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Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes métodos para se obter o balanço 

energético (BE) e seus componentes em uma amostra de idosos (idade ≥ 60 anos) 

residentes no município de Niterói, Rio de Janeiro. O BE foi calculado através da 

diferença entre a ingestão energética (IE), obtida por recordatório alimentar de 24 horas, 

e o gasto energético total diário (GETD), avaliado através de métodos subjetivos (n=97) 

(requerimento energético e recordatório de atividade física de 24 horas - RAF24h) e 

método objetivo (n=88) (acelerometria). Os dois últimos também foram utilizados na 

avaliação do perfil de atividade física (AF), através dos quais verificou-se os idosos que 

alcançaram as recomendações de 30 minutos diários e 150 minutos semanais de AF 

moderada. Também avaliou-se aqueles que atingiram a recomendação de 10000 passos 

por dia. Independentemente do método utilizado, em menos da metade dos dias 

analisados (31,8% por RAF24h e 27,5% por acelerometria) os idosos conseguiram 

atingir a recomendação de 30 minutos de AF moderada e apenas 32 indivíduos 

realizaram a recomendação semanal de 150 minutos de AF moderada. Em média, o 

número de passos diários realizado pela amostra foi abaixo da recomendação. Dentre os 

métodos de avaliação do GETD, tanto a acelerometria quanto o requerimento 

energético, apresentaram resultados mais próximos ao esperado, principalmente quando 

equações específicas para a população de Niterói foram utilizadas, 1352,1 e 1581,7 

kcal.dia-1 respectivamente, apresentando também melhores resultados na avaliação do 

BE. Os achados do presente estudo indicam que ainda são necessários mais esforços 

para o estímulo à prática de atividade física em idosos. Equações oriundas de amostras 

da população de interesse pareceram melhor estimar o GETD e o BE em idosos de 

Niterói. 

 

Palavras-Chave: Idoso; Ingestão de energia; Atividade motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The objective of this study was to assess different methods of estimatating energy 

balance (EB) and its components in a sample of elderly (age ≥ 60 years) living in the 

city of Niterói, Rio de Janeiro. EB was calculated as the difference between energy 

intake (EI) obtained by 24-hour dietary recall, and total daily energy expenditure 

(TDEE) measured by subjective methods (n = 97) (energy requirement and 24-hour 

physical activity recall, 24hPAR) and an objective method (n = 88) (accelerometry). 

The latter two were also used to evaluate the physical activity pattern and the number of 

the elderlies seniors who achieved the recommendations of 30 minutes per day and 150 

minutes per week of moderate to vigorous physical activity (MVPA). Also assessed are 

those that reached the recommended 10,000 steps a day. Independently of the method 

used, in less than half of the analyzed days (31.8% by 24hPAR and 27.5% by 

accelerometry) the elderlies reached 30 minutes of MVPA and only 32 individuals 

reached weekly recommendation of 150 minutes of MVPA. On average, the daily 

number of steps performed by the sample was below the recommendation. Among the 

methods of estimating TDEE, both accelerometry and the energy requirement presented 

expected results, especially when specific equations for the population of Niterói were 

used, 1352,1 e 1581,7 kcal.dia-1 respectively. The findings of this study indicate that 

more efforts are still needed to stimulate the practice of physical activity in this 

population. Equations derived from samples of the population of interest improve the 

final estimates of TDEE and EB in the Niteroi elderlies. 

 

Key words: Aged; Energy intake; Motor activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1. Introdução 

Desde a segunda metade do século XX, a população brasileira vem se 

caracterizando por uma estrutura cada vez mais envelhecida (Ministério da Saúde, 

2007b). A mudança de alguns indicadores de saúde como a redução das taxas de 

mortalidade, decorrentes do maior acesso da população à rede de água e esgotamento 

sanitário, o acesso a serviços de saúde, as campanhas de vacinação e o aumento da 

escolaridade e renda, associados à redução nas taxas de natalidade e fecundidade, 

culminaram no processo de transição demográfica com o aumento gradativo do número 

de idosos no total da população (Ministério da Saúde, 2007b; Vasconcelos & Gomes, 

2012). Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

1960 o Brasil apresentava 2,7% da sua população com idade superior a 60 anos. Em 

2010 o valor encontrado foi de 7,4%, o que demonstra aumento de 2,7 vezes no número 

de indivíduos nessa faixa etária (IBGE, 2010). 

Diante deste quadro de transição demográfica, houve a necessidade de se 

investigar as suas consequências e identificar os fatores que pudessem reduzir os 

impactos sobre a saúde da população e, além disso, a busca por métodos para a 

avaliação adequada desses fatores se tornou indispensável e de grande relevância. Os 

fatores para a promoção de um envelhecimento bem sucedido não são apresentados com 

clareza na literatura. Entretanto, sabe-se que determinadas alterações decorrentes do 

processo de envelhecimento podem ter seus efeitos minimizados pela adesão a um estilo 

de vida mais saudável (Ministério da Saúde, 2007a). A participação do idoso em 

programas de atividade física, a alimentação saudável, a abstinência ao fumo e ao 

álcool, e fazer uso de medicamentos de forma consciente e prescrita por médicos podem 

prevenir doenças e o declínio funcional, assim como aumentar a longevidade e a 

qualidade de vida do indivíduo (WHO, 2005).  

O balanço energético (BE), diferença entre o gasto energético (GE) e a ingestão 

energética (IE), também vem sendo apontado como preditor para o envelhecimento 

saudável (Tyrovolas et al., 2015). O interesse na avaliação dos seus componentes e dos 

diferentes instrumentos para obtê-los é crescente, porém a escassez de estudos com a 

população idosa impede a definição do método mais adequado para a avaliação do BE 

de idosos. Dentro deste contexto, a presente dissertação aborda as questões dos vários 
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modos de se medir o balanço energético em uma amostra de conveniência de idosos 

residentes em Niterói, Rio de Janeiro. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

2.1 Envelhecimento 

O envelhecimento é um fenômeno não-patológico que ocorre de forma 

individual e irreversível cujo processo está intimamente associado a determinantes 

comportamentais, ambientais e econômicos (WHO, 2005). Este não se estabelece de 

maneira homogênea em todos os seres humanos, sofrendo influência de sexo, etnia, 

região geográfica de origem e localização de moradia (Ministério da Saúde, 2007a).  

O processo normal do envelhecimento envolve alterações desde o nível 

molecular até o funcional. Estas alterações estão associadas à própria idade, e também 

se originam do acúmulo de danos ao longo da vida causados, sobretudo, pela interação 

entre fatores genéticos e ambientais e hábitos não saudáveis, como dieta inadequada, 

tabagismo, etilismo e sedentarismo (Gottlieb et al., 2011). 

O declínio funcional sofrido pelo idoso, considerado no Brasil como todo 

indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos (Ministério da Saúde, 2006), critério 

usado nesta dissertação, normalmente não traz nenhuma restrição da participação social 

do indivíduo. No envelhecimento "normal", o idoso deveria apresentar apenas uma 

lentificação dos movimentos e redução da velocidade em que realiza suas tarefas 

cotidianas (Moraes, 2012). Porém, o desempenho das atividades diárias e o estado de 

saúde de qualquer indivíduo também dependem, entre outros fatores, da qualidade e 

quantidade de alimentos ingeridos (Souza et al., 2010) e do seu equilíbrio com o GE 

diário, que pode ser alterado principalmente por meio da atividade física. 

 

2.2 Balanço energético 

O BE pode ser obtido através da diferença entre IE e GE e o desequilíbrio entre 

estes componentes acarreta o BE positivo (IE > GE) ou negativo (IE < GE). Entretanto, 

estudos atuais apontam para uma discussão mais abrangente sobre os componentes da 

equação utilizados para o cálculo do BE (Manore et al., 2014; Hall et al., 2012). 
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Baseando-se apenas nos conceitos matemáticos é óbvio que os componentes da 

equação do BE apresentam uma relação entre si. No entanto, as interações entre estas 

variáveis e os mecanismos que regulam essas interações também devem ser levados em 

consideração (Shook et al., 2014). Portanto, recomendações isoladas sobre redução da 

IE ou aumento do GE pela atividade física podem não ser suficientes para manter o BE 

equilibrado, pois esse é um processo complexo e dinâmico que precisa ser melhor 

entendido. De fato, fatores genéticos, metabólicos, ambientais, sociais e componentes 

comportamentais podem influenciar ambos os componentes da equação de formas 

diferentes dependendo do indivíduo e das circunstâncias (Manore et al., 2014). Nos 

idosos, por exemplo, as mudanças hormonais relacionadas à idade podem gerar impacto 

significativo sobre a IE e o GE, alterando o seu equilíbrio (Michalakis et al., 2013). No 

entanto, o alto custo e a dificuldade na identificação de todas as variáveis citadas tende a 

limitar a avaliação do BE nos seus dois componentes propriamente ditos, sem a 

avaliação adequada dos diversos fatores intervenientes. Além disso, a escolha de 

métodos inadequados para a amostra estudada também pode gerar resultados 

inconsistentes. A busca incansável por métodos de avaliação mais fidedignos tem 

acarretado no surgimento de uma grande variedade de instrumentos, que variam desde 

instrumentos simples e de baixo custo até aqueles altamente sofisticados que possuem o 

custo elevado como fator limitante para a sua utilização em larga escala. Em 

contrapartida, pouco se sabe sobre a validade e adequação desses instrumentos. 

