo influência 

dos diferentes contextos políticos, económicos e sociais, e as abordagens por parte de 

entidades e organismos internacionais ditaram a sua evolução.  

As primeiras utilizações do termo remontam à I Guerra Mundial. Nesta época (1914-

1918) o termo remetia estritamente para a auto-suficiência alimentar nacional de forma a 

sustentar a população com o objectivo de evitar crises de abastecimento devido a 

questões militares ou políticas., pelo que o plano individual ou familiar não era tido em 

conta (Hirai & Anjos, 2007). 

A partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e com a constituição da ONU em 1945, 

o conceito de segurança alimentar adquire relevo/destaca-se. Em 1943 nos Estados 

Unidos da América, foi realizada a primeira conferência convocada pelas Nações Unidas 

- Conferência de Alimentação de Hot Springs- levando a debate o cenário devastador e 

as necessidades mundiais de reconstrução no período pós- guerra. Este evento marcou o 

envolvimento internacional na problemática da fome. Embora a proposta apresentada 

para garantir mecanismos de ajuda alimentar para que cada país pudesse reorganizar e 

desenvolver a sua produção alimentar de forma soberana não tivesse sido aprovada, 

ficou definida a criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO). Esta organização intergovernamental foi criada em 16 de Outubro de 

1945, da qual Portugal é um dos países membro desde 1 de Setembro de 1946, com três 

principais objectivos: 

- Erradicar a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição;  

- Erradicar a pobreza e fomentar o progresso económico e social para todos;  

- Gerir e utilizar de forma sustentável os recursos naturais, incluindo a terra, a água, o ar, 

o clima e os recursos genéticos, em benefício das gerações presentes e futuras. 

Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o grande aumento da produção de 

alimentos, os problemas e desafios da luta contra a fome mundial permaneciam de difícil 

resolução.  
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A Revolução Verde, isto é, um programa idealizado para aumentar a produção agrícola 

no mundo com recurso intenso a melhorias genéticas de sementes, mecanização e 

modernização do sector agrícola potenciou o aumento da oferta alimentar. A segurança 

alimentar pensava-se, neste momento, estar exclusivamente relacionada à capacidade 

de produção alimentar dos diversos países, ou seja, era uma questão de produção 

insuficiente. Porém, este cenário de aumento de produção agrícola não foi acompanhado 

pela diminuição do flagelo da fome mundial.  

Foi na década de 70 que surgiu o conceito de Food Security aquando da crise alimentar à 

escala global, conceito que até à actualidade tem vindo a sofrer evolução. Nesta altura, 

os stocks mundiais de alimentos experienciam uma diminuição potenciada pelas fortes 

quebras na produção de vários países, dos quais se destacam a União Soviética, Índia, 

China e Austrália, originando subidas abruptas dos preços dos cereais e uma crise 

alimentar à escala mundial, que motivou a realização da I Conferência Mundial de 

Alimentação, promovida pela FAO em 1974 (Hirai & Anjos, 2007). Nesta ficou 

estabelecido que a garantia da segurança alimentar passaria necessariamente por uma 

política de armazenamento e de oferta alimentar, conjunta ao aumento da produção. Por 

outras palavras, não seria só questão de produzir alimentos, mas também seria 

necessário um abastecimento regular, para que as populações tivessem capacidade de 

acesso aos alimentos, nomeadamente em situações de vulnerabilidade social. 

Concretamente nesta Conferência Mundial da Alimentação foi definido pela primeira vez 

o termo SA como:  

Disponibilidade permanente de adequado abastecimento mundial de géneros alimentícios 

básicos para manter uma expansão regular do consumo alimentar e compensar as 

flutuações da produção e preços. 

A atenção estava centrada nos problemas de abastecimento, na disponibilidade de 

alimentos e na estabilidade dos preços da alimentação básica, quer a nível nacional, quer 

a nível internacional. A partir dos anos 80, as medidas implementadas levaram a um 

excedente de produção e ao aumento dos stocks de forma significativa. Contudo, a fome 

persistiu, colocando a temática uma vez mais na ordem do dia/em discussão. A questão 

da segurança alimentar começava a ser encarada também como um problema de 

garantia de acesso da população aos alimentos.  

Em 1983, a FAO expande a definição de SA, com a análise focada no acesso ao 

alimento, obtendo uma definição baseada no equilíbrio entre a procura e o 

abastecimento: … assegurar que todas as pessoas tenham permanente acesso físico e 

económico aos alimentos básicos de que necessitam (FAO, 2006). Poucos anos depois, 
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em 1986, com influência do Banco Mundial, a definição foi actualizada: … acesso 

permanente de todas as pessoas a alimentos suficientes para uma vida activa e 

saudável. 

É, então, introduzida a distinção entre IA crónica associada com problemas de pobreza 

contínua e a IA transitória, que envolve períodos de intensa pressão causada por 

desastres naturais, colapsos económicos ou conflitos (FAO, 2006; Ihab, Rohana, & 

Manan, 2015). 

 

Em 1989, na XII Conferencia Mundial, a FAO propôs que o objectivo final da Segurança 

Alimentar Mundial fosse “assegurar que todas as pessoas tenham, em todo momento, 

acesso físico e económico aos alimentos básicos de que necessitam (...) a segurança 

alimentar deve ter três propósitos específicos: assegurar a produção alimentar adequada; 

conseguir a máxima estabilidade no fluxo de tais alimentos e garantir o acesso aos 

alimentos disponíveis por parte dos que os necessitam (Almeida Filho, Belik, Ortega, & 

Couto, 2007). 

 

Mais tarde, em 1996, decorreu em Roma uma nova Conferência Mundial da Alimentação, 

a qual se revelou de suma importância, ao reafirmar o direito de todos os cidadãos ao 

acesso a alimentos seguros e nutritivos. Chefes de Estado e membros de Governo 

comprometeram-se a, em conjunto, realizar esforços e definirem planos de acção para 

promover a segurança alimentar a vários níveis (individual, familiar, nacional, regional e 

mundial), com o objectivo comum de uma redução imediata para metade o número de 

pessoas desnutridas e erradicar a fome até ao ano de 2015. Deste debate, surgiu a 

Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial e o Plano de acção da 

Cúpula Mundial da Alimentação (CMA) que estabeleciam as diversas directrizes de 

acção. De acordo com o documento existiria SA quando:  

… as pessoas têm, a todo o momento, acesso físico e económico a alimentos seguros, 

nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências 

alimentar, a fim de levarem uma vida activa e sã (FAO, 1996). 

 

Na mesma Conferência reconhece-se que a pobreza é de facto a maior causa de IA, pelo 

que os Governos signatários em colaboração com a sociedade civil deveriam 

comprometer-se e promover esforços conjuntos na implementação de políticas públicas 

dirigidas a “erradicar a pobreza e a desigualdade, melhorar o acesso físico e económico 

de todos, e a todo o momento, a alimentos suficientes, nutricionalmente adequados e 

seguros, assim como à sua utilização eficiente”, sem nunca esquecer a Garantia de um 

ambiente político, social e económico propício, destinado a criar as melhores condições 
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para erradicar a pobreza e para uma paz duradoura, baseada numa participação plena e 

igualitária de homens e mulheres, que favoreça ao máximo a realização de uma 

segurança alimentar sustentável para todos. 

Portanto, na década de 1990, a definição passou a incorporar o conceito de alimentos 

seguros para consumo, ou seja, não contaminados biológica ou quimicamente, de forma 

a não causar prejuízos ao seu consumidor. Desta forma, a componente Safety é incluída 

em conjunto com uma componente nutricional: … acesso a géneros alimentícios 

suficientes, seguros e nutritivos para satisfazerem as necessidades nutricionais e 

preferências alimentares para uma vida activa e saudável.  

 

Conhecida como uma das maiores reuniões de líderes mundiais da história, a Cimeira do 

Milénio pelas Nações Unidas em 2000 contou com a presença de 147 chefes de estado e 

de governo, que em conjunto adoptaram os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM), sendo o primeiro ODM erradicar a “pobreza extrema e a fome”. Apenas em 2001, 

o elemento social é incorporado como parte integrante do conceito apresentado pela 

FAO, definição esta que se constitui como a actual. Estava, portanto, reconhecida e 

reforçada a natureza multidimensional do conceito de SA (FAO, 2006). 

Em 2002, realizou-se uma vez mais em Roma, a Cimeira Mundial da Alimentação: cinco 

anos depois (conhecida como CMA:+5), com o intuito de avaliar os progressos no 

combate à fome. No entanto, verificou-se que os resultados ficavam muito aquém das 

expectativas, pelo que existe a responsabilidade em reforçar a capacidade dos países em 

assegurar que cada criança, mulher e homem tenham direito à alimentação adequada de 

forma regular, não sendo apenas um imperativo moral, também significa a realização de 

um direito humano fundamental (Almeida Filho et al., 2007).  
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2.2 Conceito 

 

A IA e a fome são elementos opostos ao desenvolvimento sustentável, à redução da 

pobreza, à equidade e à concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM). Por definição, Segurança Alimentar consiste numa “situação que existe quando 

todas as pessoas, em qualquer momento, têm acesso físico, social e económico a 

alimentos suficientes, seguros e nutricionalmente adequados, que permitam satisfazer as 

suas necessidades nutricionais e as preferências alimentares para uma vida activa e 

saudável”. A IA afecta a saúde e a Qualidade de Vida (QdV2), manifestando-se no estado 

nutricional do indivíduo (Jung Sun Lee & Frongillo, 2001b). Assim, da definição 

apresentada identificam-se quatro dimensões principais (FAO, 2008; Warr, 2014): 

 

1) Disponibilidade física dos alimentos relacionada com a oferta alimentar, sendo 

determinada pela produção alimentar, pelo armazenamento e pelas redes de distribuição 

de alimentos; 

2) Acesso físico e económico aos alimentos. Esta dimensão sofre influência de factores 

de ordem socioeconómica, que por sua vez interferem nas condições de acesso aos 

alimentos. O acesso é assegurado quando todos os agregados/famílias e todos os 

indivíduos pertencentes aos mesmos têm recursos suficientes para obter uma 

alimentação apropriada para si próprios, seja através da produção, compra ou donativos.  

3) Adequação nutricional, a qual é essencial para o bom estado nutricional e 

consequentemente para a saúde do indivíduo. Refere-se à utilização apropriada da 

alimentação e inclui a existência de um correcto processamento alimentar e práticas de 

armazenamento de stocks, bem como ao conhecimento e aplicação da nutrição em 

conjunto com os serviços de saúde e saneamento (Coates, 2004; FAO, 2000b).  

                                                           
2 A Organização Mundial de Saúde

2
 (OMS), a qual define a Qualidade de Vida (QdV) como a 

perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto de cultura e sistema de valores nos quais 

está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Trata-se de um 

conceito amplo que incorpora de uma forma complexa, a saúde física do indivíduo, o estado psicológico, o 

nível de independência, as relações sociais, as crenças pessoais, e a relação com aspetos salientes do 

ambiente em que vive. Disponível em: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ (consultado em 4 de 

janeiro de 2012) 
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4) Estabilidade das outras três dimensões, concretizando-se através da disponibilidade 

regular e permanente de acesso a alimentos seguros em quantidades suficientes e 

nutricionalmente adequados ao longo do tempo. Esta dimensão depende da produção 

alimentar, dos mercados e programas públicos e privados, e pode ser fortemente 

afectada pelas condições climáticas, flutuações de preços e por factores políticos e/ou 

económicos (FAO, 2008). É, pois, uma dimensão transversal às anteriores. É importante 

referir que para que um individuo seja considerado seguro, as quatro dimensões 

descritas devem ser asseguradas simultaneamente (Figura 3). 

 

 

 

 

 

De facto, a IA é um fenómeno complexo, que se manifesta pela interacção de uma 

panóplia de factores que assumem diferentes importâncias consoante as regiões, países 

e até grupos sociais, no hiato/período/ época temporal em que se inserem. Estes factores 

podem ser agrupados em quatro categorias representantes das quatros áreas de 

potencial vulnerabilidade, que no contexto de IA refere-se ao conjunto de condições que 

colocam as populações em risco de serem inseguras (FAO, 2000a; Gross, 

Schoeneberger, Pfeifer, & Joachim A., 2000). São elas: a envolvência socioeconómica e 

política, o estado da economia alimentar, os cuidados e a saúde e saneamento. O grau 

de insegurança do próprio indivíduo, dos agregados familiares ou de grupos 

populacionais é assim, determinado pela sua exposição a factores de risco, mas também 

pela sua capacidade e estratégias de coping face a situações perturbadoras (FAO, 

2000a).  

 

2.2.1 A Componente alimentar e a Componente nutricional 

 

Do constructo da Segurança Alimentar realçam-se duas componentes, as quais se 

articulam e se complementam. A componente alimentar diz respeito a todos os processos 

Disponibilidade Acesso Utilização 

Estabilidade 

Figura 3 - As quatro dimensões da Segurança Alimentar. 
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de produção, comercialização e disponibilidade de alimentos. Que se realiza por uma 

permanente e suficiente oferta alimentar face à procura e necessidades, numa 

perspectiva de estabilidade contínua, isto é, permanente, de modo a garantir equidade no 

acesso e que seja sustentável do ponto de vista ecológico, social cultural e económico. 

Por sua vez, a componente nutricional incorpora as relações entre o ser humano e o 

alimento. Refere-se a escolhas saudáveis no que toca à alimentação, à preparação dos 

alimentos com técnicas que preservem o seu valor nutricional, ao consumo adequado e 

saudável (sanitária e nutricional), mas também à sua interacção e relação com a saúde 

do indivíduo. Implica de igual modo a promoção de factores ambientais que interferem na 

saúde e na nutrição e a promoção dos cuidados com a saúde no âmbito da família e da 

comunidade. 

Em suma, as políticas para a garantia da segurança alimentar devem englobar acções 

que contemplem a sua componente alimentar (disponibilidade, produção, 

comercialização e acesso aos alimentos) e a sua componente nutricional (relacionado às 

práticas alimentares e à utilização biológica dos alimentos). Para que tal aconteça, é 

necessário o respeito pela intersectorialidade da mesma e também a mobilização dos 

diferentes sectores da sociedade (agricultura, abastecimento, educação, saúde, 

desenvolvimento e assistência social, trabalho).  

 
 

1.2.2. Duração da Insegurança Alimentar 

Ainda no que concerne à conceptualização, não deve ser menosprezada a questão do 

hiato temporal em que a pessoa experiencia IA (FAO, 2008). A IA crónica, persistente e 

de longa duração, ocorre quando as pessoas são incapazes de obter o mínimo de 

alimentos para satisfazer as suas necessidades nutricionais diárias. Esta situação resulta 

de longos períodos de pobreza que impossibilita a disponibilidade de recursos financeiros 

para adquirir géneros alimentícios. Como o nome indica, a IA transitória tem um carácter 

temporário e pode resultar de uma queda rápida das condições de disponibilidade e de 

acesso a alimentos, potenciada pela variação de preços, pela diminuição da produção 

alimentar doméstica e por menores rendimentos económicos (FAO, 2008).  

Já o conceito de IA sazonal situa-se entre a crónica e a transitória, ou seja, é limitada no 

tempo e ocorre na sequência de eventos conhecidos, pois subsiste um padrão cíclico no 

acesso inadequado a alimentos, muitas vezes associado a períodos de doença, ausência 

de oportunidades de trabalho ou alterações climáticas. 
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1.2.3. Severidade da Insegurança Alimentar 

Aquando da avaliação da IA, não basta apenas verificar a sua existência e a sua 

duração, importa também avaliar a sua gravidade e intensidade do seu impacto na 

segurança alimentar e no estado nutricional do indivíduo Esta informação deverá ditar a 

natureza, urgência e implementação de programas de assistência ao indivíduo ou a 

populações inseguras (FAO, 2008). A IA é um sentimento e uma experiência, que inclui o 

medo de ficar sem alimentos ou sem dinheiro para comprar os géneros alimentícios, ou 

podendo o indivíduo inseguro chegar mesmo a ficar sem alimentos ou sem possibilidade 

económica para os adquirir, falhando refeições e eventualmente experienciar a sensação 

física de fome (Sarlio-Lähteenkorva & Lahelma, 2001; Tingay et al., 2003).  

A preocupação em não ter comida suficiente é frequentemente a primeira experiência de 

IA, seguida da diminuição qualitativa da alimentação. Em último lugar surgem as 

reduções quantitativas de alimentos (Sarlio-Lähteenkorva & Lahelma, 2001), que podem 

culminar efectivamente na experiência física de fome, isto é, sensação desconfortável e 

dolorosa causada pela falta involuntária e recorrente de alimentos (Borch & Kjærnes, 

2016; FAO, 2008). Importa referir que todas as pessoas que passam fome têm IA, mas 

nem todas as pessoas inseguras passam fome (FAO, 2008) A Figura 4 mostra o 

gradiente da severidade da IA, adaptado de Ballard, Kepple, & Cafiero, 2013. 

 

Figura 4 - Gradiente da severidade da Insegurança Alimentar. 

 

1.2.4. Food Safety e Food Security 

 

Actualmente, a definição de SA é internacionalmente reconhecida. Contudo, sendo um 

conceito polissémico, em Portugal, o termo “Segurança Alimentar” é também empregue e 

traduzido para denominar as condições higiossanitárias dos géneros alimentícios (Food 

Safety). Em 2004, a OMS afirmou que estes dois conceitos são por vezes confundidos 

(Robertson et al., 2004). O termo Food Safety diz respeito à garantia de que um alimento 

não será causador de dano ao seu consumidor (Robertson et al., 2004), por meio de 
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perigos físicos (como os vidros, fragmentos de metal ou madeira), perigos biológicos 

(como bactéricas, fungos e parasitas) e compostos químicos como pesticidas e 

desinfectantes, quando o alimento é preparado e/ou consumido consoante o uso 

esperado. Embora conceitos diferentes, motivam confusão por estarem inevitavelmente 

interligados. Em boa verdade, a definição de Food Security apresentada anteriormente 

inclui a valência Food Safety, pois existe o reconhecimento conceptual do acesso e da 

utilização de alimentos seguros e nutritivos.  

No presente trabalho, o termo Segurança Alimentar remete para a definição de Food 

Security. 

 



Ganhão-Arranhado, S|54 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I- Enquadramento Teórico 

Capítulo 3 

  



Ganhão-Arranhado, S|55 
  

Capítulo 3 – A Insegurança Alimentar 

 

3.1. Determinantes da Segurança Alimentar  

 

Tratando-se de um constructo abrangente e de natureza multidimensional, a SA sofre 

influência de diversos factores, os quais interagem entre si de forma complexa. De facto, 

uma variedade de agentes contribuidores podem causar ou mesmo perpetuar a IA 

(Lindberg, Lawrence, Gold, Friel, & Pegram, 2015). As políticas públicas de saúde e de 

apoio e protecção social assumem um lugar de destaque nesta temática, particularmente 

em populações vulneráveis como a população idosa. Dada a natureza diversa dos 

determinantes do estado nutricional das populações e os diferentes níveis sociais (macro, 

meso e micro) nos quais influem, a garantia da SA deverá necessariamente envolver 

aspectos das ciências naturais e das ciências sociais (Figura 5). Considerar o fenómeno 

da IA nos três níveis apresentados permite descortinar as causas básicas e as suas inter-

relações e assim providenciar a identificação de indicadores referentes aos diversos 

determinantes de IA nas diferentes esferas.  

 

 

Figura 5 - Determinantes múltiplos e intersectoriais associados à Segurança Alimentar e que se 

afectam entre si (adaptado de Kepple & Segall-Corrêa, 2011). 
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A implementação de políticas, isto é, um conjunto de acções e estratégias planeadas de 

modo a garantir a oferta e o acesso aos alimentos a toda a população, requer a 

participação e a articulação de entidades do governo e da sociedade civil, nos seus 

diferentes sectores - saúde, educação, agricultura, trabalho, meio ambiente- que 

permitam de forma sustentável e organizada a manutenção da segurança alimentar ao 

longo do tempo. A evidência indica que as políticas devem corresponder totalmente aos 

determinantes sociais de saúde e às múltiplas iniquidades relacionadas com a pobreza, 

género, idade, mobilidade, incapacidade, localização, cultura e estratégias de coping 

(Papan & Clow, 2015). A intersectoridade é um dos princípios primordiais destas 

políticas, pois são as acções coordenadas, conjuntas e articuladas entre as diferentes 

áreas de produção, de comercialização, do controlo da qualidade e do consumo que 

ditam a sua efectividade. O sucesso das mesmas é antagónico à acção isolada do 

Estado e da Sociedade. O crescimento económico é, de igual modo, um factor-chave 

para a redução efectiva da desnutrição e da fome. Contudo, tem de ser inclusiva e 

providenciar oportunidades para melhorar as condições de vida das pessoas mais 

pobres, nomeadamente aumentando a produtividade e rendimentos das famílias dos 

pequenos produtores (FAO, IFAD, & WFP., 2015).  

A produção agro-alimentar deve, assim, ser integrada e considerar também a cultura, os 

aspectos socioeconómicos e ambientais. Em suma, a promoção de uma agricultura 

sustentável de ocupação do espaço agrário, que valorize as culturas alimentares locais e 

regionais e apoie os pequenos e médios produtores de alimentos promove a equidade de 

acesso e a inclusão social, para além de potenciar uma forma mais diversificada da oferta 

alimentar de qualidade à população.  

A equidade afigura-se como uma das premissas básicas de uma política de Segurança 

Alimentar, uma vez que as desigualdades económicas são factores determinantes das 

situações de IA. As dificuldades decorrentes das condições socioeconómicas, 

coexistentes em situações de IA podem comprometer uma alimentação adequada e a 

saúde das populações, em particular dos grupos de maior risco nutricional. As 

repercussões da pobreza e das desigualdades sociais ultrapassam o acesso a uma 

alimentação adequada. A existência de desigualdades sociais e de acesso à saúde 

verificam-se e são características de ordem biológica, social, económica e geográfica 

(Murray, Gakidou, & Frenk, 1999) e que afecta a forma como a população vive e a 

consequente probabilidade de desenvolvimento de doenças intimamente relacionadas 

com os diferentes graus de desfavorecimento a nível social. Estas desigualdades surgem 

devido às circunstâncias em que as populações crescem, vivem, trabalham e 
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envelhecem, bem como devido aos sistemas e políticas implementadas (Burity et al., 

2010).  

As diferenças no estado de saúde dos vários grupos populacionais estão associadas aos 

factores socioeconómicos e aos factores comportamentais como o estilo de vida e o 

acesso a cuidados de saúde (Burity et al., 2010). A pobreza e os baixos níveis de 

escolaridade, com as restrições económicas inerentes, reflectem-se nas dificuldades no 

acesso à alimentação e cuidados de saúde (Burity et al., 2010).  

A IA pode ser causa mas também uma consequência para o aparecimento de doenças 

crónicas e pobreza (Lindberg et al., 2015). Assim, afigura-se importante compreender os 

conceitos e como se relacionam (FAO, 2008), uma vez que são fenómenos intimamente 

relacionados (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pobreza é uma causa de fome e malnutrição e o rendimento é claramente um dos 

determinantes mais importantes da IA e da fome (Rose, 1999). Porém, a pobreza pode 

não ser um indicador muito sensível, uma vez que muitos agregados familiares que não 

se encontram em situação de pobreza são inseguros (Rose, 1999). 

Os determinantes individuais que condicionam a adequação nutricional e o acesso físico 

e económico à alimentação são de uma importância vital para a problemática da IA.  

As redes de apoio social, das quais fazem parte as Instituições de solidariedade social e 

outras entidades responsáveis pelo fornecimento de refeições, como os CD e os Serviços 

de Apoio ao Domicílio (SAD), surgem nesta perspectiva, como importantes promotores 

do direito à alimentação. São equipamentos sociais com múltiplos contributos, pois se por 

Figura 6 - Insegurança Alimentar, pobreza e malnutrição: ciclo 
interdependente. 
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um lado permitem o acesso à alimentação, por outro funcionam como elementos de 

combate ao isolamento social. De igual modo, os Familiares e os Amigos (isto é, a rede 

de apoio informal) representam formas essenciais de garantia da SA, quando o próprio 

não é auto-suficiente. 

As preferências individuais, que condicionam grandemente o comportamento de 

consumo alimentar, expressam-se em diferentes padrões alimentares individuais e/ou 

familiares, os quais resultam da conjugação de formas de preparação e confecção de 

alimentos e das normas e crenças sociais e culturais com as condições socioeconómicas. 

Ainda no que respeita aos determinantes individuais, a literacia em matéria da 

alimentação e da saúde determina o consumo alimentar. 

A malnutrição pode manifestar-se por desnutrição ou por obesidade (Ihab, Rohana, & 

Manan, 2015). A fome e a desnutrição são as formas mais gravosas da manifestação da 

IA (WHO, 2006), particularmente preocupante nos principais grupos de risco: população 

com baixos rendimentos e idosos (Ihab et al., 2015; Pinto, 2008).  

Os factores individuais de cada ser humano, os recursos naturais, os sistemas 

económicos e os factores políticos e ideológicos são reconhecidos como causas básicas 

que dão um contributo significativo para o desenvolvimento da malnutrição (Gross, 

Schoeneberger, & Pfeifer, 2000). O estado nutricional é o resultado da ingestão alimentar 

e do estado de saúde. Um mau estado de saúde pode ser devido parcialmente ao acesso 

insuficiente aos cuidados de saúde, habitação sem condições e condições ambientais, e 

é possivelmente agravado pela malnutrição, a qual predispõe o indivíduo a doenças 

(Esquema 1). 

 

Esquema 1 - Modelo causal entre o estado nutricional e os determinantes ecológicos ao nível dos 

agregados familiares (Adaptado de Gross, Schoeneberger, & Pfeifer, 2000). 
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Com base no esquema que se segue (Esquema 2), as causas imediatas afectam o 

indivíduo, por sua vez as causas intermédias afectam os agregados familiares e a 

comunidade, e por fim as causas básicas afectam a estrutura da sociedade. O acesso 

imediato aos alimentos, o bom estado de saúde e um ambiente salutar podem não ser 

suficientes na garantia de um estado nutricional óptimo. A falta de cuidados de saúde e 

outros serviços apropriados para as famílias e para as comunidades é também um 

elemento necessário para o desenvolvimento da malnutrição. Apraz referir que a 

malnutrição devido a circunstâncias do foro social e a aspectos ambientais (como 

pobreza ou neglicência) tem a sua resolução, embora que lenta, no retomar do consumo 

alimentar variado, equilibrado e completo, e consequente aporte nutricional adequado 

(ASPEN, 2012). 
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Esquema 2 - Modelo de relação entre os fatores causais da malnutrição com os diferentes níveis 

socio-organizacionais (adaptado de Gross, Schoeneberger, & Pfeifer, 2000). 



Ganhão-Arranhado, S|60 
  

Desenvolvido pela UNICEF em 1991, este modelo relaciona os factores causais da 

malnutrição com os diferentes níveis socio-organizacionais. A malnutrição resulta de um 

aporte nutricional inadequado e de um mau estado de saúde, sendo estes dois factores 

causas imediatas de malnutrição- desnutrição ou excesso ponderal/obesidade (Gross, 

Schoeneberger, & Pfeifer, 2000) 

 

Em face do exposto e à guisa de conclusão, a SA é um fenómeno revestido de uma 

grande complexidade, que se manifesta por inúmeras condições com múltiplas causas 

(FAO, IFAD, & WFP., 2015), conforme a Figura 7 evidencia. Constata-se, assim, a 

existência de determinantes intersectoriais em três níveis: nível mundial (macro), a 

comunidade (meso) e familiar e individual (micro), interagindo e afectando-se entre si 

(Kepple & Segall-Corrêa, 2011). Esta dinâmica demonstra que a abordagem ao 

fenómeno da IA não poderá ser menos do que interdisciplinar. 

 

 

Figura 7 - Determinantes da Segurança Alimentar (adaptado de M. J. B. Gregório, 2014). 
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3.2. Fundamentos da avaliação da Insegurança Alimentar 

 

A avaliação da IA permite caracterizar e monitorizar a SA, ajudando a compreender este 

aspecto básico do bem-estar da população e a identificar subgrupos populacionais ou 

regionais que vivem em condições desfavorecidas (Bickel, Nord, Price, Hamilton, & Cook, 

2000). 

Dada a complexidade do constructo, poderá ser necessário um conjunto de instrumentos 

para avaliar e monitorizar as diversas dimensões do conceito (Ballard, Kepple, & Cafiero, 

2013). Cada método gera um tipo diferente de indicador com diferentes desafios para a 

sua aplicação, análise e interpretação. Existem diversos métodos de avaliação do 

fenómeno da IA, cada um com particularidades e uma óptica muito própria, pelo que se 

tornam complementares. Alguns métodos avaliam a IA ao nível populacional, enquanto 

outros dirigem a sua avaliação ao nível do indivíduo ou ao nível do agregado (Galesi, 

Quesada, & Oliveira, 2009). A avaliação de ingestão alimentar, a avaliação antropometria 

e estado de saúde de indivíduos e a aplicação de escalas para avaliar a IA são métodos 

que devem ser frequentemente aplicados às populações, e quanto maior o número de 

ferramentas aplicadas, maior o número de aspectos analisados e por conseguinte, mais 

completa e rigorosa se torna a avaliação e respetiva classificação de possível IA. 

O método de estimativa da quantidade de energia (Kcal/kJ) disponível por habitante de 

um país, baseia-se em alimentos e em pesquisas de orçamentos domésticos, com 

recurso a informações nacionais sobre stocks, produção, importação e exportação e 

desperdício alimentar. Contudo, os países precisam de ter disponíveis dados sobre o 

total de energia (Kcal/kJ) e a população do ano a analisar, a ingestão energética média, o 

coeficiente de variação da ingestão e o valor de referência que estabelece a necessidade 

energética mínima per capita. Este método de baixo custo, permite comparações entre 

países e possibilita a análise das tendências da disponibilidade energética ao longo do 

tempo. Contudo, estas informações podem ser imprecisas. Entre as desvantagens 

encontram-se o facto de não avaliar o acesso aos alimentos ou a qualidade da 

alimentação, bem como coloca enfase no consumo médio energético e não na sua 

distribuição ao longo do dia, classificando como segurança alimentar o consumo 

energético acima das necessidades mínimas. Desta forma, os consumos médios não não 

correspondem ao consumo individual. Portanto e, exemplificando, podem existir 

indivíduos a consumir 3000kcal e indivíduos a ingerir 500kcal e assim assumir-se que o 

consumo energético está acima das necessidades mínimas. Por outro lado, não é 

avaliada a distribuição da energia ao longo do dia, o que torna impossível saber-se se 
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existem períodos do dia em que não há qualquer ingestão energética, ficando esta 

concentrada numa ou em mais refeições possíveis de realizar. Desta forma, apesar de, 

em média a população ser classificada como segura, pode não corresponde à realidade. 

Acresce ainda que não permite identificar grupos vulneráreis à IA (Pérez-Escamilla & 

Segall-Correa, 2008; Segall-Corrêa, 2007).  

As Pesquisas de Orçamentos Domésticos (POD) são também usadas para avaliar a 

ingestão e são baseadas em entrevistas ao nível do domicílio. São recolhidas através de 

um dos membros do agregado familiar informações sobre o rendimento, preços e 

quantidades de alimentos, incluindo os de produção própria. Apontam-se como 

vantagens a possibilidade de realizar avaliações da adequação da energia proveniente 

de alimentos ao nível dos domicílios, da variedade alimentar e dos gastos com a 

alimentação face ao rendimento, o que possibilita identificar os agregados em situação de 

IA. Ao referir-se à ingestão per capita da família exige a motivação e colaboração de cada 

morador para investigar/indicar a sua ingestão de alimentos, o que constitui uma 

limitação deste método. Também a dificuldade em estimar a quantidade de alimento 

consumido fora da casa se afigura como desvantagem. A padronização metodológica 

entre países, o reduzido número de países que o aplicam anualmente, para além do 

elevado custo que a aplicação deste método requer e o investimento em colaboradores 

de diversas áreas, torna difícil a sua aplicação nacional anualmente. Por fim, a conversão 

dos alimentos disponíveis em energia ingerida envolve uma grande margem de erro 

(Pérez-Escamilla & Segall-Correa, 2008). 

A Avaliação do Consumo Dietético Individual (ACDI) constitui mais um método para 

avaliação da IA e permite analisar o consumo alimentar actual, a quantidade e qualidade 

da alimentação e desta forma identificar agregados familiares e indivíduos em risco. Para 

o efeito, podem ser utilizados diferentes métodos para avaliar a ingestão alimentar, tais 

como o questionário de frequência alimentar (QFA), inquérito às 24 horas anteriores ou o 

diário alimentar. Contudo, o sucesso da aplicação destes instrumentos depende da 

memória do entrevistado, e está sujeito à alta variabilidade intrapessoal na ingestão de 

alimentos/nutrientes. De igual modo, a dificuldade para estimar o tamanho das porções, a 

omissão de alimentos, a incerteza dos requerimentos humanos de alguns nutrientes e do 

conteúdo encontrado nas tabelas de composição de alimentos são apontados como 

desvantagens. 

A avaliação antropométrica é importante, uma vez que os dados antropométricos são 

indicadores directos do estado nutricional. Todavia, no que respeita à avaliação da IA, a 

sua intervenção é indirecta e muito limitada na avaliação desta problemática (Galesi et 

al., 2009), uma vez que indivíduos inseguros podem apresentar parâmetros 
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antropométricos dentro da normalidade ou mesmo em situações em que a restrição 

energética não se verifica, a qualidade nutricional da alimentação pode estar 

comprometida (Pérez-Escamilla & Segall-Correa, 2008). 

As medidas antropométricas fornecem informações valiosas sobre o estado nutricional 

dos indivíduos, mas requerem um nível de especialização relativamente sofisticado para 

recolher e analisar os dados obtidos. Devido à complexa relação entre a SA e o baixo 

peso, bem como o excesso de peso, a utilidade das medidas antropométricas como 

indicadores indirectos da segurança alimentar dos agregados familiares é questionável 

(Adams, Grummer-strawn, & Chavez, 2003; E. A. Frongillo, 2003). 

A evolução do conceito da IA levou a importantes avanços no desenvolvimento de 

escalas que avaliam a percepção e a experiência do indivíduo inseguro. 

A US Household Food Insecurity Survey Module (US HFSSM), aplicada anualmente nos 

Estados Unidos desde 1995, serviu de modelo para outras escalas baseadas na 

experiência do próprio em diversos países (Ballard et al., 2013), a qual em conjunto com 

a The Household Food Insecurity Scale e a Caribbean Food Security Scale originou a 

Food Insecurity Experience Scale (FIES). 

A FIES representou uma mudança significativa na abordagem à avaliação da IA 

comparativamente com os tradicionais métodos indirectos, uma vez que representa uma 

avaliação directa da experiência da IA, seja através de determinantes, como a 

disponibilidade alimentar, seja através das consequências, como as medidas 

antropométricas e outros sinais de malnutrição. 

A FIES, desenvolvida pelo projeto Voices of the Hungry (VoH), é uma métrica baseada na 

experiência da gravidade da IA que depende das respostas directas das pessoas, que 

consiste em oito perguntas sobre o acesso das pessoas a alimentos adequados. Difere 

das abordagens tradicionais que avaliam indirectamente esta problemática, como a 

Prevalência da Subnutrição da FAO, as medidas de determinantes da segurança 

alimentar (como a disponibilidade ou a renda dos alimentos) e os resultados potenciais 

(como o estado nutricional), podendo ser usada para complementar dados 

antropométricos e identificar potenciais populações vulneráveis antes que a desnutrição 

se torne manifesta. 

 A presente escala questiona directamente ao participante se teve de comprometer a 

quantidade e qualidade alimentar devido a recursos económicos limitados ou por falta de 

outras fontes de obtenção de alimentos. Cada item refere-se a uma situação específica e 

está associada a um nível de severidade, o que torna possível classificar o indivíduo em 
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seguro, se responder negativamente a todas as questões, ou inseguro. Se identificada a 

insegurança, esta é dividida em IA ligeira, moderada e severa. Inclui desde a 

preocupação de que a comida possa acabar até a vivência de passar um dia todo sem 

comer. Quando não há nenhuma resposta positiva, a família é classificada em situação 

de segurança alimentar e a classificação da IA em diferentes gradientes corresponde a 

patamares diferenciados da soma dos pontos obtidos no questionário.  

A FIES complementa o conjunto existente de indicadores de segurança alimentar. Usado 

em combinação com outras medidas, a FIES tem potencial para contribuir para uma 

compreensão mais abrangente das causas e consequências da IA e para fornecer 

informações para desenvolvimento de políticas e intervenções mais eficazes. Uma vez 

que a FIES é fácil de utilizar para profissionais e instituições de qualquer sector, a sua 

inclusão em diversos tipos de inquéritos pode ajudar a reforçar as ligações entre 

diferentes perspectivas sectoriais, por exemplo, entre agricultura, protecção social, saúde 

e nutrição. 

As escalas de IA baseadas na experiência, como a FIES, representam um método 

simples, de rápida aplicação e menos dispendioso para medir a dimensão do fenómeno 

com base nos dados recolhidos a nível familiar ou individual. Mas não fornecem 

informações específicas sobre o consumo real de alimentos, a qualidade da alimentação 

e os gastos com a mesma, como os inquéritos às despesas das famílias e os inquéritos 

individuais sobre a ingestão de alimentos, mas centram-se mais amplamente nos 

comportamentos de consumo alimentar associados à experiência de IA devido ao acesso 

limitado aos alimentos. Por conseguinte, não devem ser vistos como substitutos, mas sim 

como complementos de outras medidas importantes (Ballard, Kepple, & Cafiero, 2013). 
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3.3. A Insegurança Alimentar pelo mundo 

 

O último relatório da ONU "O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 2015" aponta 

para 795 milhões de pessoas com fome no mundo, ou seja, uma em cada nove pessoas, 

menos 10 milhões do que no ano passado, menos 167 milhões na última década e 

menos 216 milhões que em 1990 e 1992 (FAO, 2015). Apesar deste decréscimo, ainda 

um inaceitável número de pessoas não tem acesso a alimentos que lhes permita ter uma 

vida activa e saudável (FAO 2015). O ano de 2015 marca o fim da monitorização das 

metas do ODM. Dos 129 dos países monitorizados, 72 países atingiram a meta do 

Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) de reduzir para metade a prevalência de 

desnutrição em 2015, enquanto as regiões em desenvolvimento falharam por uma 

margem reduzida. Outros 29 países (onde se incluem o Brasil e a Arménia) terão 

cumprido a meta definida na Cimeira Mundial da Alimentação, em 1996, na qual os 

governos se comprometeram a reduzir para metade o número absoluto de pessoas 

subnutridas até ao ano de 2015 (FAO, 2015). 

Segundo o relatório, a crise económica dos últimos anos retardou os progressos no 

combate à fome, juntando-se a outras causas como desastres naturais, fenómenos 

meteorológicos graves, instabilidade política e conflitos civis. Ao longo dos últimos 30 

anos, as crises têm evoluído de eventos catastróficos, curtos, agudos e de grande 

visibilidade para situações continuadas, devido a uma combinação de factores, 

particularmente desastres naturais e conflitos, com as mudanças climáticas, as crises de 

preços e crises financeiras frequentemente entre os agentes agravantes (FAO, 2015). 

Como as edições anteriores (2010, 2012 e 2014) do relatório demonstraram, a 

estabilidade política, a ausência de conflitos, nomeadamente civis, de catástrofes 

ambientais ou de oscilações excessivas de preços são favoráveis à realização das quatro 

dimensões da Segurança Alimentar (FAO, 2015). 

O tema da IA continua a ter grande importância e a despertar interesse em muitas 

nações desenvolvidas e subdesenvolvidas em todo o mundo (Chun, Ryu, Park, Ro, & 

Han, 2015), comprovando-se pelas prevalências encontradas em diversos estudos. 

Entre 2011 e 2012, 4% dos Australianos tinham insegurança alimentar (Lindberg et al, 

2015). No Brasil encontram-se ainda prevalências elevadas de IA e diferenças evidentes 

entre regiões geográficas, rendimento per capita e escolaridade, sendo o reflexo da 

injustiça social do país (Godoy KC et al., 2014). A título de exemplo: o estudo intitulado 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) sobre a SA entre 2004 e 2009, no 
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Brasil, objectivou identificar a prevalência de IA, verificando-se que 30.2% das famílias 

viviam em situação de IA, mais frequente nas zonas rurais e no Norte e Nordeste. 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios— Segurança Alimentar 2004/2009 (National Survey by Household Sampling—

Food Safety 2004/2009). Rio de Janeiro: IBGE, 2010.) Ainda neste país, em 2010 outra 

investigação demonstrou uma prevalência de 63.6% de IA, referindo que os resultados 

encontrados na população em estudo eram maiores que a encontrada nos inquéritos 

nacionais (Ferreira, 2010).  

Também no Canadá, a IA é um problema de saúde e de cariz social muito importante, 

uma vez que em 2012, uma em cada 5 famílias inseguras apresentava IA de grau severo 

(a avaliação da IA é realizada desde 2005) (Tarasuk et al, 2014). Em 2012, no Canadá 4 

milhões de indivíduos apresentavam algum nível de IA, ou seja, cerca de 13% dos 

agregados familiares canadianos (Tarasuk et al., 2014). O mesmo estudo revela que 

entre os idosos que viviam sozinhos, a prevaléncia de IA era de 7,0%: 2,8% de grau 

moderado; 2% de grau ligeiro e 1,3% com o grau mais severo (Tarasuk et al., 2016). 

Ainda no Canadá, na região de Iqaluit em 2012, 28.7% dos agregados familiares tinham 

IA (Guo et al., 2015). 

Relativamente aos EUA, um em cada sete agregados familiares americanos experiencia 

IA em alguma vez num ano (Franklin et al., 2012). Guerrero et al. (2014) estimam que 

mais de 740 000 adultos sofram IA em Wisconsin (Guerrero, Walsh, Malecki, & Nieto, 

2014). 

Em 2001 a prevalência de IA era de 10.7%, tendo subido para 14.9% 10 anos depois 

(USDA, 2015). De 2003 para 2004 verificou-se um aumento do flagelo da IA nos 

agregados familiares americanos (11.2% em 2003 para 11.9% em 2004). O mesmo se 

constatou em relação à prevalência de IA com fome, a qual aumentou de 3.5% para 3.9% 

no mesmo período (Nord, Andrews, & Carlson, 2005). 

De facto, a SA tem vindo a diminuir nos Estados Unidos nos últimos 15 anos, tendo sido 

verificado um grande aumento na prevalência da IA entre 2007 (11.1%) e 2008 (14.6%) 

(Coleman-Jensen, Rabbitt, Gregory, & Singh, 2015). Nesse ano, mais de 14% dos 

agregados familiares nos EUA tinham IA, o correspondente a 49 milhões de pessoas. 

Dados apontam para que mais de 17 milhões de agregados familiares americanos 

fossem inseguros em 2008, representando uma subpopulação particularmente vulnerável 

(Nord, Andrews, & Carlson, 2009). A presença de IA não é novidade na população idosa, 

nomeadamente nos EUA, nos quais aproximadamente 4.8 milhões de americanos com 

mais de 60 anos têm IA (Gualtieri & Donley, 2016). Em 2008, 11.4% dos idosos 

americanos viveram algum grau de IA (Ziliak, Gundersen & Haist, 2008), tendo 
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aumentado em 2011 para 15.2% (Ziliak & Gundersen, 2013). Segundo um estudo 

realizado na Georgia, 18.7% dos idosos participantes viviam situações de IA (Brewer 

et.al, 2010).  

Mais recentemente em 2012, cerca de 17,6 milhões de agregados nos EUA 

experienciaram situações de IA (Coleman-Jensen, 2013). Esta proporção sugere que 

aproximadamente 48,9 milhões de adultos enfrentaram dificuldades/debatem-se para 

obter alimentos seguros e nutricionalmente adequados devido à falta de recursos em 

alguma altura do ano de 2012 (Coleman-Jensen, 2013).  

Especificamente no México, em referência à SA, mais de 18% da população não tem 

meios económicos para adquirir alimentos básicos (Urquía-Fernández & Biol, 2014).  

 

3.4. A Insegurança Alimentar no contexto europeu 

A falta de conhecimento sobre a situação da insegurança alimentar na Europa é 

alarmante, principalmente na conjuntura actual, na qual se evidenciam fortes 

desigualdades sociais (Borch & Kjærnes, 2016). A IA aumentou na Europa 

repentinamente (Loopstra et al,, 2016). Entre 2005 e 2010, a proporção de pessoas que 

reportaram alguma incapacidade para comprar alimentos (entres os quais carne) desceu 

cerca de 0.5% a cada ano. Em 2010, esta tendência reverteu, tendo aumentado de 8,7% 

em 2009 para 10.9% em 2012 (Figura 8). A recessão na Europa levou a fortes alterações 

das condições de vida, como o desemprego. Tanto a Irlanda como Portugal foram 

severamente afectados pela crise financeira (Loopstra R, Reeves A, 2015). 

 

 

Figura 8 – IA na Europa. 
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Em alguns Países europeus como a Áustria e a Polónia verificou-se uma diminuição da 

IA no período de 2009 a 2012. Contrariamente no Reino Unido, Hungria, Grécia e Itália, a 

IA teve um grande aumento (Loopstra et al,, 2016) (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Prevalência de IA na Europa em 2009 e 2012. 

 

Relativamente a Portugal, em 2003, um estudo conduzido pelo INSA (Instituto Nacional 

de Saúde Ricardo Jorge) estudou 647 agregados familiares, dos quais 8.1% referiram 

uma redução no seu consumo habitual de alimentos essenciais. Apesar de não terem 

sido encontradas associações estatisticamente significativas, a IA tendia a estar 

associada aos agregados constituídos por quatro ou mais indivíduos, a uma média de 

idade igual ou superior a 65 anos e a uma proporção mais baixa de pessoas que 

contribuíam para o orçamento familiar (Álvares & Amaral, 2014). Dados de 2005/2006 

revelaram que 16.5% dos agregados familiares eram inseguros (Álvares & Amaral, 2014).  

O estudo INFOFAMíLIA avaliou a segurança alimentar de agregados familiares 

portugueses, tendo verificado em 2013, que 50.7% da população portuguesa se 

encontrava em situação de IA, sendo 33.4% uma situação de IA ligeira, 10.1% moderada 

e 7.2% tinham a situação mais grave - IA severa. Mais recentemente em 2014, verificou-

se uma prevalência de 45.8% de IA dos agregados familiares incluídos no estudo. A 

maioria das famílias em situação de IA (29.7%) apresentou um nível de IA Ligeira, segui-

do da IA Moderada (9.5%) e por fim da IA Severa (6.6%). Verificou-se um aumento de 1.7 

pontos percentuais para a prevalência de IA (de 49.1 para 50.7%) entre 2012 e 2013 e 
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uma diminuição de 4.9 pontos percentuais (de 50.7 para 45.8%) entre 2013 e 2014 

(Tabela 2) (Direcção Geral da Saúde, 2016). 

 

Tabela 2- IA em Portugal entre 2012 e 2014. 

 2012 2013 2014* 

 % N % N % N 

Sem IA 50.9 615 49.3 681 54.2 595 

Com IA 49.0 593 50.7 701 45.8 503 
IA ligeira 32.1 388 33.4 461 29.7 326 

IA moderada 8.1 99 10.1 140 9.5 104 
IA grave 8.8 106 7.2 100 6.6 73 

Total  1208  1382   

* Os valores do ano 2014 correspondem aos resultados da primeira vaga (maio/junho) do estudo InfoFamília 2014 

 

O relatório PORTUGAL - Alimentação Saudável em Números – 2015 da Direcção geral 

da Saúde (DGS) refere que são fatores associados aos níveis de IA: a Região de Saúde 

a que pertencem; a existência de crianças no agregado familiar; o nível de escolaridade 

da pessoa inquirida; o grupo etário; a situação profissional; o número de pessoas do 

agregado familiar e o número de pessoas que contribui para o rendimento familiar. 

Verificaram então que as famílias dos inquiridos com menos instrução mostraram risco 

acrescido para os níveis mais graves de IA e as famílias dos inquiridos com habilitações 

mais elevadas mostraram-se protegidas. Indivíduos pertencentes a grupos etários mais 

elevados associam-se positivamente com a IA severa. Também demonstraram que os 

agregados familiares dos inquiridos desempregados apresentaram um risco mais elevado 

de IA, quando comparado com o que se verifica nos agregados familiares dos indivíduos 

ativos, e que para a categoria profissional “Reformado”, os agregados familiares 

apresentavam um risco aumentado para a IA Moderada ou Grave). Quanto maior o 

número de pessoas no agregado familiar, maior probabilidade de ter IA moderada ou 

grave, com significado estatístico apenas estatístico para os agregados familiares dos 

participantes com idades compreendidas entre os 40 e os 64 anos, evidenciando maiores 

riscos de IA Grave, comparativamente aos agregados familiares dos indivíduos inquiridos 

com idades iguais ou superiores a 65 anos. 

Ainda no mesmo relatório referem que não se verificaram associações entre na-

cionalidade, sexo do inquirido e classes de IMC com os diferentes níveis de IA. Pensa-se 

que esta realidade possa assumir proporções elevadas quando se trata de pessoas 

idosas, uma vez que a sua condição física e de saúde, bem como o contexto 

socioeconómico potenciam limitações no acesso e consequentemente no consumo 

alimentar.  
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Ao mesmo tempo em que a IA do agregado e do indivíduo é consequência de um 

conjunto de determinantes, é também um factor decisivo nas várias consequências para 

o bem-estar físico, mental e social das pessoas (Campbell, 1991; A. D. Jones, 2017; 

Nanama & Frongillo, 2012; Weigel, Armijos, Hall, Ramirez, & Orozco, 2007). 