Não existem estudos na literatura que avaliem diferentes métodos para a 

obtenção do BE. Em geral, são encontradas apenas pesquisas que avaliam um dos seus 

componentes. Estudos com este propósito são de extrema importância para orientar a 

escolha de instrumentos mais adequados e confiáveis na avaliação do BE tanto para um 

contexto populacional quanto individual. 

Conhecer a tendência do BE da população é de suma importância para a 

avaliação da saúde, pois as suas consequências podem ser prejudiciais a longo prazo, 

principalmente para os grupos mais vulneráveis, como os idosos. Quando o BE se 

apresenta positivo, ocorre deposição energética e tendência ao ganho de massa corporal 

(MC), enquanto o BE negativo leva a depleção dos depósitos energéticos e tendência à 

perda de MC (Hall et al., 2012). Por sua vez, o ganho de MC tem como principal 

consequência o aumento na incidência de doenças crônicas, como obesidade, câncer, 

diabetes e doenças cardiovasculares (Mutsert et al., 2014). Já a sua perda, dependendo 
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da sua gravidade, pode levar à desnutrição, comprometendo o bom funcionamento do 

sistema imunológico com o consequente aumento da taxa de morbidade e mortalidade 

desses indivíduos (Kurpad et al., 2005).  

No Brasil, não existem estudos que abordem esse tema na população idosa, 

porém pressupõe-se que a tendência ao BE positivo esteja acometendo uma grande 

parcela da população idosa. Os dados da mais recente Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (IBGE, 2010) mostram que 56,2% da população entre 65 e 74 anos 

apresentam excesso de peso, medido através do índice de massa corporal (IMC), (25  

IMC < 30kg.m-2), sendo que 17,9% apresentam obesidade (IMC ≥ 30kg.m-2), 

demonstrando, de forma mais importante do que em adultos jovens, que o BE positivo é 

mais prevalente neste segmento da população. 

 

2.3 Componentes do balanço energético 

 

2.3.1 Ingestão energética 

A nutrição é um dos principais determinantes do envelhecimento saudável já que 

a alimentação adequada é fundamental para o bem-estar de qualquer indivíduo, mas 

particularmente no idoso (Hammar & Östgren, 2013). Isso porque, as escolhas 

alimentares nesta fase podem ser afetadas por fatores como a utilização de 

medicamentos, dificuldades econômicas e funcionais na compra e preparo das refeições, 

mudanças na capacidade mental, declínio do paladar e olfato e dificuldades na 

mastigação e deglutição, fatores que podem afetar a ingestão e, consequentemente, o 

estado nutricional (Academy of Nutrition and Dietetics, 2012).  

As necessidades totais diárias de energia tendem a diminuir com o avançar da 

idade, sendo esta atribuída principalmente à redução da atividade física e da taxa 

metabólica basal (TMB), devido às perdas de massa magra (Elmadfa & Meyer, 2008). 

A diminuição da necessidade de energia representa um desafio para os idosos, pois em 

contrapartida, as necessidades de vitaminas e minerais, permanecem constantes ou em 

alguns casos aumentam. Portanto, ingerir uma dieta que atenda às necessidades de 

micronutrientes, sem exceder as necessidades de energia representa uma dificuldade 

para a população idosa. Um estudo realizado nos EUA mostrou que mais de 90% das 

pessoas com idade entre 51-70 anos e mais de 80% das pessoas com idade ≥71 anos 

apresentaram IE acima da sua necessidade (Academy of Nutrition and Dietetics, 2012).  
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Associado à redução da necessidade, a ingestão frequente entre os idosos de 

produtos industrializados como doces e massas (de fácil preparo e de baixo custo), chás 

e torradas, também os torna mais vulneráveis a inadequações nutricionais, já que esses 

tipos de alimentos apresentam como principal característica o alto valor energético e 

baixo valor nutricional (Alvarenga et al., 2009). Estudos mostram que os idosos 

apresentam inadequações na ingestão de cereais integrais, sódio e leite e derivados 

(Assumpção et al., 2014; Hiza et al., 2013). A ingestão de frutas e hortaliças, apesar de 

possuir tendência a se elevar com o avançar da idade, ainda é muito inferior ao mínimo 

de 400g/dia recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2004), 

segundo estudo que avaliou os dados coletados durante o Vigitel do ano 2010, realizado 

nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal (Iser et al., 2012).  

A análise nutricional dos alimentos ingeridos diariamente por indivíduos ou 

populações é um dos fatores imprescindíveis na avaliação da saúde (Pereira & Sichieri, 

2007). Entretanto, a aplicação de inquéritos alimentares pode apresentar algumas 

dificuldades. No caso específico dos idosos a tarefa pode se tornar ainda mais difícil 

devido às alterações inerentes ao processo de envelhecimento, tais como problemas 

auditivos, memória reduzida, diminuição da capacidade de comunicação e desordens 

motoras que podem afetar a escrita (Volkert & Schrader, 2013). A ausência de precisão 

no relato dos alimentos e quantidades ingeridas também constitui um dos principais 

erros na análise da IE e de nutrientes, sendo mais comum o sub-relato da ingestão. Em 

idosos essa característica também pode ser observada, conforme sugerido por Sharar et 

al. (2010) que avaliou a IE de idosos dos Estados Unidos com idades entre 70 e 79 anos. 

Segundo a pesquisa realizada por Prifmer et al. (2015), que comparou a IE obtida por 

recordatório alimentar de 24 horas (RA24h) e questionário de frequência alimentar 

(QFA) com o GE obtido por água duplamente marcada (ADM) de 41 idosos residentes 

de Ribeirão Preto, SP, a prevalência de sub-relato foi de 31,0% com o RA24h e 40,5% 

com o QFA. Esse fato pode ocorrer principalmente por dificuldades relacionadas à 

memória, ao entendimento dos questionamentos feitos pelo entrevistador, assim como 

devido a influências que o entrevistador pode exercer sobre as respostas do indivíduo 

entrevistado, e até mesmo por constrangimento ao relatar o consumo de alguns 

alimentos (Avelino et al., 2014). Com isso, o treinamento e o preparo do entrevistador 

são essenciais para a obtenção de dados com maior acurácia.  
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Portanto, para a avaliação da ingestão alimentar de idosos todos esses fatores 

devem ser levados em consideração. Sugere-se que métodos mais simples e rápidos 

sejam utilizados para melhor identificar as características dietéticas da população idosa 

(Volkert & Schrader, 2013). 

 

2.3.1.1 Métodos de avaliação da ingestão alimentar 

A ingestão alimentar deve ser avaliada através de métodos que combinem 

facilidade, validade e precisão (Pereira & Sichieri, 2007). Estes podem ser divididos em 

retrospectivos e prospectivos. Os métodos retrospectivos avaliam a ingestão passada ou 

habitual, enquanto os prospectivos têm como objetivo avaliar a ingestão atual. Os 

primeiros incluem o RA24h, QFA e história dietética. Já o principal método prospectivo 

é o registro alimentar. 

Outra classificação é quanto aos objetivos a serem alcançados com as 

informações levantadas: métodos quantitativos são aqueles que visam quantificar os 

nutrientes ingeridos, e dessa forma identificar possíveis inadequações. Os métodos 

qualitativos possuem a finalidade conhecer o padrão e hábitos alimentares do indivíduo 

e caracterizá-lo com saudável ou não, segundo um padrão determinado. 

Durante a etapa de planejamento de um estudo, além dos itens citados acima, 

outros fatores também devem ser avaliados para que as escolhas relacionadas ao tipo de 

método e ao número de inquéritos que serão aplicados possam ser feitas de forma 

adequada. De maneira geral, a escolha será baseada principalmente no objetivo da 

pesquisa, porém questões referentes às variações intra (sazonais e entre dias de semana) 

e inter-individuais (sexo, idade, cultura e classe social) também precisam ser analisadas 

cuidadosamente, pois estas irão determinar o número de inquéritos (Costa et al., 2013; 

Fukumoto et al., 2013). 