O conhecimento sobre os potenciais efeitos nefastos da IA evoluiu nos últimos anos, 

revelando efeitos de natureza nutricional e não nutricional (E. A. Frongillo, 2013). De 

facto, existem evidências de consequências ao nível cognitivo e psicossocial, para além 

do impacto no estado nutricional (Nanama & Frongillo, 2012; Perez-Escamilla & Vianna, 

2012).  

 

 

Figura 10 – Possíveis causas de mau estado nutricional (FAO, 2000a). 

 

Estudos sugerem que a IA está associada a prejuízos na saúde em adultos, incluindo 

mau estado geral de saúde (Stuff et al., 2004; Vozoris & Tarasuk, 2003) DM2 (Seligman 

et al., 2007; Vozoris & Tarasik, 2003), HTA (Vozoris & Tarasuk, 2003), DCV (Vozoris & 

Tarasik, 2003) dislipidemia (Tayie & Zizza, 2009) e inflamação (Seligman, et al., 2010; 

Vozoris & Tarasik, 2003; Seligman et al., 2007; Gowda, Hadley, & Aiello, 2012). Assim, é 

decerto verdadeiro afirmar-se que a IA é um factor de risco para a saúde (Ballard, 

Kepple, & Cafiero, 2013; Lee & Frongillo, 2001b). A PCR (Proteína C-reactiva), um 

marcador inflamatório sistémico não-específico, tem sido interligado a condições clínicas 

como DM, doença arterial periférica (DAP) e DCV (Koeda et al., 2011; Mora & Ridker, 

2006; A Shankar & Li, 2008; Anoop Shankar, Li, Nieto, Klein, & Klein, 2007). Marcadores 
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nutricionais específicos como a vitamina A, B12 e ácido fólico têm sido identificados como 

estando associados a estados inflamatórios e à diminuição da função imunitária e 

portanto, ao risco aumentado de infecções (Corcoran, O’Neill, Webb, & Ho, 2009; Flatley 

et al., 2009; Gowda et al., 2012; Stephensen, 2001). Assim, o estado nutricional e o seu 

impacto nos processos inflamatórios e imunológico podem ajudar a explicar como a IA 

influencia a saúde, com particulares repercussões na diabetes e na DCV (Gowda et al., 

2012).  

A IA pode levar ao desenvolvimento de doenças crónicas (Laraia, 2013). O mecanismo 

pelo qual a IA predispõe o indivíduo a doenças crónicas ainda não está bem estudado, 

mas pensa-se que inclui a quantidade e a qualidade nutricional da alimentação (Vozoris & 

Tarasuk, 2003). De modo a combater-se a problemática da IA, torna-se imprescindível 

compreender melhor os seus efeitos diretos e indiretos na saúde (Franklin et al., 2012), 

nomeadamente ao nível da composição corporal e no estado nutricional (Esquema 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referido anteriormente a severidade e a duração da IA precisam ser levadas em 

consideração em todos os casos (Laraia, 2013). Igualmente importante poderá ser o nível 

de stresse causado pela IA e a sua interacção com o ambiente alimentar envolvente. Os 

factores referentes ao estádio de vida em que o indivíduo se encontra e o stresse (muitas 

Factores de risco para 

uma alimentação pobre 
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risco para 

malnutrição 

secundária 

Insegurança Alimentar 

Padrões de consumo alimentar 
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Esquema 3 - Consequências da IA. A IA pode afectar directa ou indirectamente a saúde (Adaptado de 

(Campbell, 1991). 
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vezes manifestado por ansiedade), em conjunto com os factores genéticos e os 

ambientais funcionam/ actuam como moderadores nesta dinâmica (Figura/Esquema). Por 

sua vez, a capacidade inconstante de acesso aos alimentos ao longo do tempo tem sido 

associada a distress/ stresse psicológico (Polivy,1996), o qual induz alterações 

metabólicas conducentes ao armazenamento de gordura (Adam & Epel, 2007; Torres & 

Nowson, 2007). Sabe-se que o stresse influencia o padrão do comportamento alimentar 

humano. O stresse crónico parece estar associado a uma maior preferência por 

alimentos altamente energéticos, nomeadamente aqueles que apresentam um conteúdo 

rico em açúcar e gordura (Torres & Nowson, 2007). Outros autores sugerem que o 

stresse psicológico associado à IA pode contribuir para perturbações no comportamento 

alimentar como o Binge Eating em indivíduos inseguros (S. J. Jones & Frongillo, 2006). A 

problemática da IA pode também levar a várias alterações psicológicas e 

comportamentais, uma vez que a preocupação com a alimentação, o stresse, a 

depressão e as limitações físicas podem aumentar o risco de obesidade nestes 

indivíduos (Adams et al., 2003; E. A. Frongillo, 2003; Olson, 1999; Parker, 2005). 

 

O stresse é um estado ameaçador da homeostasia e um elemento desarmonioso 

causado por factores adversos intrínsecos e extrínsecos e é estabilizado por um conjunto 

intrincado de respostas fisiológicas e comportamentais que auxiliam na manutenção do 

equilíbrio orgânico. A resposta adaptativa ao stresse depende de uma infraestrutura  

neuroendócrina, celular e molecular complexa- sistema de stress. Funções cruciais da 

resposta deste sistema são mediadas pelo eixo HPA e por componentes periféricos e 

centrais do sistema nervoso autónomo (SNA). A integridade do eixo e do SNA e das sua 

interacções precisas com outros componentes do sistema nervoso central (SNC) são 

essenciais para uma resposta bem sucedida ao diversos stressores. Efectivamente, o 

stress crónico representa uma ameaça prolongada à homeostasia pela persistente ou 

pela frequente perturbação através de factores stressantes, conduzindo a manifestações 

que se caracterizam por uma panóplia de doenças e síndromes. Tais estados conduzem 

progressivamente a uma sobrecarga deletéria com complicações causadas pelo stressor 

persistente e pelo prolongamento prejudicial da resposta adaptativa (Kyrou et al., 2006).  
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A IA como um factor perturbador ao nível psicológico (S. J. Jones & Frongillo, 2006), 

pode produzir um estado crónico de stresse que é caracterizado pela contínua activação 

do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal, o qual coordena a resposta ao stresse através de 

mecanismos de feedback que envolvem diversas hormonas e o sistema imunitário 

(Brewer et al., 2010). 

A segregação de glucocorticóides pelas glândulas suprarrenais como parte da resposta 

ao stresse promove o aumento da adiposidade visceral (Björntorp, 2001; Brewer et al., 

2010), na medida em que os glucocorticoides libertados ligam-se aos receptores que 

estão densamente localizados nos depósitos de gordura visceral, o que leva a uma 

acumulação do tecido adiposo visceral. Esta por sua vez promove a libertação de 

citoquinas pró-inflamatórias que exacerbam a resposta ao stresse. Pois, esta gordura 

visceral acumulada segrega citoquinas pro-inflamatórias IL-6 e TNF-α (Factor de necrose 

↑ IMC 

PC 

↑ Adiposidade visceral 

↑Citoquinas pró-inflamatórias  

(IL-6, TNF-α) 

↑ Activação do Eixo HPA  

↓ Massa muscular 

Insegurança 

Alimentar 
Limitações Físicas 

Stress Psicológico (ex.: ansiedade) Idade 

Género 

Raça/etnia 

Educação 

Esquema 4 - O stresse psicológico/distress provocado pela IA pode activar o eixo hipotalâmico-

pituitário-adrenal, o qual coordena a actividade da resposta ao stresse através de mecanismos de 

feedback que envolvem hormonas e o sistema imunitário (Brewer et al., 2010). 
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tumoral) que são libertados em proporção dos depósitos de gordura, que estimulam a 

resposta ao stresse (Kyrou & Chrousos, 2006). Por seu turno, o cortisol libertado activa a 

lipoproteína lípase, mas na presença de insulina inibe a mobilização de lípidos, 

aumentando assim a acumulação visceral de adipócitos (Björntorp, 2001). 

Sob condições severas de stresse, tanto o eixo hipotâmico-pituitário-adrenal, como os 

mecanismos da recompensa podem contribuir para a libertação de cortisol, de 

neuropéptido Y e de outras substâncias, causando o desejo e apetite por alimentos com 

elevada densidade energética, mas também alterações metabólicas (Adam & Epel, 2007; 

Dallman et al., 2003; Epel, Lapidus, McEwen, & Brownell, 2001; Groesz et al., 2012; Kuo 

et al., 2007). Simultaneamente, a activação crónica do eixo causa degradação proteica 

nos tecidos, favorecendo a diminuição da massa/tecido muscular (Brewer et al., 2010; 

Kyrou & Chrousos, 2006). A combinação de hormonas de stresse (glucagon, 

glucocorticóides e catecolaminas) causa catabolismo muscular (Rooyackers & Nair, 

1997). A perda de massa muscular está associada a limitações físicas, como a 

incapacidade (Chen & Guo, 2008; Brewer et al., 2010), que por sua vez está associada à 

IA (Brewer et al., 2010). Face ao exposto, o circuito cerebral da recompensa pode ter um 

papel-chave no consumo alimentar induzido pelo stresse (Adam & Epel, 2007). A IA 

funciona como um stressor crónico, independente da pobreza (Leung, Epel, Ritchie, 

Crawford, & Laraia, 2014). 
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Esquema 5 - Relação entre comportamentos do consumo alimentar, Insegurança Alimentar 

excesso de peso corporal (adaptado de (Vedovato et al., 2016). 
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3.5. Insegurança alimentar no idoso 

 

Como já referido a IA não é apenas determinada por factores genéticos, biológicos e 

comportamentais, é também o resultado de um conjunto de determinantes sociais e 

ambientais. Estes incluem ambientes e habitações seguros, rendimentos adequados, 

valorização social, altos níveis de escolaridade, suporte social e alojamento estável (Pan, 

Sherry, Njai, & Blanck, 2012). No grupo etário dos idosos a IA poderá contribuir para o 

agravamento de estado de saúde aumentando assim o risco nutricional, a prevalência de 

incapacidade, o risco de desenvolvimento de doenças e/ou o agravamento de doenças 

pré-existentes que podem conduzir à degradação do estado de saúde geral do idoso 

(Radermacher, Feldman, & Bird, 2010). 

Mesmo na presença de recursos económicos para a aquisição de alimentos, fatores 

como o estado de saúde debilitado, a presença de doenças crónicas ou incapacidades, a 

mobilidade reduzida, o isolamento social que esta população geralmente apresenta 

podem afetar o acesso físico e a disponibilidade de alimentos, sendo fatores limitadores à 

possibilidade de os idosos fazerem as suas próprias compras de alimentos, de os 

transportar ou até mesmo na incapacidade de os preparar (Jung Sun Lee & Frongillo, 

2001a; Oemichen & Smith, 2016; Radermacher et al., 2010; Smit, Winters-Stone, 

Loprinzi, Tang, & Crespo, 2013; Vilar-Compte, Gaitán-Rossi, & Pérez-Escamilla, 2017; 

Wolfe, Frongillo, & Valois, 2003; Wolfe, M.Olson, Kendall, & Jr., 1996).  

O estudo realizado por Lee e Frongillo (2001) revela que a IA é um factor de risco 

associado a um pobre estado nutricional e a um mau estado de saúde nos idosos (Jung 

Sun Lee & Frongillo, 2001b) com consumos significativamente menores de energia, 

proteína, hidratos de carbono e vitaminas do complexo B (Niacina, Riboflavina, B6 e B12) 

e minerais (Magnésio, Ferro e Zinco) e menores PCT em idosos inseguros. Este facto é 

sugestivo de que IA persistente ou intermitente no passado pode conduzir a que o idoso 

consuma menos nutrientes e altere mesmo a sua composição corporal e os seus hábitos 

alimentares. De facto, as pessoas idosas com IA costumam ter um aporte nutricional 

inadequado (Volkert et al., 2006) e menor bem-estar autoreportado (Lindberg et al., 2015; 

Lee & Frongillo, 2001b). A literatura evidencia que a IA no idoso têm efeitos adversos na 

sua saúde e estado nutricional (Nord & Kantor, 2006; Vilar-Compte et al., 2017), podendo 

destacar-se: a diminuição de saúde auto-percecionada, problemas físicos e mentais, 

como depressão (Álvares & Amaral, 2014; Kim & Frongillo, 2007; Laraia, Leak, Tester, & 

Leung, 2017; Seligman, Bindman, Vittinghoff, Kanaya, & Kushel, 2007; Vozoris & 

Tarasuk, 2003), maior risco cardiovascular (Saiz et al., 2016), défice de autocontrolo da 
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diabetes Mellitus (Álvares & Amaral, 2014; Vozoris & Tarasuk, 2003) (Leung et al., 2014) 

e hipertensão arterial (Seligman et al., 2007). Além disso, os idosos em IA têm reportado 

um menor investimento na sua saúde e menor adesão a tratamentos médicos (Vilar-

Compte et al., 2017), bem como défice na adesão a terapêuticas medicamentosas 

(Bhargava & Lee, 2016; Bhargava, Lee, Jain, Johnson, & Brown, 2012; Kim & Frongillo, 

2007; Seligman et al., 2007; Vozoris & Tarasuk, 2003). Estas condições contribuem para 

o declínio funcional no idoso, afetando a sua independência e diminuindo a sua qualidade 

de vida (Dorner, Friedrich, & Posthauer, 2010).  

O esquema que se segue resume a complexa interacção de factores na IA do idoso (as 

caixas duplas indicam os factores-chave). 
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Seguros de saúde Rendimento fixo 

Custos com saúde 

Problemas de 
saúde 

Incapacidade física 

Mobilidade reduzida 

Experiência de 

Insegurança Alimentar 

Rendimento 

disponível 

modifica 
modifica 

modifica 

Contribui para 

Ajuda com 

Esquema 6 - Factores inerentes à IA na população idosa e como se relacionam entre s (Adaptado de Wolfe et 

al.,1996). 
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Capítulo 4 - O Centro de Dia 

 

4.1. História 

 

No século XIX, quando alguém já idoso apresentava dependência de ordem física, 

mental ou económica, era tratado e cuidado no seio familiar. Contudo, nem todas as 

pessoas idosas teriam rede de apoio familiar em situações de necessidade. Nesta 

ausência de cuidados e de protecção social por parte do agregado familiar, restava a 

solidariedade de vizinhos ou mesmo do Estado, na assunção desse papel. Estava-se 

perante uma protecção social precária e de natureza assistencialista, pois, a população 

idosa sem apoio ou meios próprios eram excluídos socialmente, denotando-se uma 

imagem negativa e depreciativa da pessoa idosa (Alcoforado et al., 2011).   

A criação dos sistemas de reforma na segunda metade do século XX originou que a 

idade maior deixasse de ser associada a incapacidade e dependência. Concretamente 

em Portugal, a generalização destes sistemas ocorreram na década de 70. A velhice era 

então uma categorial social e de acção política, uma vez que em 1976, surgiu na 

Constituição da República a declaração de uma política para a terceira idade. 

Influenciada pela política francesa, a terceira idade era entendida como uma categoria 

social autónoma e alvo de um tratamento específico, acabando com a conotação 

pejorativa do ser idoso e do asilo, com a preocupação acrescida da história de vida da 

pessoa idosa e a sua manutenção no seu meio social, como aspectos essenciais para o 

seu bem-estar e qualidade de vida. Neste contexto, surgem os diversos serviços e 

equipamentos dirigidos aos idosos, de forma a garantir a sua manutenção no domicílio. 

Do final da década de 70 até 1995, assiste-se ao aparecimento de programas de saúde e 

de apoio social, em concreto os CD, Centros de Convívio, Centros de Noite, e SAD 

(Alcoforado et al., 2011), que se constituem como um conjunto de respostas de apoio 

social para pessoas idosas, com o propósito de promover a autonomia, a integração 

social e a saúde (seg. social, 2016), em alternativa à valência de Lar, a resposta social 

que é desenvolvida em regime de alojamento colectivo temporário ou permanente, 

destinado a idosos.  

 Apesar de terem um denominador comum, os serviços e respostas sociais que garantem 

a permanência do indivíduo na comunidade têm características e objectivos distintos. Os 

SAD são uma resposta social na qual a prestação de cuidados e serviços são dirigidos a 

famílias e ou a pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência 

física e ou psíquica e que não conseguem assegurar, temporária ou permanentemente, a 
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satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais 

e/ou básicas da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito. Os Centros 

de Convívio visam o apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas e 

dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas, residentes na comunidade, com 

o intuito maior de prevenir a solidão e o isolamento e fomentar a participação e inclusão 

dos idosos na vida social local. Por seu turno, os Centros de Noite, como a designação 

sugere, tem o seu funcionamento no período nocturno, visando o acolhimento de 

pessoas idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam no seu domicílio e que 

por vivenciarem situações de solidão, isolamento e insegurança, necessitam de 

acompanhamento durante a noite, possibilitando a permanência do utente no seu meio 

habitual de vida. 

 

4.2. Conceito 

 

Especificamente por Centro de Dia (CD) entende-se a resposta social, desenvolvida em 

equipamento, em funcionamento diurno, que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados, com o intuito da manutenção do utente idoso no seu 

meio sociofamiliar (Carta Social). Surgem como um recurso intermédio, visando a 

promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência ou o seu 

agravamento. 

São objectivos gerais do CD a prestação de serviços que satisfaçam necessidades 

básicas dos seus utentes, a prestação de apoio psicossocial, a animação sociocultural e 

outras actividades que privilegiam as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes 

com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento. 

Nos serviços disponibilizados pelo CD encontram-se o serviço de refeição, o convívio e 

ocupação dos tempos livres, os cuidados de higiene, o tratamento de roupas e serviço de 

transporte adaptado ou acompanhamento a serviços. O mesmo pode também promover 

a distribuição de refeições ao domicílio, serviços de apoio domiciliário e acolhimento 

temporário. Pretende-se, por conseguinte, uma oferta de serviços de proximidade 

diversificada, permitindo que o cidadão permaneça, o maior tempo possível, no seu meio 

habitual de vida, retardando e invertendo a lógica de integração em valência de Lar, 

como a única resposta possível. Da mesma forma, o Centro de Dia possibilita às pessoas 

novos relacionamentos e elos de ligação com a sociedade e o meio em que se inserem, 
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através do estabelecimento de contactos com os colaboradores, voluntários, clientes e 

pessoas da comunidade (Segurança Social, 2014). 

Os idosos residentes na comunidade são o grupo etário que mais necessita de cuidados 

de saúde e serviços de apoio social (Simsek, Meseri, Sahin, & Ucku, 2013), 

nomeadamente os CD. Na verdade, os idosos apresentam taxas de pobreza claramente 

superiores às da população (INE, 2002), não causando estranheza que os idosos com 

baixos rendimentos são habitualmente os utilizadores dos CD (Schneider, Ralph, Olson, 

Flatley, & Thorpe, 2014). De facto, os CD são locais comprometidos a servir idosos 

pobres e indivíduos pertencentes a minorias (Schneider et al., 2014). Igualmente 

comprometidos a promoverem a saúde física e mental dos seus utilizadores (Cohen, 

1968; Schneider et al., 2014), através da preparação e confecção de refeições e de todo 

um outro conjunto de serviços referidos anteriormente, particularmente importantes para 

estes idosos (Cohen, 1968). 

As motivações que impelem os idosos a requisitarem o apoio do Centro de Dia são 

variadas. Segundo Benet (Anna Soldevila Benet, 2003), as razões ligadas à saúde 

surgem em primeiro aquando da decisão de utilização deste equipamento social.   

Seguidamente, surgem as motivações emocionais, nomeadamente o facto de viverem 

sozinhos, de acordo com o que a autora aferiu. De igual modo, em Lisboa o estudo 

desenvolvido pela SCML apurou que o facto de o idoso viver sozinho contribuía para 

aumentar a frequência dos CD (Marrana et al., 2014). Na senda do propósito desta 

Resposta Social, a participação na mesma pode permitir contactos sociais e a promoção 

de integração e interacção positiva (Seg. social, 2014). 

Também as razões de ordem familiar podem precipitar a inserção dos idosos no CD, 

salientando-se as dificuldades dos familiares em assumir os cuidados do idoso (devido a 

problemas de saúde, de trabalho ou sobrecarga) ou mesmo a ausência de retaguarda 

familiar (seg. social 2014). As questões económicas estão também entre as motivações 

que levam a que os idosos acedam a estes serviços.  
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Fundamentação do estudo 

 

A actual transição sociodemográfica faz prever que o número de idosos a nível 

mundial irá aumentar, projectando-se crescer cerca de 56%, de 901 milhões em 2015 

para 1.4 biliões em 2030, para 9.7 bilhões em 2050, chegando aos 11.2 bilhões em 2100 

(United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015). À medida que as 

sociedades envelhecem, é importante considerar que uma parte substancial desse 

subgrupo não terá pensões ou recursos financeiros adequados, levando a desafios 

específicos na aquisição de alimentos saudáveis. O crescimento contínuo deste grupo 

populacional emerge questões sobre como a sociedade pode ir ao encontro das suas 

necessidades em saúde e serviços associados. 

No caso concreto de Portugal, evidenciam-se as profundas alterações na 

estrutura etária da população, com os idosos a atravessarem esta fase da vida com 

recursos limitados e com uma carga de doenças crónicas, das quais muitas têm uma 

forte componente nutricional. Os idosos são um subgrupo muito heterogéneo (Charlton & 

Rose, 2001; Guthrie & Lin, 2002) com características intra e interpessoais muito distintas. 

Ainda é escassa a informação sobre esta temática na pessoa idosa. Além disso, 

evidências empíricas indicam que a prevalência de IA é particularmente elevada entre os 

idosos (Jung Sun Lee & Frongillo, 2001a; Nord & Kantor, 2006; Quandt, Arcury, 

McDonald, Bell, & Vitolins, 2001; Rivera-Marquez, Mundo-Rosas, Cuevas-Nasu, & Pérez-

Escamilla, 2014) e tem consequências específicas ao nível nutricional e de saúde (Vilar-

Compte et al., 2017), daí que compreender a IA no idoso seja um assunto relevante 

(Vilar-Compte et al., 2017). 

É de suma relevância compreender os factores que influenciam a IA e o estado 

nutricional neste grupo populacional. Contudo, e sem qualquer desprestígio para os 

estudos representativos da população, estes podem “obscurecer”/camuflar problemas 

específicos de IA em subgrupos específicos de idosos (Jung Sun Lee, Fischer, & 

Johnson, 2010), como os utilizadores de equipamentos sociais como os Centros de Dia. 

Por conseguinte, a intervenção e a análise do fenómeno da IA e do estado nutricional 

neste segmento é pertinente e merece com certeza uma profunda reflexão e investigação 

por forma a desenvolver estratégias para assegurar a Segurança Alimentar, a qual 

deverá ser considerada como princípio orientador de políticas públicas. 

Assim sendo, pretende-se com a presente investigação empírica contribuir para um maior 

conhecimento destas temáticas, pelo que todas as informações veiculadas pela mesma 

visam preencher uma lacuna no conhecimento sobre a IA e a condição nutricional de 

idosos portugueses utilizadores de CD. 
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Objetivos da Investigação 

 

Objectivos Gerais e Específicos 

 

O presente trabalho teve como objectivos gerais avaliar a prevalência da insegurança 

alimentar em idosos em “regime de Centro de Dia” e averiguar se a mesma se constitui 

como um factor de risco para o estado nutricional do idoso, com apoio de Centro de Dia. 

 

Foram também objetivos deste estudo: 

 Caracterizar os idosos em regime de Centro de Dia;   

 Conhecer os motivos pelos quais optam por ingressar no Centro de Dia;  

 Avaliar o estado nutricional dos idosos em regime de Centro de dia, quer através 

de vários indicadores antropométricos (peso, altura, índice de massa corporal, 

perímetros do gémeo, da cintura e do braço), quer através do MNA; 

 Estudar a concordância entre os indicadores antropométricos e entre estes e o 

MNA; 

 Avaliar a severidade da IA na amostra; 

 Identificar factores determinantes (preditores e protectores) associados ao estado 

nutricional, à insegurança alimentar e IMC. 
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Materiais & Métodos 

 

Trata-se de um estudo de carácter transversal e observacional, realizado numa amostra 

de idosos com idade ≥ 65 anos, utentes de CD, em Lisboa.  

 

População e amostra em estudo 

 

A população em estudo é constituída por pessoas idosas, com idade igual ou superior a 

65 anos, do sexo masculino e feminino, que residiam na comunidade e que fossem 

utentes de Centros de Dia do Distrito de Lisboa, em concreto dos Concelhos de Lisboa, 

Amadora, Loures e Oeiras.  

A selecção deste tipo de resposta social - Centro de Dia - baseou-se no facto de que os 

utilizadores são na sua maioria idosos, que permanecem na comunidade, mais 

concretamente no seu meio habitual, com uma possível maior participação e integração 

na sociedade, com potencial capacidade para gerir o seu quotidiano no que diz respeito à 

alimentação, quando comparados com os residentes da valência de Lar.  

O distrito de lisboa foi o escolhido, pelo facto de ser uma das zonas mais envelhecidas de 

Portugal, onde podem ser encontradas características rurais e urbanas, permitindo 

alcançar uma população mais heterogénea, bem como ser uma das localizações 

geográficas mais afectada pela IA. 

Foram incluídos no estudo os idosos com que cumprissem os seguintes critérios: viver na 

comunidade, ser utente em regime de Centro de Dia, ter idade igual ou superior a 65 

anos, ser autónomo nas nas atividades de vida diárias, aceitar participar no estudo 

através de consentimento informado por escrito. 

Foram considerados como critérios de exclusão: idosos com alterações cognitivas 

impeditivas de compreender e/ou responder aos questionários ou que não tenham aceite 

participar no estudo.  

Prestaram-se todos os esclarecimentos necessários e responderam-se todas a dúvidas 

apresentadas pelos participantes. Foi-lhes também referido que em qualquer momento 

da investigação teriam possibilidade de abandonar o estudo sem qualquer tipo de 

penalização ou necessidade de justificação.  
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Selecção dos participantes 

Devido ao grande volume de entidades prestadoras de cuidados de saúde e de apoio 

social, com amplos serviços de apoio formal, recorreu-se à Carta Social por forma a 

distinguir os diferentes níveis de serviços. A Carta Social é uma ferramenta disponível em 

plataforma digital, via internet que tem como intuito major dar a conhecer as respostas 

tuteladas pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS) no âmbito da 

acção social, que se encontram em funcionamento em Portugal Continental, indicando 

caracterização, localização territorial, os diversos equipamentos disponíveis e as 

entidades de suporte. Assim, consultou-se o site www.cartasocial.pt (junho de 2015), de 

modo a conhecer as respostas de apoio à população idosa, concretamente os Centros de 

Dia. 

Primeiramente seleccionou-se a Área Geográfica pretendida, na sequência: Distrito- 

Lisboa, Concelho - Todos, Freguesia- Todas. Seguiu-se a selecção da Área de 

intervenção social - Pessoas Idosas. Por fim, seleccionou-se a resposta social - Centro 

de Dia. Foi elaborada uma base de dados de modo a organizar a informação obtida 

através desta pesquisa.  

Da consulta efectuada, foram apurados 241 centros de dia da área de Lisboa, 

correspondente a uma capacidade total para 11787 utentes, totalizando 8731 utentes 

inscritos.  

De seguida, verificaram-se os centros de dia com capacidade para 50 ou mais utentes, 

obtendo-se um total de 57 unidades elegíveis por capacidade, com um total de 3842 

utentes inscritos. Após este passo, excluíram-se as entidades com fins lucrativos. 

Obtiveram-se 56 centros de dia correspondentes a 3757 utentes inscritos. 

Posteriormente, foram excluídas as instituições de apoio a invisuais e a pessoas com 

deficiência, o que perfez um conjunto de 54 centros de dia, com um total de 3637 utentes 

inscritos. Elaborou-se uma carta convite e a mesma foi enviada para as 54 instituições 

apuradas.  

Dos 54 CD convidados a participar no presente estudo, apenas sete aceitaram participar 

e deram autorização para a realização do mesmo, assinando as respectivas declarações 

(Anexo 3). Os sete CD apresentavam um total de 491 utentes inscritos.   
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Descrição da Amostra 

Incluíram-se no estudo 337 idosos que cumpriram os requisitos necessários (Figura 11), 

A recolha de dados decorreu entre setembro de 2015 e março de 2016.  

 

Figura 11 – Diagrama de selecção dos participantes do estudo. 

 

 

Instrumentos e Procedimentos na Recolha de Dados 

 

Procedimentos gerais 

Todos os instrumentos foram administrados por uma única investigadora e num único 

momento. Foram dadas a conhecer as instruções, as questões e os descritores de 

resposta e esclareceram-se as dúvidas colocadas. Posteriormente, recorrendo à técnica 

de entrevista aplicaram-se os questionários, de forma indirecta. De modo a evitar 

influenciar as respostas e uniformizar o mais possível a administração dos instrumentos 

referidos, teve-se em consideração o seguinte: 

7 Centros de Dia 491 utentes inscritos 

<65 anos (n=34) 

dependentes (n=15) 

demenciados (n=42) 

elegíveis (n=400) 

 

Total participantes 
n=337 

Recusaram 
participar 

n=63 
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 A entrevista foi conduzida em privado, sem a presença de outros elementos, 

nomeadamente de funcionários ou outros utentes do centro de dia, familiares ou 

amigos, de modo a reduzir eventuais elementos perturbadores; 

 Foram lidas as instruções, as questões e as possibilidades de resposta, sem as 

alterar. Considerando-se que o desajustamento de comunicação pode acarretar 

lacunas na partilha de informação, a explicação foi dada numa linguagem simples, 

uma vez que se tratavam de pessoas com baixo nível de escolaridade e de idade 

avançada. Com base no tipo de estudo e recolha de dados pretendido, foi 

essencial individualizar o processo de recolha de dados. A aplicação dos 

questionários e as medições antropométricas foram realizadas individualmente, 

em gabinetes disponibilizados pelas instituições, num ambiente calmo, confortável 

e familiar para o participante. 

 

Procedimentos éticos 

 

Após obtidas as autorizações por parte das Instituições, os potenciais participantes foram 

convidados a participar. O estudo foi conduzido de acordo com as indicações da 

Declaração de Helsínquia (World Medical Association, 1983). Salvaguardaram-se todas 

as questões éticas inerentes ao processo investigativo e obteve-se o consentimento 

informado de todos. 

O protocolo de investigação obteve parecer favorável da Comissão de Ética do Instituto 

de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP) (Anexo 4).  

 

Instrumentos de recolha de dados 

Foi elaborado um protocolo de investigação constituído pelos domínios e instrumentos 

que se encontram resumidos no Quadro 1 e que se discriminam seguidamente. 

Quadro  1- Domínios e instrumentos de recolha de dados presentes no protocolo de investigação. 

Domínios avaliados Instrumentos 

Identificação e caracterização geral e 
do contexto 

Questionário dados sociodemográficos 

Questionário dados socioeconómicos 

Residência e Coabitação 

Psicossocial 

MMSE  

Escala de Gijón de Avaliação Sócio-familiar no 
Idoso 

Relações sociais 
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Saúde e estilos de vida 

Antecedentes pessoais (DCNT autoreportadas),  

Multimorbilidade 

Toma diária de medicação e suplementação 

Suspensão da toma de medicação por falta de 
dinheiro nos últimos 12 meses 

Auto-avaliação do estado de saúde 

Consumo de tabaco e bebidas alcoólicas 

Antropometria e risco nutricional 

MNA 

Peso, altura, IMC, Perímetros (PB, PC, PG), 
PCT 

Parâmetros indirectos: perímetros musculares e 
áreas  

Relação com o Centro de Dia (CD) 

Serviços usufruídos 

Tempo de usufruto 

Proveniência do pedido de integração 

Motivos 

Situação alimentar 

Insegurança alimentar nos últimos 12 meses 
(FIES) 

Obtenção de Alimentos 

Realização de refeições no CD e domicílio 

Consumo de grupos alimentares (MNA) 

Consumo de líquidos (MNA) 

Questionário de Frequência Alimentar (parcial) 

 

 

Caracterização sociodemográfica da amostra 

Elaborou-se um questionário para levantamento das características sociodemográficas e 

de contexto, adequado ao objectivo do estudo e à população analisada.  

Numa primeira parte incluiu-se questões sobre o sexo, estado civil, escolaridade, 

profissão e número de filhos. Pretendeu-se também contextualizar o regime de apoio da 

instituição - Centro de Dia - proveniência do pedido, duração do apoio e os serviços de 

que usufruíam, bem como a principal razão deste apoio. Explorou-se também a situação 

social, nomeadamente a situação habitacional e as relações interpessoais do idoso e 

incluíram-se ainda questões sobre aspectos socioeconómicos, como o rendimento 

mensal total do agregado familiar e a origem principal desse rendimento. O questionário 

compreende igualmente uma secção sobre o comportamento de consumo alimentar do 

idoso, no que diz respeito à compra, confecção e origem dos alimentos consumidos e 

informação sobre as refeições realizadas e o local onde são consumidas.  

De modo a caracterizar clinicamente a amostra, incluiu-se informação sobre os 

antecedentes pessoais e estilo de vida, nomeadamente problemas de saúde crónicos 

autoreportados e a multimorbilidade, definida como a coexistência de pelo menos duas 

doenças crónicas autoreportadas (Diederichs, Berger, & Bartels, 2011). Avaliou-se 
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também a medicação diária e consumo de suplementos nutricionais/alimentares e 

restrições à sua toma devido a carência económica nos últimos 12 meses. No que 

respeita a estilos de vida, procurou-se saber se consumiam bebidas alcoólicas e se 

fumavam. Por fim, foi solicitado ao idoso que classificasse o seu estado de saúde, 

objectivando conhecer qual a percepção dos idosos sobre a sua situação particular de 

saúde. A escala utilizada (tipo Likert) apresentava cinco possibilidades de resposta muito 

bom, bom, razoável, mau, e muito mau. 

 

Escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon 

Para avaliar o contexto social do idoso, aplicou-se a Escala de Avaliação da Situação 

Sócio-Familiar de Gijon, pela sua pertinência e adequação com o objectivo de verificar a 

situação familiar dos idosos participantes e identificar o perfil de vulnerabilidade social 

(Cabrera González et al., 1999). Esta escala encontra-se validada para Portugal (Mourão, 

2008) e avalia cinco áreas correspondentes à situação familiar, situação económica, 

habitação, relações sociais e os apoios de rede social. Em cada item a escala de 

pontuação situa-se entre 1 a 5 pontos, correspondendo o 1 à situação ideal e o 5 à 

situação de indução de maior risco. A pontuação global deriva do somatório das 

pontuações de cada um dos itens, com um máximo de 25 pontos. Se a soma da 

pontuação de todas as dimensões for inferior a treze (13) pontos o risco social é normal 

ou baixo; se for superior ou igual a treze (13) pontos existe um risco social intermédio ou 

elevado (Mourão, 2008). É importante referir que os valores referentes ao item B. 

Situação Económica foram os valores referentes ao Orçamento de Estado para o ano de 

2015, descritos no Anexo 7. 

 

Mini Nutritional Assessment (MNA) 

O Mini Nutritional Assessment, designado habitualmente por MNA, constitui uma 

ferramenta validada para avaliação do estado nutricional da população idosa (Guigoz, 

2006; Rubenstein, Harker, Salva, Guigoz, & Vellas, 2001; Secher et al., 2007). É uma 

ferramenta simples que não requer muito tempo para a sua aplicação (M.J. Kaiser , J.M. 

Bauer , C. Ramsch et al., 2009). Apesar de existir uma versão abreviada, optou-se pela 

sua forma completa, por se considerar a mais adequada. Trata-se de um questionário 

com um total de 18 itens, que englobam avaliação antropométrica, questionário alimentar, 

avaliação global e auto-avaliação. O MNA encontra-se dividido em duas partes. A 

primeira parte, denominada Triagem, engloba questões sobre a diminuição da ingestão 
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alimentar devido a problemas digestivos ou de mastigação e deglutição; sobre a perda de 

peso nos últimos 3 meses, a mobilidade, stresse psicológico e doença aguda, problemas 

neuropsicológicos e a classificação de IMC. Esta secção tem um subtotal de 14 pontos, e 

classifica os idosos com estado nutricional normal, sob risco de desnutrição ou 

desnutridos. A segunda parte do MNA, Avaliação Global, compreende questões sobre a 

quantidade de medicamentos ingeridos por dia, presença de úlceras de pressão ou 

lesões de pele, número de refeições consumidas diariamente, consumo de leite e 

derivados, leguminosas, ovos, carne ou peixe, frutas e produtos hortícolas. Bem como, a 

ingestão diária de líquidos, através de medidas caseiras (copos), autonomia alimentar, 

entre outros, aos quais acresce o perímetro braquial e geminal. Esta segunda secção tem 

uma pontuação máxima de 16 pontos.  

A pontuação total do MNA obtém-se do somatório da pontuação da Triagem com a 

pontuação da Avaliação Global, correspondendo a um máximo de 30 pontos. Os 

resultados totais obtidos classificam o idoso em bem-nutrido (de 24 a 30 pontos), em 

risco nutricional (de 17 a 23.5 pontos) ou na categoria de desnutrição (menos de 17 

pontos) (Guigoz, 2006). 

 

 

Mini Mental State Examination (MMSE)   

O Mini Mental State Examination (MMSE) é a ferramenta universalmente usada para a 

avaliação do estado cognitivo dos idosos (Creavin et al., 2016; S. Folstein & Mchugh, 

1998). Validado para Portugal (Guerreiro et al., 1994) e de aplicação rápida para a 

avaliação do desempenho cognitivo, compreende seis domínios, distribuídos por um 

conjunto de 30 questões (M. F. Folstein, Folstein, & McHugh, 1975): Orientação; 

Retenção; Atenção e cálculo; Evocação; Linguagem e Habilidade construtiva.  

A pontuação total é de 30 pontos e apresenta diferentes valores de corte em função da 

escolaridade do indivíduo, permitindo distinguir pessoas com e sem défice cognitivo. 

Atribuiu-se um ponto por cada resposta correcta. Após a conclusão da aplicação deste 

questionário, somou-se os pontos de todas as respostas, obtendo-se a pontuação total e 

classificou-se o participante como apresentando défice cognitivo de acordo com os 

seguintes pontos de corte: 

 De 0 a 2 anos de escolaridade: ≤ 22 pontos; 

 De 3 a 6 anos de escolaridade: ≤ 24 pontos; 

 ≥ 7 anos de escolaridade: ≤ 27 pontos. 
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Antropometria 

 

A avaliação do estado nutricional completa e rigorosa combina parâmetros subjectivos e 

objectivos, sendo a avaliação antropométrica e da composição corporal parte do 

processo de avaliação nutricional. 

A avaliação antropométrica realizada no âmbito do presente estudo foi precedida de uma 

explicação de todas as medições a realizar bem como de todos métodos inerentes às 

mesmas. A sua realização cumpriu com os procedimentos descritos no manual ISAK da 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (Olds, Ridder, Arthur D., & 

Marfell-Jones, 2011). Desta fizeram parte a avaliação do peso, a medição da altura, o 

cálculo e classificação do IMC, a medição dos perímetros do meio braço (PB), da cintura 

(PC), do gémeo (PG) e a medição da prega cutânea tricipital (PCT). 

 

Avaliação do Peso 

 

Para a avaliação do peso, como equipamento foi utilizada uma balança digital calibrada 

da marca OMRON modelo BF511, com capacidade máxima para 150kg (com precisão de 

0.1 kg), colocada em superfície plana e firme. Foi solicitado ao participante para se 

descalçar e retirar casacos e roupas mais pesadas, bem como para retirar quaisquer 

objectos guardados nos bolsos. O participante foi instruído a subir devagar e posicionar-

se no centro da balança, com o peso distribuído igualmente sobre os dois pés, em 

posição ortostática, com os membros superiores ao longo do tronco e com as palmas das 

mãos voltadas para dentro. Foi solicitado que permanecesse imóvel, com a cabeça 

direita e fixando um ponto em frente de modo a posicionar correctamente a cabeça. O 

peso foi registado em Kg, com uma casa decimal (Stewart, A. et all, 2011). 

 

Determinação da altura 

 

A altura foi medida com recurso a um estadiómetro com pá horizontal (Seca®) e aferida 

em centímetros. O equipamento estava assente numa superfície plana, de modo a obter 

a estabilidade máxima. Foi previamente solicitado ao indivíduo para remover o calçado e 

outros acessórios que pudessem influenciar a avaliação, tais como boinas, chapéus, 

lenços, entre outros) e procedeu-se da seguinte forma: 
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Foram transmitidas indicações para que o participante se colocasse de costas viradas 

para o estadiómetro, com os pés unidos pelos calcanhares e com a região gemelar, a 

cintura pélvica, a cintura escapular e a região occipital em contacto com o estadiómetro, 

de forma a manter o equilíbrio. A cabeça do participante foi colocada na posição 

horizontal de Frankfort (linha imaginária que passa pelo bordo inferior da órbita e pelo 

bordo superior do meato auditivo externo) e manter o olhar, em frente, fixando um ponto. 

Solicitou-se ao participante para inspirar e manter a posição. Realizou-se a medida com a 

craveira do estadiómetro num ângulo de 90° em relação à escala, movimentando-a 

lentamente até que esta comprimisse o cabelo e tocasse o vértex (ponto mais alto do 

crânio). A observação da escala foi efectuada pela investigadora em posição 

rigorosamente perpendicular e antes que o participante expirasse. Na impossibilidade de 

os idosos não conseguirem assumir a posição ortostática, realizar-se-ia a medição da 

altura do joelho ao calcanhar. No entanto, não houve necessidade de recorrer a esta 

metodologia para determinar a altura em nenhum dos participantes. 

 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

Com os parâmetros peso e altura, procedeu-se ao cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC).  

Motivado pela falta de consenso quanto aos pontos de classificação do IMC em pessoas 

idosas, optou-se por considerar os valores da Tabela 3, aquando das análises 

descritivas.  

 

Tabela 3 - Classificação do IMC segundo vários pontos de corte. 

Classificação OMS Hajjar Lipschitz 

Baixo Peso ≤18.5 <24 <22 

Peso normal 18.5-24.9 24-29 22-27 

Pré-obesidade 25-29.9 

Excesso de peso 

>29 

Excesso de peso 

>27 

Obesidade grau 1 30-34.9 

Obesidade grau 2 35-39.9 

Obesidade grau 3 ≥40 
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Perímetros e pregas Corporais 

 

Uma vez que são facilmente acessíveis, mesmo em idosos dependentes ou acamados, 

foram medidos os perímetros do gémeo (PG), do braço (PB) e da cintura (PC) com 

recurso a uma fita métrica flexível e não elástica (aproximação ao milímetro) e a prega 

cutânea tricipital (PCT) com lipocalibrador (Holtain Tanner Skinfold Caliper, com precisão 

de 0.2 mm), segundo os métodos que a seguir se descrevem. 

 

Perímetro do braço (PB) 

 

O Perímetro do Meio Braço sem contracção (PB), ou seja, a circunferência do braço ao 

nível do ponto médio entre o ponto mais superior do acrómio e a cabeça do rádio. A 

medição foi realizada com o idoso de pé, com os membros superiores, pendentes ao 

longo do tronco, sem contracção muscular, com recurso a uma fita métrica (Olds et al., 

2011). Por forma a não comprometer os resultados, teve-se a precaução de não 

comprimir os tecidos aquando da medição. Considerou-se um PB inferior a 26 cm, como 

indicador de desnutrição (de van der Schueren, 2015). 

Com o valor obtido, procedeu-se ao cálculo da adequação deste parâmetro para obter a 

classificação do estado nutricional. A adequação do PB foi determinada por meio da 

seguinte equação: 

 

Adequação do PB (%) = 
PB obtido (cm) x 100

PB percentil 50(cm)
 

 

 

O estado nutricional de acordo com este procedimento foi classificado conforme a Tabela 

4, segundo o critério descrito por Blackburn e Thornton (Blackburn & Thornton, 1979). 

 

Tabela 4 - Estado nutricional segundo o PB (Blackburn & Thornton, 1979). 

Desnutrição 

Eutrofia Excesso de peso Obesidade 

Grave Moderada Ligeira 

< 70% 70 - 80% 80 - 90% 90 - 110% 110 - 120% > 120 % 
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Ainda com o valor obtido da medição do PB, foi possível calcular o Perímetro Muscular 

do Braço (PMB) através da equação:  

 

PMB = PB (cm) –3.14 x PCT (cm) ou PMB = PB (cm) – 0.314 x PCT (mm). 

 

Posteriormente, foi determinada a adequação do PMB por meio da equação apresentada 

abaixo e distribuída pelas classificações do estado nutricional que constam da tabela 5. 

 

Adequação do PMB (%) = 
PMB obtida (cm) x 100

PMB percentil 50(cm)
 

 

 

Tabela 5 - Estado nutricional segundo o PMB (Blackburn & Thornton, 1979). 

 Desnutrição 

Eutrofia 

 Grave Moderada  Ligeira 

PMB < 70% 70 - 80% 80 - 90% >90 % 

 

Com os valores do PB e da PCT foi também possível calcular a Área Muscular do Braço 

(AMB) através da seguinte equação: 

𝐴𝑀𝐵 (𝑚𝑚2) =
(𝑃𝐵𝑚𝑚 − 𝜋𝑃𝑇𝐶)2

4𝜋
 

Com os mesmos parâmetros, procedeu-se também ao cálculo da Área do Braço (AB) e 

da Área Adiposa do Braço (AAB, também denominada por AGB - área de gordura do 

braço), utilizando-se para este fim as seguintes fórmulas: 

AB = 
𝜋

4
𝑥 𝑑1

2 

d1= 
𝑃𝐵

𝜋
 

AAB = AB – AMB 
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Perímetro do Gémeo (PG) 

 

O PG diz respeito à circunferência da perna na zona de maior volume geminal. A 

medição deste perímetro foi realizada com o idoso em posição ortostática (de pé), com os 

pés ligeiramente afastados, de modo a distribuir equitativamente o peso pelos dois pés, e 

os braços pendentes ao longo do tronco (Marfell-Jones, 2006; Stewart, 2011). A 

investigadora colocou-se lateralmente ao participante, ajustando a fita métrica na zona 

geminal de maior volume, sem comprimir os tecidos. A OMS (1995) estabelece como 

perda de massa muscular valores de perímetro geminal inferiores a 31 cm.  

 

Perímetro da Cintura (PC) 

 

A medição do PC foi efectuada sobre a pele abdominal, realizada através de fita métrica, 

na zona do abdómen com menor dimensão entre o bordo inferior da 10ª costela e a 

porção superior da crista ilíaca. O idoso encontrava-se de pé, com os braços cruzados 

sobre o tórax, sem roupa na zona a avaliar bem como sem elementos que pudessem 

exercer força na zona abdominal, como por exemplo cintos. O valor registado foi o valor 

correspondente a uma expiração (Olds et al., 2011). Não existem ainda pontos de corte 

para idosos no que respeita ao PC (Ferry & Alix, 2004), pelo que consideraram-se os 

valores preconizados para o risco metabólico e cardiovascular presentes na Tabela 6 

(World Health Organization, 2008). 

 

Tabela 6 - Classificação do risco cardiovascular segundo o PC. 

 Risco elevado Risco muito elevado 

Sexo masculino ≥94 cm ≥102 cm 

Sexo feminino ≥80 cm ≥88 cm 

 

 

Pregas cutâneas  

A Prega Cutânea Tricipital (PCT) trata-se de uma prega vertical que constitui um 

indicador útil para determinar a quantidade de tecido subcutâneo do braço. (J. Fonseca & 
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Santos, 2013). A região tricipital é o local mais frequentemente utilizado na avaliação do 

idoso, uma vez que é considerado o mais representativo da camada subcutânea de 

gordura em pessoas desta faixa etária. 

Foi solicitado ao participante para estar em posição ortostática, com os membros 

superiores pendentes ao longo do tronco e relaxados. A PCT foi medida através do 

Lipocalibrador da marca Holtain, modelo Holtain Tanner/Whitehouse Skinfold Caliper, 

com precisão de 0.2 mm. A PCT foi medida na face posterior do braço, paralelamente ao 

eixo longitudinal, no ponto correspondente a metade da distância entre a borda súpero-

lateral do acrómio e o olecrânio. 

A adequação da PCT seguiu o mesmo método que o PB e foi calculada através da 

fórmula que se segue e classificada de acordo com a Tabela 7. 

 

Adequação da PCT (%) = 
PCT obtida (mm) x 100

PCT percentil 50(mm)
 

 
 
 

Tabela 7- Estado nutricional segundo a PCT (Blackburn & Thornton, 1979). 

Desnutrição 
Eutrofia Excesso de peso Obesidade 

Grave Moderada Ligeira 

< 70% 70 - 80% 80 - 90% 90 - 110% 110 - 120% > 120 % 

 

 

Avaliação da Insegurança Alimentar (IA) 

 

Food Insecurity Experience Scale (FIES)  

Baseada na vivência do fenómeno da insegurança alimentar, a escala Food Insecurity 

Scale (FIES) é já utilizada em diversos países para fornecer informação fidedigna sobre a 

capacidade do indivíduo e de famílias em ter acesso a alimentos (Ballard et al., 2013). 

A escala FIES contém 8 questões fechadas, com possibilidade de resposta sim, não, não 

sabe e prefere não responder/recusou, referentes aos últimos 12 meses. Incorpora um 

conjunto de questões sobre a preocupação com a possibilidade de não haver alimentos 

suficientes ou que estes acabem por falta de dinheiro ou outros recursos para conseguir 

comida; questões sobre a opinião do entrevistado sobre alimentos saudáveis e nutritivos. 
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A pontuação final é o somatório das respostas afirmativas. O somatório posiciona o idoso 

na sua situação de segurança alimentar: 

 Sem insegurança alimentar = zero pontos 

 Insegurança Alimentar ligeira = 1 a 3 pontos 

 Insegurança Alimentar moderada = 4 a 5 pontos 

 Insegurança Alimentar grave = 6 a 8 pontos 

 

Avaliação da ingestão Alimentar 

 

O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) estima a frequência da ingestão de certos 

alimentos durante um período específico de tempo. Considerando tratar-se de um 

questionário muito exaustivo, e motivador de perda de atenção ou potenciador de 

aborrecimento e consequente possível abandono da participação no estudo, acrescendo 

o facto de englobar alimentos que não integram os hábitos alimentares da população 

portuguesa, bem como a alimentação ser fornecida maioritariamente pelo CD, foram 

utilizadas algumas secções alimentares de um Questionário de Frequência Alimentar 

(QFA da epidemiologia) e respectivas perguntas de forma a adequar a ferramenta à 

população e ao objectivo do estudo. Assim sendo, as secções seleccionadas e 

questionadas aos participantes foram as seguintes: 

 Pastelaria/sobremesas; 

 Açúcar e compotas; 

 Produtos com açúcar (excluindo chocolates); 

 Chocolate; 

 Carnes curadas/fumadas; 

 Queijos. 