 

 Recordatório alimentar de 24 horas (RA24h) 

O RA24h é um dos métodos mais utilizados e normalmente refere-se a ingestão 

alimentar do período de 24 horas anteriores ao dia da entrevista (WHO, 1996). A 

entrevista deve ser realizada por um investigador treinado, que deve propor ao indivíduo 

recordar e descrever todos os alimentos e bebidas ingeridos no período.  
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Para melhor detalhamento das informações também se recomendam outros 

recursos, como solicitar ao indivíduo que forneça os ingredientes das preparações, 

marcas e tamanho da embalagem de produtos industrializados. A utilização de 

utensílios, fotos ou modelos durante a entrevista pode ser útil para a estimativa das 

porções ingeridas (Shim et al., 2014).  

As principais vantagens deste método são permitir a utilização em qualquer faixa 

etária e em analfabetos, a rapidez e facilidade da aplicação, o fato de não alterar a 

ingestão alimentar e o baixo custo. Já as desvantagens estão relacionadas ao fato de 

depender da cooperação do entrevistado e de sua memória e da capacidade do 

investigador em estabelecer uma boa comunicação com o entrevistado e em evitar a 

indução de respostas (Fisberg et al., 2009). 

 

  Registro alimentar 

Neste método, o indivíduo deve fazer o registro detalhado de todos os alimentos 

e bebidas ingeridos em um período que normalmente varia de 1 a 7 dias, especificando a 

quantidade ingerida, horário e tipo de refeição (WHO, 1996).  

Para um melhor resultado e confiabilidade do registro alimentar, é 

imprescindível a colaboração e motivação do entrevistado, pois uma avaliação com um 

grande número de dias pode resultar na redução da adesão. Além disso, é necessário 

grau de escolarização que permita a realização das anotações, sendo este o principal 

fator limitante para a utilização do método. Outra desvantagem refere-se ao fato de 

possível interferência no padrão alimentar, pois por ser um método prospectivo, o ato de 

registrar pode levar o indivíduo a alterar a escolha e a ingestão de alimentos. A sua 

principal vantagem é a eliminação do viés de memória (Ortega et al., 2015; Fisberg et 

al., 2009)  

 

  Questionário de frequência alimentar (QFA) 

O QFA é um método que permite a análise da frequência de ingestão de 

determinados alimentos ou grupos alimentares durante um período de tempo (Gibson, 

2005) e foi criado como uma alternativa para a avaliação da ingestão em longo prazo. 

(Pereira & Sichieri, 2007). O QFA consiste de uma lista de alimentos para a qual o 

entrevistado relata a frequência de ingestão de cada item em número de vezes por dia, 

por semana ou por mês, em um dado período, geralmente, os últimos seis ou doze 
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meses (Shim et al., 2014). O número e o tipo de alimentos presentes na lista variam de 

acordo com os objetivos do estudo e a população estudada. No Brasil, existe uma 

grande diversidade de questionários desenvolvidos e validados para a população. 

Porém, Pedraza & Menezes (2015) identificaram a escassez de questionários específicos 

para a população idosa, dificultando a utilização deste método em estudos que avaliam a 

ingestão de indivíduos dessa faixa etária. O método foi originalmente projetado para 

fornecer informações qualitativas sobre a ingestão, porém mudanças na sua estrutura, 

com introdução de porções médias de cada item, permitem que seja realizada uma 

avaliação semiquantitativa. Desta forma, este passa a se chamar QFA semiquantitativo 

(Gibson, 2005). 

Além do baixo custo e rapidez na aplicação, o QFA possui como vantagens a 

possibilidade de ser auto-administrado, a não modificação da ingestão devido à 

avaliação e por possibilitar a estimativa da ingestão usual. Porém, o método também 

possui algumas limitações que estão relacionadas ao fato de ser dependente da memória 

e a dificuldade na precisão da quantidade ingerida pelos entrevistados e ao processo de 

desenvolvimento da lista de alimentos do QFA (Pereira & Sichieri, 2007). 

 

2.3.2 Gasto energético (GE) 

O GE total diário (GETD) pode ser entendido como a energia gasta em um 

período de 24 horas por um indivíduo ou grupo de indivíduos. Seus principais 

componentes são a TMB, que corresponde a energia necessária para a manutenção das 

funções vitais (FAO/WHO/UNU, 2004); a ação dinâmica específica dos alimentos, que 

reflete a energia despendida durante os processos de digestão, absorção, transporte e 

armazenamento de nutrientes (FAO/WHO/UNU, 2004); e a atividade física (AF), 

entendida como qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que requer 

gasto de energia (Caspersen et al., 1985).  

A redução da TMB que ocorre com o envelhecimento pode acarretar, de maneira 

importante, a redução do GETD (FAO/WHO/UNU, 2004). Este fato poderia ser 

compensado pelo aumento da AF. Entretanto, o sedentarismo ainda é muito prevalente 

entre os idosos e associado à dieta inadequada e o hábito de fumar é considerado um dos 

fatores de risco mais importantes para o surgimento de doenças crônicas (Geib, 2012). 

Alguns estudos mostram que a realização de AF nesta população é importante para a 
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melhoria da capacidade funcional (Virtuoso Júnior et al., 2012), cardiorrespiratória e 

muscular, para saúde dos ossos e para redução do risco de doenças crônicas, depressão e 

declínio cognitivo (WHO, 2010; Guirado et al., 2012). 

 

 

2.3.2.1 Métodos de medição/estimativa do GE  

Muitos métodos têm sido utilizados para estimar o GE e eles variam entre si 

quanto à precisão, complexidade e custo. A sua medição deve ser realizada da forma 

mais exata possível, pois a informação é cada vez mais importante em investigações 

sobre a relação entre a nutrição e a saúde nas populações modernas (Anjos & Wahrlich, 

2007). 

 

 Calorimetria direta 

A calorimetria direta consiste na determinação da perda de calor pelo indivíduo 

através de estruturas hermeticamente fechadas chamadas câmaras calorimétricas 

(Levine, 2005). Essas câmaras contêm um sistema no qual há circulação de água com 

temperatura conhecida, cuja variação entre o ponto de entrada e de saída expressará o 

calor produzido pelo organismo durante a sua permanência no interior da câmara 

(Blasco, 2015). Neste método, o indivíduo é confinado no ambiente da câmara, 

alterando as suas atividades e, consequentemente, o seu padrão de atividade e o 

resultado do GE. Embora a calorimetria direta seja uma técnica muito precisa na 

avaliação do GE, não vem sendo amplamente utilizada devido ao seu alto custo e 

complexidade (Leonard, 2012). Na literatura, não foram encontrados estudos que 

utilizaram este método para avaliar o GE em idosos. 

 

 Calorimetria indireta 

O método baseia-se na obtenção do GE pela determinação do consumo de 

oxigênio (V O2) e da eliminação de dióxido de carbono (V CO2). Este método é mais 

amplamente utilizado do que a calorimetria direta, principalmente pelo fato do seu 

menor custo e por permitir a avaliação das atividades cotidianas desde o repouso ao 

exercício máximo (Wahrlich et al., 2006). Possui como princípio estimar indiretamente 

a energia gasta para a conversão do V O2 em energia. Devido as diferenças na estrutura 

química, cada nutriente utiliza determinada quantidade de oxigênio para sua 
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metabolização (Blasco, 2015; Anjos & Wahrlich, 2007) mas, em média, 1 L de O2 

significa a produção de 5 kcal. 

Existem diferentes aparelhos utilizados para a avaliação da calorimetria indireta 

e que variam consideravelmente de preço, dependendo de fatores, como tamanho e 

portabilidade da unidade. A escolha deve levar em consideração algumas questões, 

como o tipo de teste e o local a ser usado (Leonard, 2012). De maneira geral, este 

método vem sendo utilizado para a avaliação da TMB ou da taxa metabólica de repouso 

e para medição do GE de determinadas atividades em períodos de tempo pré-

estabelecidos, pois a avaliação requer a utilização de dispositivos (como máscaras) para 

a captação do ar e necessita do avaliador treinado durante toda a medida, fatores que 

podem dificultar a utilização por tempo prolongado, diferentemente dos demais 

métodos descritos a seguir. 

 

 Água duplamente marcada (ADM) 

Este método é realizado através da ingestão de uma dose conhecida de água, 

contendo os isótopos de hidrogênio (2H - deutério) e oxigênio (18O) e, por isso, chamada 

de água duplamente marcada (ADM). O GE é medido pela diferença entre a taxa de 

eliminação dos isótopos, em geral, pela urina (Shephard & Aoyagi, 2012). Após a 

administração de uma dosagem conhecida de isótopos, a água corporal passa a ser 

marcada por esses elementos. O 2H é eliminado do corpo como água e o 18O como água 

e dióxido de carbono. Assim, a diferença entre as duas taxas de eliminação é a medida 

da produção de dióxido de carbono, utilizado para o cálculo do GE (Levine, 2005).  

Apesar de ser considerado um método simples quanto sua aplicação, o alto custo 

inviabiliza a utilização em larga escala (Anjos & Wahrlich, 2007). A ADM é 

considerada o método padrão-ouro na avaliação do GE e vem sendo utilizada na 

validação de outros métodos e equipamentos utilizados em estudos em idosos. (Yamada 

et al., 2013; Colbert et al., 2011).  