Foi igualmente questionado no fim se existiam outros alimentos normalmente consumidos 

uma ou mais vezes por semana, e em caso afirmativo, foram registados na tabela que 

consta do presente QFA (q34). 
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Metodologia de tratamento e análise de dados 

 

O tratamento e a análise estatística dos dados foram efectuados através do software de 

análise estatística SPSS® Statistical Package for Social Sciences (IMB®, versão 25 para 

Windows). 

 

Inicialmente procedeu-se à caracterização das variáveis em termos de medidas de 

estatística descritiva. Para as variáveis qualitativas calcularam-se as frequências 

absolutas (n) e as frequências relativas (%), enquanto que para as variáveis quantitativas 

determinaram-se como medidas descritivas o valor mínimo, o valor máximo, a média e o 

desvio padrão (dp). 

O estudo das relações entre a escala de IA (FIES) e as variáveis de natureza quantitativa 

que não apresentavam normalidade das distribuições e as variáveis ordinais foi realizado 

com base na determinação do coeficiente de correlação ordinal de Spearman. A 

normalidade das distribuições foi previamente averiguada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov e através do teste de Shapiro-Wilk (P. Aguiar, 2007; Daily, L. E. & 

Bourke, 2007; Maroco, 2010; Petrie, A. & Sabin, 2000). 

A relação da escala FIES com variáveis qualitativas foi analisada através dos testes não 

paramétricos de Mann-Whitney (dois grupos independentes) e de Kruskal-Wallis (três ou 

mais grupos independentes).  

Quando se verificaram os pressupostos de normalidade das distribuições e da 

homogeneidade de variâncias recorreu-se ao teste paramétrico de ANOVA Unifactorial e 

posteriormente ao teste de comparações múltiplas de Bonferroni, a fim de determinar 

quais as médias que diferiam de forma significativa (P. Aguiar, 2007; Daily, L. E. & 

Bourke, 2007; Maroco, 2010; Petrie, A. & Sabin, 2000). 

Para os testes de hipóteses executados consideraram-se níveis de significância (α) de 

0.05. 

 

Para comparação das variáveis antropométricas entre sexos por faixa etária (dos 65 aos 

64 anos: young-old; dos 75 aos 84 anos: middle-old; mais de 85 anos: old-old), procedeu-

se à aplicação de testes de hipóteses paramétricos (T de Student) e não paramétricos 

(Mann-Whitney). 
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A relação entre a classificação do risco de desnutrição (MNA) e as faixas etárias foi 

analisada através do teste de independência de Qui-quadrado. 

 

Para estudar a concordância entre os diferentes parâmetros antropométricos e entre o 

MNA recorreu-se ao teste de Qui-Quadrado e calculou‐se a percentagem de 

concordância, bem como o valor de k de Cohen (Cohen, 1968) e, quando aplicável, o k 

de Cohen ponderado. Classificaram-se os valores de k consoante os critérios de Altman 

(Altman, 1991): 

 Poor: < 0.20;       

 Fair: 0.21 - 0.40;      

 Moderate; 0.41 - 0.60;      

 Good: 0.61 - 0.80; 

 Very good: 0.81 - 1.00. 

 

Utilizaram-se modelos de regressão logística para prever o estado nutricional, a 

classificação do IMC e o nível de insegurança alimentar. A desnutrição ou risco de 

desnutrição (avaliadas através do MNA e recategorizadas num único grupo) foi prevista 

através de modelos de regressão binária logística, considerando como grupo de 

referência os participantes classificados como tendo um estado nutricional normal. Foram 

usados modelos de regressão multinomial logística para estudar os preditores de 

subnutrição e de obesidade (vs. normoponderabilidade).  

Após verificação de que os preditores de insegurança alimentar ligeira e de insegurança 

alimentar moderada e severa apresentavam discrepâncias relevantes, optou-se por 

estudar os preditores da insegurança alimentar usando modelos de regressão binária 

logística. De modo a manter o carácter sequencial das três categorias, um dos modelos 

prevê a insegurança alimentar ligeira considerando como grupo de referência os casos 

de segurança alimentar e o outro prevê a insegurança alimentar moderada ou severa 

tendo por referência os casos de insegurança alimentar ligeira, apresentando-se ainda 

um modelo que prevê a insegurança alimentar moderada ou severa considerando como 

grupo de referência os casos de segurança alimentar. Os modelos ajustados foram-no 

para todas as variáveis consideradas em cada modelo, e realizados pelo método de 

avanço passo-a-passo (razão de verosimilhança). 

A selecção de potenciais preditores teve em consideração um valor mínimo de cinco 

observações por parâmetro a estimar, considerando os diferentes tipos de regressão 

utilizados e a utilidade de uma selecção similar para os três grupos de modelos. Foram 

analisados como potenciais preditores: o sexo, a idade, risco social (pontuação total não 
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categorizada da escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon), o consumo de 

tabaco, o consumo de álcool, a auto-percepção do estado de saúde (excepto para prever 

a insegurança alimentar, conforme explicado adiante), as doenças auto-reportadas, a 

suspensão da medicação, o tempo de usufruto do centro de dia e os motivos para estar 

no CD. 

Não foram incluídas nos modelos variáveis potencialmente relevantes mas já directa ou 

proximamente avaliadas pela escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon, 

nomeadamente o estado civil, a situação económica, as relações sociais, a habitação e o 

apoio da rede social. Devido ao reduzido número de participantes com respostas nos 

extremos da escala, a auto-percepção do estado de saúde foi, para efeitos desta análise, 

recodificada em três categorias: mau/ muito mau, razoável e bom/ muito bom. Das 

doenças auto-reportadas foram excluídas as “outras doenças”, assim como as doenças 

hepáticas, reportadas por todos os participantes. O participante que reportou não saber 

se tinha alguma alergia foi considerado juntamente com aqueles que reportaram não ter 

nenhuma. Do modo análogo, o participante que não respondeu à questão sobre a 

suspensão da medicação foi considerado juntamente com o grupo que não reportou tê-la 

suspendido. O tempo de usufruto do centro de dia foi analisado considerando três 

categorias com proporções tão equilibradas quanto possível (< 1 ano; [1; 5[ anos; ≥ 5 

anos). Dos cinco principais motivos para ser utilizador do centro de dia não se considerou 

o relacionado com o equipamento, por ser indicado por apenas cinco participantes; de 

igual modo, a não consideração dos serviços utilizados resultou de serem 

maioritariamente identificados pela quase totalidade ou por uma proporção muito 

reduzida dos participantes. 

Na previsão do estado nutricional e da classificação do IMC foi também incluído o nível 

de IA, usando a categorização atrás referida (segurança alimentar vs. insegurança ligeira 

vs. insegurança moderada ou severa). Na previsão da insegurança alimentar foi incluído 

como preditor o resultado do MNA (estado nutricional normal vs. desnutrição ou risco de 

desnutrição). Neste caso, a variável referente à auto-percepção do estado de saúde foi 

excluída, após verificação de associação significativa com o resultado do MNA (quer com 

a pontuação total quer com a classificação), de modo a contornar problemas de 

colinearidade. 

Os resultados do MNA e da escala de IA (FIES) foram incluídos como variáveis 

independentes após categorização, por facilidade de interpretação, nomeadamente em 

termos de uniformidade do uso das variáveis nos diversos modelos de regressão, e após 

se verificar que os resultados não diferiam substancialmente dos obtidos com as 
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variáveis não categorizadas. A escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon 

foi sempre usada sem categorização, quer pela diversidade de pontos de corte propostos 

na literatura, quer por estes pontos de corte serem por vezes baseados na 

correspondência às pontuações dos itens da escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  



Ganhão-Arranhado, S|105 
  

Resultados 

 

Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

Todos os idosos pertenciam ao distrito de Lisboa. Conforme podemos observar no gráfico 

1, a maioria residia no concelho da Amadora. 

 
Gráfico 1 - Distribuição da amostra por Concelhos do Distrito de Lisboa. 

 
Quando avaliamos os resultados por Freguesia (Tabela 8), verificamos que a Freguesia 

do Alto do Pina (Concelho de Lisboa) apresenta maior representatividade na amostra 

(n=89; 26.4%). 

 

Tabela 8 – Distribuição da amostra por Freguesia. 

Freguesia n % 

Alto do Pina 89 26.4 

Buraca 67 19.9 

Algés 65 19.3 

Bucelas 41 12.2 

Venda Nova 38 11.3 

Sto. António dos Cavaleiros 37 11.0 

 

A amostra (n=337), maioritariamente de nacionalidade portuguesa (n=332; 98.5%) e de 

religião católica (n=335; 99.4%) apresentava uma distribuição que cumpria a tendência 
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demográfica de maior longevidade do sexo feminino, uma vez que era constituída por 

210 mulheres (62.3%) e 127 homens (37.7%), com idades compreendidas entre os 66 e 

os 99 anos. A média total de idades da amostra situava-se nos 78.35 anos (±7.1 anos), 

sendo as mulheres, em média (78.63 anos), mais velhas que os homens (77.87 anos). 

Contudo, o participante mais velho (99 anos) era do sexo masculino. De acordo com a 

distribuição dos sexos pelos diferentes grupos etários, verificou-se que as mulheres estão 

presentes em maioria em todos os segmentos etários: entre os 65 e os 74 anos, 66.7% 

eram mulheres. Mais de 60% dos participantes dos 75 aos 84 Anos eram do sexo 

feminino e 58.6% dos muito idosos (mais de 85 anos) também (Tabela 9).  

Em relação ao estado civil, os idosos eram na sua maioria casados (46.6%), sendo maior 

a percentagem de mulheres casadas. Encontrou-se 41.9% dos idosos em situação de 

viuvez, estando os restantes divorciados (8.3%), solteiros (1.8%) e em situação de união 

de facto (1.5%). Pela observação da distribuição da amostra segundo o estado civil e 

sexo, as mulheres predominavam em todos os estados civis. Por exemplo, dos indivíduos 

em situação de viuvez (41.9%), 68.1% são mulheres e 31.9% são homens. Dos idosos 

casados, mais de metade são mulheres (56.1%). Das 210 idosas que participaram no 

estudo, quase metade eram viúvas (45.7%) e dos 127 homens idosos da amostra mais 

de metade eram casados (54.3%). 

Os idosos deste estudo tinham em média 2.4 filhos (±1.4), situando-se o número de filhos 

entre nenhum (mínimo) e oito (máximo). Quanto à escolaridade (Tabela 9), os 

participantes tinham em média de 3.2 anos de escolaridade, com um desvio-padrão de 

2.2 anos, existindo sujeitos que relataram não ter qualquer escolaridade e outros, mais de 

10 anos, sendo que a maioria possuía até 4 anos de escolaridade.  

Dos idosos estudados, um em cada dez não sabia ler nem escrever, mas sabia assinar 

(10.4%). A maior percentagem de idosos frequentou e concluiu a escolaridade primária, 

isto é, a antiga 4ª classe (43.6%). Somente 1.8% dos idosos frequentou o ensino superior 

(Tabela 9).  
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Tabela 9 - Distribuição dos grupos etários por sexo. 

 Total Feminino Masculino 

Idade (média±DP) 78.35 (±7.047) 78.63 (±7.00) 77.87 (±7.12) 

Max-Min 66-99 97-66 99-66 

 n % n % n % 

Grupos etários       

65-74 Anos (Young-old) 111 32.9 74 66.7 37 33.3 

75-84 Anos (Middle-old) 156 46.3 95 60.9 61 39.1 

≥ 85 Anos (Old-old) 70 20.8 41 58.6 29 41.4 

Estado civil       

Solteiro 6 1,8 4 1,9 2 1,6 

Casado 157 46,6 88 41.9 69 54.3 

Divorciado 28 8,3 19 9.0 9 7.1 

União de facto 5 1,5 3 1.4 2 1.6 

Viúvo 141 41,8 96 45.7 45 35.4 

Anos de escolaridade       
0 35 10.4 

23 11 12 9.4 

1 38 11.3 
31 14.8 7 5.5 

2 31 9.2 
21 10 10 7.8 

3 46 13.6 
30 14.3 16 12.6 

4 147 43.6 
84 40 63 49.6 

5 8 2.4 
4 1.9 4 3.1 

6 2 0.6 
2 0.95 0 0 

7 1 0.3 
0 0 1 0.8 

8 6 1.8 
3 1.4 3 2.4 

9 15 4.5 
6 2.9 9 7.1 

10 2 0.6 
2 0.95 0 0 

Mais de 10 6 1.8 
4 1.9 2 1.6 

Total 337 100 210 62.3 127 37.7 

 

Relativamente à residência, tendo em conta os diversos regimes de ocupação, verificou-

se que mais de metade da amostra vivia em regime do tipo arrendamento (54.9%) e mais 

de um terço tinha habitação própria (37.7%). 2.4% dos idosos residiam em casa de 

outros familiares e 3.6% tinham outra residência como quartos alugados ou pensões 

residenciais ou ainda casas cedidas pela câmara municipal. Residir em casa dos filhos 

era o regime menos frequente (1.5%).  
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Relativamente à situação coabitacional da amostra, verificou-se que 48.1% dos idosos 

viviam sozinhos (dos quais 3.1% referiu ter o cônjuge numa instituição) e 51.9% idosos 

viviam com outras pessoas, a maioria com o cônjuge sem dependência e 0.6% dos 

idosos residiam com o cônjuge em situação de dependência, restrito ao leito (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Residência e Situação coabitacional. 

  Total Feminino Masculino 

  
n % n % n % 

Regime de ocupação de residência. 

Casa própria 127 37.7 71 55.9 56 44.1 

Casa arrendada 185 54.9 158 85.4 58 31.4 

Casa de filhos 5 1.5 2 40 3 60 

Casa de outros familiares 8 2.4 6 75 2 25 

Outro 12 3.6 4 33.3 8 66.7 

Com quem vive       

 
Sozinho 162 48.1 109 67.3 53 32.7 

   Cônjuge em instituição 5 3.1 2 40 3 60 

 Outros 175 51.9 101 57.7 74 42.3 

 Cônjuge 156 46.3 88 57.1 66 42.9 

   Dos quais dependente em casa 2 0.6 1 50 1 50 

 Filhos 10 2.97 2 33.3 4 66.7 

   Dos quais dependente em casa 4 40 4 100 0 0 

  Outros familiares 9 2.7 6 66.7 3 33.3 

  Total 337 100 210 62.3 127 37.7 

 

 

Da análise aos rendimentos dos participantes, verificou-se que o rendimento mensal total 

médio era inferior ao salário mínimo nacional aquando da recolha dos dados (511.77€), 

com um mínimo de 172€ e um máximo de 4000€, sendo que um dos participantes 

preferiu não referir o montante mensal auferido. Para mais de metade dos idosos (57%) 

presentes na amostra eram as pensões de reforma ou aposentação o seu principal 

rendimento, seguido de 41.2% que referiram Rendas ou outras origens, como poupança-

reforma e pensão de invalidez. Uma minoria (1.8%) referiu outra fonte de rendimentos, 

como sendo pensões de invalidez de outros familiares, subsídios de apoio ou reforma de 

outro familiar. É de referir que um participante não quis responder à questão.  
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Relação que os idosos tinham com o CD 

 

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos no que diz respeito à relação com o 

CD. Da observação da tabela que se segue, constata-se que quase a totalidade dos 

participantes (99.1%) usufruía de regime de apoio de CD, e apenas 3 idosos com apoio 

simultâneo de CD e de Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD).  

Quanto ao motivo principal do pedido de apoio para este equipamento social, 72.7% dos 

participantes referiram a falta de dinheiro, seguindo-se o convívio (25.5%) e a solidão 

(21.1%) (Tabela 11). Na mesma tabela encontram-se as características da amostra no 

que concerne à proveniência do pedido de apoio do CD. Verificou-se que para 43.6% dos 

idosos foram os próprios a solicitar o apoio e 44.5% referiu que foram familiares que 

estiveram na origem do pedido para ingressar em regime de CD. A maioria dos familiares 

que solicitaram o apoio do Centro foram os filhos, representando cerca de dois terços 

(67.3%) dos pedidos familiares, sendo de salientar que para 6.5% o pedido foi feito pelo 

cônjuge.  

Tabela 11 - Apoio da Instituição. 

 n % 

Centro de Dia 334 99.1 

Centro de Dia e SAD 3 0.9 

Motivos   

Falta de dinheiro 245 72.7 

Solidão 71 21.1 

Não sabe/consegue 

cozinhar 
18 5.3 

Falta de equipamento 5 1.5 

Convívio 86 25.5 

Proveniência do pedido 

Próprio(a) 147 43.6 

Familiar 150 44.5 

Cônjuge 22 6.5 

Filhos 101 30.0 

Outros familiares 28 8.3 

Outro 39 11.6 

Amigos 5 1.5 

Religiosa do Centro 17 5.0 

Médica de família 1 0.3 

Vizinhos 13 3.9 

Voluntário do centro 4 1.2 

Familiar e outro 1 0.3 
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Total 337 100 

 

Quanto ao tempo de usufruto dos serviços do CD, um quinto dos idosos (19.6%) eram 

utilizadores recentes, pois beneficiavam do apoio há menos de 6 meses. Quase metade 

dos idosos (45.4%) beneficiava deste apoio entre um e 4 anos, sendo que um em cada 

dez (10.4%) era utilizador há mais de 10 anos (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Tempo de usufruto do CD. 

 Total Feminino Masculino 

 n % n % n % 

 Até 6 meses 66 19.6 43 20.5 23 18.1 

7 -11 meses 12 3.6 7 3.33 5 3.9 

≥ 1 - 4 anos 153 45.4 95 45.2 57 44.9 

≥ 5 -9 anos 71 21.1 41 19.5 30 23.6 

≥10 - 14 anos 24 7.1 14 6.7 10 7.9 

≥15 anos 11 3.3 9 4.3 2 1.6 

Total 337 100.0 210 100 127 100 

 

 

Relativamente ao tipo de serviço que usufruíam no CD (Tabela 13), quase toda a amostra 

beneficiava da alimentação do CD (99.4%) e nenhum idoso beneficiava de tratamento de 

roupas. Os cuidados de enfermagem eram realizados a 39 utentes dos CD (11.6%). 

Apenas 3% usufruía de serviços de higiene pessoal e só 0.9% possuía serviços de 

higiene habitacional. 11.3% dos idosos beneficiava de acompanhamento a serviços de 

saúde e a diligências relacionadas com assuntos particulares junto dos diversos serviços, 

como por exemplo as Repartições das Finanças, quando solicitado. A maioria dos 

utentes dos CD (95.5%) participava em passeios, visitas guiadas e outros momentos de 

convívio organizados pelo CD. Com menor expressão na amostra surgem os idosos que 

participavam nas classes de ginástica (7.7%), idosos pertencentes ao grupo de costura 

(4.5%) e somente 0.9% realizava trabalhos manuais.  
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Tabela 13 – Serviços usufruídos no CD. 

 Total Feminino Masculino 

Serviços     n     % n % n % 

Alimentação 335 99.4 208 62.1 127 37.9 

Higiene Pessoal 10 3.0 8 80 2 20 

Higiene Habitacional 3 0.9 2 66.7 1 33.3 

Tratamento de roupas 0 0 0 0 0 0 

Cuidados de Enfermagem 39 11.6 26 66.7 13 33.3 

Acompanhamento, quando solicitado 38 11.3 25 65.8 13 34.2 

Convívio, passeios e visitas guiadas 322 95.5 198 61.5 124 38.5 

Costura 15 4.5 15 100 0 0 

Trabalhos manuais 3 0.9 2 66.7 1 33.3 

Ginástica 26 7.7 18 69.2 8 30.8 

Total 337 100 210 62.3 127 37.7 

 

 

Rede social 

 

Outro ponto importante de analisar foi a rede social que os idosos presentes na amostra 

possuíam. De acordo com os dados, 76.5% dos idosos dizem relacionar-se com os seus 

filhos e 81.9% mencionam relacionar-se com outros familiares, amigos e/ou vizinhos. 

Procurando detalhar um pouco mais esse tipo de contacto, verificou-se que 43.6% 

disseram contactar semanalmente, seguidos de 37.8% de idosos que mencionam 

contactar diariamente com os seus familiares e/ou vizinhos. Outras relações podem 

também ser observadas na Tabela 14.  

 

Tabela 14 - Rede social. 

  
Total Feminino Masculino 

    
n % n % n % 

Relaciona-se com os seus 
filhos? 

Sim 247 76.5 152 61.5 95 38.5 

Não 74 22.9 49 66.2 25 33.8 

Não respondeu 2 0.6 2 100 0 0 

Total 323 100 203 62.8 120 37.1 

 Sem filhos 14 100 7 50 7 50 

Total   337      

Qual a regularidade do 
contacto com os seus 

filhos? 

Diariamente 60 24.3 36 60 24 40 

Dias alternados 17 6.9 12 70.6 5 29.4 

Dois dias por 
semana 

13 5.3 7 53.8 6 46.2 

Semanalmente 76 30.8 43 56.6 33 43.4 

Quinzenalmente 33 13.4 22 66.7 11 33.3 

Mensalmente 48 19.4 32 66.7 11 33.3 

Total  247 100 152 61.5 95 38.5 
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Excluindo os seus filhos, 
relaciona-se com os seus 

familiares, amigos e/ou 
vizinhos 

Sim 276 81,9 174 63.0 102 37 

  Total 337 100     

Regularidade do contacto 
com outros familiares e 

/ou vizinhos 

Diariamente 105 38.0 62 59 43 41 

Dias alternados 15 5.4 12 80 3 20 

Dois dias por 
semana 

4 1,4 3 75 1 25 

Semanalmente 120 43,5 76 63.3 44 36.7 

Quinzenalmente 6 2,2 4 66.7 2 33.3 

Mensalmente 26 9,4 17 65.4 9 34.6 

Total 276 100 174 63 102 37 

 Não se aplica 61      

Total   337      

 

 

Nesta sequência, aplicou-se a escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon, 

constatando-se que mais de metade da amostra (65.3%) apresentava um risco social 

ligeiro/médio, enquanto que 34.7% dos idosos participantes se encontrava numa situação 

de vulnerabilidade social, com alto risco associado. 

 

Tabela 15 - Risco social da amostra/ Vulnerabilidade social. 

    Total Feminino Masculino 

    n % n % n % 

Risco Social ligeiro/médio  220 65.3 135 61.4 85 38.6 

Risco Social elevado  117 34.7 75 64.1 42 35.9 

Total  337 100 210 62.3 127 37.7 

 

 

A tabela seguinte apresenta os itens avaliados pela Escala de Avaliação da Situação 

Sócio-Familiar de Gijon. 
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Tabela 16- Domínios avaliados pela Escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon por sexo. 

 
Feminino Masculino Total 

n % n % n % 

Situação 

familiar 

Vive com a família sem dependência física 

ou psíquica 
9 4.3 6 4.7 15 4.5 

Vive com o cônjuge de similar idade 88 41.9 65 51.2 153 45.4 

Vive com a família e/ou cônjuge com 

algum grau de dependência 
5 2.4 3 2.4 8 2.4 

Vive sozinho mas tem filhos próximos 76 36.2 34 26.8 111 32.9 

Vive sozinho sem filhos 32 15.2 19 15.0 51 15.1 

Situação 

económica 

Mais de dois salários mínimos 7 3.3 9 7.1 16 4.7 

De dois salários mínimos até 1 salário mínimo 46 21.9 35 27.6 81 24.0 

Desde o salário mínimo até à pensão do 

sistema contributivo 
144 68.6 79 62.2 223 66.2 

Desde a pensão do sistema contributivo 

até à pensão social 
8 3.8 3 2.4 11 3.3 

Sem rendimentos ou inferiores aos 

anteriormente apresentados 
5 2.4 1 0.8 6 1.8 

Habitação 

Adequada às necessidades 72 34.3 41 32.3 113 33.5 

Barreiras arquitectónicas na casa ou na 

entrada principal de acesso à habitação 
125 59.5 72 56.7 197 58.5 

Humidade, fracas condições de higiene, 

equipamento inadequado 
0 0.0 1 0.8 1 0.3 

Ausência de elevador, telefone 12 5.7 7 5.5 19 5.6 

Habitação inadequada (barracas, 

habitação em ruinas, ausência de 

equipamentos mínimos) 

1 0.5 6 4.7 7 2.1 

Relações 

sociais 

Relações sociais 4 1.9 6 4.7 10 3.0 

Relações sociais só c/ família e c/ vizinhos 41 19.5 29 22.8 70 20.8 

Relações sociais só c/ família ou vizinhos 165 78.6 92 72.4 257 76.3 

Não sai do domicílio mas recebe visitas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Não sai do domicílio nem recebe visitas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Apoio de 

rede social 

Com apoio familiar ou de vizinhos 180 85.7 113 89.0 293 86.9 

Voluntariado social, ajuda domiciliária 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Não tem apoio 30 14.3 14 11.0 44 13.1 

Pendente do ingresso de instituição 

geriátrica 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tem cuidados permanentes 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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Antecedentes pessoais e estilos de vida 

 

Com a aplicação do MMSE, apurou-se que a maioria da amostra não apresentava défice 

cognitivo (90.5%).  

Tabela 17 - Função Cognitiva (MMSE). 

 n % 

MMSE Com défice cognitivo 32 9.5 

Sem défice cognitivo 305 90.5 

Total 337 100 

 

 

A prevalência de multimorbilidade na amostra total era alta (96.4%). O número médio de 

DCNT era 4.57±1.78, com um máximo de 10 doenças e um mínimo de uma. Ambos os 

sexos apresentaram um elevado número médio de doenças, conforme se constata pela 

análise da Tabela 18. 

No que diz respeito às doenças crónicas não transmissíveis auto-reportadas, verificou-se 

que a hipertensão arterial (HTA) representava a patologia mais predominante (73.9%). As 

Doenças Degenerativas das Articulações (DDA) ou “Artroses”, apareceram em segundo 

lugar, afectando 69.4% da amostra. Mais de metade da amostra (63.2%) tinha 

hipercolesterolémia - a terceira doença mais prevalente na amostra. 

A distribuição das condições clínicas crónicas por sexo mostra que a ordem da 

prevalência acima descrita se altera. A HTA é a doença que mais afecta os homens 

(72.4%), mas no caso das idosas são as DDA que assumem esse lugar (75.7%), 

seguindo-se a HTA (74.8%) e por fim a hipercolesterolémia (63.3%). A doença 

mencionada atrás é a segunda mais prevalente entre os homens (63.0%), seguindo-se as 

DDA (59.1%).  

Relativamente a episódios cardiovasculares, 13.1% dos participantes sofreram Enfarte 

Agudo do Miocárdio (EAM), com um mínimo de um evento cardíaco e um máximo de 4. É 

de realçar que de entre os idosos que sofreram EAM, mais de metade (59,1%) eram do 

sexo masculino. 19,3% dos idosos do estudo sofreram Acidentes Vasculares Cerebrais 

(AVC), e destes 61,5% eram mulheres. Apraz referir que o mínimo de AVC sofridos pelos 

idosos foi de um e o máximo de 3 eventos. 
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27.6% referiram outras doenças que não as mencionadas no questionário, como 

problemas de tiróide, anemia ou hiperplasia benigna da próstata. Verificou-se que as 

doenças hepáticas não tinham grande expressão na amostra (0.9%), assim como as 

Doenças auto-imunes (7.1%), representadas maioritariamente pelas idosas (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Multimorbilidade e DCNT. 

 
 

Em relação à toma diária de medicação quase toda a amostra (99.4%) se encontrava a 

realizar terapêutica medicamentosa, correspondendo à totalidade das mulheres e a 

98.4% dos homens. Apurou-se ainda que 96.1% (n=324) da amostra tomava mais de 3 

comprimidos diferentes por dia. Nesta sequência, os participantes foram inquiridos sobre 

dificuldades em comprar os medicamentos devido a carências económicas, motivando a 

suspensão da toma (Tabela 19). Mais de metade da amostra (53.7%) referiu interrupção 

na toma de medicamentos devido à falta de dinheiro para os adquirir. 

 
Feminino Masculino Total 

n % n % n % 

Sem multimorbilidade 5 2.4 7 5.5 12 3.6 

Com multimorbilidade 205 97.6 120 94.5 325 96.4 

Total 210 100 127 100 337 100 

Número de doenças (média±dp) 4.70±1.79 4.35±1.75 4.57±1.78 

DCNT n % n % n % 

Alergias 32 15.2 20 15.7 52 15.4 

Não sabe 1 0.5 0 0.0   

Autoimunes 19 9.0 5 3.9 24 7.1 

AVC 40 19.0 25 19.7 65 19.3 

DDA 159 75.7 75 59.1 234 69.4 

Depressão 50 23.8 38 29.9 88 26.1 

Diabetes 64 30.5 27 21.3 91 27 

Doença coronária/ angina de peito 22 10.5 22 17.3 44 13.1 

EAM 18 8.6 26 20.5 44 13.1 

Hepáticas 0 0.0 3 2.4 3 0.9 

Hipercolesterolémia 133 63.3 80 63.0 213 63.2 

HTA 157 74.8 92 72.4 249 73.9 

Incontinência Urinária 63 30.0 25 19.7 88 26.1 

IRC 17 8.1 6 4.7 23 6.8 

Oncológicas 38 18.1 14 11.0 52 15.4 

Outra(s) 65 31.0 28 22.0 93 27.6 

Respiratórias 32 15.2 23 18.1 55 16.3 

TGI 79 37.6 43 33.9 122 36.2 
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Tabela 19 - Medicação e suplementação nutricional oral diárias e sua suspensão devido a problemas 

económicos. 

 Feminino Masculino Total 

 n % n % n % 

Toma de medicação 210 100 125 98.4 335 99.4 

Toma de suplementação 82 39.0 51 40.2 133 39.5 

Suspensão da toma de medicamentos devido 

a falta de dinheiro 

      

Sim 118 56.2 63 49.6 181 53.7 

Não 91 43.3 64 50.4 155 46.0 

Prefere não responder 1 0.5 0 0 1 0.3 

Total 210 100 127 100 337 100 

 

 

 
No que respeita à autopercepção do estado de saúde, quase metade dos idosos (48.4%) 

classificou o seu estado de saúde como Mau e mais de um terço (35.3%) como 

Razoável. Apenas 6.8% avalia positivamente o seu estado de saúde, classificando-o 

como Bom ou Muito bom.  

Quando comparam o seu estado de saúde com outras pessoas da mesma idade, 57.9% 

dos idosos referiu que a sua saúde era pior e apenas 6.2% considera o seu estado de 

saúde melhor. Tanto a maioria dos homens como das mulheres salientaram ter pior 

saúde comparativamente a indivíduos da mesma idade e sexo (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Autoperceção do estado geral de saúde e comparação com indivíduo da mesma idade. 

 Total Feminino Masculino 

Estado de saúde auto-reportado n % n % n % 

 

Muito bom 3 0.9 3 1.5 0 0 
Bom 20 5.9 10 4.8 10 7.9 

Razoável 119 35.3 65 31 54 42.5 
Mau 163 48.4 107 51 56 44.1 

Muito mau 32 9.5 25 11.9 7 5.5 
Comparação com pessoas da mesma idade       

Pior 195 57.9 130 61.9 65 51.2 
Não sabe 14 4.2 5 2.4 9 7.1 

Igual 107 31.8 63 30 44 34.6 
Melhor 21 6.2 12 5.71 9 7.1 

Total 337 100 210 100 127 100 

 

 

Em relação a comportamentos de adição, existem mais homens fumadores que mulheres 

e é também no sexo masculino que se encontram mais consumidores de bebidas 
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alcoólicas (Tabela 21). A amostra era constituída por 23 fumadores (6.8%), com um 

consumo tabágico diário mínimo de dois cigarros e máximo de vinte cigarros. A grande 

maioria dos fumadores eram homens (n=19; 82.6%). No que respeita ao consumo etílico, 

62 idosos eram consumidores de bebidas alcoólicas (18.4%), mais de metade homens 

(64.5%) e apresentando hábitos etílicos mínimos de uma bebida por dia e máximo de 5. 

A maioria do consumo de bebidas alcoólicas era realizada numa frequência diária.  

 

Tabela 21- Consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas. 

 
Total Feminino Masculino 

n % n % n % 

Tabaco Fumadores 23 6.8 4 17.4 19 82.6 

Beb. Álcool Consumidores 62 18.4 22 35.5 40 64.5 

 Total 337 100 210 100 127 100 

 

 
 

Aquisição de alimentos 

Quando questionados sobre a aquisição de alimentos, verificou-se que 60.2% dos idosos 

compra alimentos. Apenas 44.5% refere que prepara ou confecciona habitualmente 

alimentos, sendo maioritariamente as mulheres que têm esta tarefa (Tabela 22). 

 
Tabela 22 - Obtenção e confecção de alimentos. 

 

 

Sexo 
Total 

Feminino Masculino 

n %  n %  n % 

Compra habitualmente alimentos para o agregado familiar 137 67.5 66 32.5 203 60.2 

Prepara/ confecciona habitualmente alimentos para o 

agregado familiar 
115 76.7 35 23.3 150 44.5 

Obtém alimentos através de produção própria, de familiares ou 

outros 
184 63.2 107 36.8 295 87.5 

Obtém alimentos através dos filhos 35 66.0 18 34.0 53 15.7 

Obtém alimentos através do CD 184 63.2 107 36.8 291 86.4 

Obtém alimentos através de outros familiares 4 66.7 2 33.3 6 1.8 

Obtém alimentos através dos vizinhos 3 60.0 2 40.0 5 1.5 

Obtém alimentos através da SCM ao fim-de-semana 13 68.4 6 31.6 19 5.6 
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Questionados sobre a obtenção de géneros alimentícios, excluindo a compra e as 

refeições realizadas na instituição, a maioria dos idosos (87.5%) obtém alimentos através 

de produção própria, através de familiares ou de outros, sendo que destes, 291 idosos 

obtêm alimentos do CD (Tabela 22). Pode dizer-se que o CD constitui a principal fonte 

alimentar suplementar à compra e aos alimentos consumidos diariamente no CD (Tabela 

23). 

 

Tabela 23 - De quem obtém alimentos. 

 Total Feminino Masculino 

 n %  n % n % 

Apenas do CD 216 64.1 135 62.5 81 37.5 

CD e outros 75 22.3 49 65.3 26 34.7 

Apenas filhos 3 0.9 2 66.7 1 33.3 

Filhos e outros familiares 1 0.3 1 100 0 0 

Não responde 1 0.3 1 100 0 0 

Total 296 100 188 63.5 108 36.5 

 

Sabendo que toda a amostra realizava mais de 3 refeições diariamente, abordam-se de 

seguida as refeições realizadas em casa e no CD durante a semana (Tabela 24). 

Quanto ao número de refeições que realizam durante os cinco dias úteis da semana, 

observou-se que todos os idosos faziam refeições diariamente em sua casa, 55.2% 

mencionaram fazer duas refeições e 42.4% apenas uma refeição. Em média realizavam 

no domicílio 1.61 refeições (±0.56), com um mínimo de 1 refeição e máximo de 4 e no CD 

2.38 refeições (±0.55), no máximo 3. 

No que concerne às refeições efectuadas pelos participantes, verificou-se que 58.2% dos 

idosos realizavam o pequeno-almoço em casa nos dias úteis. Já ao fim-de-semana, 

quase a totalidade da amostra realizava o pequeno-almoço em casa, pois o CD 

encontrava-se encerrado. Em relação à refeição intermédia do meio da manhã, apenas 

um indivíduo consumia alimentos neste horário, sendo que o fazia em casa. A quase 

totalidade da amostra não consumia habitualmente alimentos nesta altura do dia. 

Verificou-se que quase toda a amostra não realizava o almoço nem o lanche em casa 

nos dias úteis, uma vez que estas refeições eram confeccionadas no CD e consumidas 

no mesmo. No que respeita ao jantar, 86.9% dos idosos tinha apoio do Cabaz da Noite 

fornecido pela Instituição, consumindo em casa os alimentos que o constituíam - a sopa 
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confeccionada no almoço, uma peça de fruta e um pão por pessoa, não se verificando 

este suporte alimentar aos fins-de-semana. Apenas 1.5% dos idosos referiu consumir 

ceia habitualmente, a maioria não inclui esta refeição no seu dia alimentar. 

Tabela 24 - Hábitos Alimentares: Refeições realizadas durante a semana e fim-de-semana. 

  Dias úteis 
Fim-de-
semana 

  
Casa CD Casa 

    n % n % n % 

Refeições                         337 100 337 100   

Número de refeições realizadas 
                   0 

- - 3 0.89 0 0 

 
1 143 42.4 6 1.78 0 0 

 2 186 55.2 189 56.0 1 0.3 

 3 6 1.8 139 41.2 9 2.7 

 4 2 0.6 0 0 321 95.3 

 5 - - - - 6 1.8 

  Total 337 100 337 100 337 100 

Refeição do pequeno-almoço                                196 58.2 139 41.2 336 99.7 

  Total 337 100 337 100 337 100 

Refeição do meio da manhã                           1 0.3 0 0.0 

 
1 0.3 

  Total 337 100 337 100 337 100 

Refeição do almoço  1 0.3 335 99.4   

 Almoço preparado em casa pelo próprio ou 
cônjuge  

- - - - 313 92.9 

 Almoço preparado por familiares ou outros - - - - 1 0.3 
 Almoço levado a casa pelo SAD da SCM - - - - 18 5.3 
 Não almoça em casa ou compra fora - - - - 5 1.5 

  Total 337 100 337 100  100 

Refeição do lanche  4 1.2 329 97.6 333 99.1 

 Não responde - - - - 1  

  Total 337 100 337 100 337 100 

Refeição 
do jantar 

Jantar preparado em casa pelo próprio ou 
cônjuge  

42 12.5 - - 317 94.1 

Jantar com cabaz da noite do CD 293 86.9 - - 1 0.3 

Jantar preparado por familiares ou outros 1 0.3 - - 18 5.3 

Levado a casa pelo SAD da SCM     1 0.3 

Não come em casa ou compra fora 1 0.3 - - 337 100 

Refeição da ceia                                                   5 1.5 - - 5 1.5 

  Total 337 100 - -  337 
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Caracterização antropométrica e do risco nutricional 

 

Procurou-se caracterizar a amostra inquirida relativamente à antropometria e estado 

nutricional.  

No que respeita ao peso, a média total deste parâmetro foi 72.08kg±13.17. O sexo 

feminino apresentou uma média de 68.2 Kg, com um peso máximo de 104.2 Kg e mínimo 

de 41.0 kg. Em relação aos homens, a média situava-se nos 78,46kg, com um máximo 

de 110.0 kg e um mínimo de 46.9 kg, sendo os idosos mais pesados que as idosas 

(p<0.001). 

As mulheres apresentavam uma altura média de 157cm, com máximo de 176 cm e 

mínimo de 139 cm. Por sua vez, os homens eram mais altos em média (169cm, p<0.001), 

tendo o participante mais alto 183cm e o mais baixo 151cm.  

Os valores de IMC (OMS) encontrados para o sexo feminino situavam-se entre 41.7 

Kg/m2 (máximo) e 17.4 kg/m2 (mínimo), com um valor médio de 27.67 Kg/m2. A média do 

IMC do sexo masculino foi de 27.31 Kg/m2, com um mínimo de 17.2Kg/m2 e um máximo 

de 36.7 Kg/m2. 

Conforme consta na Tabela 25, ao avaliar-se a média de IMC por sexo, verificou-se que 

tanto os homens quanto as mulheres se encontravam com um IMC médio de pré--

obesidade segundo a OMS, eutrofia segundo Hajjar, e obesidade segundo Lipschitz.  

Apesar de ser nos idosos do sexo masculino que se encontra o peso mais alto (110Kg), é 

nas mulheres que está registado o IMC mais elevado (41.7Kg/m2).  

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 25), à excepção do “IMC”, todas estas 

variáveis apresentam diferenças estatisticamente significativas (p<0.001) entre os valores 

médios (“mean ranks”) dos idosos do sexo feminino e os do sexo masculino. Os idosos 

do sexo feminino apresentam um menor valor médio de “altura”, “peso”, “AB”, PG, PC e 

do PB e valores médios superiores de “AAB ou AGB”, e “PCT”. No que diz respeito à 

PCT, constatou-se que em média os indivíduos idosos do sexo masculino apresentam 

valores inferiores aos das mulheres constituintes da amostra. Contudo, é no sexo 

feminino que se encontra o valor mais elevado deste parâmetro antropométrico (34.8-8.0) 

e no sexo masculino o valor menor (31.6-7.8). Em relação à AB, as idosas apresentaram 

o valor mínimo (3378.7-11196.3) e os idosos o valor máximo da amostra (3749.1- 

12296.9). As idosas participantes apresentavam um valor médio de AAB superior aos 

idosos, estando o valor mínimo e máximo entre as mulheres (♀781.8 - 5555,7; ♂1026.0- 

5054.3). 
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Para o “IMC”, apesar do valor médio nos idosos do sexo feminino ser superior (mean 

rank= 161,64) ao dos idosos do sexo masculino (mean rank =173.45), as diferenças não 

são estatisticamente significativas (p>0.05).  

Relativamente à AMB, os indivíduos do sexo masculino apresentavam uma média total 

superior ao sexo feminino (6102; 4237), variando entre 2104.79 e 7135.26 nas idosas e 

entre 2687.23 e 9473.66 nos idosos. Quanto ao PMB, os valores femininos situavam-se 

entre 16.26 e 29.94 e os masculinos entre 18.37 e 34.49. 

Os resultados do teste indicam que, quer para a variável “AMB” (t =-13,435; g.l.=228.852; 

p<0.001) quer para a variável “PMB” (t = -13.773; g.l.=335; p <0.001), as médias dos dois 

sexos diferem de forma muito significativa (p<0.01), sendo os valores no sexo masculino 

superiores aos do feminino. 

Ainda pela observação da tabela 26, de uma forma geral, grande percentagem da 

amostra apresentava risco metabólico e cardiovascular. A análise deste parâmetro 

consoante o sexo demonstra que os idosos apresentam um valor médio superior 

(96.15cm) ao das idosas (91.26 cm), mas é no sexo feminino que se encontram os 

valores extremos da amostra (128 cm; 72.4 cm). 

Se se atender aos valores médios de PC em função do sexo, constata-se que os valores 

médios de ambos configuram uma situação de risco cardiovascular, pois a média de PC 

dos indivíduos do sexo masculino é superior a 94 cm (mas inferior a 102 cm - Risco 

elevado) e, por sua vez, a média do PC das idosas é superior a 80 cm e superior a 88 

cm- risco muito elevado. É importante salientar que a percentagem de idosas que se 

encontra em risco cardiovascular, em função do PC, é superior à dos idosos, 

principalmente no que respeita ao risco muito elevado (Tabela 25). Em relação ao PG, as 

idosas apresentam um valor médio inferior ao dos idosos. Contudo, é no sexo feminino 

que se encontram os perímetros extremos, ou seja, o valor de gémeo maior (44 cm) e o 

mais pequeno (26cm). É importante referir que no sexo feminino verificou-se maior perda 

de massa muscular. Analisando os valores de PB recolhidos, verificou-se que a maioria 

dos idosos de ambos os sexos apresentava um PB superior a 26 cm.  
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Tabela 25 - Medidas antropométricas por sexo. 

Medidas antropométricas Total Feminino Masculino p 

Peso, kg 72.1 ± 13.17 68.23 ±12.46 78.46± 11.80 <0.001
a
 

Altura, cm 161.7±8.82 157.1 ±6.57 169.3±3.41 <0.001
a
 

IMC, kg/m
2
 27.5±4.42 27.7 ±4.94 27.3 ±3.41 0.281

a
 

PC, cm 93.1±10.56 91.3±11.68 96.2±7.47 <0.001
a
 

S/ Risco Elevado ou Muito 

Elevado 

79 (23.4%) 45 (21.4%) 34(26.8%) - 

Risco Elevado 103 (30.6%) 34 (16.2%) 69 (54.3%) - 

Risco Muito Elevado 155 (46.0%) 131 (62.4%) 24 (18.9%) - 

PG, cm 34.40±2.45 33.89±2.59 35.23±1.95 <0.001
a
 

Perda de massa muscular 23 (6.8%) 20 (9.5%) 3 (2.4%) - 

Sem perda de massa 

muscular 

314 (93.2%) 190 (90.5%) 124 (97.6%) - 

PB, cm 30.7 ±3.90 29.6±3.93 32.55±3.08 <0.001
a
 

<26 cm 37 (11.0%) 33 (15.7%) 4 (3.1%) - 

≥26 cm 300 (89.0%) 177 (84.3%) 123 (96.9%) - 

PCT, mm 19.3652±6.97 21.38±7.01 16.03±5.48 <0.001
a
 

AMB mm
2
 4940.26±1485,53 4237.49±1090.61 6102.31±1314.38 0.014

b
 

PMB cm 24.63± 3.74 22,88±2,95 27,52±3,07 <0.001
b
 

AAB mm
2
 2688,82±1048,15 2859,29±1118,45 2406,94±852,14 <0.001

a
 

AB mm
2
 7629,08±1863,01 7096,79±1837,9 8509,25±1548,99 <0.001

a
 

a 
Mann-Whitney U test; 

b T-student.
  

 

Na Tabela 26 encontramos os valores por classes de IMC e de acordo com diversos 

critérios de classificação. De uma forma geral, e tendo por base o IMC (OMS), a maioria 

dos idosos (45.1%) encontrava-se numa situação de pré-obesidade (IMC entre 25 e 29.9 

Kg/m2) e 28.5% eram obesos.  

Respeitante ao IMC segundo Hajjar, constatou-se uma prevalência geral de eutrofia de 

40.1% ([24-29[ kg/m2), seguindo-se  a obesidade (IMC≥29 kg/m2) 38.1% e por fim 21.7% 

de desnutrição (IMC<24 Kg/m2). Segundo os critérios de Lipschitz, a maioria da amostra 

encontrava-se obesa (IMC>27 kg/m2), mais de um quarto tinha IMC entre 22-27 Kg/m2 ou 

seja, normoponderalidade, e 13.6% estavam desnutridos (IMC< 22Kg/m2). 

Analisando a distribuição dos idosos nas diferentes classes de IMC (OMS), por sexo, 

verifica-se que tanto homens como mulheres se encontram maioritariamente em situação 

de pré-obesidade, existindo mais idosas normoponderais que idosos, mas também mais 

obesas. Verifica-se ainda que existem mais homens pré-obesos do que mulheres. De 
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acordo com a classificação de Hajjar, a maioria das idosas foi identificada como obesa, 

seguindo-se a eutrofia e por fim o baixo peso. Já nos idosos, a distribuição de IMC foi 

pela seguinte ordem: maioritariamente eutróficos, seguindo-se os obesos e por fim os 

desnutridos. Considerando a classificação de Lipschitz, foram identificadas 37 idosas 

desnutridas e maioritariamente obesas. No que respeita aos homens, este índice 

identificou 70 obesos. 

 

Tabela 26 - Distribuição dos valores de IMC (diversos pontos de corte) por sexo. 

Classificação Geral Feminino Masculino χ2
 g.l. p 

 n % n % n %    

IMC (OMS)          

Baixo peso 4 1.2 2 1.0 2 1.6 12.259 5 0.031 

Peso normal 85 25.2 58 27.6 27 21.3    

Pré-obesidade 152 45.1 81 38.6 71 55.9    

Obesidade grau 1 80 23.7 54 25.7 26 20.5    

Obesidade grau 2 14 4.2 13 6.2 1 0.8    

Obesidade grau 3 2 0.6 2 1.0 0 0.0    

Total 337 100 210 100.0 127 100    

IMC Hajjar          

Desnutrido 73 21.7 51 24.3 22 17.3    
Eutrófico 135 40.1 66 31.3 69 54.3    
Obeso 129 38.3 93 44.3 36 28.3 17.386 2 <0.001 
Total  337 100 210 100 127 100    

IMC Lipschitz          

Subnutrido 46 13.6 37 17.6 9 7.1 12.846 2 0.002 

Normal 94 27.9 47 22.4 47 30.0    

Obeso 96 58.2 126 60.0 70 55.1    

Total 337 100 210 100 127 100    
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Comparação das variáveis antropométricas entre sexos por faixa etária 

 

Numa fase posterior, optou-se por caracterizar antropometricamente a amostra segundo 

os diversos grupos etários (young-old; middle-old; old-old), de modo a verificar a 

existência de diferenças na antropometria e composição corporal dos mesmos por sexo. 

Assim, para cada faixa etária, compararam-se as variáveis antropométricas entre os dois 

sexos (Figura 11). Após verificação da normalidade das distribuições, através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, procedeu-se à aplicação de testes de hipóteses paramétricos (T de 

Student) e não paramétricos (Mann-Whitney), consoante o tipo de distribuição das 

variáveis. De acordo com os resultados do teste de Mann-Whitney: 

 Para a classe etária dos 65-74 anos, existem diferenças estatisticamente muito 

significativas (p<0.005) entre os valores médios das variáveis AB (U = 869.0; p< 

0.001), PG (U = 949.0; p = 0.002), PB (U = 869.0; p < 0.001) e PCT (U = 638.5; p 

< 0.001) dos dois sexos. Os idosos do sexo feminino apresentam menores valores 

médios (mean rank) para as variáveis AB, PG, PB e maior valor médio de PCT, 

que os idosos do sexo masculino. 