 

 Frequência cardíaca (FC) 

A frequência cardíaca (FC) é a medida fisiológica que pode ser obtida mais 

facilmente e que apresenta uma relação linear com o GE (Bradfield et al., 1969). 

Durante a AF, ocorre tanto o aumento do V O2, através da elevação da ventilação 
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pulmonar, quanto o aumento da FC, com o objetivo de, respectivamente, repor 

suprimento de oxigênio no sangue e aumentar o fluxo sanguíneo melhorando a 

oxigenação dos tecidos (Green, 2011; Bradfield et al., 1971), sendo este o fundamento 

no qual o método se baseia para estimar o GE.  

A estimativa do GE pela FC é considerada como um método fácil, além de não 

interferir nas atividades diárias do indivíduo, pois os monitores de FC são afixados no 

tórax e os dados são transmitidos por telemetria para um receptor, geralmente um 

relógio usado no punho. A partir dos valores de FC armazenados nos monitores, 

calcula-se o V O2 para cada pulsação registrada minuto a minuto, obtendo-se, assim, o 

GE minuto que pode ser totalizado para as 24 horas do dia (Anjos & Wahrlich, 2007). 

A estimativa do GE torna-se ainda mais precisa quando a FC é utilizada em 

conjunto com outros métodos como a acelerometria, conforme sugerido por Brage et al. 

(2015), que avaliou a utilização dos métodos juntos e separadamente em comparação a 

ADM em 44 indivíduos da Inglaterra. Quando os dois métodos foram combinados 

houve maior precisão na estimação do GE. 

 

 Acelerometria 

Os acelerômetros são capazes de quantificar os movimentos ao longo do tempo, 

além de possibilitarem a avaliação da frequência, intensidade e duração das atividades 

realizadas (Aparicio-Ugarriza et al., 2015). Estes dispositivos podem registrar os 

movimentos em um (uniaxial) ou três (triaxial) eixos da parte do corpo onde forem 

colocados. Assim como a FC, o uso do acelerômetro também possui como vantagem 

não interferir nas atividades diárias (Anjos & Wahrlich, 2007).  

Os modelos uniaxiais foram os primeiros que surgiram no mercado e se limitam 

a fornecer informações de movimentos realizados eixo vertical. Os dados finais são 

gerados em contagens por minuto (CPM), que são utilizados para a comparação com os 

pontos de corte na determinação da intensidade da atividade realizada. A determinação 

do GE é feita pela conversão dos valores de CPM por equações de predição (Liu et al., 

2012). Atualmente, os modelos mais utilizados são os triaxiais que captam movimentos 

dos eixos vertical, ântero-posterior e médio-lateral que são sintetizados em um vetor de 

magnitute (VM) obtido através da raiz quadrada da soma dos quadrados de CPM dos 3 

eixos (Evenson et al., 2015; Keadle et al., 2014). Estudos que comparam os dados 
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obtidos apenas pelo eixo vertical e aqueles oriundos dos três eixos, sugerem que o 

último é melhor preditor do GE (Santos-Lozano et al., 2013; Zisko et al., 2015). 

Colbert et al. (2011) compararam os resultados de GE obtidos por três 

acelerômetros com aqueles da ADM, e todos apresentaram correlação significativa, 

demonstrando que esta seria uma alternativa de menor custo e dificuldade para a 

avaliação do GE. Entretanto, a correlação varia dependendo do tipo de monitor e local 

de utilização. Em geral, a utilização do acelerômetro nos membros superiores melhora a 

predição do GE em atividades domésticas, nas quais os movimentos dos braços são 

mais frequentes. A utilização no quadril é mais adequada para a predição do GE durante 

as atividades de locomoção (Ellis et al., 2014). Portanto, a escolha da localização 

dependerá do objetivo e da população estudada. 

 

 Método fatorial  

Este método fundamenta-se na obtenção de informações sobre as atividades 

diárias realizadas e suas respectivas durações e intensidades. Esses dados podem ser 

obtidos de diferentes formas, como por exemplo, por meio de diário de atividades ou, 

aos moldes do RA24h, por recordatório de atividades de 24h (R24h). 

Independentemente do método de obtenção dos dados, cada atividade relatada é 

convertida em GE através de tabelas de custo energético de atividades (Ainsworth et al., 

2011), expresso na forma de múltiplos do equivalente metabólico (MET) (Anjos et al., 

2008). O MET é igual ao V O2 de repouso de um indivíduo adulto, que é estimado ser de 

aproximadamente 3,5 mL de O2.kg-1.min-1 ou 0,0175 kcal.kg-1.min-1.  

Este método também compreende outra forma de cálculo, mais simples, 

recomendada pela FAO/WHO/UNU (2004), que deve ser utilizada quando os dados 

sobre todas as atividades diárias não estiverem disponíveis. Neste caso, a TMB deve ser 

estimada através de equações de predição e multiplicada pelo valor do nível de 

atividade física (NAF) do indivíduo. O valor do NAF é estabelecido de acordo com as 

seguintes faixas: 1,40 a 1,69 para indivíduos sedentários, 1,70 a 1,99 para ativos e 2,00 

a 2,40 para muito ativos (FAO/WHO/UNU, 2004). 

Assim como para a ingestão alimentar, os inquéritos para a obtenção do GE de 

idosos também possuem limitações. A utilização de questionários para a estimativa do 

GE desta população vem aumentando nos últimos anos devido ao baixo custo e 
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complexidade do método. Entretanto, eles ainda apresentam pouca correlação com 

métodos considerados padrão-ouro. O estudo realizado por Colbert et al. (2011), por 

exemplo, comparou diferentes métodos de estimativa do GE de 56 idosos dos Estados 

Unidos e constatou que apenas um dos três questionários analisados apresentou 

correlação significativa com os dados de GE obtidos através da ADM. 

 

3. Justificativa 

O envelhecimento populacional ocorrido nos últimos anos é um fato que sinaliza 

a necessidade de estudos que se aprofundem mais no conhecimento deste processo e as 

suas repercussões. A população de maneira geral vem passando por mudanças no seu 

perfil sócio-demográfico caracterizado pelas alterações no padrão alimentar e na prática 

de AF com consequente mudança no perfil nutricional caracterizado por aumento do 

sobrepeso/obesidade. Entretanto, o impacto deste fenômeno na população idosa, assim 

como a confiabilidade dos métodos que vêm sendo utilizados, são informações ainda 

pouco exploradas. Dados sobre este tema em amostras de idosos, em especial de 

brasileiros, ainda são escassos, justificando a realização do presente trabalho. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo Geral 

Avaliar diferentes métodos para se obter o balanço energético e seus 

componentes em uma amostra de idosos residentes no município de Niterói, Rio de 

Janeiro. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Classificar o estado nutricional dos idosos; 

2. Avaliar o perfil de atividade física diária dos idosos; 

3. Medir a ingestão energética dos idosos;  

4. Calcular o gasto energético total diário dos idosos; 

5. Estimar o balanço energético dos idosos; 

6. Correlacionar o estado nutricional com o balanço energético dos idosos. 

 



28 

 

5. Materiais e métodos 

 

5.1 Casuística 

O presente estudo foi prospectivo, envolvendo os idosos que participaram do 

projeto "Avaliação da composição corporal, dos componentes do gasto energético e da 

ingestão alimentar de idosos residentes em Niterói, Rio de Janeiro", realizado no 

Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional (LANUFF) do Departamento de 

Nutrição Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), entre Setembro de 2012 e 

Março de 2014. 

A captação dos idosos (idade ≥ 60 anos) residentes no município de Niterói, RJ 

foi realizada por contato telefônico com os indivíduos cadastrados em projetos que 

reúnem idosos em diversos tipos de atividades como ginástica, canto e dança 

desenvolvidos no município. As pessoas interessadas foram convidadas a comparecer 

ao LANUFF em dia e hora previamente agendados, onde havia uma pessoa habilitada a 

proceder a coleta das informações do estudo. Todos os procedimentos da pesquisa 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital 

Universitário Antônio Pedro segundo o parecer n° 13299 (Anexo 1). A participação do 

idoso na pesquisa ocorreu após a leitura e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 2). Foram recrutados 132 idosos, dos quais 97 (18 homens 

e 79 mulheres) aceitaram realizar os recordatórios (alimentar e de AF) por telefone e 

atenderam aos critérios de inclusão e exclusão para a avaliação através do mesmo e 88 

atenderam aos critérios para a acelerometria (Figura 1). 

 

Critérios de inclusão 

Homens e mulheres residentes em Niterói, Rio de Janeiro, com idade igual ou 

superior a 60 anos, não portadores de diabetes, câncer e hiper ou hipo tireoidismo. 

 

Critérios de exclusão 

Presença de assimetria corporal devido à amputação, paralisia unilateral ou 

condições neuromusculares que reduzissem ou impedissem a mobilidade do voluntário.  