 Na classe etária dos 75-84 anos existem diferenças estatisticamente muito 

significativas (p< 0.005) entre os valores médios das variáveis Peso (U = 1438.5; 

p < 0.001), PG (U =1813.0; p <0.001), PC (U = 1989.0; p = 0.001) e  (U =1723.5; p 

<0.001) dos dois sexos. Para a variável AAB (U =2297.5; p=0.034) as diferenças 

entre os sexos são estatisticamente significativas (p< 0.05). 

Os valores médios de IMC nos dois sexos (U=2773.0; p=0.697) não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (p> 0.05).  

As idosas apresentam menor valor médio (mean rank) de Peso, PG, PC e 

maiores valores de AAB ou AGB e PCT que os idosos. 

 Para a classe dos 85 ou mais anos, existem diferenças estatisticamente 

significativas (p<0.005) entre os valores médios das variáveis Altura dos dois 

sexos (U=135.5; p <0.001). Para a variável PCT (U=353.5; p=0.019) as diferenças 

entre os sexos são estatisticamente significativas (p<0.05). 

Os valores médios de AAB nos dois sexos (U =463.0; p=0.333) não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (p>0.05). 

As idosas apresentam menor valor de Altura e maior valor de PCT que os idosos. 

Os resultados do teste T de Student indicam que: 

 Para a classe dos 65-74 anos, existem diferenças estatisticamente significativas 

(p<0.005) entre as médias dos dois sexos para as variáveis Peso (t = -3.338; g.l. = 
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109; p = 0.001), Altura (t = -10.731; g.l. = 109; p < 0.001), AMB (t = -8.525; g.l. = 

109; p < 0.001), PMB (t = -8.289; g.l. = 109; p < 0.001) e AAB ou AGB (t = 3.695; 

g.l. = 108.901; p = 0.001). As variáveis IMC (t = 1.585; g.l. = 109; p = 0.116) e PC 

(t = -1.452; g.l. = 108.182; p = 0.150) não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p>0.05). As idosas apresentam menores valores 

de média para as variáveis Peso, Altura, AMB, PMB e maior média de AAB, que 

os idosos. 

 Para a classe dos 75-84 anos, existem diferenças estatisticamente muito 

significativas (p<0.005) entre as médias dos dois sexos para as variáveis Altura (t 

=-11.789; g.l.=154; p<0.001), AMB (t=-9.297; g.l.=154; p<0.001), PMB (t =-9.184; 

g.l.=154; p<0.001), AB (t =-4.816; g.l.=154; p<0.001) e PB (t=-5.045; g.l.=146.293; 

p<0.001). As participantes apresentam menores valores de média para as 

variáveis Altura, AMB, PMB, AB e PB, que os idosos do sexo masculino. 
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Figura 12 - Diagramas de caixas de bigodes das variáveis antropométricas por sexo e faixa etária. 
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Avaliação do Estado Nutricional (MNA) 

 

Na Tabela 27 constam os vários itens avaliados pelo MNA.  

A maioria da amostra não referiu perda de apetite ou de peso e apresentava mobilidade 

normal. Para além de outros itens já analisados, é de referir as questões relativas ao 

consumo alimentar. Assim, analisando o consumo por grupos alimentares, constatou-se 

que 97.9% (n=330) consumia pelo menos uma porção diária de leite ou derivados.  

Apenas 26.4% (n=89) da amostra consumia pelo menos duas porções de ovos e 

leguminosas por semana e toda a amostra consumia carne ou peixe diariamente. 95.8% 

dos participantes consumia duas ou mais porções de fruta ou produtos hortícolas 

diariamente. Por último, a maioria dos respondentes consumia diariamente menos de 

cinco copos de água, sumo, café, chá ou leite.  

 
Tabela 27 – Itens avaliados pelo MNA, por sexo. 

 
Feminino Masculino Total 

n % n % n % 

Diminuição da ingestão 

alimentar nos últimos 3 

meses 

Severa 9 81.8 2 18.2 11 3.3 

Moderada 25 53.2 22 46.8 47 13.9 

Não 176 63.1 103 36.9 279 82.8 

Perda de peso nos 

últimos 3 meses 

Superior a 3 kg 14 73.7 5 26.3 19 5.6 

Não sabe 13 72.2 5 27.8 18 5.3 

Entre 1 e 3 kg 43 67.2 21 32.8 64 19 

Não 140 59.3 96 40.7 236 70.0 

Mobilidade 

Restrita ao leito ou à 

cadeira de rodas 
6 100 0 0.0 6 1.8 

Deambula mas não 

consegue sair de casa 
0 0.0 0 0.0 0 0 

Normal 204 61.6 127 38.4 331 98 

Stresse psicológico ou 

doença aguda nos 

últimos 3 meses 

Sim 75 59.5 51 40.5 126 37.4 

Não 135 64.0 76 36.0 211 62.6 

Problemas 

neuropsicológicos 

Graves 45 56.3 35 43.8 80 23.7 

Leve 2 100 0 0.0 2 0.6 

Não 163 63.9 92 36.1 255 75.7 

IMC 

<19 5 71.4 2 28.6 7 2.1 

= 19 e < 21 25 89.3 3 10.7 28 8.3 

= 21 e < 23 11 57.9 8 42.1 19 5.6 

≥ 23 169 59.7 114 40.3 283 84 
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Vive na sua própria casa Sim 210 62.3 127 37.7 337 100 

Utiliza mais de 3 

medicamentos diferentes 

por dia 

Sim 204 63.0 120 37.0 324 96.1 

Não 6 46.2 7 53.8 13 3.9 

Nº de refeições por dia 

1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

3 210 62.5 126 37.5 336 99.7 

Consumo de uma porção 

diária de leite ou 

derivados 

Sim 204 61.8 126 38.2 330 97.9 

Consumo de duas ou 

mais porções semanais 

de leguminosas ou ovos 

Sim 60 67.4 29 32.6 89 26.4 

Consumo diário de 

carne, peixe ou aves 
Sim 210 62.3 127 37.7 337 100 

Consumo diário de duas 

ou mais porções de fruta 

ou produtos hortícolas 

Não 8 57.1 6 42.9 14 4.2 

Sim 202 62.5 121 37.5 323 95.8 

Consumo diário de 

copos de líquidos (água, 

sumo, café, chá, leite) 

Menos de 3 52 59.8 35 40.2 87 25.8 

3 a cinco 149 63.7 85 36.3 234 69.4 

Mais de 5 9 56.3 7 43.8 16 100 

Modo de se alimentar 

Incapaz sozinho 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Sozinho c/ dificuldade 32 55.2 26 44.8 58 17.2 

Sem dificuldade 178 63.8 101 36.2 279 82.8 

Acredita ter algum 

problema nutricional 

Acredita estar 

desnutrido 
48 70.6 20 29.4 68 20.2 

Não sabe dizer 42 60.9 27 39.1 69 20.5 

Acredita não ter 

problema nutricional 
120 60.0 80 40.0 200 59.3 

Em comparação com 

outras pessoas da 

mesma idade, como 

considera a sua própria 

saúde 

Pior 130 66.7 65 33.3 195 57.9 

Não sabe 5 35.7 9 64.3 14 4.2 

Igual 63 58.9 44 41.1 107 31.6 

Melhor 12 57.1 9 42.9 21 6.2 

PB (cm) 

<21 2 100 0 0.0 2 0.6 

=21 e ≤ 22 9 90.0 1 10.0 10 3.0 

>22 199 61.2 126 38.8 325 96.4 

PG (cm) 
<31 28 84.8 5 15.2 33 9.8 

≥31 182 59.9 122 40.1 304 90.2 
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Constatou-se que de uma forma geral, a amostra apresentava uma pontuação média de 

MNA de 23.28, variando entre 12 e 28.5 pontos. 

Numa primeira fase, denominada Triagem (Tabela 28), 4.7% da amostra foi classificada 

como desnutrida, 29.1% em risco de desnutrição e 66.2% com estado nutricional normal.  

 

Tabela 28 - Classificação do Estado Nutricional (MNA-Triagem). 

Classificação (pontos) n % 

Desnutrido (0-7) 16 4.7 

Sob risco de desnutrição (8-11) 98 29.1 

Estado nutricional normal (12-14) 223 66.2 

Total 337 100 

 

 

Progredindo na ferramenta e concluindo a avaliação (Tabela 29), a percentagem de 

idosos desnutridos manteve-se inalterada (4.7%). Contudo, verificaram-se alterações 

muito relevantes nas outras categorias, uma vez que os idosos em risco de desnutrição 

representam 40.7% da amostra e mais de metade (54.6%) dos participantes 

apresentavam um estado nutricional normal.  

 

 Tabela 29 - Avaliação do estado nutricional de acordo com o MNA. 

Avaliação do Estado Nutricional 
Feminino Masculino Total 

n % n % n % 

Desnutrido (<17 pontos) 14 4.2 2 0.6 16 4.7 

Risco de desnutrição (17-23.5 pontos) 87 25.8 50 14.8 137 40.7 

Normal (24-30 pontos) 109 32.3 75 22.3 184 54.6 

Total 210 62.3 127 37.7 337 100 
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RISCO DE DESNUTRIÇÃO (CATEGORIAS MNA) E FAIXAS ETÁRIAS 

 

Verificou-se uma associação estatisticamente significativa (χ2 = 11.335; g.l. = 4; p = 

0.023) entre o estado nutricional e as faixas etárias. 

Na faixa dos 65 aos 74 anos, os valores observados (count) são aproximados dos valores 

esperados (expected count) se as variáveis fossem independentes. 

Na faixa dos 75 aos 84 anos, os valores observados de “desnutrido” (3) e “sob risco de 

desnutrição” (60) são inferiores aos valores esperados (7.4 e 63.4), apresentando 

percentagens inferiores (1.9% e 38.5%) às das categorias “desnutrido” e “sob risco de 

desnutrição” dos outros escalões etários.  

Relativamente ao “estado nutricional normal”, o valor observado (93) é superior ao valor 

esperado (85.2), apresentando uma percentagem superior (59.6%) às dos outros 

escalões etários (65-74 anos: 53.2%; ≥85 anos: 45.7%). 

Na faixa dos 85 ou mais anos, os valores observados de “desnutrido” (8) e “sob risco de 

desnutrição” (30) são superiores aos valores esperados (3.3 e 28.5), apresentando 

percentagens superiores (11.4% e 42.9%) às das categorias “desnutrido” e “sob risco de 

desnutrição” dos outros escalões etários.  

Relativamente ao “estado nutricional normal”, o valor observado (32) é inferior ao valor 

esperado (32), apresentando uma percentagem inferior (45.7%) às dos outros escalões 

etários (65-74 anos: 53.2%; 75-84 anos: 59.6%). 

 

Risco de desnutrição (categorias MNA), faixas etárias e sexo 

 

A fim de determinar se em cada faixa etária existe uma relação entre a classificação do 

risco de desnutrição e o género, recorreu-se ao teste de independência de Qui-quadrado.  

De acordo com os resultados obtidos, em nenhuma das faixas etárias foi encontrada uma 

associação estatisticamente significativa (p>0.05) entre o estado nutricional e o género 

(65-74 anos: χ2 = 2.423; g.l. = 2; p = 0.298; 75-84 anos: χ2 = 2.982; g.l. = 2; p = 0.225; 85 

ou mais anos: χ2 = 1.734; g.l. = 2; p = 0.420).  
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Avaliação do estado nutricional: Comparação dos métodos antropométricos e MNA 

 

Uma vez que existem diversos parâmetros antropométricos para detectar alterações 

nutricionais (Morley, 2011), procedeu-se à avaliação nutricional, através da gravidade da 

desnutrição, com recurso a medidas antropométricas directas e indirectas, bem como ao 

MNA, comparando-as entre si.  

Para o presente estudo foram criadas três novas variáveis, as quais se designam: 

a. Perímetro braquial (PB) 

b. Prega Cutânea Tricipital (PCT) 

c. Perímetro Muscular Braquial (PMB) 

 

As duas primeiras (PB e PCT) descrevem as seguintes categorias: Desnutrição grave, 

Desnutrição moderada, Desnutrição leve, Eutrofia, Sobrepeso e Obesidade. A variável 

PMB descreve Desnutrição grave, Desnutrição moderada, Desnutrição leve, Eutrofia (Ver 

Metodologia). 

Os dados descritivos mostram que 48.1% das idosas apresentam-se como eutróficas, 

segundo o PB, e que 28.1% das idosas são identificadas como gravemente desnutridas, 

segundo a PCT. No caso dos participantes do sexo masculino, observou-se que 40.9% 

foi identificado como eutrófico, utilizando o PB, e 68.5% dos idosos masculinos são 

considerados obesos, segundo a PCT. Outros dados podem ser observados na tabela 

39.  

Utilizando o PB foi possível identificar 32 idosas com desnutrição grave e 101 idosas 

eutróficas. Com o mesmo parâmetro antropométrico, foram identificados 19 idosos com 

desnutrição grave e 52 eutróficos. De acordo com a PCT, foram identificadas 59 idosas 

com desnutrição grave e apenas 42 eutróficas. No que respeita aos homens, utilizando a 

PCT, não foi identificado nenhum idoso com desnutrição grave, 20 participantes 

encontravam-se eutróficos e 87 obesos. Com recurso ao PMB, identificaram-se 8 idosas 

moderadamente desnutridas, 171 eutróficas e 2 idosos gravemente desnutridos e 122 

eutróficos (Tabela 31). 
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Tabela 30 - Distribuição dos participantes em função do PB e da PCT, por sexo. 

  
Perímetro braquial Prega Cutânea Tricipital 

    n % n % 

Feminino Desnutrição grave 32 15.2 59 28.1 

 Desnutrição moderada 20 9.5 25 11.9 

 Desnutrição leve 20 9.5 21 10.0 

 Eutrofia 101 48.1 42 20.0 

 Sobrepeso 24 11.4 22 10.5 

 Obesidade 13 6.2 41 19.5 

 Total 210 100 210 100 

Masculino Desnutrição grave 19 15.0 - - 

 Desnutrição moderada 
2 1.6 6 4.7 

 Desnutrição leve 5 3.9 7 5.5 

 Eutrofia 52 40.9 20 15.7 

 Sobrepeso 43 33.9 7 5.5 

 Obesidade 6 4.7 87 68.5 

  Total 127 100 127 100 

Total Desnutrição grave 51 15.1 59 17.5 

 Desnutrição moderada 22 6.5 31 9.2 

 Desnutrição leve 25 7.4 28 8.3 

 Eutrofia 153 45.4 62 18.4 

 Sobrepeso 67 19.9 29 8.6 

 Obesidade 19 5.6 128 38 

 Total 337 100 337 100 

 

Tabela 31 – Distribuição dos participantes em função do PMB, por sexo. 

   n % 

Feminino Desnutrição moderada 8 3.8 
 Desnutrição leve 31 14.8 

 Eutrofia 171 81.4 

 Total 210 100 

Masculino Desnutrição grave 2 1.6 

 Desnutrição moderada 3 2.4 

 Desnutrição leve 10 7.9 

 Eutrofia 112 88.2 

  Total 127 100 

Total Desnutrição grave 2 0.6 

 Desnutrição moderada 11 3.3 

 Desnutrição leve 41 12.2 

 Eutrofia 283 84 

 Total 337 100 
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Associação entre variáveis antropométricas e IMC (Hajjar) 

 

PB e IMC (Hajjar) 

 

Seguidamente apresentam-se os principais resultados identificados nas associações 

entre as variáveis PB, PCT e PMB com o IMC-Hajjar. 

 

Os resultados da associação entre o PB e o IMC-Hajjar mostram-se estatisticamente 

significativos, tanto para homens como para mulheres, indicando desse modo existirem 

associações entre as variáveis em estudo (Tabela 32). 

Particularizando, é possível verificar que dos 51 sujeitos do sexo feminino subnutridos 

(IMC), 35 estão desnutridos pelo PB. Observa-se ainda que das 66 mulheres com IMC 

normal, 51 foram classificadas como eutróficas pelo PB (Tabela 33).  

No que se refere aos participantes do sexo masculino, foi possível verificar que dos 22 

idosos subnutridos (IMC) apenas 7 são classificados como desnutridos pelo PB e dos 36 

obesos (IMC) 4 são classificados como obesos pelo PB (Tabela 33). 

 

Tabela 32 - Resultados da associação entre PB e IMC (Hajjar), por sexo. 

 

Qui-
Quadrado gl p 

Feminino 127.638 10 <0.001 

N 210   

Masculino 33.774 10 <0.001 

N 127   
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Tabela 33 – Perímetro Braquial e as categorias do IMC (Hajjar), por sexo. 

      Perímetro Braquial  

Total       

Desnutrição 
grave 

Desnutrição 
moderada 

Desnutrição 
leve Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

Feminino Subnutrido Contagem 6 19 10 15 1 0 51 

  Contagem 
esperada 

7.8 4.9 4.9 24.5 5.8 3.2 51.0 

  % 11.8 37.3 19.6 29.4 2.0 0.0 100.0 

 Normal Contagem 5 1 8 51 1 0 66 

  Contagem 
esperada 

10.1 6.3 6.3 31.7 7.5 4.1 66.0 

  % 7.6 1.5 12.1 77.3 1.5 0.0 100.0 

 Obeso Contagem 21 0 2 35 22 13 93 
  Contagem 

esperada 
14.2 8.9 8.9 44.7 10.6 5.8 93.0 

  % 22.6 0.0 2.2 37.6 23.7 14.0 100.0 

 TOTAL Contagem 32 20 20 101 24 13 210 
  Contagem 

esperada 
32.0 20.0 20.0 101.0 24.0 13.0 210.0 

Masculino Subnutrido Contagem 1 2 4 9 6 0 22 
  Contagem 

esperada 
3.3 .3 .9 9.0 7.4 1.0 22.0 

  % 4.5 9.1 18.2 40.9 27.3 0.0 100.0 

 Normal Contagem 10 0 1 33 23 2 69 

  Contagem 
esperada 

10.3 1.1 2.7 28.3 23.4 3.3 69.0 

  % 14.5 0.0 1.4 47.8 33.3 2.9 100.0 

 Obeso Contagem 8 0 0 10 14 4 36 

  Contagem 
esperada 

5.4 .6 1.4 14.7 12.2 1.7 36.0 

  % 22.2 0.0 0.0 27.8 38.9 11.1 100.0 

 TOTAL Contagem 19 2 5 52 43 6 127 
   Contagem 

esperada 
19.0 2.0 5.0 52.0 43.0 6.0 127.0 

 
 

Os resultados encontrados na análise de concordância entre os diversos métodos estão 

descritos nas tabelas que se seguem. 

Considerando duas categorias, encontrou-se uma concordância superior a 70%, com um 

valor de k razoável. Quando consideradas três categorias de IMC, a concordância foi 

mais baixa (Tabelas 34 e 35). 
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Tabela 34 – Concordância entre IMC (2 categorias) e o PB. 

Concordância = 74.2%; k de Cohen = 0.323 (p <0.001) 
IMC 

Total 
Normal +obeso Subnutrido 

Perímetro Braquial 

Eutrofia+sobrepeso+obesidade 
n 208 31 239 

% 61.7 9.2 70.9 

Desnutrição 
n 56 42 98 

% 16.6 12.5 29.1 

Total 
n 264 73 337 

% 78.3 21.7 100 

 

Tabela 35 – Concordância entre o IMC (3 categorias) e o PB. 

Concordância = 53.1%; k de Cohen ponderado = 0.287 
(p<0.001) 

IMC 
Total 

Subnutrido Normal Obeso 

Perímetro Braquial 

Desnutrição 
n 42 25 31 98 

% 12.5 7.4 9.2 29.1 

Eutrofia 
n 24 84 45 153 

% 7.1 24.9 13.4 45.4 

Sobrepeso+obesidade 
n 7 26 53 86 

% 2.1 7.7 15.7 25.5 

Total 
n 73 135 129 337 

% 21.7 40.1 38.3 100 

 

 

PCT e IMC (Hajjar) 

 

Os resultados da associação entre a PCT e o IMC (Hajjar) mostram-se estatisticamente 

significativo, tanto para homens como para as mulheres, indicando desse modo existirem 

associações entre as variáveis em estudo, conforme Tabela 36. 

 

 

Tabela 36 - Resultados da associação entre PCT e IMC (Hajjar), por sexo. 

  
Qui-

Quadrado gl p  

Feminino 189.837 10 <0.001 

n 210   

Masculino 60.537 8 <0.001 

n 127   
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Da análise da tabela que se segue é possível verificar que todas as participantes 

subnutridas (51) de acordo com o IMC foram também classificadas como desnutridas 

pela PCT. Observou-se ainda que das 66 idosas eutróficas (IMC), 24 eram eutróficas e 

37 desnutridas segundo a PCT (Tabela 37).  

 

No que se refere aos respondentes do sexo masculino, dos 22 idosos subnutridos (IMC) 

7 eram obesos segundo a PCT e quase todos os idosos obesos pelo IMC (n = 36) foram 

categorizados como tal pela PCT (n = 34) (Tabela 37). 

 

Tabela 37 – Prega Cutânea Tricipital e as categorias do IMC (Hajjar), por sexo. 

      Prega Cutânea Tricipital  

Total       
Desnutrição 

grave 
Desnutrição 
moderada 

Desnutrição 
leve Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

Feminino Subnutrido Contagem 44 6 1 0 0 0 51 

  Contagem 
esperada 

14.3 6.1 5.1 10.2 5.3 10.0 51.0 

  % 86,3 11,8 2,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 Normal Contagem 9 11 17 24 5 0 66 

  Contagem 
esperada 

18.5 7.9 6.6 13.2 6.9 12.9 66.0 

  % 13,6 16,7 25,8 36,4 7,6 0,0 100,0 

 Obeso Contagem 6 8 3 18 17 41 93 

  Contagem 
esperada 

26.1 11.1 9.3 18.6 9.7 18.2 93.0 

  % 6.5 8.6 3.2 19.4 18.3 44.1 100.0 

 Total Contagem 59 25 21 42 22 41 210 

  Contagem 
esperada 

59.0 25.0 21.0 42.0 22.0 41.0 210.0 

Masculino Subnutrido Contagem - 6 5 3 1 7 22 

  Contagem 
esperada 

- 1.0 1.2 3.5 1.2 15.1 22.0 

  %  27.3 22.7 13.6 4.5 31.8 100.0 

 Normal Contagem - 0 1 16 6 46 69 

  Contagem 
esperada 

- 3.3 3.8 10.9 3.8 47.3 69.0 

  %  0.0 1.4 23.2 8.7 66.7 100.0 

 Obeso Contagem - 0 1 1 0 34 36 

  Contagem 
esperada 

- 1.7 2.0 5.7 2.0 24.7 36.0 

  %  0.0 2.8 2.8 0.0 94.4 100.0 

 Total Contagem - 6 7 20 7 87 127 
   Contagem 

esperada 
- 6.0 7.0 20.0 7.0 87.0 127.0 
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Conforme a análise de concordância demonstra, quando consideradas duas categorias 

de IMC, a concordância supera os 80%, com um valor de k moderado, diminuindo 

quando se consideram três categorias (Tabelas 38 e 39).  

 

Tabela 38 – Concordância entre o IMC (2 categorias) e a PCT. 

Concordância = 80.1%; k de Cohen = 0.521 (p<0.001) 
IMC 

Total 
Normal + obeso Subnutrido 

Prega Tricipital 

eutrofia+sobrepeso+obesidade 
n 208 11 219 

%  61.7 3.3 65.0 

Desnutrição 
n 56 62 118 

%  16.6 18.4 35.0 

Total 
n 264 73 337 

%  78.3 21.7 100 

 

Tabela 39 – Concordância entre o IMC (3 categorias) e a PCT. 

Concordância = 57.6%; k de Cohen ponderado = 0.369 
(p<0.001) 

IMC 
Total 

Subnutrido Normal Obeso 

Prega Tricipital 

Desnutrição 
n 62 38 18 118 

% 18.4 11.3 5.3 35.0 

eutrofia 
n 3 40 19 62 

% 0.9 11.9 5.6 18.4 

Sobrepeso+obesidade 
n 8 57 92 157 

% 2.4 16.9 27.3 46.6 

Total 
n 73 135 129 337 

% 21.7 40.1 38.3 100 

 

 

PMB e IMC (Hajjar) 

 

Os resultados da associação entre o PMB e o IMC (Hajjar) mostram-se estatisticamente 

significativo, tanto para homens como para as mulheres, indicando existirem associações 

entre as variáveis em estudo, conforme Tabela 40. 
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Tabela 40- Resultados da associação entre PMB e IMC (Hajjar), por sexo. 

  
Qui-

Quadrado gl p  

Feminino 38.104 4 <0.001 

n 210   

Masculino 14.306 6 0.026 

n 127   

 

 

Olhando mais em particular, é possível verificar que das 51 participantes do sexo 

feminino subnutridas (IMC), 43.1% (n=22) é classificada como desnutrida pelo PMB, 

conforme Tabela 41.  

No que se refere aos idosos, é possível identificar que dos 22 subnutridos pelo 

IMC, 81.8% (n=18) é classificado como eutrófico. Dos 69 idosos com IMC normal, quase 

90% foram classificados como eutróficos pelo PMB (n = 62) (Tabela 41). 

 

Tabela 41- Perímetro Muscular Braquial e as categorias do IMC-Hajjar, por sexo. 

      Perímetro Muscular Braquial  

Total       
Desnutrição 

grave 
Desnutrição 
moderada 

Desnutrição 
leve Eutrofia 

Feminino Subnutrido Contagem - 7 15 29 51 

  Contagem 
esperada 

- 1.9 7.5 41.5 51.0 

  %  13.7 29.4 56.9 100.0 

 Normal Contagem - 0 12 54 66 

  Contagem 
esperada 

- 2.5 9.7 53.7 66.0 

  %  0.0 18.2 81.8 100.0 

 Obeso Contagem - 1 4 88 93 

  Contagem 
esperada 

- 3.5 13.7 75.7 93.0 

  %  1.1 4.3 94.6 100.0 

 TOTAL Contagem - 8 31 171 210 

  Contagem 
esperada 

- 8.0 31.0 171.0 210.0 

Masculino Subnutrido Contagem 2 1 1 18 22 

  Contagem 
esperada 

0.3 0.5 1.7 19.4 22.0 

  % 9.1 4.5 4.5 81.8 100.0 

 Normal Contagem 0 0 7 62 69 
  Contagem 

esperada 
1.1 1.6 5.4 60.9 69.0 

  % 0.0 0.0 10.1 89.9 100.0 

 Obeso Contagem 0 2 2 32 36 

  Contagem 
esperada 

0.6 0.9 2.8 31.7 36.0 

  % 0.0 5.6 5.6 88.9 100.0 
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 TOTAL Contagem 2 3 10 112 127 

   Contagem 
esperada 

2.0 3.0 10.0 112.0 127.0 

 

 

Da análise da tabela 42, verifica-se uma concordância próxima de 80%, ainda que com 

um valor de k baixo.  

 

Tabela 42 – Concordância entre o IMC e o PMB. 

Concordância = 77.7%; k de Cohen = 0.276 (p<0.001) 
IMC 

Total 
Normal + obeso Subnutrido 

PMB 

Eutrofia 
n 236 47 283 

% 70.0 13.9 84.0 

Desnutrição 
n 28 26 54 

% 8.3 7.7 16.0 

Total 
n 264 73 337 

% 78.3 21.7 100 

 

 

Em relação à concordância entre o IMC e o PG, verificou-se um valor próximo de 85% e 

um valor de k moderado (Tabela 43). 

 

Tabela 43 – Concordância entre o IMC e o PG. 

Concordância = 84.6%; k de Cohen = 0.433 (p< 0.001) 
IMC 

Total 
Normal + obeso Subnutrido 

Perímetro Gémeo 

PG ≥ 31cm 
n 258 46 304 

% 76.6 13.6 90.2 

PG < 31 cm 
n 6 27 33 

% 1.8 8.0 9.8 

Total 
n 264 73 337 

% 78.3 21.7 100 

Por fim, constatou-se uma concordância superior a 50% entre o IMC e o índice PC/altura. 

Apesar de estatisticamente significativo, o k de Cohen encontrado foi baixo (Tabela 44). 
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Tabela 44 – Concordância entre o IMC e o índice PC/Altura. 

Concordância = 52.8%; k de Cohen = 0.191 (p<0.001) 
IMC 

Total 
Subnutrido+normal Obeso 

PC/altura 

PC/altura <0.5 
n 49 0 49 

% 14.5 0.0 14.5 

PC/altura ≥ 0.5 
n 159 129 288 

% 47.2 38.3 85.5 

Total 
n 208 129 337 

% 61.7 38.3 100 
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Associação entre variáveis antropométricas e MNA 

 

PB e MNA 

 

Os resultados da associação entre o PB e o MNA mostram-se estatisticamente 

significativos, tanto para os homens como para as mulheres (Tabela 45). 

 

 

Tabela 45 - Resultados da associação entre PB e MNA, por sexo. 

  Qui-Quadrado gl p  

Feminino   58.999 10 <0.001 

n   210   

Masculino  48.791 10 <0.001 

n   127   

 

 

 

Olhando mais em particular, verificou-se que das 14 idosas desnutridas (MNA), 92.9% (n 

= 13) é classificada como desnutrida pelo PB. 

Observou-se ainda que das 87 idosas em risco de desnutrição, 47.1% (n = 41) foram 

classificadas como eutróficas pelo PB, de acordo com a Tabela 46. Ainda segundo a 

mesma tabela, das 109 idosas com estado nutricional normal (MNA), 54.1% (n = 59) 

foram classificadas como eutróficas pelo PB. 

 

No que se refere aos idosos, verificou-se que 100% dos participantes desnutridos pelo 

MNA foram classificados como desnutridos pelo PB. 

Dos 50 idosos em risco de desnutrição (MNA), 42% (n = 21) estava eutrófico e 40% (n = 

20) tinha sobrepeso, segundo o PB (Tabela 46). 
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Tabela 46- Perímetro Braquial e as categorias do MNA, por sexo. 

 
    Perímetro Braquial  

Total 
        

Desnutrição 
grave 

Desnutrição 
moderada 

Desnutrição 
leve Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

Feminino Desnutrição Contagem 4 8 1 1 0 0 14 

  Contagem 
esperada 

2.1 1.3 1.3 6.7 1.6 0.9 14.0 

  % 28.6 57.1 7.1 7.1 0 0 100 

 Em risco de 
desnutrição 

Contagem 11 11 12 41 9 3 87 

  Contagem 
esperada 

13.3 8.3 8.3 41.8 9.9 5.4 87.0 

  % 12.6 12.6 13.8 47.1 10.3 3.4 100 

 Estado 
nutricional 
normal 

Contagem 17 1 7 59 15 10 109 

 Contagem 
esperada 

16.6 10.4 10.4 52.4 12.5 6.7 109.0 

 % 15.6 0.9 6.4 54.1 13.8 9.2 100 

 Total Contagem 32 20 20 101 24 13 210 
  Contagem 

esperada 
32.0 20.0 20.0 101.0 24.0 13.0 210.0 

Masculino Desnutrição Contagem 0 1 1 0 0 0 2 

  Contagem 
esperada 

0.3 0.0 0.1 0.8 0.7 0.1 2.0 

  % 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 Em risco de 
desnutrição 

Contagem 5 0 3 21 20 1 50 

  Contagem 
esperada 

7.5 0.8 2.0 20.5 16.9 2.4 50.0 

  % 10.0 0.0 6.0 42.0 40.0 2.0 100.0 

 Estado 
nutricional 
normal 

Contagem 14 1 1 31 23 5 75 

 Contagem 
esperada 

11.2 1.2 3.0 30.7 25.41 3.5 75.0 

 % 18.7 1.3 1.3 41.3 30.7 6.7 100.0 

 Total Contagem 19 2 5 52 43 6 127 

    Contagem 
esperada 

19.0 2.0 5.0 52.0 43.0 6.0 127.0 

 

 

Pela análise de concordância entre as duas categorias do MNA e o PB, verificou-se que 

esta era superior a 59%, com um k de Cohen baixo (Tabela 47). 

 

 

 

 

Tabela 47 - Concordância entre o MNA e o PB. 

Concordância = 59.3%; k de Cohen = 0.154 (p< 0.001) MNA Total 



Ganhão-Arranhado, S|143 
  

Normal 
Risco + 

desnutridos 

Perímetro 
Braquial 

Eutrofia+sobrepeso+obesidade 
n 143 96 239 

%  42.4 28.5 70.9 

Desnutrição 
n 41 57 98 

%  12.2 16.9 29.1 

Total 
n 184 153 337 

%  54.6 45.4 100 

 

 

Encontrou-se uma concordância de cerca de 61% entre o MNA e o PG (Tabela 48). 

 

Tabela 48 - Concordância entre o MNA e o PG. 

Concordância = 60.8%; k de Cohen = 0.154 (p< 0.001) 

MNA 

Total 
Normal 

Risco + 
desnutridos 

Perímetro do Gémeo 

PG ≥ 31cm 
n 178 126 304 

%  52.8 37.4 90.2 

PG < 31 cm 
n 6 27 33 

%  1.8 8.0 9.8 

Total 
n 184 153 337 

%  54.6 45.4 100 
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PCT e MNA 

 

Os resultados da associação entre a PCT e o MNA mostram-se estatisticamente 

significativos, tanto para os homens como para as mulheres, indicando desse modo a 

existência de associações entre as variáveis em estudo (Tabela 49). 

 

 

Tabela 49 - Resultados da associação entre PCT e MNA. 

  Qui-Quadrado gl p  

Feminino 65.351 10 <0.001 

n 210   

Masculino 16.467 8 0.036 

n 127   

 

 

Analisando a Tabela 50, é possível verificar que as 14 idosas desnutridas (MNA) 

foram classificadas como (gravemente) desnutridas pela PCT. 

Das 87 idosas em risco de desnutrição (MNA), 66.6% (n = 58) foi classificada 

como desnutrida pela PCT, conforme Tabela 50.  

 

No que se refere aos participantes do sexo masculino, é possível verificar que 

50% (n = 1) dos idosos desnutridos (MNA) foi classificado como obeso, segundo a PCT. 

Constatou-se ainda que dos 50 idosos em risco de desnutrição (MNA), 54% (n = 

27) foram classificados como obesos, segundo a PCT e dos 75 idosos com estado 

nutricional normal (MNA), 78.7% (n= 59) eram obesos de acordo com a PCT (Tabela 50). 
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Tabela 50 - Prega Cutânea Tricipital e as categorias do MNA, por sexo. 

      Prega Cutânea Tricipital  Total 

        
Desnutrição 

grave 
Desnutrição 
moderada 

Desnutrição 
leve Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

Feminino Desnutrição Contagem 14 0 0 0 0 0 14 

 Contagem 
esperada 3.9 1.7 1.4 2.8 1.5 2.7 14.0 

 % 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

 Em risco de 
desnutrição 

Contagem 31 14 13 11 8 10 87 

 Contagem 
esperada 24.4 10.4 8.7 17.4 9.1 17.0 87.0 

 % 35.6 16.1 14.9 12.6 9.2 11.5 100.0 

 Estado 
nutricional 
normal 

Contagem 14 11 8 31 14 31 109 

 Contagem 
esperada 30.6 13.0 10.9 21.8 11.4 21.3 109.0 

 % 12.8 10.1 7.3 28.4 12.8 28.4 100.0 

 Total Contagem 59 25 21 42 22 41 210 

  Contagem 
esperada 59.0 25.0 21.0 42.0 22.0 41.0 210.0 

Masculino Desnutrição Contagem - 0 0 1 0 1 2 

  Contagem 
esperada - 0.1 0.1 0.3 0.1 1.4 2.0 

  % - 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 100.0 

 Em risco de 
desnutrição 

Contagem 
- 5 6 8 3 27 50 

  Contagem 
esperada - 2.4 2.4 7.9 2.3 34.3 50.0 

  % - 10.0 12.0 16.0 8.0 54.0 100.0 

 Estado 
nutricional 
normal 

Contagem - 1 1 11 3 59 75 

 Contagem 
esperada - 3.5 4.1 11.7 4.1 51.4 75.0 

 %  1.3 1.3 14.7 4.0 78.7 100.0 

 Total Contagem - 6 7 20 7 87 127 

    Contagem 
esperada - 6.0 7.0 20.0 7.0 87.0 127.0 

 

 

De acordo com a tabela seguinte, apurou-se uma concordância próxima de 70% 

entre o MNA e a PCT, embora o k de Cohen apresente um valor baixo. 

 

 

Tabela 51 – Concordância entre o MNA e a PCT. 

Concordância = 68.8%; k de Cohen = 0.359 (p<0.001) MNA Total 
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normal risco + desnutridos 

Prega Tricipital 

Eutrofia+sobrepeso+obesidade 
n 149 70 219 

% 44.2 20.8 65.0 

Desnutrição 
n 35 83 118 

% 10.4 24.6 35.0 

Total 
n 184 153 337 

% 54.6 45.4 100 

 

 

PMB e MNA  

 

Apresentam-se nesta secção os principais resultados identificados nas 

associações entre as variáveis PMB com o MNA.  

 

Os resultados da associação entre o PMB e o MNA mostram-se estatisticamente 

significativos, tanto para homens como para as mulheres, indicando existirem 

associações entre as variáveis em estudo (Tabela 52). 

 

 

Tabela 52- Resultados da associação entre PMB e MNA. 

  Qui-Quadrado gl p 

Feminino 40.380 4 <0.001 

n 210   

Masculino 54.003 6 <0.001 

n 127   

 

 

Olhando mais em particular, é possível verificar que das 14 idosas desnutridas 

(MNA), 71.4% (n = 10) foi classificada como desnutrida segundo o PMB.  

Observou-se também que das 87 idosas em risco de desnutrição (MNA), 68 

estavam eutróficas segundo o PMB. 

 

A Tabela 53 evidencia também que das 109 mulheres com estado nutricional 

normal segundo o MNA, 90.8 % (n = 99) foi classificada como eutrófica pelo PMB. 

 

No que se refere aos idosos, é possível observar-se que todos os idosos 

desnutridos (MNA) foram classificados como desnutridos, segundo o PMB. A tabela 

mostra ainda que 39 dos 42 idosos em risco de desnutrição foram classificados como 
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eutróficos e que dos 75 idosos com estado nutricional normal (MNA) e 86.7% (65) 

estavam eutróficos, segundo o PMB. 

 

 

Tabela 53 - Perímetro Muscular Braquial e as categorias do MNA, por sexo. 

      Perímetro Muscular Braquial 

Total 
        

Desnutrição 
grave 

Desnutrição 
moderada 

Desnutrição 
leve Eutrofia 

Feminino Desnutrição Contagem - 1 9 4 14 

  Contagem 
esperada 

- 0.5 2.1 11.4 14.0 

  %  7.1 64.3 28.6 100.0 

 Em risco de 
desnutrição 

Contagem - 7 12 68 87 

  Contagem 
esperada 

- 3.3 12.8 70.8 87.0 

  %  8.0 13.8 78.2 100.0 

 Estado nutricional 
normal 

Contagem - 0 10 99 109 

  Contagem 
esperada 

- 4.2 16.1 88.8 109.0 

  %  0.0 9.2 90.8 100.0 

 Total Contagem - 8 31 171 210 

  Contagem 
esperada 

- 8.0 31.0 171.0 210.0 

Masculino Desnutrição Contagem 1 1 0 0 2 

 Contagem 
esperada 

0.0 0.0 0.2 1.8 2.0 

  % 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 

 Em risco de 
desnutrição 

Contagem 0 1 2 39 42 
 Contagem 

esperada 
0.7 1.0 3.3 37.0 42.0 

 % 0.0 2.4 4.8 92.9 100 

 Estado nutricional 
normal 

Contagem 1 1 8 65 75 

 Contagem 
esperada 

1.2 1.8 5.9 66.1 75.0 

 % 1.3 1.3 10.7 86.7 100.0 

 Total Contagem 2 3 10 112 127 

   Contagem 
esperada 

2.0 3.0 10.0 112.0 127.0 

 

 

 

De acordo com a Tabela que se segue, existe uma concordância próxima de 60% 

entre o MNA e o PMB. Contudo, o k de Cohen é baixo. 
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Tabela 54 - Concordância entre o MNA e o PMB. 

Concordância = 58.8%; k de Cohen = 0.120 (p = 0.005) 
MNA 

Total 
normal risco + desnutridos 

PMB 

eutrofia 
n 164 119 283 

%  48.7 35.3 84.0 

desnutrição 
n 20 34 54 

%  5.9 10.1 16.0 

Total 
n 184 153 337 

%  54.6 45.4 100 

 

 

 

Questionário de Frequência Alimentar e IMC (Hajjar) 

 

 

No presente estudo foi aplicado parcialmente um Questionário de Frequência 

Alimentar (QFA), o qual possibilitou averiguar consumos específicos de determinado tipo 

de alimentos.   

Para a presente análise apenas foram tidas em conta os consumos relacionados 

com “Pastelaria”, “consumo de açúcar”, “produtos com açúcar”, “consumo de chocolate”, 

“consumo de carnes curadas” e “consumo de queijos”. Deste modo foram criadas 6 

novas variáveis que resultam do somatório de cada uma das categorias selecionadas, 

nomeadamente: todos os itens da categoria “pastelaria”, da categoria “consumo de 

açúcar”, da categoria “produtos com açúcar”, da categoria “consumo de chocolate”, da 

categoria “consumo de carnes curadas” e da categoria “consumo de queijos”. 

De acordo com as variáveis criadas, procedeu-se ao estudo comparativo por 

forma a perceber se os idosos presentes na amostra, de acordo com a sua distribuição 

em função do IMC (Hajjar), tinham consumos diferenciados entre si. 

Os resultados observados mostram existir diferenças estatisticamente 

significativas entre as categorias medidas pelo IMC (Hajjar), nomeadamente: subnutrido, 

normal e obeso, quanto aos consumos de alimentos de pastelaria [F(2.334) = 20.536, 

p<0.001], nos consumos de produtos com açúcar [F(2.334) = 3.212, p=0.042], consumos 

de chocolate [F (2.334)=15.194, p<0.001], no consumo de carnes curadas [F(2.334) = 

22.559, p<0.001], e próximo da significância estatística quanto aos consumos de açúcar 

[F (2.334) = 2.660, p<0.001], não se registando diferenças estatisticamente significativas 

entre grupos no que se refere aos consumos de queijos.     

Analisando em detalhe, verifica-se que, no consumo de pastelaria, são os idosos 

identificados como obesos, os que apresentam valores médios superiores 

comparativamente com os idosos identificados como subnutridos e com peso normal, não 
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se registando diferenças nos consumos de pastelaria entre os idosos subnutridos e os 

com peso normal (Tabela 55). 

Já no que se refere ao consumo de produtos com açúcar, as diferenças situam-se 

entre os idosos identificados como subnutridos, comparativamente com os idosos 

identificados como obesos, com estes últimos a apresentar valores médios de consumos 

de produtos com açúcar superiores, não se registando diferenças nos consumos de 

produtos com açúcar entre os idosos subnutridos e os de peso normal, conforme tabela 

55. 

A nível do consumo de chocolate, as diferenças situam-se entre os idosos 

identificados como obesos, comparativamente com os idosos identificados como 

subnutridos, com os primeiros a apresentar valores médios de consumos de chocolate 

superiores face aos subnutridos. Observa-se ainda que os idosos identificados como 

obesos apresentam variações estatisticamente significativas nos valores médios, os 

quais são superiores aos idosos com peso normal, não se registando diferenças nos 

consumos de pastelaria entre os idosos subnutridos e os de peso normal, de acordo com 

a Tabela 55. 

Quanto ao consumo de carnes curadas, as diferenças situam-se entre os idosos 

identificados como obesos, comparativamente com os idosos identificados como 

subnutrido e com os idosos com peso normal, com os primeiros a apresentar valores 

médios de consumos carnes curadas. Observa-se ainda que os idosos identificados 

como subnutridos apresentam variações estatisticamente significativas nos valores 

médios, os quais são inferiores aos idosos com peso normal.  

Observando os consumos de açúcar, os resultados são próximos da significância 

estatística, com as diferenças a situarem-se nos consumos entre os idosos identificados 

como subnutridos, comparativamente com os idosos identificados com peso normal, com 

os primeiros a apresentar valores médios de consumos com açúcar médio superiores, 

não se registando diferenças nos consumos com açúcar entre os idosos obesos e os de 

peso normal.  

 

 

 
Tabela 55. Consumos Alimentares (QFA) e IMC (Hajjar). 

 
  n 

Média 

semanal 
F gl p 

Pastelaria 

Subnutrido 73 1.78 

20.536 -2.334 <0.001 Normal 135 1.81 

Obeso 129 1.98 
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Total 337 1.87 

Consumo açúcar 

Subnutrido 73 3.16 

2.66 -2.334 0.071 
Normal 135 2.89 

Obeso 129 2.90 

Total 337 2.95 

Produtos com açúcar 

Subnutrido 73 1.13 

3.212 -2.334 0.042 Normal 135 1.11 

Obeso 129 1.06 

Total 337 1.09 
   

Consumo chocolate 

Subnutrido 73 1.27 

15.194 -2.334 <0.001 Normal 135 1.30 

Obeso 129 1.68 

Total 337 1.44 
   

Consumo carnes curadas 

Subnutrido 73 1.51 

22.559 -2.334 <0.001 Normal 135 1.63 

Obeso 129 1.81 

Total 337 1.67 
   

Consumo queijos 

  

Subnutrido 73 2.41 

1.616 -2.334 0.200 Normal 135 2.34 

Obeso 129 2.32 

Total 337 2.34 
   

 

 

Questionário de Frequência Alimentar e MNA 

 

 

Seguidamente pretendeu-se averiguar do tipo de consumos realizados pelos idosos, 

medido pelo QFA e categorias apresentadas e descritas anteriormente, e o estado 

nutricional, medida pelo MNA, a qual é composta por três categorias: Nutridos, em Risco 

de desnutrição e Desnutrição. Para efeitos de tratamento estatístico foi criada uma nova 

variável que distribui os idosos por duas categorias: Nutridos ou Desnutridos (com esta 

ultima categoria a resultar da soma dos idosos que foram identificados como estando em 

Risco de desnutrição ou Desnutrição).     

 

Os resultados observados mostram existir diferenças estatisticamente significativas entre 

os idosos identificados como Nutridos e Desnutridos, medidos pelo MNA, quanto aos 

consumos de alimentos no consumo de carnes curadas [t (335) = 2.093, p=0.037], aos 

consumos de pastelaria [t (335) = 2.337, p=0.020], aos consumos de chocolate [t (335) = 

3.278, p=0.001], não se identificando diferenças estatisticamente significativas nos 
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consumos de açúcar [t (335) = -0.205, p=0.838], nos consumos de produtos com açúcar 

[t (313) = -.445, p=0.431] e consumos de queijo [t (335) = -1.102, p=0.271], conforme 

Tabela 56.   

 

Analisando em detalhe, verifica-se que nos consumos relacionados com “Pastelaria”, 

“consumo de carnes curadas” e “consumo de chocolate” os resultados mostram que são 

em média mais elevados nos idosos identificados como Nutridos comparativamente com 

os Desnutridos. 

Já no consumo de açúcar, nos produtos com açúcar e nos consumos de queijos, não se 

observam diferenças s entre idosos com estado nutricional normal comparativamente 

com os desnutridos, conforme tabela 56.   

 

 
Tabela 56 - Consumos Alimentares (QFA) e MNA (Nutridos/Desnutridos). 

  n 
Média 

semanal 
t gl p 

Pastelaria 
nutrido 184 1.90 

2.337 335 0.020 desnutrido/risco de 
desnutrição 

153 1.83 

Consumo açúcar 
nutrido 184 2.94 

-0.205 335 0.838 desnutrido/risco de 
desnutrição 

153 2.96 

Produtos com açúcar 
nutrido 184 1.09 

-0.789 335 0.431 desnutrido/risco de 
desnutrição 

153 1.11 

Consumo chocolate 
nutrido 184 1.55 

3.278 335 0.001 
desnutrido/risco de 

desnutrição 
153 1.30 

Consumo carnes 
curadas 

nutrido 184 1.71 
2.093 335 0.037 

desnutrido/risco de 
desnutrição 

153 1.63 

Consumo queijos 
nutrido 184 2.33 

-1.102 335 0.271 desnutrido/risco de 
desnutrição 

153 2.37 
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Insegurança Alimentar 

 

No que respeita à situação de IA da amostra, esta apresentava uma pontuação média de 

2.42 pontos na FIES, classificando-se como uma situação de IA ligeira (1 a 3 pontos), 

com um mínimo de zero (sem insegurança) e um máximo de oito (situação mais grave, 

representando uma situação de fome).  

Verificou-se que 70% dos idosos vivenciavam uma situação de IA, dos quais 34.7% eram 

inseguros de forma ligeira, 28.8% tinham IA moderada e 6.5% experienciavam uma 

situação grave (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Distribuição da amostra por categorias de IA. 

 

Ao analisar-se por sexo, constatou-se que em todos os graus de IA predominavam as 

mulheres (Tabela 57). 

Tabela 57- Distribuição da amostra pelos graus de IA, segundo o sexo. 

 Total Feminino Masculino 

  n % n % n % 

SA 101 30 61 29 40 31.5 

IA Ligeira 117 34.7 76 36.2 41 32.3 

IA moderada 97 28.8 59 28.1 38 29.9 

IA severa 22 6.5 14 6.7 8 6.3 

Total 337 100 210 62.3 127 37.7 

  

30% 

34,7% 

28,8% 

6,5% 

Segurança Alimentar

IA Ligeira

IA moderada

IA severa
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Mais de metade da amostra (68.2%) mostrou estar preocupado por não ter comida 

suficiente por falta de dinheiro ou outros meios para conseguir alimentos, classificando-se 

quanto ao grau de severidade, como IA ligeira. 41.2% dos participantes consideraram 

que não eram capazes de conseguir alimentos saudáveis ou bens para si próprios, 

alimentos que o tornam saudável, porque não tinha dinheiro para o efeito ou outros 

recursos para conseguir alimentos. É de salientar que 5 participantes referiram não saber 

quando a pergunta lhes foi colocada. 59.5% da amostra tiveram que comer uma 

variedade limitada de alimentos, isto é, os mesmos alimentos ou apenas alguns tipos a 

cada dia porque não havia dinheiro ou outros meios para conseguir alimentos.  