 

Critérios de exclusão para as análises 
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Número de recordatórios realizados inferior a dois ou não possuir pelo menos 

um recordatório referente a um dia de final de semana. Para a avaliação dos dados de 

monitoração por acelerômetro, os critérios de exclusão foram o tempo de uso inferior a 

10 horas por dia ou a presença de intervalo superior a 60 minutos com valores iguais a 

zero no VM. Na avaliação de até 7 dias, o critério foi o número de dias válidos inferior 

a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

 

5.2 Avaliações 

 Todos os sujeitos foram instruídos a comparecer ao LANUFF pela manhã. Ao 

chegar ao laboratório, uma entrevista foi realizada para confirmar a adesão ao protocolo 

e em seguida foram coletadas informações socioeconômicas e de AF (Anexo 3), a 

antropometria medida e a absorptiometria de raio X de dupla energia (DXA) realizada. 

A seguir agendou-se os dias para as medições da ingestão alimentar e do GE. 

 

132 idosos recrutados 

99 participaram da 

presente pesquisa 

88 com dados  

de acelerometria 

33 não aceitaram participar 

2 realizaram apenas 1 recordatório. 

97 com dados de R24h 

9 não possuíam dias válidos de 

monitoração por acelerômetro 

 



30 

 

 

5.2.1 Antropometria 

A avaliação antropométrica foi realizada com os idosos descalços e vestindo 

roupas padronizadas. A estatura foi medida duas vezes em estadiômetro de madeira 

seguindo padronização descrita em Lohman et al. (1988), pela qual o indivíduo 

permanece ereto, descalço, com os pés unidos de forma que os calcanhares, as nádegas 

e a nuca fiquem encostados no estadiômetro. A medição foi realizada ao final de uma 

expiração, quando o idoso foi orientado a manter a cabeça na linha de Frankfort (plano 

horizontal) até que a leitura fosse realizada. A média das duas medições forneceu a 

estatura final.  

A MC foi obtida em balança eletrônica Filizola PL-200 com precisão de 0,1 kg. 

A partir da estatura e da MC, calculou-se o IMC (kg.m-2), permitindo a classificação do 

estado nutricional do indivíduo segundo os pontos de corte estabelecidos pela OMS 

(WHO, 1995): baixo peso (< 18,5), eutróficos (18,5  IMC < 25), sobrepeso (25  IMC 

< 30) e obesidade (≥ 30). A classificação também foi realizada com base nos novos 

pontos de corte sugeridos pela própria OMS (WHO, 2016) para a classificação 

internacional do estado nutricional de adultos: baixo peso (< 18,5), eutróficos (18,5  

IMC < 23; 23  IMC < 25), pré-obesidade (25  IMC < 27,5; 27,5  IMC < 28), 

obesidade grau I (30  IMC < 32,5; 32,5  IMC < 35), obesidade grau II (35  IMC < 

37,5; 37,5  IMC < 40) e obesidade grau III (≥ 40). 

 

5.2.2 Absorptiometria de raio X de dupla energia 

Os dados de percentual de gordura corporal (% GC) foram obtidos por DXA 

(Lunar iDXA-General Electric Healthcare, Madison, WI), com o software Encore 2010, 

versão 13.40. O aparelho foi calibrado de acordo com o procedimento padrão 

recomendado pelo fabricante, realizado por técnico de raio X treinado, com o idoso em 

decúbito dorsal e usando roupas leves (sem metal ou plástico). Os homens e mulheres 

que apresentaram %GC ≥ 25 e ≥ 30, respectivamente, foram classificados como obesos 

(ADA, 1993).  A partir do % GC calculou-se a massa livre de gordura (MLG) e a massa 

gorda (MG).  

 

5.2.3 Ingestão alimentar 
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As informações sobre a IE diária foram obtidas através de RA24hs (Anexo 3), 

método escolhido pela sua facilidade de aplicação e rapidez e pela possibilidade de 

obter informações simultâneas das atividades diárias realizadas. Foram realizados três 

recordatórios de 24h (alimentar e de AF), por contato telefônico, em dias e horários 

agendados, seguindo procedimentos descritos em Souza et al. (2010) e Anjos et al. 

(2012). Os recordatórios foram referentes a dias não consecutivos, incluindo um dia de 

final de semana. 

Com o objetivo de familiarizar o idoso com a técnica de entrevista, foi realizado 

um RA24h durante a visita ao laboratório. Neste mesmo momento, também foi 

fornecido a cada indivíduo um álbum fotográfico desenvolvido no LANUFF contendo 

fotos de alimentos e preparações nas quais eles puderam se basear durante a entrevista 

presencial e por telefone para fornecer as informações sobre a quantidade ingerida. Para 

a análise dos dados de ingestão, as informações dos RA24hs foram digitadas em 

planilhas eletrônicas. As gramaturas dos alimentos foram estabelecidas com base no 

álbum fotográfico, na Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas 

Caseiras (Pinheiro et al., 2008) e nos seus rótulos. A composição química dos alimentos 

ingeridos foi determinada através da utilização da tabela brasileira de composição de 

alimentos - TACO (NEPA/UNICAMP, 2011), tabela americana da USDA - National 

Nutrient Database for Standard Reference Release 26 (USDA, 2013) e, por receitas, 

quando o alimento não foi encontrado em nenhuma das tabelas, seguindo a ordem acima 

para a preferência de utilização das tabelas. A IE foi computada para cada um dos dias 

de RA24h realizado e a qualidade da informação relatada (sub/super-relato) foi avaliada 

através da razão entre a IE e a TMB (estimada pela equação de Schofield, 1985 e Anjos 

et al., 2014), comparando-se os resultados com o ponto de corte de 1,35 sugerido por 

Goldberg et al. (1991) para o tamanho da amostra e o número de RA24h realizados. 

 

5.2.4 Gasto energético 

O GETD e a duração e intensidade das atividades realizadas foram avaliados 

pelos R24hs, referentes aos mesmos dias dos RA24hs, e a partir dos dados obtidos por 

acelerometria. Na vinda ao LANUFF, foi fornecido ao idoso um acelerômetro triaxial 

(Actigraph modelo GT3X, Pensacola, Florida, EUA), juntamente com as instruções de 

que este deveria ser utilizado na cintura durante 7 dias consecutivos. Os recordatórios de 

24h (alimentar e de AF) foram realizados durante este intervalo.  
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 A análise dos dados foi realizada para os dias dos recordatórios, a partir dos 

quais foi possível comparar os dados obtidos por acelerometria e pelos recordatórios de 

atividade, e os sete dias de acelerometria, nos quais também foi possível realizar as 

mesmas análises provenientes dos dados fornecidos por acelerometria. Para o cálculo do 

GETD através do acelerômetro foram utilizadas as equações de Freedson et al. (1998) 

como sugerido pelo fabricante para as informações usando um único eixo (vertical) e 

três eixos (triaxial). Este último consiste no cálculo do VM que integra os movimentos 

nos 3 eixos. O GE do tempo dormindo foi estimado através das equações descritas a 

seguir para o cálculo das atividades dos recordatórios.  

O tempo em cada intensidade de atividade foi computado por CPM e VM, sendo 

que o primeiro foi classificado através dos pontos de corte estabelecidos por Freedson et 

al. (1998) como: sedentário (CPM < 100), leve (100 ≤ CPM ≤ 1951), moderado (1952 ≤ 

CPM ≤ 5724), vigoroso (5725 ≤ CPM ≤ 9498 e muito vigoroso (CPM ≥ 9499). Para a 

segunda computação usou-se os pontos de corte sugeridos por Sasaki et al. (2011): leve 

(CPM ≤ 2690), moderado (2691 ≤ CPM ≤ 6166), vigoroso (6167 ≤ CPM ≤ 9642) e 

muito vigoroso (CPM ≥ 9643). Posteriormente, verificou-se o número de idosos que 

atingiram a recomendação de pelo menos 30 minutos de atividade moderada por dia e 

150 minutos de atividade por semana (WHO, 2010), e aqueles que atingiram a 

recomendação de 10000 passos por dia (Tudor-Locke et al., 2008). Para fins de 

comparação foi realizada a contagem de tempo nas faixas de CPM descritas por 

Berkemeyer et al. (2016): <100, 100-199, 200-299, 300-399, 400-499, 500-749, 750-

999, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3999, 4000-4999, 5000-5999 

e ≥ 6000. 