8.9% dos idosos referiram ter deixado de fazer uma refeição importante como o pequeno-

almoço, almoço ou jantar, porque não havia dinheiro ou outros meios para obter 

alimentos (à quantidade insuficiente na perspectiva do próprio).  

50.1% dos participantes considera que comeu menos do que pensa que devia porque 

não havia dinheiro ou outros meios para conseguir alimentos, mesmo sem ter perdido 

uma refeição. 

7.7% dos indivíduos em estudo referiram que ficaram sem comida em casa por falta de 

dinheiro, recursos ou outros meios de obtenção de alimentos.  

5.3% dos idosos participantes referiram que sentiram fome mas não comeram, porque 

não tinham dinheiro ou outros meios para obter alimentos. A experiência física de sentir 

fome constitui um grau severo numa situação de IA. Uma participante preferiu não 

responder à questão e dois participantes (0.6%) ficaram um dia inteiro sem comer, por 

falta de dinheiro ou outros recursos para conseguir alimentos, constituindo esta situação 

a de maior gravidade (Tabela 58). 

 

 
Tabela 58 - Distribuição dos participantes pelas questões da FIES. 

 Total Masculino Feminino 

Questão N % N % N % 

1 - Teve preocupação de não ter comida suficiente para comer, por 

falta de dinheiro ou outros meios. 
230 68.2 85 66.9 145 69.0 

2 - Houve alguma altura em que não conseguiu consumir comida 

saudável e nutritiva por falta de dinheiro ou outros meios. 
139 41.2 51 40.2 88 41.9 

Não sabe 5 1.5 2 1.6 3 1.4 

3- Houve alguma altura em que não conseguiu consumir comida 

saudável e nutritiva por falta de dinheiro ou outros meios. 
202 59.9 77 60.6 125 59.5 

4 - Deixou de fazer alguma refeição, porque não havia dinheiro ou 

outros meios para obter comida. 
30 8.9 10 7.9 20 9.5 

5- Houve alguma altura em que comeu menos do que achou que 169 50.1 68 53.5 101 48.1 
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devia, por falta de dinheiro ou outros meios. 

6 - Ficou sem comida em sua casa por falta de dinheiro ou outros 

meios 
26 7.7 10 7.9 16 7.6 

7- Sentiu fome, mas não comeu, porque não tinha dinheiro ou outros 

meios para obter comida 
18 5.3 7 5.5 11 5.2 

Prefere não responder 1 0.3 0 0 1 0.5 

8- Ficou um dia inteiro sem comer por falta de dinheiro ou outros 

meios 
2 0.6 0 0 2 1 

 

 

Tabela 59 - Estatísticas descritivas da idade por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Idade 

  
n Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 75.48 6.14 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 79.40 7.00 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 79.70 7.16 

  Insegurança Alimentar Grave 22 79.95 7.27 

  

 

Por forma a averiguar se as diferenças observadas entre as idades eram estatisticamente 

significativas, aplicaram-se testes de hipóteses. Após verificar a inexistência de 

normalidade das distribuições (K-S: p <0.05; S-W: p<0.05), recorreu-se ao teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar os valores médios da idade nas quatro 

categorias de Insegurança Alimentar consideradas. 

Os resultados do teste de Kruskal-Wallis (χ2 = 25.054; g.l.= 3; p< 0.001) são concordantes 

com os anteriormente encontrados com o coeficiente de correlação de Spearman. 

Existem diferenças estatisticamente muito significativas entre os valores médios das 

idades das categorias de Insegurança Alimentar (p ≤ 0.01) e estes vão aumentando ao 

longo do gradiente de IA. 

 

 

Insegurança alimentar e sexo 
 

Com base nas estatísticas descritivas da Escala de Insegurança Alimentar em função do 

sexo (Tabela 60), os idosos do sexo masculino apresentaram valores de média (2.56) 

ligeiramente superiores aos do sexo feminino (2.34). 
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Tabela 60 - Estatísticas descritivas da escala de Insegurança Alimentar (FIES) em função do sexo. 

  
Género 

 Insegurança Alimentar (FIES) 

  n Média Desvio padrão 

  Feminino 210 2.34 2.03 

  Masculino 127 2.56 1.98 

 

Com vista a determinar se as diferenças observadas entre sexos eram estatisticamente 

significativas, aplicaram-se testes de hipóteses. A inexistência de normalidade das 

distribuições (K-S: p < 0.05) fez com que se optasse pela utilização do teste não 

paramétrico de Mann-Whitney para comparar os valores médios da Escala de 

Insegurança Alimentar nos dois sexos. 

De acordo com os resultados obtidos (U = 12319,500; p = 0.230), as diferenças entre os 

valores médios (mean ranks) da Escala de Insegurança Alimentar nos dois géneros não 

são estatisticamente significativas. 

 

Numa outra abordagem, utilizaram-se as categorias de classificação da IA (Sem 

Insegurança Alimentar, IA Ligeira; IA Moderada; IA Grave) e compararam-se as 

frequências em cada um dos sexos através do teste de Independência de Qui-Quadrado. 

Tal como no teste de Mann-Whitney, os resultados do teste de Qui-Quadrado (χ2 = 4.155; 

g.l. = 3; p = 0.245) apontam para a inexistência de uma relação estatisticamente 

significativa entre as categorias de IA e o sexo, sendo as variáveis independentes. 

 

 

Insegurança Alimentar e escolaridade 

 

A relação entre os valores da Escala de Insegurança Alimentar (FIES) e o número de 

anos de escolaridade foi analisada através do coeficiente de correlação ordinal de 

Spearman, após se ter verificado que nenhuma destas variáveis apresenta normalidade 

das distribuições (p<0.05).  

Os resultados (Rs = 0.007; p = 0.897) apontam para a inexistência de uma correlação 

significativa entre as variáveis (Rs ≈ 0; p>0.05). Como tal, não é visível uma tendência 

crescente ou decrescente dos valores da Escala de Insegurança Alimentar em função de 

uma maior ou menor escolaridade.   
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Os valores das médias referentes ao nº de anos de escolaridade nas quatro 

categorias de IA são aproximadamente semelhantes, apesar dos idosos com IA grave 

terem um menor valor de média (2.95 anos) e os idosos com IA ligeira (3.31 anos) e sem 

IA (3.38 anos) apresentarem os valores de médias mais elevados (Tabela 61). 

 

Tabela 61 - Estatísticas descritivas do nº de anos de escolaridade por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Nº Anos Escolaridade 

  
n Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 3.31 2.37 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 3.38 2.33 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 3.02 1.76 

  Insegurança Alimentar Grave 22 2.95 1.36 

 
 

 

Por forma a averiguar se as diferenças observadas entre o nº de anos de 

escolaridade eram estatisticamente significativas, recorreu-se ao teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis para comparar os valores médios do nº de anos de escolaridade nas 

quatro categorias de Insegurança Alimentar consideradas. Previamente havia sido 

verificada a inexistência de normalidade das distribuições (K-S: p<0.05; S-W: p < 0.05). 

Os resultados do teste de Kruskal-Wallis (χ2 = 0.167; g.l. = 3; p = 0.983) são concordantes 

com os anteriormente encontrados com o coeficiente de correlação de Spearman. Não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) entre os valores médios do nº 

de anos de escolaridade das categorias de IA. 

 

 

 

Insegurança alimentar e tempo de apoio da instituição 

 

A análise da relação entre os valores da Escala de Insegurança Alimentar (FIES) e o 

tempo de apoio da instituição foi realizada através do coeficiente de correlação ordinal de 

Spearman, uma vez que a segunda variável foi medida no nível ordinal (Até 6 meses; 7 a 

11 meses; ≥ 1 ano a 4 anos; ≥ 5 anos a 9 anos; ≥ 10 anos a 14 anos; ≥ 15 anos).  

Os resultados (Rs = -0.117; p=0.031) indicam que existe uma correlação 

significativa (p ≤ 0.05), negativa e fraca (- 0.4 < Rs < 0)  entre as variáveis. Assim sendo, 

os indivíduos com maior tempo de apoio apresentaram tendencialmente menores valores 
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de Insegurança Alimentar e os participantes com menor tempo de apoio apresentaram 

tendencialmente maiores valores de IA. 

 

 

Insegurança alimentar e risco social 

 
A relação entre os valores da Escala de Insegurança Alimentar (FIES) e da Escala 

de Avaliação Sociofamiliar de Gijon foi analisada através do coeficiente de correlação 

ordinal de Spearman, após se ter verificado que nenhuma destas variáveis apresenta 

normalidade das distribuições (p <0.05). 

Os resultados (Rs = 0.310; p <0.001) indicam que existe uma correlação muito 

significativa (p ≤ 0.01), positiva, mas fraca (0<Rs<0.4)  entre as variáveis. Assim sendo, 

os idosos com maior risco/vulnerabilidade social apresentaram tendencialmente maior 

insegurança alimentar e os idosos com menor risco/vulnerabilidade social apresentaram 

tendencialmente menor insegurança alimentar. 

Com base nas estatísticas descritivas da Escala de Insegurança Alimentar em 

função do risco/vulnerabilidade social (Tabela 62), os idosos com risco social 

apresentaram uma média (3.09) superior aos idosos sem risco social (2.06). 

 

Tabela 62 - Estatísticas descritivas da escala de IA (FIES) em função do risco social. 

 
Risco/vulnerabilidade social 

 Insegurança Alimentar (FIES) 

 n Média Desvio padrão 

 Sem risco/vulnerabilidade social 220 2.06 1.90 

 Com risco/vulnerabilidade social 117 3.09 2.05 

 

Com vista a determinar se as diferenças observadas entre idosos com e sem risco/ 

vulnerabilidade social eram estatisticamente significativas, aplicaram-se testes de 

hipóteses. A inexistência de normalidade das distribuições (K-S: p<0.05) fez com que se 

optasse pela utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparar os 

valores médios da Escala de Insegurança Alimentar nas duas categorias de risco social. 

De acordo com os resultados obtidos (U = 9243,500; p< 0.001), as diferenças entre os 

valores médios (mean ranks) da Escala de Insegurança Alimentar nos idosos sem risco 

social e nos idosos com risco social são estatisticamente muito significativas (p<0.01). 
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Insegurança alimentar e antropometria 

 
 

Pretendeu-se contextualizar antropometricamente a situação de IA dos respondentes, 

pelo que se apresentam os dados referentes às associações entre o constructo em causa 

e os diversos parâmetros antropométricos estudados. 

 

 

Insegurança alimentar e peso 

 

Inicialmente para estudar a relação entre a Insegurança Alimentar e o peso utilizaram-se 

os dados quantitativos das variáveis. Recorreu-se ao coeficiente de correlação ordinal de 

Spearman, uma vez que a escala de IA não apresenta uma distribuição normal (p<0.05). 

Os resultados (Rs = 0.262; p <0.001) indicam que existe uma correlação muito 

significativa (p ≤ 0.01), positiva, mas fraca (0<Rs<0.4)  entre as variáveis. Deste modo, os 

indivíduos com maior peso apresentaram tendencialmente maiores valores de 

Insegurança Alimentar e os participantes com menor peso apresentaram tendencialmente 

menores valores de IA. 

Os valores das médias do peso variaram ligeiramente nas categorias de Insegurança 

Alimentar, sendo o menor valor o dos idosos sem IA (65.57 Kg) e os maiores valores os 

dos idosos com IA ligeira (75.13 Kg) e IA moderada (75.02 Kg) (Tabela 63). 

 

 

Tabela 63- Estatísticas descritivas do peso (Kg) por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Peso (Kg) 

  
n Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 65.57 10.95 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 75.13 13.32 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 75.02 12.61 

  Insegurança Alimentar Grave 22 72.82 14.13 

  

 

A fim de determinar se as diferenças observadas entre as médias dos pesos nas 

categorias de IA tinham significância estatística, recorreu-se ao teste de ANOVA 

Unifactorial. A utilização deste teste paramétrico é justificada pelo facto de se verificar 
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normalidade das distribuições dos pesos nas categorias da Insegurança Alimentar (K-S: p 

≥ 0.05) e homogeneidade de variâncias (Levene: 1.088; g.l.1= 3; g.l.1= 333; p = 0.354).  

De acordo com os resultados obtidos na ANOVA Unifactorial (F=13.264; p<0.001) e nos 

testes de comparações múltiplas de Bonferroni, existem diferenças estatisticamente 

muito significativas (p ≤ 0.01) entre as médias dos pesos de: 1) idosos sem insegurança 

alimentar e idosos com insegurança alimentar ligeira; 2) idosos sem IA e idosos com IA 

moderada. 
 

 

Insegurança alimentar e índice de massa corporal 

 

A relação entre a IA o IMC foi estudada através de dois tipos de testes de hipóteses. 

Numa das abordagens, utilizaram-se os dados quantitativos da Escala de Insegurança 

Alimentar (FIES) e do IMC, tendo-se recorrido ao coeficiente de correlação ordinal de 

Spearman. A utilização de um coeficiente de correlação não paramétrico teve que ver 

com o facto das variáveis não apresentarem normalidade das distribuições (p<0.05). Com 

base nos resultados obtidos (Rs=-0.027; p=0.625) não existem evidências estatísticas de 

uma correlação significativa entre as variáveis (Rs ≈0; p>0.05). Deste modo, não é 

perceptível uma tendência crescente ou decrescente dos valores da Escala de 

Insegurança Alimentar em função do IMC.   

Procedeu-se então a outro tipo de análise, em que se utilizaram as categorias de 

Insegurança Alimentar e os valores do IMC. 

Os valores das médias de IMC oscilaram ligeiramente, tendo os idosos com insegurança 

alimentar moderada apresentado o menor valor de média de IMC (26.99) e os idosos 

com insegurança alimentar grave foram os que apresentaram o maior valor de média de 

IMC (28.99) (Tabela 64). 

 

 

Tabela 64- Estatísticas descritivas do IMC por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Índice de Massa Corporal 

  
n Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 27.75 3.50 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 27.53 4.28 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 26.99 5.06 

  Insegurança Alimentar Grave 22 28.99 5.71 
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Com vista a determinar se as diferenças observadas entre as médias de IMC eram 

estatisticamente significativas, aplicaram-se testes de hipóteses. Após verificar a 

inexistência de normalidade das distribuições (K-S: p<0.05; S-W: p< 0.05), recorreu-se ao 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar os valores médios do IMC nas 

quatro categorias de IA. 

Segundo os resultados do teste de Kruskal-Wallis (χ2 = 4.290; g.l. = 3; p = 0.232) não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) entre os valores médios do 

IMC das categorias de IA. Estes resultados vão ao encontro dos anteriormente 

encontrados com o coeficiente de correlação de Spearman.  

 

 

Insegurança alimentar e Perímetro do braço 

 

Numa primeira fase, a relação entre a IA e o PB foi analisada com base nos dados 

quantitativos das variáveis. Recorreu-se ao coeficiente de correlação ordinal de 

Spearman, uma vez que nem a escala de Insegurança Alimentar nem o perímetro do 

braço apresentam normalidade das distribuições (p<0.05). 

Os resultados (Rs=-0.041; p=0.458) apontam para a inexistência de correlações 

significativas (Rs≈0; p>0.05) entre a escala de Insegurança Alimentar e PB. 

 

Os idosos sem insegurança alimentar apresentaram um valor de média do perímetro do 

braço ligeiramente superior aos restantes idosos (31.46 cm), enquanto que para os 

idosos com insegurança alimentar ligeira a média foi um pouco menor (30.12 cm) (Tabela 

65). 

Tabela 65 - Estatísticas descritivas do PB (cm) por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Perímetro do braço (cm) 

  
n Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 31.46 3.21 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 30.12 3.64 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 30.59 4.64 

  Insegurança Alimentar Grave 22 30.91 4.27 
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Com vista a determinar se as diferenças observadas entre as médias do PB eram 

estatisticamente significativas, aplicaram-se testes de hipóteses. Após verificar a 

inexistência de normalidade das distribuições (K-S: p < 0.05; S-W: p < 0.05), recorreu-se 

ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar os valores médios do 

perímetro do braço nas quatro categorias de IA. 

Segundo os resultados do teste de Kruskal-Wallis (χ2 = 7.463; g.l. = 3; p = 0.059) não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) entre os valores médios do 

perímetro do braço das categorias de Insegurança Alimentar. Estes resultados são 

concordantes com os resultados do coeficiente de correlação de Spearman.  

 
 

insegurança alimentar e prega cutânea tricipital 

 

A relação entre os valores da Escala de Insegurança Alimentar (FIES) e a PCT foi 

analisada através do coeficiente de correlação ordinal de Spearman, após se ter 

verificado que nenhuma destas variáveis apresentava normalidade das distribuições (p < 

0.05). 

Os resultados (Rs = -0.067; p = 0.218) apontam para a inexistência de uma correlação 

significativa entre as variáveis (Rs ≈ 0; p>0.05). Como tal, não é visível uma tendência 

crescente ou decrescente dos valores da Escala de Insegurança Alimentar em função de 

uma menor ou maior PCT.   

Os idosos sem insegurança alimentar apresentaram um valor de média de PCT 

ligeiramente superior (19.78 cm), enquanto que para os idosos com IA moderada, a 

média foi um pouco menor (18.86 cm) que a dos restantes idosos (Tabela 65). 

Tabela 66 - Estatísticas descritivas da PCT (mm) por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Prega cutânea tricipital (mm) 

  
n Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 19.78 6.50 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 19.48 7.06 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 18.86 7.34 

  Insegurança Alimentar Grave 22 19.07 7.17 

  

 
Por forma a determinar se as diferenças observadas entre as médias da PCT eram 

estatisticamente significativas, aplicaram-se testes de hipóteses. Após verificar a 

inexistência de normalidade das distribuições (K-S: p < 0.05; S-W: p < 0.05), recorreu-se 
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ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar os valores médios da PCT nas 

quatro categorias de Insegurança Alimentar. 

 

De acordo com os resultados do teste de Kruskal-Wallis (χ2 = 1.401; g.l. = 3; p = 0.705) 

não existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) entre os valores médios 

da PCT das categorias de IA. Estes resultados são concordantes com os resultados do 

coeficiente de correlação de Spearman.  

 

 

Insegurança alimentar e perímetro da cintura  

 

A relação entre os valores da Escala de Insegurança Alimentar (FIES) e o perímetro da 

cintura foi analisada através do coeficiente de correlação ordinal de Spearman, após se 

ter verificado que nenhuma destas variáveis apresenta normalidade das distribuições 

(p<0.05). 

Os resultados (Rs = - 0.017; p = 0.762) apontam para a inexistência de uma correlação 

significativa entre as variáveis (Rs ≈ 0; p>0.05). Como tal, não é visível uma tendência 

crescente ou decrescente dos valores da Escala de Insegurança Alimentar em função do 

PC.   

 
Os idosos com insegurança alimentar moderada apresentaram o menor valor de média 

de PC (91.72 cm), enquanto que a média mais elevada foi calculada para os idosos com 

IA grave (98 cm) (Tabela 66). 

 

Tabela 67 - Estatísticas descritivas do PC (cm) por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Perímetro da cintura (cm) 

  
n Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 93.98 9.65 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 92.57 10.42 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 91.72 11.29 

  Insegurança Alimentar Grave 22 98.00 10.93 

 

 

Com vista a verificar se as diferenças observadas entre as médias do perímetro da 

cintura eram estatisticamente significativas, aplicaram-se testes de hipóteses. Após 

verificar a inexistência de normalidade das distribuições (K-S: p < 0.05; S-W: p < 0.05), 
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recorreu-se ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar os valores médios 

do perímetro da cintura nas quatro categorias de Insegurança Alimentar. 

Segundo os resultados do teste de Kruskal-Wallis (χ2 = 6.643; g.l. = 3; p = 0.084) não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) entre os valores médios do 

perímetro da cintura das categorias de Insegurança Alimentar. Estes resultados vão ao 

encontro dos anteriormente encontrados com o coeficiente de correlação de Spearman.  

 
 

Insegurança alimentar e Perímetro do gémeo 

 

Inicialmente para estudar a relação entre a Insegurança Alimentar e o perímetro do 

gémeo utilizaram-se os dados quantitativos das variáveis. Recorreu-se ao coeficiente de 

correlação ordinal de Spearman, uma vez que nem escala de Insegurança Alimentar nem 

o perímetro do gémeo apresentam distribuição normal (p < 0.05). 

Com base nos resultados obtidos (Rs = -0.021; p = 0.697) não foram encontradas 

evidências estatísticas de uma correlação significativa entre as variáveis (Rs ≈ 0; p > 

0.05). Deste modo, não é perceptível uma tendência crescente ou decrescente dos 

valores da Escala de Insegurança Alimentar em função do perímetro do gémeo.   

 

Os valores das médias do perímetro do gémeo não apresentaram grandes oscilações 

nas diferentes categorias de insegurança alimentar, tendo o valor mais elevado (35.05 

cm) sido calculado para os idosos com IA grave (Tabela 68). 

 

Tabela 68 - Estatísticas descritivas do PG (cm) por categoria de IA. 

  

Insegurança Alimentar 
 Perímetro do gémeo (cm) 

  
N Média Desvio padrão 

  Sem Insegurança Alimentar 101 34.73 2.25 

  Insegurança Alimentar Ligeira 117 34.14 2.24 

  Insegurança Alimentar Moderada 97 34.21 2.73 

  Insegurança Alimentar Grave 22 35.05 2.98 

  

 

A fim de determinar se as diferenças observadas entre as médias do perímetro do gémeo 

nas categorias de Insegurança Alimentar tinham significância estatística, recorreu-se ao 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, após confirmação da inexistência de 

normalidade nas distribuições (K-S: p <0.05; S-W: p<0.05). 
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Os resultados do teste de Kruskal-Wallis (χ2 = 5.259; g.l. = 3; p = 0.154) indicam que não 

existem diferenças estatisticamente significativas (p>0.05) entre os valores médios do 

perímetro do gémeo das categorias de Insegurança Alimentar. Estes resultados são 

concordantes com os resultados do coeficiente de correlação de Spearman.  
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Questionário de Frequência Alimentar e Segurança/Insegurança Alimentar (FIES) 

 

Seguidamente pretendeu-se averiguar o tipo de consumos realizados pelos 

idosos, avaliado pelo QFA e categorias apresentadas e descritas anteriormente, e a IA, a 

qual é composta por três categorias: Seguros, Insegurança Ligeira, moderada e severa. 

Para efeitos de tratamento estatístico foi criada uma nova variável que distribui os idosos 

por duas categorias: Seguros ou Inseguros (esta última categoria resulta da soma dos 

idosos que foram identificados com Insegurança Ligeira, moderada e Severa).     

 

Os resultados observados mostram existir diferenças estatisticamente 

significativas entre os idosos identificados como Seguros e Inseguros, medidos pela FIES 

quanto aos consumos de alimentos no consumo de carnes curadas [t (335) = -2.454, 

p=0.015], aos consumos de açúcar [t (335) = -2.427, p=0.016], aos consumos de queijos 

[t (335) = -2.421, p=0.016], não se identificando diferenças estatisticamente significativas 

nos consumos de alimentos de pastelaria [t (335) = -0.689, p=0.492], nos consumos de 

produtos com açúcar [t (335) = -0.445, p=0.657] e consumos de chocolate [t (335) = -

0.694, p=0.488]. Verifica-se que no consumo de açúcar e de carnes curadas, são os 

idosos identificados como inseguros os que em média têm consumos mais elevados face 

aos idosos identificados como Seguros. Já no que se refere ao consumo de Queijos, os 

resultados mostram que são os idosos Seguros os que em média têm consumos mais 

elevados do que os idosos Inseguros. Quanto aos consumos relacionados com 

“Pastelaria”, “produtos com açúcar” e “consumo de chocolate” os resultados mostram não 

existir diferenças estatisticamente significativamente significativas entre os idosos 

Seguros e os idosos Inseguros. 

 

 

Tabela 69 - Consumos Alimentares (QFA) e FIES (Insegurança/Segurança Alimentar). 

  
n Média semanal t gl p 

Pastelaria 
SA 101 1.85 

-0.689 335 0.492 
IA 236 1.87 

Consumo açúcar 
SA 101 2.77 

-2.427 335 0.016 
IA 236 3.03 

Produtos com açúcar 
SA 101 1.09 

-0.445 335 0.657 
IA 236 1.10 

Consumo chocolate 
SA 101 1.40 

-0.694 335 0.488 
IA 236 1.46 

Consumo carnes curadas SA 101 1.6054 -2.454 335 0.015 
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IA 236 1.70 

Consumo queijos 
SA 101 2.42 

2.421 335 0.016 
IA 236 2.32 
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De seguida, apresentam-se os resultados referentes aos modelos de regressão de modo 

a identificar os determinantes do estado nutricional (MNA), da subnutrição/magreza e 

obesidade (IMC) e da IA. 

 

Determinantes do estado nutricional (MNA) 

 

Pela analise da Tabela 69, verifica-se que algumas variáveis em estudo assumem uma 

relação estatisticamente significativa (p<0.05) com o estado nutricional (MNA).  

Quando considerados isoladamente, são preditores de desnutrição ou do risco de 

desnutrição: uma pior percepção do estado de saúde (OR=3.044, CI95% [1.152-8.048]; 

p=0.025), ter ou ter tido incontinência urinária (OR=1.646, CI95% [1.009-2.684]; p=0.046) 

ou depressão (OR=3.594, CI95% [2.144-6.027], p<0.001). 

Por sua vez, um tempo de usufruto do CD igual ou superior a um ano mas inferior a cinco 

anos está associado a menor possibilidade de desnutrição ou risco de desnutrição 

(OR=0.506,CI95% [0.291-0.881], p=0.016). 

De acordo com o modelo de regressão logística ajustado, verificou-se serem preditores 

independentes de desnutrição ou do risco de desnutrição: ter idade mais avançada 

(OR=1.045,CI 95% [1.003-1.089], p=0.037), uma pior percepção do estado de saúde 

(OR=3.395,CI 95% [1.182-9746], p=0.023), ter ou ter tido depressão (OR=5.138,CI95% 

[2.869-9.201], p<0.001) e não ter nem ter tido problemas do trato respiratório 

(OR=0.477,CI95% [0.246-0.925], p=0.028). 

Tal como no modelo não ajustado, um tempo intermédio de usufruto está associado a 

menor possibilidade de desnutrição ou risco de desnutrição (OR=0.367,CI95% [0.191-

0.705], p=0.003). 

O Nagelkerke R Square indica que este modelo explica 21.0% a variável dependente 

(estado nutricional). 
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Tabela 70 - Modelo de regressão do estado nutricional (MNA). 

   Modelo 

  n 
Não ajustado Ajustado 

  
OR IC95% p OR IC95% p 

Sexo 
Fem. (ref.ª: 

masc.) 
210 (ref.ª: 127) 1.336 0.856; 2.086 0.202       

Idade (anos) 337 1.016 0.986; 1.048 0.306 1.045 1.003; 1.089 0.037 

Escala de Gijon 
(pontuação 

total) 
337 0.952 0.857; 1.059 0.365       

Tabaco Sim (ref.ª: não) 23 (ref.ª: 314) 0.759 0.319; 1.805 0.533       

Álcool Sim (ref.ª: não) 62 (ref.ª: 314) 1.070 0.616; 1.860 0.810       

Autopercepção da 
saúde 

Boa/ muito boa 
(ref.ª) 

23 
  

0.013 
  

0.016 

Razoável 119 1.785 0.656; 4.859 0.256 1.948 0.660; 5.749 0.227 

Má/ muito má 195 3.044 1.152; 8.048 0.025 3.395 1.182; 9.746 0.023 

Problema do trato 
respiratório 

Sim (ref.ª: não) 55 (ref.ª: 282) 0.583 0.319; 1.065 0.079 0.477 0.246; 0.925 0.028 

Hipercolesterolemia Sim (ref.ª: não) 213 (ref.ª: 124) 0.785 0.504; 1.225 0.286       

EAM Sim (ref.ª: não) 44 (ref.ª: 293) 1.888 0.992; 3.594 0.053       

Doença 
coronária/angina de 

peito 

Sim (ref.ª: não) 44 (ref.ª: 293) 1.373 0.728; 2.591 0.327       

HTA Sim (ref.ª: não) 249 (ref.ª: 88) 0.732 0.450; 1.192 0.209       

AVC Sim (ref.ª: não) 65 (ref.ª: 272) 1.645 0.954; 2.836 0.073       

DDA Sim (ref.ª: não) 234 (ref.ª: 103) 0.788 0.495; 1.254 0.315       

Doença autoimune Sim (ref.ª: não) 24 (ref.ª: 313) 0.849 0.366; 1.970 0.703       

Doença oncológica Sim (ref.ª: não) 52 (ref.ª: 285) 1.637 0.903; 2.969 0.105       

Diabetes Sim (ref.ª: não) 91 (ref.ª: 246) 1.042 0.643; 1.689 0.866       

Alergias Sim (ref.ª: não) 52 (ref.ª: 285) 0.714 0.390; 1.308 0.276       

IRC Sim (ref.ª: não) 23 (ref.ª: 314) 1.110 0.476; 2.592 0.809       

Incontinência urinária Sim (ref.ª: não) 88 (ref.ª: 249) 1.646 1.009; 2.684 0.046       

Doença TGI Sim (ref.ª: não) 122 (ref.ª: 215) 0.980 0.627; 1.531 0.929       

Depressão Sim (ref.ª: não) 88 (ref.ª: 249) 3.594 2.144; 6.027 
< 

0.001 
5.138 2.869; 9.201 

<0.00
1 

Suspendeu medicação Sim (ref.ª: não) 181 (ref.ª: 156) 1.203 0.782; 1.850 0.401       

Tempo de usufruto do 
CD 

< 1 ano (ref.ª) 78 
  

0.007 
  

0.002 

[1; 5[ anos 153 0.506 0.291; 0.881 0.016 0.367 0.191; 0.705 0.003 

≥ 5 anos 106 1.050 0.584; 1.886 0.871 0.796 0.372; 1.704 0.557 

Motivo: dinheiro Sim (ref.ª: não) 245 (ref.ª: 92) 1.047 0.647; 1.696 0.850       

Motivo: solidão Sim (ref.ª: não) 71 (ref.ª: 266) 1.625 0.960; 2.752 0.071       

Motivo: cozinhar Sim (ref.ª: não) 18 (ref.ª: 319) 1.538 0.592; 4.000 0.377       

Motivo: convívio Sim (ref.ª: não) 86 (ref.ª: 251) 0.997 0.610; 1.631 0.991       

IA 

SA (ref.ª) 101 
  

0.484       

IA ligeira 117 0.897 0.524; 1.535 0.691       

IA moderada/ 
severa 

119 1.224 0.719; 2.083 0.457       

         
Modelo ajustado: método de avanço passo-a-passo (razão de verosimilhança); R2 de Nagelkerke = 0.210; p < 0.001 

n: normal = 184; em risco + desnutrição = 153 
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Determinantes do IMC 

 

Nas tabelas 70 e 71, encontram-se os resultados referentes aos modelos de regressão 

da subnutrição e da obesidade (IMC), respectivamente. 

Ser do sexo feminino (OR=2.424,CI95% [1.326-4.430], p=0.004; OR=3.399,CI95% [1.639-

7.048], p=0.001) e ter uma idade mais elevada (OR=1.058,CI95% [1.015-1.103], p=0.008; 

(OR=1.061,CI95% [1.004-1.120], p=0.034) são preditores de apresentar subnutrição, em 

ambos os modelos. 

Ser do sexo feminino apresenta também maior possibilidade de obesidade, sendo estes 

resultados encontrados quer quando as variáveis são analisadas isoladamente quer no 

modelo ajustado (Tabela 48). 

Quando considerados isoladamente são também preditores de subnutrição: ter ou ter tido 

incontinência urinária (OR=1.969,CI95% [1.057-3.667], p=0.033), não ter nem ter tido 

hipertensão arterial (OR=0.525,CI95% [0.293-0.941], p=0.030), ou diabetes 

(OR=0.334,CI95% [0.152-0.736], p=0.006), e indicar “não saber/conseguir cozinhar” como 

motivo para a frequência do centro de dia (OR=2.902,CI95% [1.055-7.984], p=0.039). 

Concretamente, no modelo ajustado, para além de se manterem (no mesmo sentido de 

que no modelo não ajustado) os efeitos preditores da hipertensão arterial 

(OR=0.379,CI95% [0.190-0.756], p=0.006), da diabetes (OR=0.340,CI95% [0.144-0.802], 

p=0.014) e de “não saber/conseguir cozinhar” como motivo para frequentar o centro de 

dia (OR=4.538,CI95% [1.323-15.563], p=0.016), também ter ou ter tido doença coronária 

ou angina de peito é preditor independente de subnutrição (OR=3,250,CI95% [1.318-

8.017], p=0.011). Já um tempo de usufruto do centro de dia de pelo menos cinco anos 

prediz menor possibilidade de subnutrição (OR=0.258,CI95% [0.100-0.670], p=0.005). 
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Tabela 71- Modelos de regressão da subnutrição, avaliada através do IMC. 

  
n 

Subnutrição - Modelo 

  
Não ajustado Ajustado 

  
OR IC95% p OR IC95% p 

Sexo Fem. (ref.ª: masc.) 
210 (ref.ª: 

127) 
2.424 1.326; 4.430 0.004 3.399 1.639; 7.048 0.001 

Idade (anos) 337 1.058 1.015; 1.103 0.008 1.061 1.004; 1.120 0.034 

Escala de Gijon (pontuação total) 337 1.074 0.934; 1.236 0.315       

Tabaco Sim (ref.ª: não) 
23 (ref.ª: 

314) 
1.119 0.390; 3.214 0.834       

Álcool Sim (ref.ª: não) 
62 (ref.ª: 

314) 
0.969 0.425; 2.211 0.941 1.846 0.655; 5.206 0.246 

Autopercepção da 
saúde 

Boa/ muito boa 
(ref.ª) 

23 
  

0.612
* 

      

Razoável 119 0.706 0.224; 2.231 0.553       

Má/ muito má 195 0.672 0.243; 1.861 0.445       

Problema do trato 
respiratório 

Sim (ref.ª: não) 
55 (ref.ª: 

282) 
0.423 0.152; 1.178 0.100 0.386 0.125; 1.188 0.097 

Hipercolesterolemia Sim (ref.ª: não) 
213 (ref.ª: 

124) 
0.724 0.408; 1.285 0.270       

EAM Sim (ref.ª: não) 
44 (ref.ª: 

293) 
1.463 0.651; 3.288 0.357       

Doença 
coronária/angina de 

peito 

Sim (ref.ª: não) 
44 (ref.ª: 

293) 
1.923 0.890; 4.159 0.096 3.250 1.318; 8.017 0.011 

HTA Sim (ref.ª: não) 
249 (ref.ª: 

88) 
0.525 0.293; 0.941 0.030 0.379 0.190; 0.756 0.006 

AVC Sim (ref.ª: não) 
65 (ref.ª: 

272) 
1.336 0.667; 2.677 0.414       

DDA Sim (ref.ª: não) 
234 (ref.ª: 

103) 
1.083 0.584; 2.009 0.799       

Doença autoimune Sim (ref.ª: não) 
24 (ref.ª: 

313) 
1.254 0.428; 3.672 0.680       

Doença oncológica Sim (ref.ª: não) 
52 (ref.ª: 

285) 
0.492 0.211; 1.148 0.101       

Diabetes Sim (ref.ª: não) 
91 (ref.ª: 

246) 
0.334 0.152; 0.736 0.006 0.340 0.144; 0.802 0.014 

Alergias Sim (ref.ª: não) 
52 (ref.ª: 

285) 
1.032 0.449; 2.370 0.941       

IRC Sim (ref.ª: não) 
23 (ref.ª: 

314) 
0.920 0.268; 3.166 0.895       

Incontinência urinária Sim (ref.ª: não) 
88 (ref.ª: 

249) 
1.969 1.057; 3.667 0.033       

Doença do TGI Sim (ref.ª: não) 
122 (ref.ª: 

215) 
1.013 0.552; 1.858 0.967       

Depressão Sim (ref.ª: não) 
88 (ref.ª: 

249) 
1.063 0.540; 2.092 0.861       

Suspendeu medicação Sim (ref.ª: não) 
181 (ref.ª: 

156) 
1.629 0.907; 2.928 0.103       

Tempo de usufruto do 
CD 

< 1 ano (ref.ª) 78 
  

<0.00
1*   

<0.00
1* 

[1; 5[ anos 153 1.333 0.653; 2.721 0.429 0.913 0.331; 2.522 0.861 

≥ 5 anos 106 0.992 0.491; 2.003 0.982 0.258 0.100; 0.670 0.005 

Motivo: dinheiro Sim (ref.ª: não) 
245 (ref.ª: 

92) 
1.571 0.797; 3.097 0.192       

Motivo: solidão Sim (ref.ª: não) 
71 (ref.ª: 

266) 
1.251 0.636; 2.458 0.516       

Motivo: cozinhar Sim (ref.ª: não) 
18 (ref.ª: 

319) 
2.902 1.055; 7.984 0.039 4.538 

1.323; 
15.563 

0.016 

Motivo: convívio Sim (ref.ª: não) 
86 (ref.ª: 

251) 
0.574 0.282; 1.166 0.125       

IA SA (ref.ª) 101 
  

0.101
* 
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IA ligeira 117 2.652 1.245; 5.650 0.012       

IA moderada/ 
severa 

119 1.232 0.678; 2.238 0.493       

 
Modelo ajustado: método de avanço passo-a-passo (razão de verosimilhança); Pseudo R

2
 de 

Nagelkerke = 0.418; p < 0.001 

* Valor correspondente ao do teste da razão de verosimilhança 

n: normal = 135; subnutrição = 73; obesidade = 129 

 

 

 

Relativamente à obesidade, é prevista pelo consumo de álcool (OR=2.099,CI 95% [1.122-

3.924], p=0.020) e por ter ou ter tido hipertensão arterial (quer no modelo não ajustado 

quer como preditores independentes).  

 

Quando analisados os modelos não ajustados, ter ou ter tido hipercolesterolemia 

(OR=1.790,CI95% [1.066-3.008], p=0.028) é também preditor de obesidade. O tempo de 

usufruto do centro de dia é preditor de apresentar obesidade, mas enquanto no modelo 

não ajustado um tempo intermédio prevê significativamente menor possibilidade de 

obesidade, um tempo igual ou superior a cinco anos é preditor independente do contrário 

(OR=2.281,CI 95% [1.065-4.887], p=0.034). 
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Tabela 72 - Modelo de regressão da obesidade, avaliado pelo IMC. 

  
n 

Modelo - Obesidade 

  
Não ajustado Ajustado 

  
OR IC95% p OR IC95% p 

Sexo 
Fem. (ref.ª: 

masc.) 
210 (ref.ª: 127) 2.701 1.619; 4.505 <0.001 3.877 2.087; 7.201 <0.001 

Idade (anos) 337 0.980 0.946; 1.015 0.257 0.977 0.930; 1.025 0.337 

Escala de Gijon (pontuação total) 337 1.050 0.932; 1,183 0.419       

Tabaco Sim (ref.ª: não) 23 (ref.ª: 314) 0.717 0.264; 1,945 0.514       

Álcool Sim (ref.ª: não) 62 (ref.ª: 314) 2.099 1.122; 3.924 0.020 3.472 1.576; 7.646 0.002 

Autopercepção da 
saúde 

Boa/ muito boa 
(ref.ª) 

23 
  

0.612*       

Razoável 119 0.471 0.142; 1.568 0.220       

Má/ muito má 195 0.619 0.218; 1.759 0.368       

Problema do trato 
respiratório 

Sim (ref.ª: não) 55 (ref.ª: 282) 1.742 0.931; 3.260 0.082 1.840 0.909; 3.726 0.090 

Hipercolesterolemia Sim (ref.ª: não) 213 (ref.ª: 124) 1.790 1.066; 3.008 0.028       

EAM Sim (ref.ª: não) 44 (ref.ª: 293) 1.053 0.503; 2.206 0.891       

Doença 
coronária/angina de 

peito 

Sim (ref.ª: não) 44 (ref.ª: 293) 0.834 0.384; 1.810 0.645 0.738 0.314; 1.739 0.488 

HTA Sim (ref.ª: não) 249 (ref.ª: 88) 6.447 
2.994; 
13.883 

<0.001 6.200 
2.778; 
13.836 

<0.001 

AVC Sim (ref.ª: não) 65 (ref.ª: 272) 0.955 0.511; 1.785 0.885       

DDA Sim (ref.ª: não) 234 (ref.ª: 103) 1.119 0.663; 1.890 0.673       

Doença autoimune Sim (ref.ª: não) 24 (ref.ª: 313) 1.050 0.403; 2.735 0.920       

Doença oncológica Sim (ref.ª: não) 52 (ref.ª: 285) 0.607 0.313; 1.177 0.140       

Diabetes Sim (ref.ª: não) 91 (ref.ª: 246) 1.147 0.681; 1.932 0.607 0.945 0.522; 1.713 0.853 

Alergias Sim (ref.ª: não) 52 (ref.ª: 285) 1.486 0.764; 2.890 0.244       

IRC Sim (ref.ª: não) 23 (ref.ª: 314) 1.480 0.575; 3.806 0.416       

Incontinência 
urinária 

Sim (ref.ª: não) 88 (ref.ª: 249) 1.017 0.574; 1.802 0.955       

Doença do trato 
gastrointestinal 

Sim (ref.ª: não) 122 (ref.ª: 215) 1.489 0.901; 2.460 0.120       

Depressão Sim (ref.ª: não) 88 (ref.ª: 249) 1.631 0.941; 2.825 0.081       

Suspendeu 
medicação 

Sim (ref.ª: não) 181 (ref.ª: 156) 0.860 0.531; 1.395 0.542       

Tempo de usufruto 
do CD 

< 1 ano (ref.ª) 78 
  

< 
0.001*   

<0.001* 

[1; 5[ anos 153 0.411 0.191; 0.886 0.023 1.494 0.600; 3.722 0.389 

≥ 5 anos 106 1.483 0.796; 2.764 0.214 2.281 1.065; 4.887 0.034 

Motivo: dinheiro Sim (ref.ª: não) 245 (ref.ª: 92) 0.973 0.572; 1.654 0.919       

Motivo: solidão Sim (ref.ª: não) 71 (ref.ª: 266) 0.919 0.503; 1.679 0.783       

Motivo: cozinhar Sim (ref.ª: não) 18 (ref.ª: 319) 0.143 0.017; 1.178 0.071 0.223 0.025; 1.996 0.180 

Motivo: convívio Sim (ref.ª: não) 86 (ref.ª: 251) 1.025 0.598; 1.758 0.928       

IA 

SA (ref.ª) 101 
  

0.101*       

IA ligeira 117 1.671 0.778; 3.590 0.188       

IA moderada/ 
severa 

119 0.879 0.487; 1.584 0.667       

 

Modelo ajustado: método de avanço passo-a-passo (razão de verosimilhança) 
Pseudo R

2
 de Nagelkerke = 0.418; p <0.001 

* Valor correspondente ao do teste da razão de verosimilhança 

n: normal = 135; subnutrição = 73; obesidade = 129 
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Determinantes da insegurança alimentar 

 

Insegurança alimentar ligeira (ref.ª segurança alimentar) 

 

Uma idade mais elevada e maior pontuação na escala de Avaliação da Situação Sócio-

Familiar de Gijon são preditores de insegurança alimentar ligeira, mas apenas quando 

considerados os modelos não ajustados. Indicar “dinheiro” como motivo para frequentar o 

centro de dia prevê maior possibilidade de insegurança alimentar ligeira, sendo o motivo 

“convívio” preditor de menor possibilidade; estes resultados verificam-se quer nos 

modelos não ajustados quer nos ajustados.  

Ter suspendido a medicação é preditor independente de insegurança alimentar ligeira. 

Em ambos os modelos o tempo de usufruto do centro de dia prevê significativamente a 

insegurança alimentar ligeira: no modelo não ajustado nenhum dos grupos difere 

significativamente do de referência, mas um tempo intermédio de usufruto (1 a 5 anos) 

prevê menor possibilidade de insegurança alimentar ligeira. 
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Tabela 73 – Modelo de regressão da IA ligeira, tendo como referência a SA. 

  
n 

Modelo - IA ligeira (vs. SA) 

  
Não ajustado Ajustado 

  
OR IC95% p OR IC95% p 

Sexo 
Fem. (ref.ª: 

masc.) 
137 (ref.ª: 81) 1.216 0.701; 2.108 0.487       

Idade (anos) 218 1.093 1.048; 1.141 <0.001       

Escala de Gijon 
(pontuação 

total) 
218 1.274 1.099; 1.477 0.001       

Tabaco Sim (ref.ª: não) 13 (ref.ª: 205) 2.021 0.603; 6.772 0.254       

Álcool Sim (ref.ª: não) 44 (ref.ª: 174) 0.662 0.340; 1.286 0.223       

MNA 
Desnutrição ou 

risco (ref.ª: 
normal) 

94 (ref.ª: 124) 0.897 0.524; 1.535 0.691       

Problema do trato 
respiratório 

Sim (ref.ª: não) 32 (ref.ª: 186) 0.727 0.343; 1.541 0.405       

Hipercolesterole
mia 

Sim (ref.ª: não) 132 (ref.ª: 86) 0.867 0.502; 1.496 0.608       

EAM Sim (ref.ª: não) 25 (ref.ª: 193) 1.338 0.573; 3.127 0.501       

Doença 
coronária/angina 

de peito 

Sim (ref.ª: não) 27 (ref.ª: 191) 1.859 0.795; 4.344 0.152       

HTA Sim (ref.ª: não) 160 (ref.ª: 58) 1.012 0.554; 1.849 0.969       

AVC Sim (ref.ª: não) 38 (ref.ª: 180) 1.839 0.885; 3.821 0.102       

DDA Sim (ref.ª: não) 140 (ref.ª: 78) 1.737 0.993; 3.037 0.053       

Doença 
autoimune 

Sim (ref.ª: não) 15 (ref.ª: 203) 0.740 0.259; 2.117 0.574       

Doença 
oncológica 

Sim (ref.ª: não) 32 (ref.ª: 186) 1.312 0.613; 2.812 0.484       

Diabetes Sim (ref.ª: não) 68 (ref.ª: 150) 0.741 0.417; 1.316 0.306       

Alergias Sim (ref.ª: não) 33 (ref.ª: 185) 0.783 0.373; 1.643 0.517       

IRC Sim (ref.ª: não) 16 (ref.ª: 202) 0.651 0.233; 1.814 0.411       

Incontinência 
urinária 

Sim (ref.ª: não) 48 (ref.ª: 170) 1.781 0.917; 3.458 0.088       

Doença do TGI Sim (ref.ª: não) 75 (ref.ª: 143) 1.751 0.989; 3.100 0.055       

Depressão Sim (ref.ª: não) 62 (ref.ª: 156) 0.814 0.451; 1.467 0.494       

Suspendeu 
medicação 

Sim (ref.ª: não) 90 (ref.ª: 128) 6.661 3.577; 12.405 <0.001 5.921 2.555; 13.720 <0.001 

Tempo de 
usufruto do CD 

< 1 ano (ref.ª) 54 
  

0.022 
  

0.010 

[1; 5[ anos 106 0.798 0.414; 1.539 0.501 0.244 0.083; 0.723 0.011 

≥ 5 anos 58 2.063 0.954; 4.461 0.066 0.829 0.256; 2.684 0.755 

Motivo: dinheiro Sim (ref.ª: não) 132 (ref.ª: 86) 
14.25

4 
7.251; 28.022 <0.001 5.957 2.278; 15.574 <0.001 

Motivo: solidão Sim (ref.ª: não) 54 (ref.ª: 164) 1.659 0.882; 3.120 0.116       

Motivo: cozinhar Sim (ref.ª: não) 11 (ref.ª: 207) 1.543 0.438; 5.432 0.499       

Motivo: convívio Sim (ref.ª: não) 77 (ref.ª: 141) 0.034 0.015; 0.078 <0.001 0.077 0.028; 0.212 <0.001 

         
Modelo ajustado: método de avanço passo-a-passo (razão de verosimilhança); R

2
 de Nagelkerke = 0.632; p < 0.001 
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Insegurança alimentar moderada/severa (ref.ª insegurança alimentar ligeira) 

 

Maior pontuação na escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon, ter 

suspendido a medicação e não indicar “solidão” como motivo para frequentar o centro de 

dia são preditores (independentes e nos modelos não ajustados) de risco de insegurança 

alimentar moderada ou severa (tendo a IA ligeira como grupo de referência).  

Indicar “falta de dinheiro” como motivo para frequentar o CD é preditor de insegurança 

alimentar moderada ou severa, mas apenas no modelo não ajustado. 
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Tabela 74 – Modelo de regressão da IA moderada/severa, tendo como referência a IA ligeira. 

  

 

Modelo 

 
                                   n Não ajustado Ajustado 

  
OR IC95% p OR IC95% p 

Sexo 
Fem. (ref.ª: 

masc.) 
149 (ref.ª: 87) 0.856 0.504; 1.454 0.565       

Idade (anos) 236 1.007 0.971; 1.044 0.706       

Escala de Gijon (pontuação total) 236 1.195 1.044; 1.367 0.010 1.153 1.002; 1.327 0.047 

Tabaco Sim (ref.ª: não) 19 (ref.ª: 217) 1.101 0.430; 2.816 0.841       

Álcool Sim (ref.ª: não) 38 (ref.ª: 198) 0.864 0.431; 1.732 0.681       

MNA 
Desnutrição ou 

risco (ref.ª: 
normal) 

108 (ref.ª: 128) 1.365 0.816; 2.281 0.236       

Problema do trato 
respiratório 

Sim (ref.ª: não) 38 (ref.ª: 198) 1.629 0.803; 3.306 0.176       

Hipercolesterolemia Sim (ref.ª: não) 150 (ref.ª: 86) 1.483 0.870; 2.527 0.148       

EAM Sim (ref.ª: não) 34 (ref.ª: 202) 1.292 0.622; 2.684 0.492       

Doença 
coronária/angina de 

peito 

Sim (ref.ª: não) 35 (ref.ª: 201) 0.917 0.447; 1.880 0.812       

HTA Sim (ref.ª: não) 175 (ref.ª: 61) 1.069 0.597; 1.916 0.822       

AVC Sim (ref.ª: não) 52 (ref.ª: 184) 1.080 0.583; 2.000 0.807       

DDA Sim (ref.ª: não) 176 (ref.ª: 60) 1.605 0.887; 2.903 0.118       

Doença autoimune Sim (ref.ª: não) 16 (ref.ª: 220) 1.286 0.462; 3.574 0.630       

Doença oncológica Sim (ref.ª: não) 39 (ref.ª: 197) 1.042 0.524; 2.072 0.907       

Diabetes Sim (ref.ª: não) 56 (ref.ª: 180) 0.610 0.332; 1.120 0.111       

Alergias Sim (ref.ª: não) 35 (ref.ª: 201) 1.199 0.584; 2.465 0.621       

IRC Sim (ref.ª: não) 14 (ref.ª: 222) 0.982 0.333; 2.893 0.974       

Incontinência urinária Sim (ref.ª: não) 71 (ref.ª: 165) 1.405 0.803; 2.458 0.234       

Doença do TGI Sim (ref.ª: não) 94 (ref.ª: 142) 0.972 0.577; 1.637 0.916       

Depressão Sim (ref.ª: não) 57 (ref.ª: 179) 0.776 0.426; 1.410 0.405       

Suspendeu 
medicação 

Sim (ref.ª: não) 162 (ref.ª: 74) 2.106 1.199; 3.698 0.010 1.812 1.011; 3.246 0.046 

Tempo de usufruto 
do CD 

< 1 ano (ref.ª) 52 
  

0.589       

[1; 5[ anos 96 1.119 0.569; 2.201 0.744       

≥ 5 anos 88 1.400 0.704; 2.786 0.338       

Motivo: dinheiro Sim (ref.ª: não) 214 (ref.ª: 22) 2.983 1.124; 7.917 0.028       

Motivo: solidão Sim (ref.ª: não) 51 (ref.ª: 185) 0.407 0.212; 0.780 0.007 0.443 0.228; 0.861 0.016 

Motivo: cozinhar Sim (ref.ª: não) 14 (ref.ª: 222) 0.982 0.333; 2.893 0.974       

Motivo: convívio Sim (ref.ª: não) 17 (ref.ª: 219) 1.115 0.415; 2.996 0.829       

         
Modelo ajustado: método de avanço passo-a-passo (razão de verosimilhança); R

2
 de Nagelkerke = 0.096; p = 0.001 
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Insegurança alimentar moderada/severa (ref.ª segurança alimentar) 

 

Nos modelos não ajustados, são preditores de insegurança alimentar moderada ou 

severa: maior idade, maior pontuação na escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar 

de Gijon, ter ou ter tido doença articular degenerativa ou artrose, ou incontinência 

urinária, não ter diabetes, ter suspendido a medicação, um tempo de usufruto do centro 

de dia igual ou superior a cinco anos, e indicar “dinheiro” e não indicar “convívio” como 

motivos para frequentar o centro do dia.  

Considerando o modelo ajustado, são preditores independentes a hipercolesterolemia, o 

enfarte agudo do miocárdio, não ter diabetes, ter suspendido a medicação, e indicar 

“dinheiro” e não indicar “convívio” como motivos para frequentar o centro do dia.  
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Tabela 75 - Modelo de regressão da IA moderada/severa, tendo como referência a SA. 

  
n 

Modelo 

  
Não ajustados Ajustado 

  
OR IC95% p OR IC95% p 

Sexo Fem.(ref.ª:masc.) 134 (ref.ª: 86) 1.041 0.604; 1.792 0.886       

Idade (anos) 220 1.099 1.053; 1.147 <0.001       

Escala de Gijon (pontuação total) 220 1.501 1.285; 1.754 <0.001       

Tabaco Sim (ref.ª: não) 14 (ref.ª: 206) 2.225 0.676; 7.323 0.188       

Álcool Sim (ref.ª: não) 42 (ref.ª: 178) 0.572 0.290; 1.128 0.107       

MNA 
Desnutrição/risc
o (ref.ª: normal) 

104 (ref.ª: 116) 1.224 0.719; 2.083 0.457       

Problema do trato 
respiratório 

Sim (ref.ª: não) 40 (ref.ª: 180) 1.184 0.593; 2.365 0.633       

Hipercolesterolemia Sim (ref.ª: não) 144 (ref.ª: 76) 1.286 0.736; 2.245 0.377 3.592 1.313;9.825 0.013 

EAM Sim (ref.ª: não) 29 (ref.ª: 191) 1.729 0.764; 3.913 0.189 5.153 1.057;25.127 0.043 

Doença coronária/ 
angina de peito 

Sim (ref.ª: não) 26 (ref.ª: 194) 1.704 0.724; 4.009 0.222       

HTA Sim (ref.ª: não) 163 (ref.ª: 57) 1.082 0.591; 1.981 0.797       

AVC Sim (ref.ª: não) 40 (ref.ª: 180) 1.987 0.964; 4.095 0.063       

DDA Sim (ref.ª: não) 152 (ref.ª: 68) 2.788 1.543; 5.037 0.001       

Doença autoimune Sim (ref.ª: não) 17 (ref.ª: 203) 0.951 0.353; 2.564 0.921       

Doença oncológica Sim (ref.ª: não) 33 (ref.ª: 187) 1.368 0.643; 2.910 0.416       

Diabetes Sim (ref.ª: não) 58 (ref.ª: 162) 0.452 0.245; 0.833 0.011 0.160 0.056; 0.455 0.001 

Alergias Sim (ref.ª: não) 36 (ref.ª: 184) 0.939 0.459; 1.921 0.863       

IRC Sim (ref.ª: não) 16 (ref.ª: 204) 0.639 0.229; 1.782 0.392       

Incontinência 
urinária 

Sim (ref.ª: não) 57 (ref.ª: 163) 2.502 1.312; 4.770 0.005       

Doença TGI Sim (ref.ª: não) 75 (ref.ª: 145) 1.702 0.962; 3.009 0.067       

Depressão Sim (ref.ª: não) 57 (ref.ª: 163) 0.631 0.344; 1.158 0.137       

Suspendeu 
medicação 

Sim (ref.ª: não) 110 (ref.ª: 110) 14.026 
7.289; 
26.991 

<0.001 12.48 
4.729; 
32.929 

<0.001 

Tempo de usufruto 
do CD 

< 1 ano (ref.ª) 50 
  

0.002       

[1; 5[ anos 104 0.893 0.454; 1.756 0.743       

≥ 5 anos 66 2.889 1.330; 6.273 0.007       

Motivo: dinheiro Sim (ref.ª: não) 144 (ref.ª: 76) 42.527 
16.887; 
107.097 

<0.001 19.26 
5.344; 
69.425 

<0.001 

Motivo: solidão Sim (ref.ª: não) 37 (ref.ª: 183) 0.675 0.332; 1.372 0.277       

Motivo: cozinhar Sim (ref.ª: não) 11 (ref.ª: 209) 1.516 0.431; 5.334 0.517       

Motivo: convívio Sim (ref.ª: não) 78 (ref.ª: 142) 0.038 0.017; 0.084 <0.001 0.093 0.029; 0.296 <0.001 

         
Modelo ajustado: método de avanço passo-a-passo (razão de verosimilhança); R2 de Nagelkerke = 0.740; p < 0.001 
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Discussão 

 

As alterações da estrutura etária da população irão acentuar-se por todo o mundo. 

Em Portugal espera-se um continuado e forte envelhecimento demográfico (Direção 

Geral da Saúde, 2014). Ora, este cenário levanta novos desafios na prestação de 

cuidados de saúde, mas também no acompanhamento e monitorização do processo de 

envelhecimento das pessoas desta faixa etária. Daí que seja importante estudar-se a 

evolução demográfica. 

Nesse sentido, é universal que as mulheres apresentam maior esperança média 

de vida comparativamente aos homens (Amarya, Singh, & Sabharwal, 2015). Apesar de 

que a idade média entre os homens e mulheres neste estudo ser semelhante, verificou-

se um predomínio de participantes do sexo feminino. 

O estado civil com maior representatividade na amostra era o estado casado, no 

qual as mulheres predominam. Também a maioria dos participantes viúvos eram 

mulheres, indo ao encontro dos estudos realizados por outros autores (Gualtieri & 

Donley, 2016; Mota-Pinto et al., 2010), uma vez que as mulheres vivem mais tempo como 

viúvas do que os homens (Gualtieri & Donley, 2016), podendo dizer-se que o 

envelhecimento no feminino é mais solitário e menos conjugal (Villaverde Cabral, 

Ferreira, Silva, Jerónimo, & Marques, 2013). 

Em termos de escolaridade, encontrou-se uma prevalência de analfabetismo 

considerável e um número médio de anos de escolaridade baixo, o que seria expectável 

face ao baixo grau de instrução que caracteriza este grupo etário em Portugal (Mota-

Pinto et al., 2010). 

Da análise da situação familiar, denota-se que pouco mais de metade da amostra 

vivia acompanhada, na sua maioria com o cônjuge e em casa alugada. Contudo, no 

âmbito da dignidade da pessoa humana, torna-se importante referir que quase 4% dos 

idosos em estudo vivia em quartos alugados ou em pensões residenciais. Parece 

pertinente a conclusão de que estes idosos não usufruíam de condições habitacionais 

que lhes permitisse um envelhecimento digno. Nesta sequência, destaca-se a média de 

rendimento mensal dos participantes, inferior ao ordenado mínimo nacional.  

A caracterização sociodemográfica e económica realizada neste estudo revela o 

estado de vulnerabilidade social dos idosos participantes. Desta forma, não é de 

estranhar que mais de metade apresentasse elevado risco social. Perante este 

panorama, parece evidente que os idosos estudados fazem parte dos indivíduos da faixa 
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etária que em Portugal cumulativamente apresenta baixa instrução e iliteracia, baixos 

rendimentos, e condições de saúde, conforto e de habitação desfavoráveis (INE, 2002; 

Mota-Pinto et al., 2010).  

Reflectindo sobre a rede de contactos, a maioria do universo inquirido refere 

relacionar-se com os seus filhos e/ou com outros familiares, amigos e vizinhos. No 

entanto, apesar dos valores percentuais encontrados, o peso dos indivíduos desprovidos 

de relacionamento com os filhos e com os elementos referidos anteriormente é 

expressivo. 

A tendência geral aponta para o contacto semanal com os filhos como o mais 

frequente e também com familiares, amigos e/ou vizinhos, seguindo-se a frequência 

diária e mensal. Apesar de não ser possível aferir a profundidade das relações familiares 

e de vizinhança ou o grau de solidariedade envolvido, admite-se que é benéfico os idosos 

estabelecerem contactos frequentes com os seus entes ou vizinhos, pois estas relações 

promovem a integração social, a obtenção de ajuda informal e contribuem para a 

diminuição do isolamento social, tão prevalente nesta faixa etária (INE, 2002; Marrana et 

al., 2014; Mota-Pinto et al., 2010; Villaverde Cabral et al., 2013).  

Analisando a relação com a instituição, os resultados mostram que a falta de 

dinheiro se apresentou como o principal motivo para a utilização do CD, tendo quase 

metade da amostra iniciado a utilização do CD entre um a quatro anos e cerca de um 

décimo dos idosos participantes a referir que têm mais de 10 anos de tempo na 

instituição. Salienta-se que quase a totalidade dos participantes usufruía do serviço de 

alimentação do CD. A julgar pelo anteriormente descrito juntamente com os resultados 

obtidos, esta entidade constitui-se como uma grande fonte alimentar para os inquiridos. 

Repare-se que, para além das refeições fornecidas e consumidas no CD, este 

equipamento social parece ter um papel preponderante na alimentação dos seus utentes, 

assegurando um reforço através do Cabaz da Noite e dos donativos em género, pois 

para a quase totalidade do grupo de utentes que obtém alimentos através de produção 

própria, familiares ou outros (n=295), é o CD que os fornece (n=291). 

De acordo com Hong e Kim (2014), entre os factores associados à participação dos 

idosos em equipamentos que prestam assistência alimentar encontram-se o estado civil 

(viver sem cônjuge), a baixa escolaridade, a IA, os baixos rendimentos, a pobreza e 

receber rendimentos e subsídios da segurança social (Hong & Kim, 2014). Estes autores 

referem ainda que a participação é maior em idosos do sexo feminino, bem como em 

indivíduos com idades iguais ou superiores a 75 anos, o que se verifica no presente 

trabalho, pois a idade média das idosas e idosos era superior a 77 anos e a maioria eram 

mulheres. 
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A existência de, pelo menos, uma doença crónica não transmissível (DCNT) 

aumenta a partir dos 65 anos (Villaverde Cabral et al., 2013). De facto, a literatura põe 

em evidência a elevada prevalência de múltiplas doenças crónicas entre os idosos (Arli, 

Bakan, Varol, & Aslan, 2018; A. M. Rodrigues, Gregório, Sousa, & Dias, 2018; Wolff, 

Starfield, & Anderson, 2002). No que respeita aos antecedentes pessoais e estilos de 

vida, constatou-se que as doenças com maior representatividade na amostra eram a 

hipertensão arterial (HTA), as DDA e a hipercolesterolémia. Estes dados são 

corroborados em estudos nacionais: no Inquérito Nacional de Saúde de 1998/1999, a 

HTA e as dores nas costas eram apresentadas como as doenças crónicas mais 

frequentes entre a população idosa inquirida (INE, 2002). Também o Inquérito Nacional 

da Saúde 2005/2006 (Instituto Nacional de Estatística & Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge, 2009) evidenciava que a população idosa era o grupo populacional 

com maior prevalência de doenças crónicas, em particular a HTA, e com situações de 

incapacidade temporária ou permanente, como a doença reumática, a dor crónica e a 

diabetes, as quais registavam uma prevalência superior entre as idosas, como se verifica 

entre os participantes deste trabalho. Em 2014, as doenças crónicas mais prevalentes 

entre os idosos portugueses mantinham-se inalteradas (Instituto Nacional de Estatística, 

2014). Igualmente, os dados recentes do estudo nacional Epidoc, com pessoas idosas, 

corroboram os resultados da presente investigação (A. M. Rodrigues, Gregório, Sousa, 

Dias, et al., 2018).  

Questionados sobre o seu estado de saúde, mais de metade dos idosos percepciona o 

seu estado de saúde como mau ou muito mau e em comparação com os seus pares 

(com outras pessoas da mesma idade e género) e considera ter pior saúde. Analisando 

por sexo, as idosas consideravam ter um estado de saúde mais precário que os homens 

e pior que outras pessoas da mesma idade, indo ao encontro de dados reportados 

noutras investigações (Rawlins, Simeon, Ramdath, & Chadee, 2008). Parece não se 

verificar a existência do paradoxo da incapacidade nas pessoas idosas, o qual refere que 

apesar da sua má condição de saúde, os idosos não percepcionam negativamente o seu 

estado de saúde (Araújo & Ribeiro, 2011; Araújo, Ribeiro, & Paúl, 2016), isto é, os idosos 

portugueses consideram o seu estado de saúde satisfatório e tendem a subestimar o seu 

declínio (V. Rodrigues et al., 2014). 

Parece estar-se perante um conjunto de pessoas idosas com deterioração do seu estado 

de saúde, na medida em que se constata a presença de inúmeras doenças crónicas, 

reflectindo-se na sua multimorbilidade (96.4%), bem como na polifarmácia, uma vez que 

a quase totalidade dos participantes tomava mais de 3 comprimidos diferentes por dia e 

cumpria toma de medicação diária. Outros autores reportaram também que mais de 90% 
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dos idosos participantes tomava medicamentos diariamente (Zainuddin et al., 2017). O 

tratamento de DCNT inclui frequentemente o uso farmacoterápico de longa duração 

(Brown & Bussell, 2011). Apesar da grande necessidade de terapêutica medicamentosa 

evidenciada, mais de metade dos respondentes referiu ter tido necessidade de suspender 

a toma de medicação devido a falta de dinheiro nos últimos 12 meses, comprovando que 

os fatores socioeconómicos são inequivocamente uma das barreiras à adesão 

medicamentosa, de acordo com a classificação da OMS (De Geest & Sabaté, 2003). 

 

No que concerne ao consumo de bebidas alcoólicas, os dados são coincidentes 

com os resultados nacionais do IAN-AF (Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade 

Física), que aponta os idosos do sexo masculino como os grandes consumidores deste 

tipo de bebidas, nomeadamente de vinho (Lopes et al., 2017).  

Relativamente ao risco nutricional e considerando o MNA como ferramenta de 

rastreio, mais de metade da amostra apresentava estado nutricional normal, enquanto 

que 40.7% se encontrava em risco de desnutrição e aproximadamente 5% estavam 

desnutridos. Este último valor encontra-se de acordo com a literatura, que estima que, na 

comunidade, os valores de desnutrição em idosos situam-se entre os 0.7% e os 5.8% 

(Morley, 2011).  

Quando avaliado o MNA por sexo, mais de metade dos idosos de ambos os sexos 

apresentava estado nutricional normal. No que respeita à desnutrição, cerca de 7% das 

idosas e 1.6% dos idosos estavam desnutridos. Donini et al encontraram prevalências de 

desnutrição avaliada pelo MNA maiores nos idosos de ambos os sexos participantes do 

seu estudo (n=718; 23.1% das idosas e 14.5% dos idosos) (Donini et al., 2013). Segundo 

a mesma ferramenta, verificou-se que 41.4% das mulheres e 39.4% dos homens 

participantes do presente estudo se encontravam em risco de desnutrição, valores 

percentuais próximos aos encontrados pelos autores supracitados (40.3% nas mulheres 

e 35.2% nos homens).  

No que concerne à avaliação antropométrica, e considerando o IMC (OMS), 

verificou-se que quase metade da amostra estudada apresentava excesso 

ponderal/aumento de peso. Utilizando o mesmo referencial de IMC, dados recentes do 

estudo NUTRITION UP65 revelam que 44% da população idosa portuguesa tem excesso 

de peso (na sua maioria homens) e 39% obesidade (na sua maioria mulheres) (“Nutrition 

UP 65,” 2016). A presente amostra segue esta mesma tendência que a população geral.  
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Relativamente aos outros referenciais de IMC: segundo os critérios de Hajjar, a 

maioria dos participantes era eutrófica, o que vai ao encontro da distribuição geral 

encontrada por outra autora (Pinhão, 2014). Da análise dos mesmos pontos de corte por 

sexo, constatou-se que existiam mais mulheres obesas e magras e mais homens 

eutróficos, sendo estes resultados quase sobreponíveis ao estudo nacional referido, no 

qual existiam mais idosas magras e obesas, mas quase o mesmo número de indivíduos 

normoponderais de ambos os sexos. 

De acordo com os critérios de classificação de Lipschitz (1994) e paralelamente 

aos resultados de outro estudo nacional (Melo, 2015), a maioria da amostra era obesa, 

mantendo-se esta classificação por sexo.  

 

As alterações na composição corporal diferem em homens e mulheres nas 

diferentes faixas etárias e reflectem-se nas medidas antropométricas (Castillo-Martínez et 

al., 2012; López-Ortega & Arroyo, 2016; Machado, Coelho, & Coelho, 2010; Sánchez-

García et al., 2007), corroborando com os resultados encontrados no presente estudo. Os 

idosos eram significativamente mais pesados e mais altos que as idosas, contudo a 

média de valor de IMC não apresentou grande variação. É de salientar que o IMC mais 

elevado foi verificado no sexo feminino. Esta circunstância deve-se ao facto de que o IMC 

tem na sua fórmula a altura. Foram encontradas diferenças entre a composição corporal 

dos idosos e idosas nas diferentes classes etárias. Constatou-se que as idosas 

apresentavam maiores valores nos parâmetros adiposos nas três classes etárias (65-74 

anos; 75-84 anos e ≥ 85 anos), nomeadamente maior PCT e AAB. 

 

A composição corporal é um factor-chave para a saúde e para o status funcional 

do idoso (Schrock et al., 2017), sendo que a antropometria possibilita a obtenção de 

informações valiosas (Acuña & Cruz, 2004). Tanto na prática clínica como em estudos 

epidemiológicos, a medição antropométrica é parte integrante importante na avaliação 

em saúde e bem-estar do geronte (Sass & Marcon, 2015) e representa um importante 

indicador do estado nutricional do idoso (Perissinotto, Pisent, Sergi, Grigoletto, & Enzi, 

2002; Portero-McLellan et al., 2010), e daí ser essencial na avaliação nutricional, em 

particular na desnutrição geriátrica (Sánchez-García et al., 2007), que ainda é 

inadequadamente diagnosticada e tratada (de van der Schueren, 2015; Wells & Dumbrell, 

2006). É importante na prática clínica identificar-se o mais precocemente quanto possível 

indivíduos desnutridos ou em risco de desnutrição, de forma rotineira, pois assim, é 
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possível intervir precocemente e prevenir complicações (Araújo dos Santos, de Oliveira 

Barbosa Rosa, Queiroz Ribeiro, & de Cássia Lanes Ribeiro, 2015; Castro, Mesquita, 

Fazzio, & Lilian, 2012), que podem ser graves, contribuindo para melhorar a saúde, o 

estado nutricional e a QdV das pessoas idosas (Agarwal, Miller, Yaxley, & Isenring, 2013; 

Donini et al., 2013; Hajjar, Kamel, Denson, & Hajjar, 2003; Rush, 1997; Zhou, Wang, 

Wang, & Chi, 2015).  

Por sua vez, a obesidade e comorbilidades associadas têm vindo a aumentar 

entre os idosos (Obara-Gołebiowska, Hanna Brycz, & Lipowski, 2018). Contudo, ainda 

não existe consenso sobre a definição de obesidade no idoso (Decaria, Sharp, & Petrella, 

2012), sendo o estudo da obesidade geriátrica uma área de investigação relativamente 

recente e uma preocupação acrescida tanto em países desenvolvidos como nos países 

em desenvolvimento (Porter Starr, McDonald, Weidner, & Bales, 2016). Como Cetin e 

Nars reiteram “a obesidade no idoso é mais complicada do que se possa pensar”. A 

abordagem e o tratamento da obesidade geriátrica permanecem controversos e em 

discussão, não só devido à escassez de guidelines, de valores de referência para o IMC, 

mas também pela ausência de definição própria de obesidade (Cetin & Nasr, 2014; 

Inelmen et al., 2003), mas também devido ao paradoxo da obesidade, no qual um IMC 

superior aparenta ter um efeito protector nas pessoas deste grupo etário (Cetin & Nasr, 

2014). Ainda assim, a distribuição da gordura corporal, nomeadamente abdominal, é um 

fator de risco para as comorbilidades associadas à obesidade, associando-se a um risco 

cardiometabólico aumentado. Na amostra, menos de 1/4 não apresentava risco 

cardiovascular. Em idosos o PC pode ser mais apropriado do que o IMC para medir a 

adiposidade, pelo que os clínicos devem estar informados sobre a utilidade deste 

parâmetro em medir a adiposidade de forma a determinar o risco de mortalidade no idoso 

(Cetin & Nasr, 2014; de Hollander et al., 2012).  

Existem diversas ferramentas para monitorização do estado nutricional, incluindo 

parâmetros bioquímicos e antropométricos (Drescher et al., 2010; Elmadfa & Meyer, 

2014). Os índices antropométricos, como o peso, a altura, o IMC, as pregas cutâneas e 

os perímetros musculares são simples e fáceis de obter, bem como são medidas não 

dispendiosas e não-invasivas (Corish & Kennedy, 2003; WHO, 1995), que fornecem 

informação sobre o estado físico do indivíduo e estão associadas a aspectos de saúde 

(Silva Rodrigues et al., 2014), nomeadamente o índice PC/altura no que se refere ao 

risco cardiovascular (Ashwell & Browning, 2011). 

Na presente investigação procedeu-se à avaliação do estado nutricional dos 

participantes com recurso a diversos índices antropométricos, comparando-os entre si, 

bem como com o MNA. A análise estatística permite afirmar que o estado nutricional é 
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dependente do parâmetro utilizado. Assim, observaram-se prevalências diferentes de 

estados nutricionais consoante o indicador utilizado, como reportado na literatura 

internacional e nacional (Castro et al., 2012; D. Fares, Danielewicz, Garcia, Ferreira, & 

Barbosa, 2012; J. Fonseca & Santos, 2013; Miranda et al., 2016; Nascimento et al., 2017; 

São Romão Preto et al., 2017; Zhou et al., 2015). 

Verificou-se que, segundo o PB, 29% dos participantes estavam desnutridos, já de 

acordo com a PCT 35% da amostra se encontrava desnutrida e utilizando o PMB, 21.6% 

tinha desnutrição, com distribuições da gravidade muito diferentes entre si. Em relação à 

eutrofia, os índices antropométricos identificaram de forma desigual os participantes 

(PB:45.4%; PCT:62%; PMB:84%). No que respeita ao excesso ponderal e obesidade, o 

PB e PCT apresentam uma diferença percentual de 11.3% e 18%, respectivamente. As 

disparidades observadas acompanham parcialmente os resultados do estudo de Castro e 

colegas, no qual os parâmetros utilizados (IMC, PB, PCT e PMB) identificaram de forma 

semelhante os idosos eutróficos, à excepção do PMB, identificando mais idosos 

eutróficos. No campo da desnutrição, os valores percentuais mostram-se desiguais entre 

os parâmetros, resultado consistente com outra investigação (Castro et al., 2012). 

Quando se analisaram os resultados obtidos por sexo, constataram-se enormes 

divergências nas percentagens. A maioria das idosas encontrava-se eutrófica segundo o 

PB, mas gravemente desnutrida de acordo com a PCT. Relativamente aos idosos, a 

maioria encontrava-se eutrófico pelo PB e obeso pela PCT, não existindo homens 

gravemente desnutridos. Já no que se refere ao PMB por sexo, a maior percentagem de 

indivíduos situa-se também na eutrofia. 

 

A avaliação do estado nutricional pode ser realizada através de índices antropométricos 

isolados ou associados, com o objectivo maior de identificar necessidades de actuação 

(Sass & Marcon, 2015) e guiar a intervenção nutricional no idoso (Sánchez-García et al., 

2007). 

Diferentes medidas antropométricas permitem a avaliação das reservas adiposas e 

musculares ou a sua depleção, bem como fornecem informação sobre a sua localização 

no corpo (Portero-McLellan et al., 2010). A PCT, a prega mais utilizada na prática clínica 

para avaliação do estado nutricional (Duarte, 2007), é uma medida local de espessura da 

pele e gordura subcutânea, a qual permite avaliar a adiposidade subcutânea e estimar as 

reservas de gordura, obtida de forma relativamente simples, não dispendiosa e não-

invasiva (Duarte, 2007).  

O PB é utilizado para estimar as reservas proteicas e o tecido adiposo (Benítez Brito et 

al., 2016), podendo ser considerado um parâmetro independente ou combinado com a 
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PCT para cálculo de outros índices como o PMB (Duarte, 2007), que reflecte a massa 

muscular estriada global (J. Fonseca & Santos, 2013). O PB pode ser um bom indicador 

da avaliação do estado nutricional de pessoas da faixa etária geriátrica em substituição 

do IMC (Castro et al., 2012). 

A PCT e o PMB permitem uma avaliação mais precisa da desnutrição: a PCT reflecte a 

depleção das reservas de gordura e o PMB permite verificar a diminuição da massa 

muscular (J. Fonseca & Santos, 2013), a qual é primordial na manutenção da 

independência no envelhecimento (Schwanke, Closs, Rosemberg, Ettrich, & Gomes, 

2015). 

O PMB e o PG fornecem estimativas das reservas proteicas e também indicam o uso ou 

desuso muscular. O PG em concreto é considerado uma medida antropométrica 

importante (Portero-McLellan et al., 2010), uma vez que é um preditor do risco de 

mortalidade, especialmente entre os idosos (Hajjar et al., 2003). O PMB e o PG são 

indicadores da desnutrição energético-proteica e são recomendados como medidas 

indicadoras da massa corporal em idosos (WHO, 1995). 

As reservas adiposas podem, por sua vez, serem estimadas através da PCT e do PB 

(Portero-McLellan et al., 2010), tendo-se em consideração que a compressibilidade da 

pele e do tecido adiposo varia com o estado de hidratação, idade e entre indivíduos 

(Duarte, 2007). O IMC, PMB e o PG podem reflectir a perda ponderal e o declínio 

funcional no geronte (Tsai & Chang, 2011). Por outro lado, dada a redução da massa 

muscular e a acumulação de gordura intra-abdominal, a medida das pregas cutâneas 

poderá não reflectir de forma precisa a gordura total. Portanto, a confiabilidade desses 

parâmetros antropométricos para a detecção da desnutrição e a predição da 

morbimortalidade é relativamente limitada. Assim, a antropometria por si só pode ser um 

indicador pobre do risco para a saúde dos idosos.  

Assim, também se analisou a concordância dos métodos (parâmetros antropométricos e 

IMC e antropometria e MNA) e verificou-se que os resultados eram estatisticamente 

significativos, mas os valores de k eram baixos, à excepção da PCT e do PG com o IMC, 

que apresentam valores de k moderados. 

 

A PCT é a medida que apresenta melhor concordância com o MNA, mas mesmo assim o 

valor de k não é muito elevado. Os valores de concordância com o MNA podem estar 

influenciados pelo facto de se ter juntado os participantes em risco com os desnutridos, 

enquanto que pelos perímetros e prega não existe a categoria de risco.  
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Nos casos em que não é possível aplicar o MNA, primeiro o PB, seguido do IMC 

(Lipschiz), e por fim a PCT e o PMB juntos são factores que predizem a classificação de 

MNA (Aquino & Leandro-Merhi, 2011).  

 

Quanto ao IMC, apesar de o PG apresentar maior concordância (%), a PCT tem maior 

valor de k. Quando consideradas 3 categorias de IMC (e de PCT e PB) a concordância é 

mais baixa. Assim, calculou-se o k de Cohen ajustado, mas usando as 3 categorias a 

concordância (%) é ainda mais baixa, isto é, pouco acima de 50%, o que em termos 

clínicos é seguramente pouco, independentemente dos resultados da análise estatística. 

 

Não obstante ser mundialmente utilizado, o IMC tem limitações importantes a considerar 

(Acuña & Cruz, 2004; Cervi, Franceschini, & Priore, 2005; Cortez & Martins, 2012; 

Elmadfa & Meyer, 2014; Fabbri et al., 2015): não fornece informações sobre a 

composição corporal ou sobre as quantidades relativas de massa magra e adiposa 

(Elmadfa & Meyer, 2014). Deste modo, este parâmetro não tem em consideração as 

alterações próprias do envelhecimento, nomeadamente alterações fisiológicas da 

composição corporal (Cervi et al., 2005; Fabbri et al., 2015; Kyle, Genton, Hans, & 

Karsegard, 2001), tais como diminuição da altura e uma diminuição substancial da massa 

magra e o aumento da adiposidade visceral, mesmo não existindo alterações do peso 

corporal (Wannamethee, Shaper, Lennon, & Whincup, 2007); nem as diferenças de 

composição corporal entre géneros ou faixas etárias. Como referido, diversos autores 

sugerem que o IMC óptimo para a sobrevivência pode aumentar com a idade (Schrock et 

al., 2017). De facto, o peso pode ter um papel protetor sobre os seniores e, embora a 

definição de obesidade geriátrica ainda seja controversa e os valores de corte de IMC 

apropriados para os idosos ainda não estarem definidos (Cetin & Nasr, 2014; Reijnierse 

et al., 2015). Trabalhos publicados anteriormente sugerem que o IMC ideal pode 

aumentar com a idade (Schrock et al., 2017). Um maior IMC pode ter um resultado 

protetor devido a promover maiores reservas de gordura corporal para situações 

stressantes em idosos e também menores taxas de lesão por quedas (Cassell & Gleaves, 

2006). 

 

Questões relacionadas com a proporcionalidade corporal e com a massa livre de gordura 

podem condicionar a classificação do sujeito (Acuña & Cruz, 2004; Cortez & Martins, 

2012), levando a avaliações erróneas dos indivíduos com alta ou baixa massa magra ou 

dos indivíduos com massa gorda superior à média (Elmadfa & Meyer, 2014). Desta 
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forma, o IMC pode não ser adequado e constituir-se mesmo como um indicador menos 

sensível para avaliar o idoso (Bhurosy & Jeewon, 2013). Lipschitz reforça este facto e 

refere que o mesmo pode ser agravado pela heterogeneidade que acompanha esta fase 

da vida e pelas doenças associadas (Lipschitz, 1994). Assim, é recomendado que o IMC 

seja utilizado em conjunto com outros indicadores antropométricos (Bhurosy & Jeewon, 

2013; Cervi et al., 2005; Guigoz, 2006), como o PC, uma vez que estes dois parâmetros 

reflectem aspectos importantes da composição corporal: adiposidade centrípeta (PC) e a 

massa no seu todo (IMC) (Schrock et al., 2017); ou com o PB e o PMB, que 

concomitantemente com o IMC possibilitam uma avaliação conjunta da massa magra e 

da massa gorda.  

A gestão do peso é extremamente importante para os mais velhos devido aos riscos 

associados à adiposidade abdominal, redistribuição típica da gordura durante o 

envelhecimento, e a prevalência de multicomorbilidades nesta faixa etária. No entanto, as 

abordagens para a perda de peso devem ser cuidadosamente consideradas dado os 

perigos da sarcopenia, o aumento do risco de fratura do fémur com perda de peso e a 

associação entre mortalidade reduzida e aumento do IMC nos idosos (Gill, Bartels, & 

Batsis, 2015). Evidencia-se o desafio e as implicações da avaliação e medição da 

adiposidade em idosos (Gill et al., 2015).  

 

Dos inúmeros instrumentos para detectar risco nutricional, o mais utilizado é o MNA, que 

engloba antropometria, avaliação alimentar, avaliação clínica global e autopercepção de 

saúde e estado nutricional (Acuña & Cruz, 2004; Gutiérrez-Gómez et al., 2015) e, embora 

seja a ferramenta por excelência para a avaliação nutricional dos idosos (Guigoz, 2006; 

Rubenstein et al., 2001), percebe-se, com a sua utilização, que o MNA apresenta 

limitações importantes que podem comprometer os resultados. Este método classifica 

idosos com sobrepeso e obesos, como bem nutridos/ como tendo estado nutricional 

normal, não permitindo que o excesso ponderal e obesidade sejam avaliados por 

categorias (Silva Rodrigues et al., 2014). 

 

O idoso apresenta aspectos peculiares e diferenciadores que impõem a realização de 

uma avaliação mais complexa com análise de fatores de risco, podendo mencionar-se 

exemplificamente a determinação do nível funcional, a avaliação da saúde oral e a 

investigação sobre a depressão (Acuña & Cruz, 2004). A avaliação do estado nutricional 

dos idosos deveria considerar uma complexa teia de factores, como as alterações 

fisiológicas do envelhecimento e as causas multifactoriais do EN, como isolamento social, 
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solidão, cronicidade das doenças, alterações psicológicas e incapacidades (Virtuoso-

Júnior, Tribess, Romo-Pérez, & Oliveira-Guerra, 2012),pois são cruciais para a 

implementação da intervenção nutricional (Chwang, 2012) . 

Assim, estes resultados reforçam a importância da avaliação nutricional na avaliação 

integral do idoso (também designada por Comprehensive Geriatric Assessment - CGA) 

(Secher et al., 2007), através de componentes musculares e adiposas e igualmente 

intensificam a necessidade de nutricionistas nas equipas multidisciplinares que 

acompanham idosos, principalmente para uma avaliação do estado nutricional rigorosa e 

precisa e uma prescrição nutricional individualizada. 

A avaliação do estado nutricional, de grande importância na prática clínica, não dispõe de 

um Gold-Standard para diagnóstico das alterações nutricionais, pois têm sido propostos 

diversos métodos e muitos estudos utilizam a combinação de vários indicadores (Cortez 

& Martins, 2012). Estas medidas podem ser utilizadas, juntamente com o peso e um 

exame físico objectivo rigoroso e avaliação de todos os domínicos que interferem com o 

estado nutricional, como medidas complementares na avaliação do idoso (Castillo-

Martínez et al., 2012; de van der Schueren, 2015). 

Mais investigação nesta área é necessária para abordar a complexidade da 

antropometria em geriatria (Cascio & Logomarsino, 2017; Castillo-Martínez et al., 2012). 
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Os determinantes para um estado nutricional deficitário são variados, nos quais se 

incluem o estado clínico e parâmetros socioeconómicos (Charlton & Rose, 2001; Donini 

et al., 2013). É sabido que os idosos são mais vulneráveis à desnutrição que os jovens, 

devido à presença de diversas doenças crónicas (Jung Sun Lee & Frongillo, 2001b; 

Simsek et al., 2013), para as quais a idade é o maior factor de risco (Collerton et al., 

2007). Dado o aumento rápido deste grupo etário e seu elevado risco de dependência, a 

identificação de fatores que lhes permitam manter uma vida mais saudável e 

independente são de primordial interesse (Collerton et al., 2007). 

De acordo com os resultados da regressão logística ser mulher contribuía para a 

magreza entre os seniores da presente investigação. De igual modo, Alzahrani et al. 

reconheceram que o sexo feminino era um preditor significativo para a desnutrição, uma 

vez que as mulheres idosas parecem sofrer mais frequentemente de falta de apetite e 

consequente perda de peso quando comparado aos seus homólogos do sexo masculino 

(Alzahrani, Abdelmoneim, Sayed, & Alshamrani, 2016). De forma paralela ao presente 

estudo, no qual as idosas apresentaram maior prevalência de baixo peso 

(IMC≤24Kg/m2), outros estudos reportam que a prevalência de baixo peso era mais 

frequente em mulheres idosas em comparação aos homens idosos (Reijnierse et al., 

2015). No entanto, este resultado é oposto aos resultados observados por outros 

investigadores (Caroline Boscatto, da Silva Duarte, Silva Coqueiro, & Rodrigues Barbosa, 

2013). 

 

A idade é reconhecida como um dos principais fatores de risco para a condição 

nutricional em idosos (Ji, Meng, & Dong, 2012; Simsek et al., 2013) e, nesta pesquisa, a 

idade mostrou-se como um preditor para o baixo peso bem como para a desnutrição ou 

risco nutricional. No entanto, alguns estudos afirmaram não haver relação entre a idade e 

o estado nutricional (Forster & Gariballa, 2005). Em contraste, entre os participantes, os 

idosos mais velhos apresentaram maior risco de baixo peso, tanto analisando 

isoladamente como no modelo ajustado. 

Tem sido bem documentado que vários fatores do envelhecimento contribuem 

para uma condição nutricional inadequada em idosos, como por exemplo alterações nas 

capacidades sensoriais, como perda de visão, cheiro e paladar, e o aumento das 

necessidades de certos nutrientes, que podem promover o declínio do peso (Chwang, 

2012; Hickson, 2006). 
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Outro fator que contribuiu para o baixo peso entre os idosos neste estudo foi a 

incapacidade de cozinhar. De acordo, a literatura recente sobre idosos relatou 

associação entre um estado nutricional deficiente e a incapacidade de comprar, preparar 

e cozinhar alimentos (Donini et al., 2013; Hanandita & Tampubolon, 2015; Vedovato et 

al., 2016). Diversos trabalhos explanam uma relação entre desnutrição e incapacidade 

para comprar, preparar e cozinhar os alimentos devido a falta de dinheiro, à distância 

geográfica de mercados e mercearias, bem como impossibilidade para conduzir e utilizar 

os transportes públicos (Donini et al., 2013; Vedovato et al., 2016). Consequentemente, a 

desnutrição é associada com a pobreza e com a IA (Tanumihardjo et al., 2007). 

 

Em relação a variáveis de saúde, um resultado notável foi a respeito da diabetes e 

da HTA. Estas patologias contribuíam para que a probabilidade de magreza fosse menor 

entre os participantes. Dado que essas duas condições podem promover o 

desenvolvimento da síndrome metabólica e, assim, aumentar a morbilidade e a 

mortalidade, pode-se especular que o acompanhamento próximo dos idosos diabéticos e 

hipertensos nos cuidados de saúde primários pode promover mais conhecimentos sobre 

as doenças (maior literacia) e maior eficácia no controlo, monitorização e gestão destas 

patologias entre esta subpopulação. 

 

 A doença coronária ou a angina de peito é um preditor independente da 

magreza nesta amostra. A falta de energia associada à doença pode levar a um estado 

de fadiga (Bunevicius et al., 2012; Casillas, Damak, Chauvet-Gelinier, Deley, & Ornetti, 

2006), que condicione o aporte alimentar, por falta de apetite. Mas também a perda de 

massa magra devida à reduzida actividade física com consequente magreza, poderá ser 

um aspecto explicativo deste resultado. Também a falta de energia e diminuição de 

destreza motora podem fazer com que o idoso não tenha capacidade para se alimentar 

de forma conveniente, culminando na perda de peso e assim na magreza. 

 

Em relação à obesidade, consistente com estudos de outros pesquisadores, ser 

mulher também se apresentou como determinante da obesidade na amostra. A 

menopausa pode ser uma das principais causas do maior risco de sobrepeso em 

mulheres (Inelmen et al., 2003). O período pós-menopausa é acompanhado pela 

diminuição das concentrações de 17βestradiol e aumento do tecido adiposo visceral 

(Björntorp, 2001). Além disso, os indivíduos geriátricos femininos sofrem com frequência 
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de osteoartrite, que juntamente com as alterações na composição corporal do 

envelhecimento feminino (mais tecido adiposo e redução da massa livre de gordura) 

podem levar a uma incapacidade de funcionalidade e aumento do peso (Inelmen et al., 

2003; Kyle et al., 2001). 

Continua a ser discutida a associação entre o consumo de álcool e o peso corporal 

(Daniele Fares, Barbosa, Borgatto, Coqueiro, & Fernandes, 2012; Liangpunsakul, Crabb, 

& Qi, 2010). O consumo de álcool foi o único fator de estilo de vida identificado como 

determinante para o IMC elevado. Para além da gordura (9kcal/g), o etanol tem a maior 

densidade energética (7.1kcal/g), podendo contribuir para aumentar a ingestão diária de 

energia e, portanto, desempenhar um papel importante na obesidade, pois ao representar 

"calorias vazias" pode levar ao aumento de peso (Liangpunsakul et al., 2010). Outra 

hipótese é que o consumo de álcool pode influenciar as hormonas da saciedade por meio 

de mecanismos centrais, com efeitos nos circuitos cerebrais/neuronais opióide, 

serotoninérgico e GABAérgico e, portanto, promover o aumento do apetite (Traversy & 

Chaput, 2015).  

 

A obesidade geriátrica é acompanhada de doenças crónicas tais como a HTA, 

diabetes e síndrome metabólica (Dhurandhar, 2016; Goldberg & Mawn, 2015). Tais 

doenças têm, entre os seus determinantes modificáveis, o consumo de alimentos 

processados e ricos em açúcar e gorduras. De facto, eram os idosos obesos que 

consumiam em média mais produtos de pastelaria, produtos com açúcar, chocolates e 

carnes curadas. 

 

A relação entre obesidade e HTA é apontada na literatura (Cetin & Nasr, 2014; Gill 

et al., 2015; Porter Starr et al., 2016). A HTA encontrava-se associada a maiores 

probabilidades de ter obesidade na população amostrada. Uma vez que a obesidade e a 

hipertensão são doenças relacionadas à dieta, uma possível explicação é que, devido a 

restrições económicas e à perda fisiológica do paladar, os idosos podem preferir 

alimentos mais baratos, com mais palatabilidade e com maior teor de sódio e de açúcar e 

de gorduras saturadas adicionadas, bem como maior densidade energética. Estes 

alimentos juntamente com o estilo de vida sedentário, característico desta faixa etária, 

podem aumentar o risco de obesidade, pois podem levar a um consumo energético 

excessivo face às Necessidades Energéticas Diárias (NED), conduzindo ao ganho de 

peso (Dhurandhar, 2016). A escolha entre alimentos saudáveis e outros menos 

saudáveis é também uma escolha económica, especialmente para pessoas com recursos 
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limitados (Drewnowski & Eichelsdoerfer, 2010). Está bem estabelecido/documentado na 

literatura que uma alimentação saudável custa mais que uma não-saudável (Darmon & 

Drewnowski, 2015) e que o custo dos alimentos surge como uma barreira à prática de 

hábitos alimentares saudáveis. As pessoas que enfrentam restrições orçamentais 

enfrentam dificuldades na aquisição de alimentos com composição nutricional 

interessante para incluir numa vida saudável e activa (Laraia et al., 2017) e seleccionam 

alimentos menos dispendiosos com pouca qualidade nutricional e com elevada 

densidade energética (Adams et al., 2003; Drewnowski & Darmon, 2005; Drewnowski & 

Specter, 2004; Monsivais & Drewnowski, 2007; Seligman & Schillinger, 2010), com 

comprometimento da variedade alimentar e da qualidade nutricional em prol da carga 

energética da alimentação (Crawford & Webb, 2011; Franklin et al., 2012; Leung et al., 

2014; Zachary, Palmer, Beckham, & Surkan, 2013). De igual modo, o alto conteúdo de 

sódio e baixo em potássio dos alimentos muito processados pode aumentar o risco de 

desenvolver HTA (He et al., 2013). 

A literatura preconiza que restrições no orçamento podem resultar na aquisição de 

alimentos baratos, altamente energéticos, mas pobres nutricionalmente, com 

consequente redução do consumo de alimentos mais saudáveis como frutas e vegetais, 

com compromisso no aporte de micronutrientes, tais como vitaminas do complexo B, 

magnésio, ferro, zinco e cálcio (Crawford & Webb, 2011; Dinour, Bergen, & Yeh, 2007; 

Dixon, Winkleby, & Radimer, 2001; Kendall, Olson, & Frongillo, 1996; Larson & Story, 

2011; Jung Sun Lee & Frongillo, 2001b; Leung et al., 2014; Mullany et al., 2013; V. S. 

Tarasuk, 2001; V. S. Tarasuk & Beaton, 1999; Zachary et al., 2013). A malnutrição devido 

à carência de micronutrientes tem o nome de fome escondida (Hidden Hunger), que pode 

comprometer a saúde e a capacidade do indivíduo ser activo, manifestando-se tanto em 

pessoas com baixo peso como com excesso de peso e obesidade (FAO, 2012).  

 

Mas outras razões são possíveis: com o envelhecimento há uma perda 

predominante de músculo esquelético e um aumento progressivo do tecido adiposo 

corporal, especialmente em indivíduos com mais de 70 anos e, também uma 

redistribuição central da gordura no tronco (Gill et al., 2015). De facto, a HTA é frequente 

em idosos com maior circunferência da cintura (Cetin & Nasr, 2014). Levando em 

consideração o que precede, a hipótese de que provavelmente essa possível 

adiposidade centrípeta subjacente pode levar à hipertensão arterial. Embora se verifique 

a escassez de estudos sobre a relação complexa entre obesidade e hipertensão arterial, 

há evidências de que os desequilíbrios nos níveis de hormonas leptínicas podem 

exacerbar a atividade do nervo simpático e aumentar a pressão arterial (Rahmouni, 
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Morgan, Morgan, Mark, & Haynes, 2012; Xie & Bollag, 2016), bem como a atividade da 

renina plasmática, maiores níveis plasmáticos de angiotensinogénio e aldosterona e 

maior atividade enzimática de conversão tecidual em obesos, podem aumentar a rigidez 

arterial e a resistência ao fluxo sanguíneo através dos vasos (Daniele Fares et al., 2012; 

Rodrigues Barbosa, Balduino Munaretti, Da Silva Coqueiro, & Ferreti Borgatto, 2011). 

Nesta amostra, a hipercolesterolémia era também preditor de obesidade, apenas quando 

considerado o modelo não ajustado.  

 

Por fim, o tempo de usufruto do CD mostrou-se um preditor de obesidade. Ser 

utente deste equipamento social há menos de 5 anos era fator preditor de obesidade no 

modelo não ajustado. Contudo, no modelo ajustado um tempo de usufruto de mais de 5 

anos era preditor independente de obesidade, indo ao encontro de outros estudos, na 

medida em que assistência alimentar a longo prazo pode aumentar o risco de ganho de 

peso excessivo (Larson & Story, 2011; Townsend, Peerson, Love, Achterberg, & Murphy, 

2001). Webb e colegas propõem como contribuidores para um IMC elevado a 

participação em programas de assistência alimentar e os baixos rendimentos (Webb et 

al., 2008).  

 

É ainda de referir que nenhum grau de IA demonstrou ter relação estatística com 

a obesidade. De acordo com Nguyen et al., o papel de programas de assistência 

alimentar é ajuda os indivíduos em risco de IA a obter uma alimentação mais saudável e 

uma melhor gestão de peso/peso mais saudável (Nguyen et al., 2015). 

Na última década, as prevalências de IA e obesidade aumentaram e a associação entre 

estes dois fenómenos paradoxais tornou-se cada vez mais uma realidade (Dinour et al., 

2007), reflectindo-se no aumento do número de publicações sobre esta relação nos 

últimos anos (Franklin et al., 2012). Desde 1980 que a obesidade por todo o mundo mais 

que duplicou. A obesidade é uma das mais significantes crises de saúde pública 

actualmente (Bhurosy & Jeewon, 2013; Dinour et al., 2007). Dados da OMS (2017) 

revelam que em 2016 mais de 1,9 biliões de indivíduos com mais de 18 anos tinham 

excesso de peso, dos quais mais de 6050 milhões eram obesos. Embora podendo ser 

prevenido, a maioria da população mundial vive em países nos quais o excesso de peso 

é responsável por mais mortes do que o baixo peso (WHO, 2000, 2017). 