As atividades obtidas nos R24hs foram expressas em termos relativos ao 

metabolismo de repouso (equivalente metabólico ou MET) com base no Compêndio de 

Atividades Físicas proposto por Ainsworth et al. (2011). O GE de cada atividade foi 

calculado de duas formas. Na primeira utilizou-se o valor convencionalmente usado de 

V O2 de 3,5 mL. kg-1. min-1 (METe), e na segunda o cálculo do MET foi realizado a 

partir das equações sugeridas por Anjos et al. (2011) para a população de Niterói, RJ 

(METN). A seguir, esses valores de MET foram aplicados na fórmula GE = volume de 

O2 mL.kg-1.min-1 x 0,005 kcal.mL-1 x MET x duração (min) x MC (kg). O GETD foi 

obtido somando-se todos os GEs de atividades. 
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O tempo realizando as atividades leves (< 3 METs), moderadas (3-6 METs) e 

pesadas (≥ 6 METs) também foi computado a partir dos dados dos R24hs, quando 

também foi possível identificar os idosos que atingiram os 30 minutos de AF moderada 

(WHO, 2010). Número de 10000 passos diários foi usado como critério para realização 

de AF adequada. 

O cálculo do requerimento energético (RE), segundo recomendação da 

FAO/WHO/UNU (2004), também foi realizado. Utilizou-se as duas equações de TMB 

descritas anteriormente (Schofield, 1985; Anjos et al., 2014), e o NAF estabelecido para 

todos os idosos foi de 1,4 devido ao estilo de vida sedentário observado através dos 

recordatórios. Com o objetivo de facilitar a compreensão, as diferentes formas de 

obtenção do RE e do GETD foram nomeadas através das abreviaturas a seguir e que 

foram utilizadas ao longo de toda a dissertação. 

RESchof: Requerimento energético usando a equação de predição da TMB de Schofield 

(1985) x NAF de 1,4. 

REN: Requerimento energético usando a equação de predição da TMB de Anjos et 

al. (2014) x NAF de 1,4. 

GEACCe: Gasto energético total diário por acelerometria usando o METe para o tempo 

dormindo. 

GEACCN: Gasto energético total diário por acelerometria usando o METN para o tempo 

dormindo. 

GER24he: Gasto energético total diário por recordatório usando o METe. 

GER24hN: Gasto energético total diário por recordatório usando o METN. 

 

5.2.5 Balanço energético (BE) 

O BE foi calculado como a diferença entre a IE e o GETD (obtido por 

acelerometria e pelo R24h). Os dados de IE obtidos pelo RA24h também foram 

comparados com o RE calculado pela multiplicação da TMB estimada (equações de 

Schofield, 1985 e Anjos et al., 2014) pelo NAF como preconizado pela FAO 

(FAO/WHO/UNU, 2004). Para a acelerometria de 7 dias o RE foi utilizado no cálculo 

do BE como estimativa de IE. 

 

5.3 Análise estatística  
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A análise foi descritiva (média, desvio padrão da média, mediana, valores 

mínimos e máximos) para as variáveis contínuas. Para fins de análise, os indivíduos 

foram agrupados em quatro faixas de idade, entre 60 e 64,9 anos, 65 e 69,9 anos, 70 e 

74,9 anos e ≥ 75 anos. A relação entre as variáveis categóricas foram avaliadas através 

do teste Qui-quadrado. Comparações entre médias por sexo foram realizadas com testes 

t de Student não pareado para as variáveis com distribuição normal e testes de 

Wilcoxon para as outras. Os valores de TMB e de MET estimados pelas 2 equações 

foram comparados para toda a amostra e por sexo. Valor de α=0,05 foi usado para 

determinar as significâncias. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o 

programa SAS (Statistical Analysis Systems) release 9.2.  

 

6. Resultados 

 

6.1 Características gerais dos idosos 

A amostra foi constituída por 97 idosos, na sua maioria mulheres (n=79), com 

idade variando entre 60,1 e 84,3 anos. A faixa de idade entre 65 e 69,9 anos foi a que 

concentrou o maior percentual do total de idosos (34%) e também das mulheres 

(32,9%). Para os homens, a faixa com maior percentual foi entre 70 e 74,9 anos, 

nenhum homem apresentou idade ≥ 75 anos (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição (%) da idade (anos) segundo sexo na amostra de idosos (≥ 60 

anos) de Niterói, RJ. 

  Mulheres Homens Todos 

Idade (anos) n % n % n % 

60-64,9 21 26,6 3 16,7 24 24,7 

65-69,9 26 32,9 7 38,9 33 34,0 

70-74,9 16 20,2 8 44,4 24 24,7 

≥ 75 16 20,2 0 0,0 16 16,5 

 

Apenas 1 idoso não forneceu informações socioeconômicas. Todos os idosos 

relataram já ter frequentado escola, sendo que 6,2% possuíam o nível superior 

completo, 44,8% o nível médio completo, 24,0% o nível fundamental completo e 25% o 

nível fundamental incompleto. A média de anos completos estudados foi 9. Somente 14 

idosos referiram o fato de estar trabalhando no momento da pesquisa, sendo 3 homens e 

11 mulheres. Dentre as mulheres, as ocupações mais relatadas foram atividades voltadas 

a estética, como cabeleireira e esteticista e cuidador de idosos. Já os homens, citaram 
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consultoria empresarial, técnico em manutenção de equipamentos e caseiro como 

ocupações. O número de dias trabalhados por semana variou entre 1 e 7, com média de 

30,8 horas semanais. 

Dos 97 idosos, 94 responderam à pergunta síntese sobre a descrição das 

atividades habituais no último ano. A maior parte dos idosos, tanto homens (52,9%) 

quanto mulheres (46,7%), indicaram carregar pesos ou subir/descer escadas ou 

rampas/ladeiras com frequência. A descrição menos frequente, tanto em homens (7,6%) 

quanto em mulheres (14,3%), foi a de que não andou muito durante o dia. O restante, 

29,4% dos homens e 39% das mulheres, indicou que caminhava ou ficava de pé 

bastante durante o dia, mas não carregava ou levantava coisas com frequência. Esta 

autoavaliação indica que a maioria dos idosos se considerou relativamente ativo 

habitualmente no ano anterior à pesquisa. 

A caminhada foi a atividade mais realizada (45,7%), sendo mais prevalente nos 

homens (52,9%) do que nas mulheres (44,2%), seguida de ginástica (38,0%, sendo 

42,9% das mulheres e somente 17,6% dos homens). Hidroginástica foi relatada com a 

frequência de 25,5% (24,7% das mulheres e 35,3% dos homens) e outras atividades, 

como a dança de salão (21,3% no total, 23,4% das mulheres e 11,8% dos homens), 

também foram relatadas, mas com baixa frequência. 

 

6.2 Avaliação nutricional 

Não foi possível obter dados completos de todas as variáveis de interesse. Na 

Tabela 2 são apresentados os dados antropométricos e de composição corporal de todos 

idosos e segundo sexo. Exceto para a idade, massa corporal e METe, todos os valores 

foram diferentes entre sexos. Exceto para a TMB estimada pela equação de Schofield 

(1985) para os homens, as estimativas de MET e TMB foram diferentes entre as 

equações usadas, tanto para a amostra como um todo ou por sexo. 

O IMC médio das mulheres foi 27,6 kg.m-2 e o dos homens, 25,1 kg.m-2, 

portanto, ambos se apresentam acima da faixa de adequação (Tabela 2). Da amostra 

total, 66% (n=64) apresentaram excesso de MC (sobrepeso+obesidade), sendo 84,4% 

(n=54) mulheres e 15,6% (n=10) homens e apenas um idoso apresentou baixo peso 

(Tabela 3). Já de acordo com as faixas de IMC mais amplas, como sugerido pela OMS 

(WHO, 2016) para a apresentação dos resultados, pode-se observar que apenas as 

mulheres apresentaram obesidade grau II e III (Figura 2). 
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Tabela 2. Médias, medianas, desvio padrão (DP) e valores mínimos e máximos da idade e 

das variáveis antropométricas e de composição corporal na amostra de idosos (≥ 60 anos) 

de Niterói, RJ. 