Tal associação parece contraditória, pois a IA resulta de recursos económicos ou outros 

inadequados para obter alimentos, enquanto a obesidade é uma consequência do seu 
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consumo excessivo e desequilibrado (Dietz, 1995; Townsend et al., 2001). No entanto, os 

dados sobre a relação entre a IA e a alteração ao longo do tempo do IMC não são 

consensuais e os mecanismos subjacentes não são ainda claros (Cheung et al., 2015; 

Dhurandhar, 2016; Dinour et al., 2007; Gundersen, Garasky, & Lohman, 2009; 

Gundersen, Lohman, Eisenmann, Garasky, & Stewart, 2008; T. M. Smith, Colón-Ramos, 

Pinard, & Yaroch, 2016; Tanumihardjo et al., 2007).  

William Dietz (1995) foi o primeiro autor a reconhecer que “uma vez que a obesidade 

engloba o excessivo consumo energético e a fome reflecte um inadequado aporte 

alimentar, o aumento da prevalência da obesidade e a fome na mesma população parece 

paradoxal”. De facto, a OMS refere que não é incomum encontrar-se desnutrição e 

obesidade existindo lado-a-lado num mesmo país, numa mesma comunidade e num 

mesmo agregado familiar (WHO, 2015). No que respeita à subnutrição, esta faz-se 

frequentemente acompanhar pela obesidade, por entre os mais pobres em zonas 

urbanas (Burity et al., 2010). Com efeito, desde que Dietz propôs esta relação, em 1995, 

que a discussão em torno da correlação entre o peso e a IA tem vindo a intensificar-se 

(Dinour et al., 2007). Consequentemente, o paradoxo obesidade - IA e o seu impacto nas 

alterações do peso têm sido explorados por investigadores (Franklin et al., 2012). 

Contudo, a associação entre a IA e o aumento de peso não é consistente em todos os 

estudos e subpopulações (IOM (Institute of Medicine), 2011; Pan et al., 2012). Apesar de 

esta relação ainda não ter sido repetidamente verificada em homens, a investigação 

sugere uma correlação em mulheres, incluindo as idosas (Adams et al., 2003; Ahn, 

Smith, Hendricks, & Ory, 2014; Dinour et al., 2007; Franklin et al., 2012; Gooding, Walls, 

& Richmond, 2012; Holben & Pheley, 2006; Seligman et al., 2010; T. M. Smith et al., 

2016; Sullivan, Clark, Pallin, & Camargo, 2010; Townsend et al., 2001; Weigel, Armijos, 

Racines, & Cevallos, 2016). No estudo de Vuong e colaboradores (2015), com 250 

participantes, não foi encontrada relação estatística entre IA e o estado do peso (avaliado 

pelo IMC) em nenhum escalão etário, incluindo nos idosos (Vuong, Gallegos, & Ramsey, 

2015), o que vai ao encontro dos resultados da presente investigação. De igual modo, um 

outro estudo realizado em idosos não encontrou associação entre IA e dados 

antropométricos (peso, IMC, Rácio Cintura/Anca) (Zainuddin et al., 2017). Ainda outro 

estudo, com o objectivo de estimar a prevalência de IA em pessoas com idades iguais ou 

superiores a 60 anos no México, verificou que 67.0% dos agregados tinham algum grau 

de IA e que a IA era maior nos agregados que usufruíam de assistência alimentar. Foi 

também encontrada uma relação positiva entre a IA do agregado e o baixo peso nos 

idosos. Com efeito, é de destacar que os autores encontraram uma prevalência de baixo 

peso maior nos idosos que pertenciam a agregados severamente inseguros, 
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contrastando com aqueles que residiam em agregados com IA ligeira. Em relação ao 

excesso ponderal, foi nos agregados com IA moderada que encontraram maior 

prevalência de excesso de peso, seguido dos agregados com IA leve e por fim com IA 

severa. Em relação à obesidade não houve diferenças significativas entre as categorias 

de IA (Rivera-márquez & Mundo-Rosas, 2014). 

Contribuindo para a inconsistência da literatura neste campo, e reportando-nos a dados 

nacionais, também se verificou ausência de relação estatística entre os níveis de IA e o 

IMC em algumas investigações (Graça et al., 2015; M. J. Gregório et al., 2018). 

Contrariamente, os idosos inquiridos pelo EpiDoc que viviam em agregados familiares 

inseguros reportaram maiores taxas de pré-obesidade e obesidade (Fernandes et al., 

2018). Sobre estes resultados conflituantes, apraz referir que as medidas de peso e 

altura autoreportadas (metodologia utilizada no EpiDoc) podem conferir viéses, na 

medida em que a idade é um fator importante na classificação da altura, peso, IMC e 

excesso de peso quando autoreportados (Kuczmarski, Kuczmarski, & Najjar, 2001), uma 

vez que os idosos tendem a reportar os seus valores da idade adulta (Dinour et al., 2007; 

Hernandez, Reesor, & Murillo, 2016; Kim & Frongillo, 2007; Kuczmarski et al., 2001). 

Igualmente os diferentes pontos de corte para a classificação do IMC considerados nos 

estudos podem potenciar a heterogeneidade dos resultados. 

 

Ao contrário do que a literatura revisitada previamente revela sobre esta relação 

parodoxal, na amostra aqui em estudo, apesar de não ter sido encontrada uma relação 

entre IMC e IA, foi encontrada uma associação positiva entre o peso e a IA, na qual se 

verificou que o peso tendia a aumentar, com a severidade da IA. De igual modo, não foi 

encontrada associação entre a IA e o PC nesta amostra. Contudo, verificou-se que as 

maiores médias de PC pertenciam ao grupo de idosos com IA severa (PC=98.0cm). 

Brewer e colegas referiram que o stress psicológico associado à IA pode estar mais 

relacionada com o PC do que com o IMC, devido à acumulação de adiposidade 

centrípeta, e assim contribuir para uma relação mais forte da IA com o PC do que com o 

IMC (Brewer et al., 2010). Desta forma, os dados poderão apontar para a coexistência de 

IA e excesso de peso/obesidade, sendo esta reconhecida por investigadores (IOM 

(Institute of Medicine), 2011; Vuong et al., 2015) e tem sido identificada em diversas 

minorias e em zonas de baixos rendimentos (Kac et al., 2012; Larson & Story, 2011; 

Mullany et al., 2013; Pardilla, Prasad, Suratkar, & Gittelsohn, 2014). Em suma, existe 

pouca evidência que a IA promova o aumento de peso ao longo do tempo nos idosos. 
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Existem, porém, evidências substanciais de que estes problemas nutricionais coexistem 

(Larson & Story, 2011). 

O estado nutricional relaciona-se com o estado clínico e com diferentes parâmetros 

socioeconómicos (Pirlich & Lochs, 2001). A desnutrição é frequente em pessoas com 

baixos rendimentos, sobretudo em idosos (Donini et al., 2013), afectando a cognição e a 

capacidade física (Hanandita & Tampubolon, 2015). A desnutrição é um problema de 

saúde pública sério que tem sido associado ao risco aumentado de mortalidade e 

morbilidade (Blössner & Onis, 2005) que ocorre quando o aporte nutricional é insuficiente 

face às necessidades, resultando em alterações do peso e da composição corporal e 

disfunções orgânicas (Jiang et al., 2017). A desnutrição contribui claramente, na 

população idosa, para o aumento das incapacidades, diminuição da resistência à 

infecção, exacerbação da doença e prolongamento do tempo de hospitalização (Hong & 

Kim, 2014; Simsek et al., 2013). 

 

Na amostra estudada, a idade constitui-se como um preditor independente da 

desnutrição ou risco. A possibilidade de ter desnutrição ou risco aumentava 1.045 por 

ano, na amostra. 

Em adição às inúmeras alterações relacionadas com a idade durante o normal processo 

de envelhecimento que podem afectar o estado nutricional, (Ahmed & Haboubi, 2010), a 

susceptibilidade dos idosos está relacionada com a sua vulnerabilidade e incapacidades 

várias (Thompson et al., 2012), presença de doenças crónicas (Druml et al., 2016), 

poucos rendimentos e necessidade de assistência nas AVD’s (Simsek et al., 2013). O 

conjunto destes factores é frequentemente interligado com a presença de IA, que afecta 

negativamente a saúde, a QdV e o estado nutricional (Jung Sun Lee & Frongillo, 2001b, 

2001a), bem como a saúde mental (Chung et al., 2012; Gao, Scott, Falcon, Wilde, & 

Tucker, 2009; Kim & Frongillo, 2007), uma vez que conduz a depressão e contribui para 

um declínio mais rápido da função cognitiva (Becerra, Sis-medina, Reyes, & Becerra, 

2015; Frith & Loprinzi, 2017; Wong et al., 2016). Assim, os idosos estão em risco 

aumentado de desnutrição, devido a uma variedade de factores psicológicos, fisiológicos 

e sociais (Clegg & Williams, 2018).  

O estado de saúde autoreportado é um preditor de morbilidade e mortalidade nos idosos 

(Ramic et al., 2011). Na presente investigação, um melhor estado de saúde 

autopercepcionado diminuía o risco nutricional e de desnutrição. O mesmo foi 

corroborado por Simsek et al. (Simsek et al., 2013).  
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Relativamente às variáveis de saúde, não ter doenças do trato respiratório diminuem a 

probabilidade destes idosos terem risco de desnutrição ou desnutrição, indo ao encontro 

de outros estudos, as doenças respiratórias, nomeadamente enfisema pulmonar, são 

preditores para a desnutrição na população idosa (Hickson, 2006).  

A incontinência urinária mostrou-se um preditor da magreza e da desnutrição ou do risco, 

quando considerada isoladamente, mas perde significância estatística nos modelos 

ajustados, contrariando outros estudos (Van Bokhorst-de van der Schueren et al., 2013).  

Sendo uma abordagem interventiva de baixo risco (Corley, Kyle, Starr, McNeill, & Deary, 

2015) e uma medida geral/genérica de saúde (Starr & Walesby, 2017), a nutrição pode 

desempenhar um papel protector contra diversas condições de saúde, incluindo o 

declínio cognitivo (Eskelinen, Hartikainen, & Nykänen, 2015). De facto, a depressão, 

altamente prevalente no geronte (Wilkins, Kiosses, & Ravdin, 2010) tem sido referida 

como um determinante major para a desnutrição das pessoas idosas (Feldblum et al., 

2007), verificando-se concordância com os resultados da presente investigação, uma vez 

que os idosos que reportaram depressão, tinham mais probabilidade de ter desnutrição 

ou de estarem em risco. De facto, a depressão está fortemente associada ao pobre 

estado nutricional (Naidoo, Charlton, Esterhuizen, & Cassim, 2015). Mais, a depressão é 

um preditor para a IA (Goldberg & Mawn, 2015), que por sua vez é um importante factor 

de risco nos idosos (Russell, Flood, Yeatman, Wang, & Mitchell, 2016). A perda de uma 

vida social activa, a privação de afectos – tão comum em situações de solidão- podem 

induzir a um estado de depressão que pode surgir clinicamente como anorexia (Donini et 

al., 2013). O idoso pode percepcionar a realidade com um sentido de futilidade e viver 

com uma atitude passiva e de desinteresse. É de salientar que a primeira manifestação 

de depressão é a falta de interesse pela comida (Ramic et al., 2011). Na amostra a 

depressão encontra-se relacionada com o estado nutricional, sendo um factor preditor 

independente para a desnutrição e o risco de desnutrição.  

 

A satisfação com a vida em idosos é relacionada com a manutenção da sua vida de 

relação, sem se tornarem isolados da sociedade, ter condições de vida adequadas e 

acesso rápido e oportuno a cuidados de saúde e serviços, manutenção de relações com 

amigos e vizinhos e ter tempo para atividades significativas tanto para si como para a 

sociedade (Arli et al., 2018). Autores afirmaram que o fator mais importante associado à 

satisfação da vida em idosos parece ser o envolvimento ativo com outros e a natureza do 

relacionamento com as outras pessoas, mas também o estado de saúde 
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autopercepcionado assume também relevância (Gutierrez, Tomas, Galiana, Sancho, & 

Cebria, 2013). 

 

 

Os participantes que frequentavam o CD há menos de 5 anos apresentavam 3.7 vezes 

menos probabilidade de ter desnutrição ou risco nutricional, bem como 2.6 vezes menos 

probabilidade de ter magreza, sendo um fator independente. Podemos hipotetizar sobre 

este facto: o CD contribui não só para garantir o direito básico à alimentação- uma vez 

que os idosos podem não ser capazes de preparar refeições equilibradas devido a 

incapacidades ou falta de dinheiro - mas também contribui para promover relações 

sociais com outros frequentadores, diminuindo, assim, o isolamento social. A solidão, o 

isolamento social e outros aspectos/problemas sociais são importantes entre os idosos. O 

seu impacto na saúde e particularmente no estado e risco nutricional desta população é 

multifactorial (Boulos, Salameh, & Barberger-Gateau, 2017; Eskelinen et al., 2015). 

Também Ramic e colegas exploraram o efeito da solidão na desnutrição dos idosos e 

concluíram que a solidão era um forte preditor para o risco de desnutrição (Ramic et al., 

2011). Esta circunstância pode ser explicada pelos efeitos negativos no apetite e assim 

diminuir o aporte de nutrientes, devido ao humor e ao declínio funcional e cognitivo 

(Eskelinen et al., 2015), promovendo uma incapacidade para comprar, preparar e 

confeccionar alimentos ou, levando mesmo a que a pessoa se esqueça de comer (Donini 

et al., 2013; Eskelinen et al., 2015). Esta incapacidade cria um ciclo vicioso onde a 

desnutrição e a deterioração funcional e mental se sustentam e reforçam entre si (Donini 

et al., 2013; Ramic et al., 2011). Assim, estes idosos não deveriam fazer as suas 

refeições sozinhos (Eskelinen et al., 2015). A participação social activa é um indicador 

importante da QdV na idade adulta e sobrepõe-se às perdas que advêm com a idade, às 

mudanças físicas, mentais e sociais, servindo como um factor protector da depressão 

(Díaz-López, et al., 2013; Pinazo & Sánchez, 2005). Ter pouco suporte social e material 

pode desencorajar o indivíduo a despender tempo na compra de opções alimentares 

mais saudáveis e também menos dispendiosas, as quais requerem preparação e algum 

conhecimento, pelo que o suporte social influencia positivamente comportamentos 

saudáveis (Ashe & Lapane, 2017), bem como providencia uma “rede de segurança”, à 

qual o idoso pode recorrer sempre que necessário. No mesmo sentido, Sahyoun and 

Zhang (2005) referiram que o convívio social e a alimentação estão positivamente 

associados um com o outro (Sahyoun & Zhang, 2005). 

O motivo “solidão” para estar no CD não se mostrou preditor nesta amostra. No entanto, 

alguma literatura sobre a associação entre isolamento social e solidão subjectiva e 
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desnutrição nos idosos mostrou existir relação entre eles, sugerindo que o isolamento 

social e a solidão subjectiva são dois factores de risco independentes para a desnutrição 

na população idosa (Boulos et al., 2017). Ainda assim, parece pertinente a conclusão de 

que o CD possa ser uma entidade protectora do idoso frequentador desta resposta social. 

Outro aspecto que merece discussão é o facto de que a deterioração do estado 

nutricional está intimamente relacionada à falta de ingestão de alimentos, perda de peso, 

doença, estado funcional e stresse (Oliveira, Fogaça, & Leandro-Merhi, 2009), o qual é 

apontado na literatura como um fator biopsicossocial para o estado nutricional (Evans, 

2005; Hickson, 2006; Laraia et al., 2017; Stajkovic, Aitken, & Holroyd-Leduc, 2011).  

Tanto o stress psicológico como a doença aguda são ameaças à homeostasia (Junne et 

al., 2017), particularmente a doença aguda é muito catabólica e pode promover perda de 

peso não intencional e quadros de desnutrição energético-proteica. Por sua vez, o 

stresse psicológico pode ativar o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e o sistema simpático-

adrenomedular, com consequências sobre o apetite, consumo de alimentos e de energia 

e metabolismo (Adam & Epel, 2007; Björntorp, 2001; Junne et al., 2017). 

Investigadores reportam que uma ativação predominante do sistema simpático-adrenal-

medular pode promover uma diminuição no aporte alimentar e, assim, diminuir a ingestão 

de energia, levando a perda de peso e consequente baixo peso. De fato, a exposição a 

situações perturbadoras e stressantes geralmente está associada à anorexia e à 

subsequente restrição do consumo de alimentos, uma vez que a hormona libertadora de 

corticotropina estimula os neurónios da propiomelanocortina, que produzem sinais 

anoréxicos e aumentam a termogénese. A supressão induzida pelo stresse por secreção 

de Neuro Peptídeo Y também é provável que esteja envolvida na manifestação de 

anorexia sob condições stressantes devido a diminuições nas acções orexigénicas e 

ansiolíticas centrais (Kyrou & Chrousos, 2006). 

Contrariamente à literatura revisitada, no presente trabalho, os idosos inseguros não 

apresentavam maior probabilidade de serem desnutridos. Estes resultados não reforçam 

os resultados encontrados em investigações de referência (B. E. A. Frongillo & Horan, 

2004; Jung Sun Lee & Frongillo, 2001b).   

Ainda assim, a IA e a desnutrição no idoso devem ser analisados em conjunto, pois como 

evidenciado, a falta de dinheiro relaciona-se com a IA e também com a desnutrição. 

Factores sociais como pobreza, solidão, baixa escolaridade podem também afectar a 

disponibilidade alimentar e consequentemente o estado nutricional (Donini et al., 2013; M. 

R. Lee & Berthelot, 2017). Este binómio reveste-se de complexidade, é bidireccional e 
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auto- perpetuador, pois a IA conduz a um pior estado de saúde e pior estado nutricional, 

que por sua vez conduz a um aumento da severidade da IA e assim, o ciclo continua 

(Althoff, Ametti, & Bertmann, 2016; Berkowitz & Fabreau, 2015; Schroeder & Smaldone, 

2016; Seligman & Schillinger, 2010). A problemática da IA é distinta nesta faixa etária e 

assume-se como um factor de risco para a desnutrição no idoso (Simsek et al., 2013).  

O facto da totalidade da amostra ser utente do CD e realizar a sua alimentação 

através desta instituição poderá explicar este resultado, significando que o CD 

devidamente orientado poderá ter um papel crucial e protector do EN destes idosos. O 

acesso limitado à alimentação contribui para uma maior deterioração do estado de saúde 

(Wolfe et al, 1996) e coloca o idoso em risco nutricional (Chung et al., 2012). 

Nesta fase do ciclo de vida, ocorrem alterações biopsicofuncionais e 

socioeconómicas (Blumberg, 1997), que podem aumentar a vulnerabilidade, expondo o 

idoso a contextos sociais e doenças que podem comprometer a saúde. As patologias 

crónicas expressam-se segundo os estilos de vida e as condutas actuais, tendo os 

hábitos alimentares um papel protector que depende da qualidade da alimentação 

(Klesges et al., 2001; Vargas Puello, Alvarado Orellana, & Atalah Samur, 2013; Vozoris & 

Tarasuk, 2003), que por sua vez está relacionada com a IA (Laraia, 2013; Leung et al., 

2014).  

O grau e os efeitos da IA são variáveis consoante os indivíduos e grupos sociais 

(Strickhouser, Wright, & Donley, 2014) e é um dos principais factores de risco para a 

saúde individual e social (Behzadifar et al., 2015), sendo parte essencial para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade. Dada a sua importância, a FAO e o Banco 

Mundial incluíram a Segurança Alimentar como um dos ODM. De facto, a segurança 

alimentar é um indicador de saúde individual e familiar e, o seu antónimo pode ser um 

precursor de sérios problemas de saúde, designadamente nutricionais (Behzadifar et al., 

2015; Guerrero et al., 2014). É, pois, um constructo útil para compreender os factores 

inerentes que podem promover ou impedir as pessoas de obter alimentos (Buys & 

Locher, 2015).  

A IA tem atraído a atenção de profissionais de saúde e decisores políticos 

(Behzadifar et al., 2015; V. Tarasuk, Mitchell, & Dachner, 2016; Vilar-Compte et al., 

2017), pelo que o interesse pela investigação deste fenómeno tem vindo a crescer. 

Contudo, a extensão real desta problemática mantém-se desconhecida em muitos países 

e populações, com especial destaque nos idosos (Goldberg & Mawn, 2015; Oemichen & 

Smith, 2016), um dos grupos potencialmente vulneráveis (Strickhouser et al., 2014). 

Devido ao contexto da transição demográfica global, pela crescente representatividade 
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de idosos na maioria dos países, a IA é é um dos problemas de saúde pública mais 

preocupantes (Chernoff, 2016; Harris-fry et al., 2015; Johanna T. Dwyer, Jensen, John R. 

Speakman, & Volpi, 2011; Sengupta, 2016). 

A prevalência de IA pode ser maior em subgrupos da população idosa, como 

aqueles que utilizam instituições da comunidade que providenciam refeições (Jung Sun 

Lee et al., 2010; Myles et al., 2016). Na sequência de outros estudos realizados, a 

prevalência de IA era maior em indivíduos idosos que frequentavam e requisitavam os 

serviços baseados na comunidade (Jung Sun Lee et al., 2010) e que usufruíam de 

assistência alimentar (Rivera-márquez & Mundo-Rosas, 2014). Por isso, este trabalho 

pretendeu avaliar a prevalência da Insegurança Alimentar em utentes idosos de Centros 

de Dia no Distrito de Lisboa. 

O estudo INFO-FAMÍLIA, desenvolvido em Portugal, refere que 50.7% da 

população nacional era insegura em 2013, sendo Lisboa uma das duas zonas 

geográficas do país com maior IA (51.7% em Lisboa e 56.9% no Algarve) e que os 

agregados familiares de Lisboa apresentavam risco aumentado para todos os níveis de 

IA (M. J. Gregório et al., 2017), mantendo-se a prevalência elevada de IA no país, 

segundo dados recentes (M. J. Gregório et al., 2018). De facto, no que respeita à 

situação de IA da amostra aqui em análise e, não obstante, esta parece afectar mais os 

idosos, um grupo que pode precisar mais de serviços de saúde e de apoio social (Simsek 

et al., 2013), obtiveram-se dados surpreendentes. As evidências resultantes deste 

trabalho ressaltam, numa primeira análise, a grandeza deste fenómeno, pois a maioria 

dos idosos estudados apresentava algum grau de IA (70% eram inseguros). A 

prevalência encontrada na presente investigação é superior a outros estudos realizados 

no grupo etário aqui estudado (Brewer et al., 2010; Oemichen & Smith, 2016; Vargas 

Puello et al., 2013). Na investigação de Brewer e colegas, a prevalência de IA foi 18.7%; 

já Simsek et al. estudaram uma amostra de 650 idosos, dos quais 21.7% eram inseguros 

(Simsek et al., 2013); Oemichen encontraram uma prevalência de IA de 24% de IA 

(Oemichen & Smith, 2016). Num estudo levado a cabo na China, os resultados 

mostraram que 45.8% dos idosos experienciavam IA (Cheng, Rosenberg, Yu, & Zhang, 

2016). Ainda outro estudo realizado no Brasil com 497 idosos, verificou que 49.1% dos 

respondentes se encontravam numa situação de IA, sendo na sua maioria IA ligeira 

(34.6%), seguindo-se a IA moderada (13.9%) e 0.6% da amostra com IA grave (Tognon 

et al., 2017). Um outro estudo desenvolvido no México com o objectivo de estimar a 

prevalência de IA em pessoas com idades iguais ou superiores a 60 anos verificou que 

67.0% dos agregados tinham algum grau de IA (Rivera-márquez & Mundo-Rosas, 2014), 

aproximadamente o valor apresentado pela presente amostra. Recentemente, dados 
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nacionais revelaram que dos 2415 indivíduos portugueses com mais de 60 anos 

participantes no estudo, 26.6% tinham IA (M. J. Gregório et al., 2018) e que 23% dos 

idosos portugueses vivia em agregados familiares com IA (Fernandes et al., 2018) 

 

Relativamente aos graus, a IA ligeira é predominante na presente amostra, indo ao 

encontro do relatado na literatura (Brewer et al., 2010; Fernandes et al., 2018; Oemichen 

& Smith, 2016; Vargas Puello et al., 2013). Puello e colegas desenvolveram um estado 

observacional com 344 idosos entre os 65 e os 74 anos, no Chile, e encontraram uma 

prevalência total de IA de 40.4%, predominantemente do tipo ligeiro (23.5%). De facto, na 

presente amostra 32 dos 63 idosos (50.7%) com a mesma faixa etária eram ligeiramente 

inseguros. Fernandes et al. também encontraram predominância de IA ligeira entre os 

idosos portugueses inseguros (Fernandes et al., 2018). 

A IA parece tratar-se de um processo de gestão, que resulta numa primeira instância, no 

comprometimento da qualidade alimentar e posteriormente na quantidade (Bocquier et 

al., 2015), que engloba a disponibilidade de alimentos, a capacidade económica para 

adquirir géneros alimentícios, normas culturais que ditam as formas aceitáveis de os 

adquirir e a utilização individual dos mesmos (A. D. Jones, Ngure, Pelto, & Young, 2013). 

Assim, a IA diz respeito à insuficiência alimentar, bem como aos aspectos psicológicos e 

qualitativos do suprimento e ingestão de alimentos (Dinour et al., 2007). Por conseguinte, 

a severidade da IA constitui-se como um indicador direto das desigualdades sociais, 

permitindo distinguir entre os inseguros, os indivíduos mais vulneráveis (Sales & Pedraza, 

2014). 

 

Sabe-se que a IA pode ou não ser acompanhada por fome – a sensação dolorosa da 

falta de alimentos (Anderson, 1990). Mais de um terço (34.7%) dos participantes referiu 

ter-se sentido ansioso, apreensivo ou preocupado, pelo menos uma vez nos últimos 12 

meses, com a possibilidade de não haver alimentos suficientes ou que eles acabassem 

porque não havia dinheiro ou outros recursos para conseguir comida, sem haver redução 

da quantidade de alimentos que consideravam adequada. De facto, a resposta depende 

da opinião do participante, sobre as suas considerações sobre alimentação, se sabe 

identificar o que são alimentos saudáveis e adequados para a sua eventual condição de 

saúde. 

Já 28.8% dos idosos inquiridos referiram ter saltado uma refeição (principal) ou ter 

comido menos do que consideram que deviam ou terem ficado sem alimentos em casa 

devido à falta de dinheiro ou outros recursos para adquirirem alimentos (IA moderada). 
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De salientar que 6.5% da amostra experienciou IA severa, tendo sentido fome mas não 

comeu ou tendo ficado um dia inteiro sem comer. Sobre esta categoria de IA, apraz 

referir que diversas características da comunidade em que a população idosa se insere 

podem interferir com a situação de IA, como os serviços de transporte e a existência de 

mercearias em localização próxima, a utilização de equipamentos sociais de apoio, como 

os CD, o facto de terem poupanças económicas, apoio de membros familiares ou da 

comunidade e estratégias de gestão da alimentação, as quais são o resultado de 

experiências de vida de muitos idosos, e que contribuem para a redução da severidade 

da IA (A. C. King et al., 2011; C. King, 2017; Wolfe, Olson, Kendall, & Frongillo, 1996). A 

percepção do próprio idoso sobre o grau de IA em que se encontra depende não só das 

suas experiências actuais e vivências passadas, mas também da forma como encara o 

mundo, alicerçada frequentemente nas suas crenças religiosas (Wolfe, Olson, et al., 

1996). Um dos fatores mais importantes para a decisão sobre os alimentos que as 

pessoas consomem é o seu rendimento, associado ao valor que aqueles alimentos têm 

para o grupo social ao qual se pertence. Também pesam nessas escolhas os hábitos 

culturais, a religião e, o local onde vive (Roberto Vilarta, Gustavo Luis Gutierrez, 2010). 

Não deve esquecer-se que os idosos de hoje viveram em épocas marcadas pela 

ditadura, guerra e diferentes sistemas políticos e económicos (Díaz-López et al., 2017), 

nas quais a opulência alimentar não se verificava. Deste modo, a aceitação da sua 

situação de IA pode estar relacionada com terem vivido situações piores em alguma fase 

da sua vida (Wolfe, Olson, et al., 1996), facto que poderá explicar o baixo número de 

idosos (n=22) com o maior grau de IA.   

Ainda a respeito dos graus de severidade, podemos referir que a maior prevalência de IA 

foi do grau ligeiro, seguindo-se a moderada e por fim a severa, ordem igual foi 

encontrada por Fernandes et al., num estudo recente com amostra representativa de 

idosos portugueses que vivem na comunidade, no qual do grupo com IA, 2% eram 

severamente inseguros (Fernandes et al., 2018). 

 

Realizaram-se modelos de regressão de modo a conhecer-se os factores preditores e 

protectores da IA desta amostra, por graus de severidade, constatando-se que alguns 

são comuns entre os graus considerados/analisados.  

Em nenhum dos graus de IA, o sexo prevê o constructo em estudo. A literatura 

documenta que o sexo feminino parece representar um factor de risco, uma vez que as 

mulheres idosas apresentam mais IA, quando comparados com os idosos (Ziliak & 
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Gundersen, 2013; Ziliak & Gundersen, 2008), pois vivem durante mais tempo viúvas, 

significando que vivem os seus anos de velhice com recursos financeiros limitados 

(Gualtieri & Donley, 2016), estando mais expostas a esta problemática.  

Verificou-se que a idade mais avançada predizia a IA ligeira e a moderada/severa (tendo 

como referência a segurança alimentar e apenas nos modelos não ajustados). Todavia, o 

estudo INFOFAMILIA destaca uma menor vulnerabilidade dos idosos para a situação de 

IA (M. J. Gregório et al., 2017). Na literatura internacional existem dados contraditórios, 

uma vez que Brewer e colegas (2010) referem que os idosos inseguros pertencem a 

grupos etários mais novos (Brewer et al., 2010). Igualmente Cheng e colaboradores 

referem que idosos mais jovens tinham menos probabilidade de serem seguros do que os 

idosos mais velhos (Cheng et al., 2016) e Steiner et al. concluíram que a IA diminui com o 

avançar da idade (Steiner et al., 2018). Outros autores referem que idosos com idade 

igual ou superior a 85 anos tinham maior probabilidade de reportarem segurança 

alimentar em comparação com idosos de segmentos etários mais jovens (J. S. Lee, 

Johnson, Brown, & Nord, 2011). 

 

O risco social, avaliado pela Escala de Avaliação da Situação Sócio-Familiar de Gijon, 

prediz a IA ligeira e a IA moderada/severa, quando considerado isoladamente, bem como 

é preditor independente do último grau de IA (quando em comparação com a segurança). 

O risco social resulta de um conjunto de dimensões como referido na Metodologia, entre 

os quais a situação familiar e económica, a habitação e o apoio da rede social, que 

merecem ser analisadas separadamente de forma a compreender-se o seu contributo. 

 

Em relação à situação familiar da amostra, viver sozinho era a condição mais frequente, 

seguindo-se viver com o cônjuge de similar idade. De acordo com Ziliak & Gundersen 

(2013), o casamento é um factor protector do idoso se tornar inseguro, pois idosos 

casados têm menos 20% de risco (Ziliak & Gundersen, 2013). Mas pouco se sabe sobre 

a associaçao do estado civil com a IA (Hanson, Sobal, & Frongillo, 2007). 

As fracas condições socioeconómicas estão associadas a um maior risco de IA 

(Dhurandhar, 2016; E. A. Frongillo, Nguyen, Smith, & Coleman-Jensen, 2017; Pardilla et 

al., 2014; Schrock et al., 2017), as quais se evidenciam na presente amostra.  

No item referente à situação habitacional a tendência geral foi para a existência de 

barreiras arquitectónicas na casa ou na entrada principal de acesso à habitação. De igual 

modo, evidenciam-se as relações sociais limitadas, uma vez que a maioria relacionava-se 
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e tinha apoio apenas da família ou de vizinhos. De facto, estudos revelaram a importância 

do suporte social em aliviar a IA (Woltil, 2012).  

 

Em suma, nos cinco domínios que a escala avalia, tendencialmente os participantes 

pontuaram como vivendo sozinhos, com rendimentos que se situavam entre o salário 

mínimo e a pensão do sistema contributivo, em habitações com barreiras arquitectónicas, 

estabelecendo relações sociais e com o apoio apenas de familiares ou de vizinhos, 

culminando em risco social, o qual engloba domínios que são determinantes para a IA no 

idoso, conforme explanado na literatura revista anteriormente. Por conseguinte, a 

amostra seria predisposta a risco social e consequentemente a manifestar IA. 

 

Concretamente, a suspensão da toma de medicação devido a problemas financeiros 

mostrou-se um preditor independente transversal a todos os graus de IA. Como reportado 

na literatura, a diminuição da adesão à medicação por dificuldades económicas é 

frequente em idosos inseguros (Afulani, Herman, Coleman-Jensen, & Harrison, 2015; 

Bengle et al., 2010; Berkowitz, Seligman, & Choudhry, 2014; Jih et al., 2018; Sattler & 

Lee, 2013). Deste modo, a IA pode ter implicações clínicas no controlo de doenças 

crónicas nesta população vulnerável e no investimento em cuidados de saúde (Bhargava 

& Lee, 2016; Bhargava et al., 2012). Outras investigações apontam para que a IA seja um 

forte preditor da utilização dos serviços de saúde e dos custos associados, 

independentemente de outros determinantes sociais e de saúde (Tarasuk et al., 2015). 

 

O tempo de usufruto do CD constitui-se como um preditor para a IA ligeira e IA moderada 

ou severa, na medida em que ser utente do CD de um a 5 anos é protetor da IA ligeira e 

um tempo superior ou igual a 5 anos é preditor da IA moderada ou severa.  

A ligação entre o apoio do CD, em concreto o apoio alimentar, e a IA pode ser analisada 

segundo dois prismas. É expectável que os indivíduos que recebem este tipo de apoio se 

tornem mais seguros ao longo do tempo, evidenciando-se que a IA não é uma condição 

estática (Rose, 1999), sendo um fenómeno mutável em relação ao ambiente local 

(Carter, Dubois, & Tremblay, 2014). Contudo, tal não se verificou nesta amostra. 

Podemos avançar com a hipótese de que talvez no início da frequência do CD os 

participantes possam sentir-se mais protegidos, mas ao longo do tempo podem 

desenvolver receio de que este apoio possa terminar ou mesmo a sua situação de IA se 

tenha agravado, motivando a longa duração do apoio do CD. Ou ainda, possam estar 

insatisfeitos com a monotonia da alimentação que lhes é fornecida. 
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Aqueles que vivem em situações de IA são os que procuram estes apoios, como uma 

estratégia de coping. A IA, com ou sem fome, parece forçar o indivíduo (ou o agregado 

familiar) a adoptar uma ou mais estratégias de coping (Dinour et al., 2007; Markwick, 

Ansari, Sullivan, & McNeil, 2014; Pérez-Escamilla & Segall-Correa, 2008), 

nomeadamente a procura por assistência como os CD (Bickel, Nord, et al., 2000; Gibson, 

2003, 2006, Nord et al., 2005, 2009) e/ou comer sempre o mesmo alimento, reduzir 

porções e/ou saltar refeições (Kendall et al., 1996; Olson, 1999; V. S. Tarasuk & Beaton, 

1999; Vargas Puello et al., 2013). Entende-se assim que a IA pode comprometer o 

comportamento face à alimentação, pois devido a questões de acessibilidade monetária 

as pessoas podem não conseguir comer, comprar e obter alimentos (Friel, 2010). Daí que 

o recurso a estratégias de coping possa ser um dos melhores preditores da IA 

(Gundersen, Engelhard, & Hake, 2017).  

 

Por fim, referir a falta de dinheiro ou convívio como motivos para ser utente deste 

equipamento social prediz a IA Ligeira (ambos os modelos) e a IA moderada ou severa. 

Os constrangimentos nos recursos económicos de longa-data podem conduzir a IA 

(Sarlio-Lähteenkorva & Lahelma, 2001). Os idosos com poucos rendimentos costumam 

ser os grandes utilizadores dos CD. Na verdade, os CD são locais comprometidos a 

servir idosos pobres e minorias (Schneider et al., 2014). Nesta sequência, a IA 

apresentava-se associada a situações económicas mais vulneráveis. É conhecido que 

pessoas com condições socioeconómicas mais desfavoráveis são as mais afectadas pela 

IA, podendo transitar entre IA e SA de acordo com as suas circunstâncias (Bazerghi, 

McKay, & Dunn, 2016; Hernandez et al., 2016). De facto, a IA está associada com a 

pobreza, como expectável (Duffy & Zizza, 2016), sendo que os idosos são mais 

propensos a terem IA devido a baixos rendimentos e por serem menos escolarizados 

(Zainuddin et al., 2017). Destaca-se que dependendo da condição socioeconómica, as 

pessoas com menores rendimentos tendem a ter dificuldades na obtenção de uma 

alimentação minimamente adequada (Silva et al., 2013). Sem a assistência alimentar, 

muitos idosos poderiam apresentar maior severidade de IA, devido aos seus escassos 

recursos (Wolfe et al, 1996). Na verdade, os recursos financeiros diminutos e a falta de 

força física associada ao envelhecimento, tornam os idosos mais vulneráveis a situações 

que precipitam a que a sua saúde seja mais delicada, levando este subgrupo 

populacional a ir ao encontro de estratégias compensatórias (Kim & Frongillo, 2009), 

como é o caso dos apoios formais a idosos, nomeadamente no âmbito da alimentação. 

Assim, quanto maior o grau de IA, maior a participação em programas de assistência 

(Kim & Frongillo, 2009).  
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Investigações demonstraram que os baixos rendimentos são seguramente um dos 

determinantes mais importantes da IA (Bocquier et al., 2015; Bukenya, 2017; McFadden 

& Stefanou, 2016) e que a desigualdade e uma condição socioeconómica mais 

desfavorecida estão associadas a uma maior probabilidade de IA (Sarlio-Lähteenkorva & 

Lahelma, 2001; Schrock et al., 2017; Souza & Marín-León, 2013) e pode determinar o 

nível de segurança alimentar do indivíduo (Dinour et al., 2007).  

 

Para além de providenciarem refeições, os CD promovem a socialização entre os seus 

utentes, tal como se assumem como um elo com a sociedade (Schneider et al., 2014). Os 

idosos que referiram convívio como um motivo para o ingresso no CD tinham menos risco 

de ter IA ligeira e morada/severa e os que referiram a solidão apresentavam menos 

probabilidade de terem IA severa. 

As redes sociais e comunitárias constituem o capital social, isto é, o conjunto das 

relações sociais caracterizadas por atitudes de confiança e comportamento de 

cooperação e reciprocidade. As redes sociais são formadas por amigos, parentes e 

vizinhos, grupos religiosos, associações sindicais, associações de moradores e clubes 

recreativos, os quais possibilitam que os grupos de pessoas estabeleçam as relações de 

solidariedade e confiança (Geib, 2012). Sendo estas positivas, constituem um elemento 

crucial/central para a integração social em qualquer fase do ciclo de vida e determinam o 

bem-estar do ser humano (Arli et al., 2018; Díaz-López et al., 2017). A participação em 

clubes, iniciativas e outros géneros de organizações, como os CD, são consideradas 

formas/mecanismos de integração social (Díaz-López et al., 2017; C. King, 2017). O 

isolamento social é um fator que afeta o desenvolvimento de patologias e o aumento das 

taxas de dependência, com impacto na sobrevivência dos idosos (B. Aguiar & Macário, 

2017; Dahlberg, Agahi, & Lennartsson, 2018). Estudos demonstraram uma relação 

diretamente proporcional entre o aumento da saúde física e mental e o apoio social 

(Díaz-López et al., 2017). 

 

Relativamente à IA modera/severa (comparativamente à IA ligeira), para além dos fatores 

comuns com outros graus, a solidão como um motivo para ser utente do CD mostrou ser 

protector.  

Wolfe et al. (1996) referem que o risco de IA nos idosos pode ser minimizado pela 

disponibilidade e acesso aos filhos ou a outros membros da família ou comunidade como 

fontes de suporte social. Também Quandt et al. (2001) referem que o contacto informal 
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com família, amigos e membros da comunidade era necessário para manter a segurança 

alimentar dos idosos, muitas vezes através de doações de refeições já preparadas 

(Quandt et al., 2001). Nesta sequência, os CD são designados como um equipamento 

comunitário que pode ser um suporte adequado para idosos com baixos meios 

económicos, oferecendo serviços e recursos como refeições diárias e interacção social, 

ajudando a que estes indivíduos se mantenham na comunidade (Cohen, 1968). 

Globalmente, a educação, a rede social e o capital social são fortes determinantes da IA 

(M. D. Smith, Rabbitt, & Coleman- Jensen, 2017). O isolamento social caracterizado pela 

ausência ou limitação na quantidade de interacções sociais está interligado a um 

conjunto de problemas de saúde (Cotterell, Buffel, & Phillipson, 2018). Menos capital 

social e redes sociais fracas estão fortemente associados com IA (M. D. Smith et al., 

2017). 

Por fim, a IA modera ou severa (comparativamente à SA) e excluindo os fatores comuns 

como referido anteriormente, é prevista por fatores de ordem social, de saúde e de 

relação com o CD. 

De acordo com os modelos não ajustados, ter ou ter tido doença articular degenerativa 

ou artrose constitui-se como um dos preditores de IA moderada ou severa. Estas 

condições clínicas acarretam limitações físicas com impacto na funcionalidade do idoso. 

A mobilidade reduzida devido a incapacidades ou mesmo devido ao frágil estado de 

saúde interfere tanto na capacidade para obter alimentos como para os preparar. A 

incapacidade no idoso relacionada com o peso, artrite e dores articulares contribui para a 

IA, na medida em que os idosos podem não ser capazes de realizar compras dos 

alimentos porque não conseguem conduzir ou andar ou adoptar a posição ortostática. 

Estas situações causam grande interdependência, potenciando quadros de ansiedade 

que por vezes, podem mesmo significar grandes períodos sem comida, ou não comerem 

o suficiente pode também causar mais ansiedade sobre a sua saúde e sobre a sua 

situação alimentar, uma vez que os próprios podem reconhecer que deveriam alimentar-

se melhor (Jung Sun Lee & Frongillo, 2001a; Ziliak & Gundersen, 2013). 

Também a incontinência urinária, uma síndrome geriátrica (Inouye, Studenski, Tinetti, & 

Kuchel, 2007), prevê isoladamente a IA moderada ou severa. Este resultado pode ser 

explicado possivelmente pelo caracter limitante desta condição clínica, que é 

condicionante das actividades da vida diária (onde a alimentação se inclui), com provável 

impacto na independência do idoso. Igualmente, a necessidade de aquisição de ajudas 

técnicas que a incontinência urinária exige poderá imprimir na pessoa preocupação face 

aos baixos rendimentos que possam ter. 
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Considerando o modelo ajustado, são preditores independentes a hipercolesterolemia e o 

enfarte agudo do miocárdio (EAM). A pobreza, elemento no cerne do ciclo da IA (Papan 

& Clow, 2015) é um factor preditor de problemas cardiovasculares (Vaccaro & Huffman, 

2017), assim como a IA é também apresentada na literatura como um forte preditor 

(Strickhouser et al., 2014), sendo uma barreira socioeconómica que contribui para uma 

má saúde CV (Saiz et al., 2016). 

Os idosos que apresentam alterações clínicas, como a hipercolesterolemia, que exigem 

adaptação da alimentação à sua condição clínica, alterando o padrão alimentar, 

promovendo a necessidade de incluir certos alimentos podem apresentar maior risco de 

IA, na medida em que esta situação promove ansiedade e preocupação em não 

conseguir obter esses alimentos (Seligman et al., 2010). De facto, IA tem sido associada 

a marcadores do risco de condições clínicas crónicas (Laraia, 2013). Porém, a relação 

entre a IA e hipercolesterolemia apresenta resultados inconsistentes (Holben & Pheley, 

2006; Seligman & Schillinger, 2010; Shin, Bautista, Walsh, Malecki, & Nieto, 2015; Tayie 

& Zizza, 2009). Por sua vez, o EAM, altamente debilitante, também introduz a 

necessidade de controlo de fatores de risco e de mudanças de estilos de vida, através de 

terapêutica medicamentosa e nutricional. Desta forma, estas doenças crónicas e/ou as 

incapacidades físicas que lhes estão associadas podem contribuir para a IA de quatro 

formas distintas (Wolfe, Olson, et al., 1996): aumentando as despesas médicas; limitando 

o acesso aos alimentos e/ou a capacidade de preparação dos mesmos; aumentando a 

necessidade de certos tipos de alimentos e padrões alimentares, causando ansiedade 

sobre a sua capacidade de os obter, bem como podem limitar o recurso a estratégias de 

gestão alimentar utilizadas previamente, o que compromete o orçamento doméstico do 

idoso, expondo o idoso à dificuldade na aquisição de alimentos, originando desta forma, a 

condição de insegurança alimentar (Wellman, Weddle, Kranz, & Brain, 1997; Wolfe et al., 

2003). Apesar de a IA ter sido associada, nos idosos, a doenças crónicas e um mau 

estado de saúde (Chan, Demelo, Gingras, & Gucciardi, 2015; Holben, Barnett, & 

Holcomb, 2007; Jih et al., 2018; Pooler, Hoffman, & Karva, 2017; Seligman et al., 2010), 

de forma interessante, na presente amostra, ter diabetes diminui o risco destes idosos 

terem IA, sendo um preditor independente. Uma possível explicação para este facto 

prende-se com o ensino e acompanhamento/follow-up dado aos indivíduos diabéticos 

nos serviços de saúde, que podem promover efeitos positivos no conhecimento da 

doença e também no campo da alimentação. A falta de conhecimento em alimentação e 

nutrição (iliteracia alimentar e nutricional) pode ser um factor favorecedor de IA (M. J. 

Gregório et al., 2017), por falhar na capacitação das populações inseguras para 



   
 

Ganhão-Arranhado, S|212 
  

comportamentos e escolhas alimentares mais saudáveis (Dhurandhar, 2016), 

respeitando, entre outros, os seus recursos económicos. Num trabalho realizado no 

Canadá, indivíduos com menos conhecimentos sobre alimentação apresentavam um 

risco oito vezes superior de serem inseguros (Broughton, Janssen, Hertzman, Innis, & 

Frankish, 2006). Outra possível explicação é o facto de que estes indivíduos diabéticos 

inseguros podem associar a doença a uma alimentação obrigatoriamente restritiva tanto 

em quantidade como em qualidade e assim, não experienciarem o sentimento subjectivo 

de que o reduzido aporte alimentar que possam ter, ser devido à falta de dinheiro ou a 

outros recursos para obter alimentos. As possibilidades económicas e a literacia são dois 

determinantes associados à melhoria da segurança alimentar e à diversidade alimentar 

(Harris-fry et al., 2015). A literatura sugere que a IA se encontra negativamente associada 

a comportamentos saudáveis e ao estado de saúde. Circunstância corroborada por Chun 

et al. (2015), estes autores verificaram também que a IA estava negativamente associada 

com comportamentos salutares em saúde como não-fumar, praticar actividade física e 

consumir regularmente o pequeno-almoço (Chun et al., 2015; To, Frongillo, Gallegos, & 

Moore, 2014). 

Com base nas variáveis escolhidas, consegue-se uma boa previsão da IA (63% para a 

ligeira e 74% para a moderada/severa, considerando a comparação com a segurança 

alimentar). 

 

Relativamente aos alimentos considerados, os idosos inseguros tinham consumos 

médios maiores de carnes curadas, açúcar, mas menores de queijos comparativamente 

aos seguros, talvez motivado pelo preço dos mesmos. Verificou-se que não existiram 

diferenças entre o consumo de produtos de pastelaria, produtos com açúcar e 

chocolates, pois possivelmente o CD pode ter um papel modulador dos comportamentos 

alimentares. 

 

Em senda de conclusão, este trabalho evidencia a complexidade e a 

multidimensionalidade da IA (Bickel, M, C, W, & Cook, 2000; J. S. Lee et al., 2011; 

Sobrinho & Silva, 2013), com matizes diferentes consoante o contexto social e económico 

do idoso, como Vargas et al. concluíram (Vargas Puello et al., 2013). A IA é um sintoma 

de uma complexa e multifactorial doença social que afecta uma larga proporção da 

população dos países ocidentais (Roncarolo & Potvin, 2016), e que contribui para uma 



   
 

Ganhão-Arranhado, S|213 
  

série de problemas nutricionais e não-nutricionais (Bhargava et al., 2012; Guerrero et al., 

2014; Jung Sun Lee et al., 2010). 

Mais investigação sobre o impacto da IA no estado nutricional e na saúde do idoso é 

necessária (Johnson, 2013), de forma a identificar os preditores, as consequências e as 

intervenções e políticas que possam vir a reduzir a IA nos idosos (Johanna T. Dwyer et 

al., 2011; Neter, Dijkstra, Visser, & Brouwer, 2014), especificamente de acordo com a sua 

singularidade e condição social (Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, 2013), nomeadamente nos utentes de instituições que prestem assistência 

alimentar, uma vez que podem ter necessidades em saúde diferentes (Pruitt et al., 2016). 
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Conclusão  

 

Os participantes deste estudo, utentes de CD, apresentavam todos idades superiores a 

65 anos e, como se verificou, níveis educacionais baixos, ao nível do primeiro ciclo, 

poucos rendimentos, uma vez que auferem baixas pensões e parte da sua vida foi vivida 

num estado de ditadura. Tinham diversas doenças crónicas (multimorbilidade) e um fraco 

estado de saúde. Entre as DCNT mais frequentes salienta-se a HTA, que é um fator de 

risco independente cardiovascular, pelo que a sua prevenção é importante. 