Variáveis n Média DP Min Max 

Todos      

Idade (anos) 97 69,2 5,7 60,1 84,3 

Massa corporal (kg) 97 67,3 13,2 42,2 108,1 

Estatura (cm) 97 157,4 8,8 139,9 189,7 

Índice de massa corporal (kg.m-2) 97 27,1 4,8 15,4 42,3 

% de gordura corporal 94 40,3 7,6 12,8 56,2 

Massa de gordura (kg) 94 27,5 8,5 6,1 55,0 

Massa livre de gordura (kg) 94 39,9 7,7 25,9 67,6 

TMB usando equação de Schofield (1985)b 97 1291,9 146,2 1041,8 1853,7 

TMB usando equação de Anjos et al. (2014) 97 1136,5 171,2 782,8 1788,3 

  METe (usando 3,5 mL. kg-1. min-1)b 97 1,18 0,23 0,74 1,89 

  METN (usando Anjos et al., 2011) 97 0,89 0,12 0,68 1,31 

      Mulheres      

Idade (anos) 79 69,4 6,0 60,1 84,3 

Massa corporal (kg) 79 66,1 12,1 42,2 97,8 

Estatura (cm)a 79 154,7 6,0 139,9 172,8 

Índice de massa corporal (kg.m-2)a 79 27,6 4,8 19,1 42,3 

% de gordura corporala 77 42,6 5,6 28,6 56,2 

Massa de gordura (kg)a 77 28,6 8,0 13,8 55,0 

Massa livre de gordura (kg)a 77 37,5 5,0 25,9 51,5 

TMB usando equação de Schofield (1985)a,b 79 1258,7 110,1 1041,8 1546,7 

TMB usando equação de Anjos et al. (2014)a 79 1100,7 138,3 782,8 1512,4 

  METe (usando 3,5 mL. kg-1. min-1)b 79 1,16 0,21 0,74 1,71 

  METN (usando Anjos et al., 2011)a 79 0,87 0,10 0,68 1,11 

      Homens      

Idade (anos) 18 68,3 4,0 60,4 74,8 

Massa corporal (kg) 18 72,6 16,5 47,8 108,1 

Estatura (cm) 18 169,5 9,0 157,6 189,7 

Índice de massa corporal (kg.m-2) 18 25,1 4,1 15,4 31,6 

% de gordura corporal 17 29,7 6,6 12,8 40,0 

Massa de gordura (kg) 17 22,5 9,0 6,1 40,5 

Massa livre de gordura (kg) 17 50,6 8,8 38,7 67,6 

TMB usando equação de Schofield (1985) 18 1437,6 193,6 1147,5 1410,4 

TMB usando equação de Anjos et al. (2014) 18 1294,0 213,7 1007,2 1788,3 

METe (usando 3,5 mL. kg-1. min-1)b 18 1,27 0,29 0,84 1,89 

METN (usando Anjos et al., 2011) 18 0,99 0,15 0,79 1,31 

TMB = Taxa metabólica basal (kcal.dia-1) 

MET = Equivalente metabólico (kcal.min-1) 

aSignificativamente diferente entre homens e mulheres. 

bEstimativas de TMB e MET significativamente diferente entre equações. 
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Tabela 3. Distribuição (%) do estado nutricional pelo índice de massa corporal (IMC) 

segundo sexo na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

    Mulheres Homens Todos 

IMC (kg.m-2) Classificação n % n % n % 

< 18,5 Baixo peso 0 0,0 1 5,6 1 1,0 

18,5 - 24,9 Adequado 25 31,6 7 38,9 32 33,0 

25 - 29,9 Sobrepeso 30 38,0 7 38,9 37 38,1 

≥ 30 Obesidade 24 30,4 3 16,6 27 27,9 

 

 

Figura 2. Distribuição (%) do índice de massa corporal de de acordo com os pontos de 

corte propostos pela WHO (2016), segundo sexo na amostra de idosos (≥ 60 anos) de 

Niterói, RJ. 

 

6.3 Perfil da atividade física diária dos idosos 

 

 Acelerometria de 7 dias 

Os 88 idosos (72 mulheres e 16 homens) com dados de acelerometria deram, em 

média (DP), 6945,9 (6624,0) passos por dia. A recomendação de 10000 passos diários 

foi alcançada em 103 (17,5%) dos 587 dias avaliados, correspondendo a 44 idosos (37 

mulheres e 7 homens) que atingiram tal marca em pelo menos um dos dias. Os homens 

alcançaram o número de passos em 14,9% (16 dias) dos seus dias avaliados e as 

mulheres em 18,1% (87 dias), não havendo diferença estatística entre homens e 

mulheres (χ2=0,61; p=0,44). Nenhum idoso realizou esta recomendação em todos os 7 

dias de análise.  
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Do total de dias de acelerometria analisados, a recomendação de 30 minutos de 

atividade de intensidade moderada por dia foi atingida em 176 dias (30,0%), 

apresentando, neste caso, relação significativa com sexo (χ2= 5,35; p=0,02). Os homens 

realizaram o tempo recomendado em 39,3% (42 dias) e as mulheres em 27,9% (134 

dias) dos seus dias avaliados. Dos 88 idosos que utilizaram o acelerômetro, 59 (46 

mulheres e 13 homens) realizaram a recomendação em pelo menos um dos dias 

avaliados. Apenas um idoso alcançou a recomendação nos 7 dias. Porém, quando a 

análise foi feita para a recomendação semanal de 150 minutos, o número de idosos que 

alcançou a recomendação se reduziu para 32 (24 mulheres e 8 homens). A avaliação da 

recomendação de 30 minutos de AF moderada usando o VM fez com que os idosos 

alcançassem um número maior de dias (246 ou 41%) tanto em mulheres (192 ou 40%) 

quanto em homens (54 ou 50,6%). 

O tempo médio diário realizando atividade moderada e pesada de toda a amostra 

foi de 24,2 (26,8) minutos, o que representa 2,7% do tempo acordado dos idosos. 

Quando a análise é feita por sexo, pode-se verificar que as mulheres realizaram 

atividades, em média, em 22,8 (26,3) e os homens em 30,2 (28,2) minutos nesta 

intensidade. Portanto, em média, apenas os homens alcançaram os 30 minutos de 

atividade de intensidade moderada ou superior. Deve-se atentar, entretanto, que, como 

visto acima, somente em 39,2% dos dias os homens alcançaram a recomendação de 30 

minutos de atividade moderada/pesada o que indica que nos dias que eles alcançaram a 

recomendação, o tempo realizando atividades nesta intensidade ela era bem superior a 

30 minutos. 

O número médio de passos diários nos idosos que atingiram a recomendação de 

30 minutos de atividade moderada foi de 10763 (3412), sendo de 10863 (3353) nas 

mulheres e 10446 (3617) nos homens. Isso significa um ritmo de aproximadamente 12 

passos por minuto do tempo acordado dos idosos (Tabela 4). 

As duas recomendações (10000 passos e 30 minutos de atividade moderada) 

apresentaram relação estatística tanto para as mulheres (χ2= 152,23; p<0,0001) quanto 

para os homens (χ2= 23,43; p<0,0001). Dos 87 dias em que as mulheres realizaram 

10000 passos, em 71 deles (81,6%) elas também alcançaram 30 minutos de atividade 

moderada. Já para os homens, a concordância das 2 recomendações foi de 93,7% já que 

em apenas um dia os homens que atingiram a primeira não conseguiram realizar a 
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segunda recomendação. Esses percentuais usando o VM nas análises foram maiores, 

chegando a 91,9% em mulheres e 100% nos homens. 

 

Tabela 4. Média e desvio padrão (DP) do número e ritmo de passos (passos por minuto 

de tempo acordado) segundo a recomendação de 30 minutos de atividade moderada, por 

sexo, nos 587 dias de monitoração por acelerometria na amostra de idosos (≥ 60 anos) 

de Niterói, RJ. 

30 minutos de atividade  Passos diários  Passos diários / tempo acordado  

moderada n* Média DP Média DP 

Todos 

Sim 176 10763 3412 11,8 3,7 

Não 411 5311 2524 5,9 2,8 

 

Mulheres 

Sim 134 10863 3353 11,9 3,8 

Não 346 5374 2605 6,0 2,8 

 

Homens 

Sim 42 10446 3617 11,6 3,5 

Não 65 4975 2023 5,4 2,2 

*Número de dias avaliados por acelerometria. 

 

A distribuição do tempo nas diferentes intensidades é apresentada na Figura 3 e 

o tempo médio e IC nas diferentes faixas de contagem por minuto (CPM) do 

acelerômetro, nas figuras 4, 5 e 6. A relação inversa entre tempo e a intensidade, em 

CPM, foi semelhante tanto para a amostra total (Figura 4) quanto para as mulheres 

(Figura 5) e homens (Figura 6) quando analisados separadamente. Os idosos passaram, 

em média, 600,2 (114,6) minutos em atividades sedentárias (CPM < 100), tempo igual a 

596,2 (114,2) minutos nas idosas e 617,9 (115,3) minutos nos idosos o que representa 

entre 66 e 68% do tempo acordado. 
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Figura 3. Distribuição (%) do tempo de realização de atividades por intensidade de 

acordo com os pontos de corte para o eixo vertical (Freedson et al., 1998), segundo sexo 

na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

 

 Recordatório de atividades de 24h (R24h) 

Do total de dias nos quais o R24h foi realizado (n=289), segundo os valores de 

METs estabelecidos para as atividades dos recordatórios, em 92 dias (31,8%) os idosos 

alcançaram a recomendação de pelo menos 30 minutos de atividade moderada, 

apresentando associação estatística com o sexo (χ2= 14,64; p=0,0001). Do total de 92 

dias, em 63 a recomendação foi alcançada por mulheres e 29 por homens, 

representando, respectivamente, 26,8% e 53,7% do total de dias avaliados. Em média, 

as mulheres realizaram 26,5 (51,0) minutos de atividade moderada e os homens, 67,6 

(98,5) minutos. Segundo este critério, nenhum idoso realizou atividade pesada (≥ 6 

METs) (Figura 7). 
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Figura 4. Média e intervalo de confiança do tempo (minutos) de realização das atividades por faixas de contagem de movimento por minuto nos 

587 dias de avaliação por acelerometria na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 
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Figura 5. Média e intervalo de confiança do tempo (minutos) de realização das atividades por faixas de contagem de movimento por minuto nos 

480 dias de avaliação por acelerometria na amostra de mulheres idosas (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 
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Figura 6. Média e intervalo de confiança do tempo (minutos) de realização das atividades por faixas de contagem de movimento por minuto nos 

107 dias de avaliação por acelerometria na amostra de homens idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 
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Figura 7. Distribuição do tempo diário médio acordado (min) por intensidade de AF, 

segundo sexo, nos 3 dias de recordatório de 24h na amostra de idosos (≥ 60 anos) de 

Niterói, RJ. 