Outro aspecto dimensional relevante neste contexto é o facto de que os idosos por nós 

inquiridos, apresentavam relações sociais limitadas e solicitavam apoio do CD 

principalmente por falta de dinheiro, pelo convívio e solidão. Assumindo os diversos 

contextos sociais deste grupo populacional, as informações sociodemográficas afiguram-

se indispensáveis para a caracterização da amostra e para a compreensão do contexto 

de vivência da Pessoa Idosa. Como é sabido com o avançar da idade há uma diminuição 

das redes sociais e o contacto social assume uma relevância diferente, a qual se 

combina com a interiocidade do sujeito. Por conseguinte, parece pertinente concluir que 

os nossos idosos correspondiam a um grupo predisposto a apresentar risco social. 

Relativamente à avaliação do EN, concluiu-se que mais de metade da amostra se 

encontrava bem nutrida segundo o MNA e de acordo com o IMC (Hajjar) a 

normoponderalidade era o estado mais prevalente.  

Da comparação dos métodos, e pese embora os resultados com significado estatístico, 

conclui-se que clinicamente é pouco seguro afiançar-se que são sobreponíveis e assim 

substituíveis entre si. Atendendo-se à natureza da temática e ao impacto na avaliação 

clínica e prescrição nutricional/alimentar no idoso, reconhece-se que os métodos 

avaliados deverão ser um complemento à avaliação que o clínico realiza, recorrendo ao 

exame físico rigoroso e procurando recolher o máximo de informações para obter-se uma 

anamnese completa. 

Reconhece-se também a necessidade premente de, quando se trata de antropometria, 

designar-se o método ou conjunto de métodos que permitam realizar de forma mais 

eficiente a avaliação do estado nutricional do idoso, de forma a construir-se e delimitar-se 

os conceitos de obesidade e desnutrição nesta população.  
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Ainda a este respeito, as alterações do estado nutricional eram mais frequentes em 

mulheres e estavam associadas a factores sociodemográficos, de saúde, psicossociais e 

com a utilização do CD.  

Referente ao baixo peso, tendo em conta o IMC, ser mulher, a idade avançada e o facto 

de não saber/ não conseguir cozinhar foram identificados como preditores. Já no que diz 

respeito à obesidade, ser mulher, a HTA e o consumo de álcool mostraram-se fatores 

independentes.  

Relativamente à desnutrição ou ao risco nutricional, segundo o MNA, são fatores 

independentes: a idade mais avançada, uma pior autoperceção do estado de saúde, a 

depressão e a ausência de problemas do trato respiratório. O tempo de usufruto do CD 

até 5 anos mostrou-se preditor independente da menor probabilidade de ter desnutrição 

ou risco nutricional. Portanto, manter o idoso integrado na sociedade, participativo e 

activo, satisfeito com o seu estado de saúde, percepcionando-a como positiva, pode ser 

uma conduta protectora do EN, na qual o CD parece ser um facilitador/mediador.  

Em função do supramencionado, pode dizer-se que os resultados sustentam o facto de 

que o EN no adulto mais velho tem uma etiologia multifactorial, com uma componente 

fortemente social e relacionado a circunstâncias de saúde. Em suma, a avaliação dos 

idosos deve integrar uma abordagem holística e considerar todas as dimensões do 

conceito de saúde e não apenas o estado ponderal e sua classificação, 

independentemente do referencial considerado. 

 

A investigação realizada pretendeu ainda explorar empiricamente o fenómeno da IA no 

idoso utente de CD. A análise da revisão da literatura revela que a IA continua a ser um 

problema de saúde pública, mas que a investigação sobre esta problemática e o acesso 

aos alimentos por esta população é ainda limitado, incluindo em Portugal. De facto, a 

elevada prevalência encontrada neste estudo (70%) reforça inequivocamente a dimensão 

e a importância desta temática. Um dos desafios do paradigma da IA é a identificação 

dos determinantes/factores associados de forma a estabelecer-se e implementarem-se 

políticas públicas e estratégias que procurem garantir a segurança alimentar dos idosos, 

em particular os utentes de CD, para garantir um envelhecimento digno.  

A IA tem caracter dinâmico e como um sentimento, alicerça-se na visão do próprio idoso 

sobre a sua situação alimentar, sendo este objecto de avaliação por parte do instrumento 

utilizado para o efeito (FIES).  

Os resultados aqui encontrados contribuem para o desenvolvimento teórico pela 

confirmação de que a IA e, em particular a sua severidade em graus, sofre influência do 
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contexto sociodemográfico, económico e de saúde do indivíduo, aos quais se juntam 

fatores ligados à utilização do CD. 

 

Recuperando o objectivo geral e, atendendo aos resultados da investigação que aqui 

termina, a IA não se constituiu como um fator de risco para o estado nutricional neste 

grupo de idosos. Acredita-se que o CD enquanto estrutura pode atenuar a situação de IA 

do idoso, funcionando como um meio protector. O impacto deste tipo de instituição e a 

carga dos determinantes sociais no geronte e na IA merece mais investigação, pois a 

dificuldade no acesso à alimentação decorrente de situações de carência 

socioeconómica é uma área onde a intervenção é premente, da qual emerge a 

necessidade de monitorização do ambiente e situação alimentar no contexto específico 

de subgrupos da população idosa. A presente investigação é então encarada como um 

contributo para o estudo desta problemática entre os idosos utentes deste tipo de 

equipamento social. 

 

Recorde-se que em Portugal não existe um estatuto legal próprio do idoso. A relação da 

IA com baixos rendimentos está bem estabelecida na literatura e foi evidente na presente 

investigação. A pobreza e a IA estão vinculadas aos Direitos Humanos, daí que sendo 

imprescindível para a vida, o direito à alimentação possa ser interpretado implicitamente 

no âmbito do Direito à Vida, consagrado na Constituição Portuguesa. A alimentação é um 

direito humano básico e fundamental à dignidade, evidenciando-se a indivisibilidade entre 

os mesmos; tal como é indissociável da justiça social. Neste sentido, impõe-se a seguinte 

reflexão: idosos que, por questões de escassez de recursos económicos ou outros, sejam 

incapazes de adquirir alimentos e que se vejam forçados a procurar ajuda alimentar 

formal para sua sobrevivência, como os Centros de Dia, podem ser considerados 

seguros, mesmo tendo acesso à alimentação da instituição? 

Por tudo o que foi explanado anteriormente, não parece correcto afirmar-se que se 

cumpre totalmente o DHAA, pois este não pode ser reduzido ao fornecimento de 

alimentos, ainda que com densidade nutricional adequada ou mesmo que se verifique 

eutrofia em termos de composição corporal (Comitê de Direitos Econômicos, 1999; 

Valente, 2003). Conhecer para promover e realizar o DHAA da população idosa exige, 

entre outros, respostas que acautelem os direitos e interesses do geronte, de uma forma 

holística.  
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Limitações e pontos fortes 

 

Como qualquer trabalho de investigação, também este apresenta algumas limitações, e 

portanto os resultados aqui apresentados devem ser analisados à luz das mesmas.  

A primeira limitação relaciona-se com a insuficiência de estudos prévios, com a mesma 

temática e com a mesma população, comprometendo o estabelecimento de comparações 

dos resultados obtidos. Em termos metodológicos, por se tratar de um estudo 

observacional transversal, não houve qualquer tipo de seguimento dos participantes, o 

que impossibilitou a definição da relação causa-consequência entre as variáveis 

investigadas e a IA. 

O facto de a amostra estudada não ser representativa da população em causa, não 

permite a generalização dos resultados à população idosa geral. Além disso, o número 

reduzido de participantes condicionou fortemente o tratamento estatístico, não podendo 

ser aplicados alguns testes estatísticos. 

Outra limitação que merece destaque prende-se com a categorização das variáveis 

aquando da análise de concordância, a qual pode ter condicionado os resultados, não 

obstante se ter tido a preocupação de as categorizações serem o mais próximas 

possíveis.  

Contudo, o presente estudo foi fortalecido pelo uso de metodologia apropriada e 

ferramentas validadas para o efeito. Concretamente a IA foi avaliada ao nível individual e 

não do agregado familiar, possibilitando a avaliação da percepção do próprio da sua 

situação face às condições de acesso aos alimentos. 

Este estudo apresenta algumas mais-valias quando comparado com trabalhos prévios 

sobre a mesma temática (Brewer et al., 2010; Fernandes et al., 2018; Kim & Frongillo, 

2007). Uma das mais-valias relaciona-se com a antropometria, pois ao se proceder à 

medição efectiva da altura e do peso dos participantes, reduziram-se os erros inerentes 

ao cálculo do IMC; além de que foi apenas um único entrevistador para toda a amostra, o 

que permitiu a não existência de variações interindividuais.  

 
Sugestões de Linhas Futuras de Investigação 
 

O envelhecimento representa um grande desafio para a saúde pública e abre novas 

possibilidades de investigação. Assim, e depois de toda a análise e discussão, sugere-se: 
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 Replicar este estudo recorrendo a uma amostra representativa da população 

idosa portuguesa, utilizadora de CD; 

 Comparar um grupo de idosos sem apoio institucional com um grupo de idosos 

com apoio institucional de CD; 

 Estudar de forma longitudinal uma amostra representativa dos idosos dos CD 

portugueses; 

 Aplicar o estudo em diferentes localizações geográficas, com contextos 

sociodemográficos distintos, eventualmente com um estudo longitudinal ou 

prospectivo para determinar causalidade e papéis das estratégias de coping; 

 Avaliação mais exaustiva dos hábitos alimentares, através do QFA completo, 

adicionado à recolha de 3 x 24 horas anteriores (correspondendo a dois dias de 

semana e um dia de fim de semana).  

 

Na sequência dos resultados empíricos desta investigação, apresentam-se, à luz da 

actual literatura da especialidade, um conjunto de possíveis intervenções no idoso 

inseguro utilizador de CD.  

 

- Ao nível dos cuidados de saúde primários: 

1. Centrar a abordagem do idoso inseguro na pessoa/individuo, alicerçada numa 

visão holística e não numa visão fragmentada, de forma a que os profissionais de 

saúde sejam capazes de identificar situações de vulnerabilidade e actuar nos 

determinantes e factores protectores da IA. Deste modo, a intervenção deverá ser 

pensada ao nível da saúde física e mental, mas também ao nível do contexto 

psicossocial da pessoa idosa. O rastreio sistemático e regular da IA nos cuidados 

de saúde primários, o diagnóstico e a referenciação por IA pode ser um veículo 

para interligar e conectar o idoso não institucionalizado aos recursos disponíveis 

(Jih et al., 2018; Pooler et al., 2017) e, conferir, assim, uma dimensão global à 

avaliação clínica e/ou à resposta interventiva. Pois, esta perspectiva integrativa, 

não focada apenas em resultados clínicos (Hickson & Frost, 2004) promove um 

envelhecimento bem sucedido (Reyes Uribe, 2015; Tkatch et al., 2017). 

 

2. A IA deve ser avaliada preferencialmente através de ferramentas validadas 

(Brewer et al., 2010; Jung Sun Lee et al., 2010; Nord et al., 2009) e monitorizada 
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em conjunto com outros parâmetros nutricionais, clínicos, físicos e de saúde 

mental (Johanna T. Dwyer et al., 2011). Por conseguinte, a criação da figura do 

Nutricionista de Família - à semelhança do Médico de Família - profissional de 

referência na área da alimentação e nutrição, poderá ser uma forma de, 

integrando equipas multidisciplinares, aumentar a atenção e a consciência dos 

outros profissionais para a IA no idoso e as suas consequências, nomeadamente 

ao nível do estado nutricional. A detecção precoce por rastreio da segurança 

alimentar e do estado nutricional, levará assim à identificação de idosos com 

maior necessidade de acompanhamento e a possibilidade de intervir de forma 

rápida e adequada á situação de risco identificada. O suporte nutricional 

especializado e individualizado deve ser oferecido aos indivíduos desnutridos ou 

em risco de desnutrição, acrescentando valor à sua qualidade de vida e à sua 

saúde (Kulick & Deen, 2011), melhorando consequentemente o estado nutricional, 

resultando num melhor estado funcional (Hickson & Frost, 2004). 

 

- Na comunidade: 

Para além da maior susceptibilidade à IA e à desnutrição, os idosos também são mais 

vulneráveis ao isolamento social e ao bem-estar mental diminuído (Wright, Vance, 

Sudduth, & Epps, 2015). Existe uma clara relação entre estado de saúde, nutrição e a 

rede social nos idosos (Wright et al., 2015). Está plasmado na literatura que o ambiente 

físico, económico, sociocultural e político influencia a IA (Gorton et al., 2010) e, apesar da 

influência em todos os indivíduos, subpopulações particularmente mais vulneráveis 

podem estar em risco, dado o acesso diferencial aos alimentos. Diferenças no acesso e 

custo de alimentos ditos mais saudáveis como outros factores individuais podem limitar 

substancialmente os indivíduos menos abastados financeiramente em adquirir alimentos 

saudáveis (Gordon-Larsen, 2014). 

Implementar estratégias que favoreçam e recuperem o conceito de vizinho, potenciando 

o contacto intra e intergeracional, de forma a diminuir o isolamento do idoso, pode 

contribuir para permitir aumentar momentos de convívio e de partilha, um dos factores 

considerado protector na amostra estudada.  

No que respeita ao CD, enquanto instituição que atende populações em risco, sugere-se 

a aplicação da escala de avaliação da IA (FIES) em conjunto com medidas de avaliação 

do estado nutricional assim que o idoso solicita apoio de centro de dia, de forma a 

identificar e poder intervir o mais precocemente possível. 
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Também seria importante disponibilizar espaços para criação de hortas próprias dos CD, 

para combater por um lado, a solidão do idoso que vive na comunidade, promovendo 

momentos de confraternização e a estimulação física e cognitiva das pessoas desta faixa 

etária, e por outro, para que alimentos ali produzidos pudessem ser incluídos nas 

ementas da instituição. Salientamos nesses alimentos os hortofrutícolas, um dos grupos 

alimentares menos consumidos pelas populações inseguras (Crawford & Webb, 2011; N., 

F., & A., 2011; V. S. Tarasuk, 2001). O papel dos CD em matéria alimentar não deverá 

apenas passar por evitar a privação de alimentos, mas também fornecer refeições com 

valor nutricional interessante, que possam ir ao encontro das necessidades nutricionais 

dos utentes em questão. 

Neste seguimento, a formação e a educação alimentar entre os colaboradores do CD é 

claramente um desafio para que estas instituições providenciem refeições 

nutricionalmente mais completas (Bazerghi et al., 2016), com o orçamento que dispõem 

em conjunto com os donativos em género que recebem. É fundamental promover 

competências na área das ciências da nutrição em consonância com competências de 

gestão da alimentação como um forte aliado em mitigar o flagelo em análise. Pois, não 

basta assegurar o direito à alimentação e até diminuir níveis mais gravosos de IA, é 

necessário melhorar a qualidade nutricional das refeições servidas (incluindo o conteúdo 

do Cabaz da Noite, que pela avaliação muito superficial parece carecer de conteúdo 

proteico, macronutriente essencial no geronte), tendo em consideração as 

especificidades desta faixa etária, de modo a promover mais saúde no idoso, sendo o 

Nutricionista, o profissional de saúde mais qualificado para esta tarefa, pelo que a sua 

integração nestes equipamentos sociais se mostra premente. 

A literacia em saúde fornece importantes capacidades para a tomada de decisão e pode 

ser promovida através de programas formais individuais mas também em abordagens 

baseadas na população (WHO, 2015). Sabe-se que os idosos apresentam níveis de 

literacia inferiores a outros segmentos populacionais (WHO, 2015) e que a iliteracia é 

prevalente na população idosa portuguesa (Mota-Pinto et al., 2010). Deste modo, propõe-

se promover a literacia alimentar e nutricional de funcionários e utentes do CD, 

privilegiando o conhecimento sobre a alimentação, armazenamento dos géneros 

alimentícios e acções de economia familiar, tais como:  

 A realização de listas de compras e o planeamento das refeições diárias, com 

elaboração de ementas, com as capitações adequadas à população, condições 

clínicas apresentadas e ao orçamento disponível; 
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 Combater o desperdício alimentar, através de um bom aproveitamento dos 

alimentos aquando da sua preparação e confecção e um reaproveitamento das 

refeições não consumidas na sua totalidade;  

 Potenciar os métodos de confecção, utilizando a energia gerada pelos mesmos, 

na preparação e confecção de outros, permitindo poupar gás ou electricidade e 

tempo para outras tarefas. Como exemplo podemos referir o uso do vapor da 

confecção da sopa, para cozinhar legumes a vapor; 

 Recorrer sempre que possível a alimentos da época e de produção local;  

 Ensinar a correcta leitura e análise dos rótulos e preços de produtos semelhantes;  

 Realizar acções de educação sobre os gastos energéticos, estratégias e medidas 

de diminuição dos mesmos;  

 Utilizar equipamentos que tornem o consumo energético mais eficiente, e por 

conseguinte, capazes de diminuir custos associados ao armazenamento, 

preparação e confecção das refeições; 

  Cumprir as regras de organização dos locais de armazenamento de alimentos 

secos, refrigerados e congelados. 

 

Relembre-se que Lisboa é uma das regiões de Portugal com maior incidência de IA. A 

literatura documenta alguma evidência no sentido de que as zonas urbanas são zonas de 

risco para a IA, devido ao afastamento da população da produção agrícola, que por sua 

vez tem impacto no abastecimento alimentar, repercutindo-se nos preços dos alimentos, 

encarecendo-os, mormente os produtos frescos (Gorton et al., 2010).  

Criar e fomentar programas comunitários, como o PROVE (“Projecto PROVE «Promover 

e Vender»,” n.d.), que favoreçam a articulação e a acção conjunta de produtores locais e 

consumidores, mas também do poder local, nomeadamente as autarquias, organizações 

de agricultores e outras entidades, como os CD, na tentativa de aproximar os circuitos 

curtos, isto é, aproximar quem produz de quem consome. 

 

- A nível nacional: 

 

1. A implementação de uma estratégia nacional de segurança alimentar, integrada 

na política alimentar nacional (M. J. Gregório et al., 2017), deverá incluir as 

entidades do terceiro sector, nomeadamente os equipamentos sociais dos quais 

os CD são parte integrante, pois a população que servem é, conforme também 

nós demonstramos, carenciada. É recomendado que as políticas alimentares 
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comunitárias incluam as necessidades nutricionais dos idosos, abordando a 

acessibilidade dos alimentos, o apoio social e os alojamentos, com foco em locais 

de nutrição congregada, lojas de alimentos, residências seniores, cuidados de 

saúde e organizações religiosas (Sylvie, Jiang, & Cohen, 2013), e que chame ao 

debate os diversos ministérios, quer da Saúde, da Agricultura, das Finanças e 

também da Segurança Social, de forma a que esta intersectoriedade permita 

trabalhar nos problemas do sistema alimentar; 

2. Conectar os serviços sociais com os programas de assistência alimentar 

vislumbra-se necessário (Hernandez, 2015), de modo a diminuir o impacto 

negativo que os factores de risco cumulativos a nível familiar têm nos diferentes 

níveis de insegurança alimentar das famílias (Hernandez, 2015); 

 

3. Incluir no futuro Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, uma 

comissão especializada na temática da IA no idoso; 

 

4. Investir na formação e na literacia de profissionais de saúde para os 

determinantes sociais da saúde, com a sua integração nos curricula dos 

profissionais de saúde (CDSS, 2010), incluindo a capacitação para a detecção e 

acompanhamento e intervenção no idoso inseguro, permitindo que todos falem e 

veiculem a mesma linguagem. 

 

Concluindo, todas as propostas apresentadas visam delinear intervenções com o intuito 

de diminuir a IA e promover hábitos de vida salutares no idoso, nomeadamente ao nível 

da alimentação, actividade física e rede social, pois, parafraseando Flávio Valente, “a 

realização do direito humano à alimentação adequada depende muito mais do que da 

simples disponibilidade de alimentos” (Valente, 2003). 
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ANEXO 1 

Directrizes voluntárias da FAO 
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Quadro 2 - Directrizes voluntárias da FAO. 

Directriz 1 Democracia, boa gestão pública, direitos humanos e o Estado de direito 

Directriz 2 Políticas de Desenvolvimento Económico 

Directriz 3 Estratégias 

Directriz 4 Sistemas de mercado 

Directriz 5 Instituições 

Directriz 6 Partes Interessadas 

Directriz 7 Marco jurídico 

Directriz 8 Acesso aos recursos e bens 

Directriz 9 Segurança dos alimentos e protecção do consumidor 

Directriz 10 Nutrição 

Directriz 11 Educação e consciencialização 

Directriz 12 Recursos financeiros nacionais 

Directriz 13 Apoio aos grupos vulneráveis 

Directriz 14 Redes de protecção 

Directriz 15 Ajuda alimentar internacional 

Directriz 16 Catástrofes naturais e provocadas pelo homem 

Directriz 17 Monitorização, indicadores e marcos de referência 

Directriz 18 Instituições nacionais e direitos humanos 

Directriz 19 Dimensão internacional 
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ANEXO 2 

Principais marcos cronológicos da Segurança Alimentar 
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Quadro 3 - Principais marcos cronológicos da Segurança Alimentar. 

 

1945 - Criação da FAO 

1946 - Criação da UNICEF 

1948 - Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1963 - Criação do Programa Alimentar Mundial 

1966 - Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

1967 - Primeira Convenção de Ajuda Alimentar 

1974 - Cimeira Mundial da Alimentação (Roma) 

1975 - Reserva Alimentar Internacional de Emergência (RAIE) 

1978 - Plano Regional Alimentar para África (FAO) 

1981 - Plano de Acção para combater a Fome no Mundo (Comunidade Europeia) 

1989 - Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças 

1992 - Conferência Internacional de Nutrição 

1996 - Cimeira Mundial da Alimentação (Roma) 

2000- Cimeira do Milénio 

2002 - Cimeira Mundial da Alimentação: cinco anos depois (Roma) 

2004 - 127ª sessão Diretrizes sobre o Direito à Alimentação Aprovadas pelo Conselho 

da FAO 

2006 - Fórum especial da FAO “Cimeira Mundial da Alimentação: dez anos depois” 

(Roma) 

2008 - La Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos 

del Cambio Climático y la Bioenergía se inauguró en la sede de la FAO, en Roma, Italia, 

el 3 de junho de 2008 

2009- Cimeira de Copenhaga COP15 

2012- A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, 

foi realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro 

2014 - The 41st session of the Committee on Food Security (CFS41-10 anos depois da 

aprovação das Directrizes Voluntárias) 

2015- COP21 Paris 
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ANEXO 3 

Declarações de autorização de realização do estudo 
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ANEXO 4 

Parecer da Comissão de Ética do ICBAS-UP 



   
 

Ganhão-Arranhado, S|282 
  

  



   
 

Ganhão-Arranhado, S|283 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Consentimento Informado para participação no estudo  
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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

ESTUDO 

 

O meu nome é Susana Filipa Ganhão Arranhado, sou Nutricionista e aluna do 

Curso de Doutoramento em Gerontologia e Geriatria do Instituto de Ciências Biomédicas 

Abel Salazar da Universidade do Porto. Encontro-me a realizar a tese de Doutoramento 

no âmbito da Contextualização nutricional e sociodemográfica da insegurança alimentar 

no idoso não dependente em apoio de centro de dia, objectivando avaliar se a 

insegurança alimentar se configura como um factor de risco para o estado nutricional do 

idoso.  

A participação no estudo é voluntária. É-lhe assegurado que o seu nome NUNCA 

será publicado ou figurará em qualquer parte do trabalho, uma vez que todos os dados 

recolhidos serão ANÓNIMOS. A participação no estudo compreende a resposta a 5 

questionários, com duração de cerca de 25 minutos. 

A autora da investigação tem a responsabilidade de garantir que do processo de 

recolha de dados não resulta qualquer efeito adverso para os participantes e 

compromete-se com os seguintes aspectos: 

- A participação neste estudo é voluntária. Dispondo do direito de, em qualquer 

altura, recusar participar e a sua recusa não terá qualquer tipo de consequências; 

- Este estudo não acarreta custo ou risco para o participante; 

- As informações e dados recolhidos serão tratados com confidencialidade, 

salvaguardando o anonimato dos intervenientes; 

- A presença da autora é autorizada pela Direcção da Instituição. Qualquer 

questão relacionada com a Investigação pode ser esclarecida com a autora; 

Se aceitar participar, assine por favor no espaço abaixo. Obrigada. 

Investigador Responsável: Susana Arranhado 
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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

ESTUDO 

 

 

 

Eu,_______________________________________________________, tomei 

conhecimento da finalidade deste Trabalho de Investigação e da necessidade da 

participação no mesmo. Fui devidamente elucidado no que concerne a todas as questões 

que coloquei. Sei que tenho o direito de, em qualquer altura, interromper a minha 

participação no estudo, sem qualquer prejuízo para mim. Deste modo, aceito participar no 

estudo. 

Data: _______________________ 

Assinatura do participante:________________________________________________ 

Assinatura do Investigador Responsável: ____________________________________ 

 

ESTE DOCUMENTO, COMPOSTO DE 2 PÁGINAS, É FEITO EM DUPLICADO: 

UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE 

 

  



   
 

Ganhão-Arranhado, S|286 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Protocolo de Investigação  
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PROGRAMA DOUTORAL EM GERONTOLOGIA E GERIATRIA 

1. Dados de Caracterização sociodemográfica 

1.1 Sexo:      Feminino  □ (0)   Masculino □ (1)   

1.2 Data de Nascimento: ______________________________    Idade: _________ anos 

1.3 Estado Civil:  

Solteiro  □    (0)    Casado (a)  □  (1)  Divorciado(a) □  (2) União de facto □  (3)    

Viúvo (a) □ (4) Prefere não responder □ (8)  Não sabe □ (9) 

 
1.3.1 Número de Filhos: _______________________  

 
1.4 Escolaridade: __________________________ Prefere não responder □ (8)  Não sabe □ (9) 
 
1.5 Nacionalidade:  _________________________ 

1.6 Religião:_______________________________ 

 

1.7  Regime de apoio da instituição:    

Centro de dia  □ (0) Interno/Lar  □ (1)       Outro □(2)  a) Especificar_____________ 

1.8 Com apoio da Instituição há quanto tempo?_______________________ 

 

1.9 Proveniência do pedido:  

Próprio(a)  □ (0) Familiar □ (1)  a) Especificar __________________  

Outro □ (2)   b) Especificar __________________________ 

 

 

 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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1.10 Que serviços usufrui: 

Serviços Sim (0) Não (1) 

1 Alimentação    

2 Higiene pessoal      

3 Higiene habitacional    

4 Tratamento de roupas    

5 Cuidados de enfermagem    

6 Acompanhamento, quando solicitado    

7 Convívio, passeios e visitas guiadas   

8 Outros                                 a) especificar  

  

      1.11. Principal razão do apoio: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.12. Profissão:  ____________________________ 

1.13. Foi emigrante? Sim □ (0)     Não □ (1)   Prefere não responder□ (8)  Não sabe □ (9) 

1.13.1 Se sim, onde? ____________________________________________________________ 

1.13.2 Durante quanto tempo?____________________________________________________ 

1.14 Residência (onde vive?) 
 
 

Casa Própria □ (0) 

Casa Arrendada □ (1) 

Casa de Filhos □ (2) 

Casa de Outros Familiares □ (3) 

Instituição □ (4)   a) Especifique _____________________ 

Outro  □ (5) b) Especifique _________________________ 

Prefere não responder (8)□ 

Não sabe (9)□ 

 

 

 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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1.15. Com quem vive? 

Sozinho □ (0) 

Outros □ (1) 

(Se coabitar com outras pessoas especificar na tabela) 

a)  a) Parentesco b) sexo c) idade d) escolaridade 

1     

2     

3     

4     

5     

 

1.15.1 Número de elementos do agregado familiar_________ 

1.15.2 Número de elementos do agregado familiar com mais de 65 anos_____________ 

1.15.3 Número de elementos do agregado familiar desempregados _____________________ 

1.15.4. Quantas pessoas contribuem para o rendimento familiar? _______________________ 
 

 

1.16 Relações sociais 

 1.16.1 Relaciona-se com os seus filhos? 

Sim □ (0) Não□ (1) Prefere não responder □ (8) 

a) se sim: 

1. Diariamente □ 

2. Dias alternados □ 

3. Dois dias por semana □ 

4. Semanalmente □ 

5. Quinzenalmente □ 

6. Mensalmente □ 

7. Outro período b) qual? __________________ 

1.16.2 Excluindo os seus filhos, relaciona-se com os seus familiares, amigos e/ou vizinhos? 

Sim □ (0) Não□ (1) Prefere não responder □ (8) 

a) Especifique com quem __________________ 

b) Se sim: 

1. Diariamente □ 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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2. Dias alternados □ 

3. Dois dias por semana □ 

4. Semanalmente □ 

5. Quinzenalmente □ 

6. Mensalmente □ 

7. Outro período □ Qual? ________________________________________________________ 

1.17.1 Qual a principal origem do seu rendimento mensal? 

0.Sem rendimento  

1. Trabalho  

2. Pensões de reforma ou aposentação 

3. Pensão de invalidez 

4. Pensão de sobrevivência 

5. Pensão social 

6. Encontra-se a cargo de familiares 
7. Rendimentos próprios (propriedades, negócios) 
8. Prefere não responder 
9. Não sabe  
10. Outro. Especifique qual? ________________________ 
 
1.17.2.Tem outra fonte de rendimentos?  Sim □ (0)   Não □ (1)    Prefere não responder □ (8) Não 

sabe □ (9) 

1.17.2.1 Se sim: 

1. Actividades económicas □      

2. Rendas □    

3. Poupança reforma □ 

4. Outras. Quais? _________________ 

Não sabe  □ (9)  

Prefere não responder □ (8) 

 

1.17.3 Valor aproximado do rendimento mensal total do agregado familiar (todas as fontes de 

rendimento), após deduzir todos os impostos. _____________________ € 

Não sabe □ (9)  Prefere não responder □ (8) 

1.18. Compra habitualmente alimentos para o agregado familiar?  

Sim □ (0)   Não □  (1) Prefere não responder □ (8) Não sabe □  (9) 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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1.19. Confecciona habitualmente refeições para o agregado familiar?  

Sim □ (0) Não□ (1) Prefere não responder □ (8) Não sabe □  (9) 

 

1.20. Obtém alimentos através de produção própria, de familiares ou outros.  

Sim □ (0) Não□ (1) Prefere não responder □ (8) Não sabe □  (9) 
 

1.20.1 Se sim, especifique__________________________________________________ 

 

1.21. Refeições realizadas diariamente em casa. 

Pequeno-almoço □     Meio da manhã □    Almoço □    Lanche  □   Jantar □   Ceia □   

a) Outra refeição □ __________________ 

 

1.22. Refeições realizadas na instituição/centro de dia. 

Pequeno-almoço □     Meio da manhã □    Almoço □    Lanche  □   Jantar □   Ceia □   

  

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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2. Antecedentes pessoais e estilo de vida 

2.1 Tem ou teve algum dos seguintes problemas de saúde?  

 
 

2.2 Toma diária de Medicamentos e Suplementos alimentares/nutricionais 

2.2.1. Medicação diária:  Sim  □  (0)    Não  □  (1)  Prefere não responder □ (8)    Não sabe □ (9) 

2.2.2. Suplementos alimentares/nutricionais diários:   

Sim  □  (0)     Não  □   (1)   Prefere não responder □  (8)    Não sabe □ (9) 

 
Sim (0) Não (1) 

Prefere não 

responder (8) 
Não sabe (9) 

2.1.1. Problemas do trato respiratório (Asma, DPOC, Apneia,…)     

a) Especificar 

2.1.2.  Hipercolesterolemia     

2.1.3. Enfarte agudo do miocárdio      

a) Número     

2.1.4. Doença coronária ou angina de peito      

2.1.5. Hipertensão arterial     

2.1.6. AVC (acidente vascular cerebral)      

a) Número _________   b)  Tipo  

2.1.7. Doenças degenerativas das articulações ou Artroses     

2.1.8. Doenças autoimunes     

a) Especificar 

2.1.9. Doença oncológica     

a) Especificar 

2.1.10. Diabetes     

a) Tipo  

2.1.11. Doenças hepáticas     

a) Especificar 

2.1.12. Alergias      

a) Especificar 

2.1.13. Insuficiência renal crónica     

2.1.14. Incontinência urinária      

2.1.15. Doenças do trato gastrointestinal     

a) Especificar     

2.1.16. Depressão     

2.1.17. Outra (s)?  
a) Especificar  

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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2.2.3 Se sim, especificar nos quadros seguintes. 

 

 

 

 

2.3. Alguma vez deixou de tomar a medicação por falta de dinheiro. 

Sim  □  (0)     Não  □   (1)   Prefere não responder □  (8)    Não sabe □ (9) 

 

2.4 Hábitos tabágicos diários.    Sim  □ (0)    Não  □ (1) Prefere não responder □ (8)   

a) Número médio de cigarros por dia ____________ 

Medicamento ou para que serve 
Dose 

tomada 

Não 
sabe Medicamento ou para que serve 

Dose 
tomada 

Não 
sabe 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Suplemento alimentar/nutricional 
Dose 

tomada 

Não 
sabe Suplemento alimentar/nutricional 

Dose 
tomada 

Não 
sabe 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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2.5 Consumo de bebidas alcoólicas     Sim  □  (0)   Não  □ (1)   Prefere não responder □ (8) 

a) Frequência ___________________________ b) Número por dia _____________ 

 

2.6. De uma forma geral, como considera o seu estado de saúde? 

Muito bom □  (0)   Bom □ (1)    Razoável □  (2)   Mau □ (3)     Muito mau □ (4)   Não sabe □ (9) 

Prefere não responder □ (8) 

  

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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3. Mini Mental State Examination (MMSE) 
  
  

3.1. Orientação (1 ponto por cada resposta correcta)  
 

3.1.1. Em que ano estamos?  □      

3.1.2. Em que mês estamos?   □     

3.1.3. Em que dia do mês estamos? □ 

3.1.4. Em que dia da semana estamos?  □ 

3.1.5. Em que estação do ano estamos? □ 

3.1.6. Em que país estamos?  □ 

3.1.7. Em que distrito vive? □ 

3.1.8. Em que terra vive? □ 

3.1.9. Em que casa estamos? □ 

3.1.10. Em que andar estamos?  □   

3.1.11. Nota: ____ 

 
 

3.2 Retenção (contar 1 ponto por cada palavra correctamente repetida)  

"Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas; procure 

ficar a sabê-las de cor".  

Pêra _____  

Gato _____  

Bola _____            Nota:______ 

 

 3.3 Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correcta. Se der uma errada mas depois 

continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como correctas. Parar ao fim de 5 

respostas).  

"Agora peco-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado volta a 

tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar".  

27___ 24___ 21___ 18___ 15___           Nota:_____ 

 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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 3.4 Evocação (1 ponto por cada resposta correcta.)  

"Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar".  

Pêra ______ Gato ______ Bola ______ 

 
 Nota:_____ 

 

 3.5 Linguagem (1 ponto por cada resposta correcta)  

"Como se chama isto? Mostrar os objectos:  

a) Relógio ____  b) Lápis______ 
 Nota:_____ 

 
 c. "Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA"  

 Nota:_____ 

 

d. "Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e 

ponha sobre a mesa"; dar a folha segurando com as duas mãos.  

Pega com a mão direita____  

Dobra ao meio __________  

Coloca onde deve________ 

Nota:_____ 

 

e. "Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz". Mostrar um cartão com a frase bem legível, 

"FECHE OS OLHOS"; sendo analfabeto lê-se a frase.  

Fechou os olhos____  

Nota:_____ 

f. "Escreva uma frase inteira aqui". Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros gramaticais 

não prejudicam a pontuação.  

 

 

Frase: ________________________________________________________________ 

 

Nota:_____ 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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3.6 Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correcta.)  

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar com 5 

lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação. 

 

Cópia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:____  

3.7 TOTAL
3
 (Máximo 30 pontos):____ 

 

 

                                                           
3
 Considera-se com Defeito Cognitivo: 0 a 2 anos de escolaridade ≤ 22; 3 a 6 anos de escolaridade 

≤ 24;  ≥ 7 anos de escolaridade ≤ 27. 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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4. Antropometria 

 

4.1. DADOS ANTROPOMÉTRICOS  

4.1.1. Peso _______ Kg 

4.1.2. Altura _________ cm 

4.1.3. IMC _________ Kg/m2 

 

4.1.4. Perímetros: 

4.1.4.1.Perímetro do gémeo _________cm 

4.1.4.2. Perímetro da cintura _________cm 

4.1.4.3.Perímetro do meio braço ________cm 

4.1.4.4. Prega Cutânea Tricipital _________mm 

  

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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4.2 Mini Nutricional Assessment (MNA) 

 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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5. FOOD INSECURITY EXPERIENCE SCALE (FIES) 

Gostaria agora de lhe fazer algumas perguntas sobre comida. Nos últimos 12 MESES, 

houve alguma altura em que __________? 

 

5.1 Teve preocupação de não ter comida suficiente para comer, por falta de dinheiro ou 

outros meios. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

5.2 Continuando a pensar nos últimos 12 MESES, houve alguma altura em que não 

conseguiu consumir comida saudável e nutritiva por falta de dinheiro ou outros meios. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

5.3 Consumiu apenas alguns tipos de comida/alimentos por falta de dinheiro ou outros 

meios. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

5.4 Deixou de fazer alguma refeição, porque não havia dinheiro ou outros meios para 

obter comida. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

5.5 Continuando a pensar nos últimos 12 MESES, houve alguma altura em que comeu 

menos do que achou que devia, por falta de dinheiro ou outros meios. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

 

 

 

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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5.6 Ficou sem comida em sua casa por falta de dinheiro ou outros meios. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

5.7 Sentiu fome, mas não comeu, porque não tinha dinheiro ou outros meios para obter 

comida. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

5.8 Ficou um dia inteiro sem comer por falta de dinheiro ou outros meios. 

Sim □  (0)  Não □  (1)  Não sabe □  (9)   Recusou □ (8) 

 

5.9 Total:__________ 

 

  

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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6. ESCALA DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO SÓCIO-FAMILIAR DE GIJON 

 

6.1 TOTAL:_____________ 

  

Instituição:_______________________ 

Data:_______________________ 

Nº.__________ 
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ID do participante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário de Frequência Alimentar  

 

 

Este questionário refere-se a informação de fundo sobre a sua alimentação. As suas respostas 

serão tratadas de modo estritamente confidencial e apenas para fins de investigação científica. 

 

  

Data de hoje 

DD/MM/AAAA 

Data de nascimento 

DD/MM/AAAA 

Indique o sexo 

Mulher (M) / Homem (H) 
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Caro Participante, 

 

Gostaríamos de lhe pedir para preencher e devolver o questionário sobre o seu regime 

alimentar. Por favor, assinale no quadrado com um X quantas vezes, em média, comeu a 

quantidade especificada de cada alimento, durante os últimos 12 meses. Não assinale mais de 

uma caixa por alimento. 

 

Este QRA está a ser utilizado em vários países. Assim, pode ser que não esteja familiarizado 

com alguns dos alimentos listados neste questionário. Se não comer alguns desses alimentos, 

assinale a opção "raro/nunca". 

 

Se se enganar, rasure a caixa em que cometeu o erro, conforme o exemplo que se segue, e 

assinale a caixa correcta. 



   
 

Ganhão-Arranhado, S|305 
  

EXEMPLO 

Vegetais, excluindo 

batatas 

 (porção média) 

Raro /nunca 

1 vez por dia 

1-3 vezes por 

mês 

Uma vez por 

semana 

2-4 por 

semana 

5-6 por 

semana 

Alface  X X   

 

 POR FAVOR COLOQUE O X APENAS NUM QUADRADO E NÃO DEIXE ALIMENTOS SEM 

RESPOSTA. 

 Para frutos sazonais, como os morangos e as uvas, se os come uma vez por semana 

durante a sua estação, deve colocar o X na coluna “uma vez por semana”.  

 

Agradecemos muito a sua colaboração.  

 

 

 



   
 

Assinale a caixa que corresponde melhor ao número de vezes que comeu cada alimento. Por favor, 

responda a todas as perguntas e quando tiver dúvidas responda o melhor que souber, mas não deixe 

respostas em branco, por favor. 

 

Pastelaria/sobremesas  

 Raro /  

Nunca 

1-3 vezes 

por mês 

Uma vez 

por 

semana 

2-4 

semana 

5-6 

semana 

Uma 

vez dia 

2+ por 

dia 

4+ 

dia 

q5p2 Bolos (p. ex.: pão de ló, bolo de 

chocolate, gengibre, mel, maçã) 

 1 2 3 4 5 6 7 

q5p3 Massa folhada (p. ex.: croissants) 
 1 2 3 4 5 6 7 

q5p4 Pães doces (p. ex.:  pão de Viena, pão de 

Deus, brioche, trança ou caracol), com ou sem 

recheio 

 1 2 3 4 5 6 7 

q5p5 Queques ( Muffins  ou madalenas) 
 1 2 3 4 5 6 7 

q5p6 Donuts, bolas de Berlim, ou semelhantes 

(simples ou com recheio) 

 1 2 3 4 5 6 7 

q5p7 Arroz doce 
 1 2 3 4 5 6 7 

q5p8 Cheesecake 
 1 2 3 4 5 6 7 

q5p9 Panquecas 
 1 2 3 4 5 6 7 

q5p10 Bolachas simples (sem recheio ou 

creme) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
Açúcar (colher de chá) & compotas  

 Raro /  

Nunca 

1-3 vezes 

por mês 

Uma vez 

por 

semana 

2-4 

semana 

5-6 

semana 

Uma 

vez dia 

2+ por 

dia 

4+ dia 

q7p1 Açúcar de mesa 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q7p2 Compota 1 2 3 4 5 6 7 8 

q7p3 Marmelada 1 2 3 4 5 6 7 8 

q7p4 Mel 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Produtos com açúcar (excluindo chocolate)  

q8p1 Total de doces (gomas ou bombons) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q8p2 Rebuçados, caramelos simples, 

caramelos de açúcar e manteiga 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q8p3 Mistura de rebuçados 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q8p4 Barras de cereais, barras de fruta 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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q8p6 Gelado de água com corante 

(picolé/sorvete) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Chocolate 

q9p1 Chocolate (qualquer tipo) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q9p2 Barras de chocolate (p. ex.: Mars, 

Snickers, Regina) (1 barra) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q9p3 Tablete de chocolate (simples, escuro, 

de leite) (um quadrado ou 20g) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q9p1 Chocolate (qualquer tipo) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Carnes curadas/fumadas (3 fatias) 

q24p13 Porco curado (frio ou quente, cozido) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q24p14 Pernil fumado, presunto, fiambre 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q24p15 Enchidos fumados (p. ex.: morcela, 

alheira, mortadela, bucho, chouriço) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q24p16 Salsichas tipo Frankfurter 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q24p17 Bacon, cubos de bacon 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q24p18 Cordeiro Fumado 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q24p19 Caça fumada (qualquer tipo) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Queijos  

 Raro /  

Nunca 

1-3 vezes 

por mês 

Uma vez 

por 

semana 

2-4 

semana 

5-6 semana Uma 

vez dia 

2+ por 

dia 

4+ 

dia 

q30p1 Qualquer queijo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q30p2 Queijos duros (p. ex.: de Évora, de 

cabra Transmontano, do Corvo) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q30p3 Queijos moles (p. ex.: Serra 

amanteigado, Brie, Camembert, 

Philadelphia, Tomini , Boursault, brinza, 

Chaource, Coulommier)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

q30p4 Queijos semi-duros (p. ex., Limiano, 

Terra Nostra, de S. Jorge, Gouda, 

Emmental) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q30p5 Requeijão (simples / com aromas) 1 2 3 4 5 6 7 8 

q30p6 Queijos gregos rígidos e semi-rígidos 

(p. ex., Kaseri, kefalotiri, Grafiera, 

kefalograviera, Ladotiri) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q30p7 Queijos frescos (p. ex.: de vaca, de 

cabra, mozzarela) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Outras perguntas: 

 

q34 Existem outros alimentos que normalmente coma uma vez ou mais do que uma vez por semana? 

 

Sim   Não 

 

 

Se sim, por favor liste abaixo:  

Comida (se é um prato local e sabe quais 

são os ingredientes principais, por favor 

indique-os) 

Tamanho de porção normal Número de vezes, por semana, que a come  

q34p1 q34p1tamanho q34p1vezes
 

q34p2 q34p2tamanho q34p2vezes
 

q34p3 q34p3tamanho q34p3vezes
 

q34p4 q34p4tamanho q34p4vezes
 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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ANEXO 7 

Valores considerados para a Escala de Avaliação da Situação Sócio-familiar de Gijon 
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Valores considerados para a Escala de Avaliação da Situação Sócio-familiar 

de Gijon 

 

Salário mínimo: 505€ 

Pensão sistema contributivo: 261.95 € 

Pensão de sobrevivência: 157.2 € 

Pensão social: 201.53 € 

Menos de 70 anos: + 17.54 € = 219.79 € 

Maior ou igual a 70 anos: + 35.06 € 

 Mais de 2 salários mínimos: >1010 € 

 De 2 salários mínimos até 1 salário mínimo: 505 – 1010 € 

 Desde o salário mínimo até à pensão do sistema contributivo: 291.95 – 505 € 

 Desde a pensão do sistema contributivo até à pensão social: 219.79 – 261.95 € 

 Sem rendimentos ou inferiores aos anteriormente apresentados: < 219.79 € 
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ANEXO 8 

Frases de participantes 
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Frases de participantes 

 

Se não fosse o centro de dia já tinha morrido à fome 

Às vezes só um bocado de pão com manteiga chegava (75 anos) 

Às vezes venho aqui à Irmã (Freira responsável pelo C. social e paroquial), e ela dá-me 

tomates, bolachas e outras coisas que recebem. 

“…Não tinha nada em casa, mas o meu filho trouxe-me. É uma miséria, menina.” 

A minha irmã é que me tem valido, senão não sei… 

Nem no tempo da miséria se via isto… 

É muito triste chegar a esta idade assim… 

… Então o jantar é a sopinha do almoço que levo daqui! 

Nós jantamos a sopa do almoço aqui do centro. Também não tenho cozinha… Vivemos 

no quarto que é alugado a uma senhora. 

A Irmã é que é a grande força disto tudo!!! Olhe que não é fácil! É muita gente a comer 

aqui…  

Vim para aqui porque o dinheiro não chegava. Tive vergonha a princípio. Mas agora já 

não. Somos muitos e o melhor são os convívios, as festas…   

“Agora sinto-me feliz” (Frase escrita no MMSE) 

O centro recebe coisas e depois a irmã distribui pela gente. 

Tive três filhos… um morreu canceroso, outra está fora não me liga nenhuma e a outra 

não sei se é viva ou morta… nem querem saber se a mãe está bem e se passa fome ou 

não. 

Venho aqui mais o meu marido. A minha filha leva-me fruta às vezes e também latas de 

salsichas que sabe que o pai gosta muito. 

Eu como o que me dão aqui. Bom ou mau, pouco ou muito é o que há. Mas também não 

me posso queixar. 

A irmã dá-me pacotes de bolachas para os meus netos. 
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Quando não levo a sopa para o jantar, é um cházinho e umas bolachas. 

É triste a gente não se conseguir valer. 

A minha sobrinha tem sido mais que uma filha. 

Custa-me vir aqui comer. 

Não há fartura, come-se o que há. Enquanto der para irmos andando… 

A minha vizinha tem galinhas, dá-me uns ovos de vez em quando. 

O almoço e o jantar ao fim de semana, como não há daqui, é chispe e feijão… O 

chouriço, a morcela e isso, faz tudo parte da mistura. 

Habitualmente eu e a minha mulher lanchamos no centro de dia. Mas às vezes vamos ao 

café… não pode ser muitas vezes, mas sabe bem. 

Quer dizer, não foi bem ficar sem fazer alguma refeição. Mas, por exemplo, o jantar foi 

muitas vezes cerelac ou chá com torradas, porque não tínhamos segundo prato e a sopa 

já tinha acabado. Não fazíamos aquele jantar de faca e garfo. 

Isto está muito difícil menina! Gosto muito da minha bica. Sinto-me bem pedir ao balcão o 

cafezinho… E às vezes lá vai um pastel de nata daqueles pequeninos. 

Ainda tenho preocupação de não ter comer suficiente, mas antes de vir para aqui era 

pior. Como só daqui. Até agora, o comer daqui pode não ser muito, mas é certo. 

Em casa tenho só coisas pequenas, que a minha filha leva-me. O dinheiro não chega 

para tudo. Parece que este dinheiro de agora não vale nada. 

Às vezes também apetecem coisas boas, mas não se pode. Temos de pagar o centro, os 

remédios e outras coisas e já não dá. 

Antes era só eu que vinha aqui comer. Mas o meu filho ficou desempregado e a Irmã 

aceitou-o também. Ele não gosta muito de vir. Eu também não, mas não lhe digo.  

Há uns meses comia aqui do centro só durante a semana. Depois o meu filho arranjou-

me para me irem lá a casa levar aos fins-de-semana… Eu prefiro, que comia sempre 

sopas de leite, ou cerelac ou Nestum, conforme. 

Ao sábado e ao domingo, vou ao IKEA e como um cachorro ou dois. São 0,50€ e são 

muito bons. 
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Levo a sopa para o jantar com a fruta e um pão. 

O pão que eles dão para o jantar, eu congelo todos. E quando tenho muita fome, 

descongelo e como, ou faço sopas de leite ou ponho manteiga.  

Elas aqui são muito queridas. Fazem bolo de iogurte e nós comemos aqui ao lanche e se 

sobrar deixam-nos levar para casa.  

Agora levamos a sopa para o jantar e às vezes frito uns croquetes do Pingo Doce. Mas 

antes comíamos qualquer coisa.  

Às vezes não pago os remédios. Eles na farmácia dão-me na mesma. Vou pagando.  
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As rugas deviam indicar apenas onde os sorrisos estiveram. 

Mark Twain 

 



   
 

 

 