 

Os dias em que os 30 minutos de atividade moderada foram atingidos 

representam um número de 50 idosos que alcançaram a recomendação em pelo menos 

um dos dias de recordatório. Somente 11 indivíduos realizaram os 30 minutos de 

atividade moderada nos 3 dias de recordatório analisados.  

 

 Acelerometria nos 3 dias de R24h 

A partir dos dados de acelerometria referentes aos dias em que os R24hs foram 

aplicados, obteve-se a média (DP) de 6710 (3642) passos por dia, sendo 6665 (3638) e 

6915 (3693) passos por dia para mulheres e homens, respectivamente. Em termos de 

ritmo de passadas, os valores são 7,5 (4,1), 7,4 (4,1) e 7,8 (4,1) passos por minuto 

acordado para todos os idosos, as mulheres e os homens, respectivamente. Portanto, em 

média, os idosos não atingiram a recomendação, assim como na análise dos 7 dias 

avaliados de acelerometria. Dos 244 dias válidos de dados de acelerometria, os 10000 

passos foram alcançados em 42, nos quais 35 foram atingidos por mulheres e 7 por 

homens, não apresentando relação significativa entre esta recomendação e o sexo (χ2= 

0,06; p=0,80). 

Dos 88 idosos que possuíam dados válidos de acelerometria, 30 alcançaram os 

10000 passos diários, sendo 25 mulheres (34,7%) e 5 homens (31,2%). Nenhum idoso 
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conseguiu atingir a recomendação nos 3 dias avaliados, 22 atingiram em apenas 1 dia e 

8 em 2 dias. 

Com base nos pontos de corte de Freedson et al. (1998), os idosos realizaram, 

em média, 23,4 minutos de atividades de intensidade moderada e pesada (Figura 8), 

semelhante ao encontrado na análise de 7 dias de acelerometria. Esta recomendação foi 

alcançada em apenas 67 dos 244 dias, não apresentado associação significativa entre 

homens e mulheres (χ2=2,14; p=0,14). 

As duas recomendações (realizar 30 minutos de atividade moderada e 10000 

passos) apresentaram associação estatística para ambos os sexos. Entretanto, o 

percentual de dias nos quais os idosos realizaram 10000 passos juntamente com os 30 

minutos de atividade moderada foi praticamente igual em homens (13,6%) e mulheres 

(14,0%). (Tabela 5). Em média, aqueles que atingiram a recomendação de atividade 

moderada, realizaram 10622 (2285) passos por dia, com o ritmo de aproximadamente 

12 passos por minuto do tempo acordado (Tabela 6). 

 

 

Figura 8. Distribuição do tempo diário médio acordado (min) por intensidade de AF de 

acordo com os pontos de corte para o eixo vertical (Freedson et al., 1998), segundo 

sexo, nos 3 dias acelerometria na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

 

 



46 

 

Tabela 5. Distribuição (%) de dias nos quais 10000 passos foram dados segundo a 

recomendação de 30 minutos de atividade moderada, por sexo, nos 244 dias de 

monitoração por acelerometria na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

   Passos diários   

  Mulheres   Homens   

30 minutos 

de 

atividade 

moderada < 10000 ≥ 10000 

 

 

χ2 

 

 

p-valor 

< 10000 ≥ 10000 

 

 

χ2 

 

 

p-valor 

Sim 11,5 14,0   22,7 13,6   

Não 71,0 3,5 66,3 < 0,0001 61,4 2,3 8,8 0,003 

 

Tabela 6. Média e desvio padrão (DP) do número e ritmo de passos (passos por minuto 

de tempo acordado) segundo a recomendação de 30 minutos de atividade moderada, por 

sexo, nos 244 dias de monitoração por acelerometria na amostra de idosos (≥ 60 anos) 

de Niterói, RJ. 

30 minutos de atividade  Passos diários  Passos diários / tempo acordado  

moderada n* Média DP Média DP 

Todos 

Sim 67 10622 2285 11,8 3,5 

Não 177 5229 2676 5,9 3,0 

 

Mulheres 

Sim 51 10768 2785 11,9 3,5 

Não 149 5260 2719 5,9 3,0 

 

Homens 

Sim 16 10157 3237 11,4 3,4 

Não 28 5062 2471 5,7 2,9 

*Número de dias avaliados por acelerometria. 

 

Quanto às atividades diárias, os indivíduos dormiram nos dias avaliados por 

R24h, em média, aproximadamente 8 horas, 479,3 (95,9) minutos. As mulheres 

dormiram 472,3 (97,8) minutos e os homens 509,8 (81,3) minutos. Nos dias de 

avaliação por acelerometria o tempo dormindo foi maior, alcançando 541,1 (101,8) 

minutos para os idosos como um todo e 539,8 (103,4) e 547,1 (94,9) minutos para as 

mulheres e homens, respectivamente.  

 

 



47 

 

6.4 Ingestão energética (IE) 

A média da IE da amostra total de idosos foi de 1581,3 (714,0) kcal.dia-1. O 

valor encontrado para os homens foi superior ao das mulheres, sendo, respectivamente, 

2076,5 (818,0) e 1467,6 (637,4) kcal.dia-1. Na avaliação da qualidade dos dados de IE 

(IE.TMB-1) os valores médios encontrados foram de 1,4 (0,6) quando utilizou-se a TMB 

estimada pela equação de Anjos et al. (2014) e 1,2 (0,6) pela equação de Schofield 

(1985). Portanto, a média esteve abaixo do ponto de corte de Goldberg (1991) somente 

no segundo caso. Utilizando-se qualquer das duas equações, pelo menos metade dos 

dias de IE avaliados foram classificados como sub-relatos, com o percentual para os 

homens inferior ao das mulheres (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Distribuição (%) da amostra abaixo da relação ingestão energética/taxa 

metabólica basal (TMB) usando o ponto de corte de Goldberg (1991) e as equações de 

predição de predição da TMB, segundo sexo na amostra de idosos (≥ 60 anos) de 

Niterói, RJ. 

 

6.5 Gasto energético e balanço energético 

 

 Acelerometria de 7 dias 

Para as análises de GETD realizadas a partir dos dados obtidos por 

acelerometria, serão apresentados os resultados oriundos do eixo vertical pelo simples 

motivo de facilitar as comparações com outros estudos, pois estes foram muito 
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semelhantes aos de três eixos. Os resultados das análises com este último estão 

detalhados no apêndice.  

Os valores de RE, GETD e BE de todos os idosos que realizaram a avaliação 

com o acelerômetro em pelo menos 5 dos 7 dias propostos são apresentados na Tabela 

7, e segundo sexo nas Tabelas 8 e 9. O maior valor de GETD foi encontrado quando o 

METe foi utilizado para o tempo dormindo, e consequentemente, o resultado de BE 

calculado com este valor de GETD foi o menor. O BE médio calculado com as 2 

equações de predição de TMB apresentaram resultados positivos. Os valores de RE, 

GETD e BE encontrados para os homens foram superiores aos das mulheres. (Tabelas 8 

e 9). O menor BE foi encontrado ao se utilizar o valor de RE calculado com a equação 

de TMB de Anjos et al. (2014) e o NAF de 1,4. 

As figuras 10 e 11 mostram o BE individual nos 587 dias. Pode-se observar que 

uma pequena parcela da amostra apresentou BE negativo quando foram utilizados o 

REN e o GEACCN, assim como neste caso, de BE negativo, os valores encontrados foram 

bem menores aos observados com o RESchof e GEACCe, que chegou a apresentar valores 

abaixo de -600 kcal.dia-1. 

O BE obtido através da diferença entre o RESchof e o GEACCe apresentou relação 

inversa com o EN a partir das faixas de IMC acima de 25kg.m-2 (Figura 12, linha 

contínua). Essa tendência não foi observada para o BE calculado com o REN e o 

GEACCN METN para o cálculo do GE (Figura 12, linha pontilhada). O padrão é o mesmo 

para mulheres (Figura 12A) ou homens (Figura 12B). Fica evidente que o uso do 

método sugerido pela FAO/WHO/UNU (2004), TMB x NAF, faz com o valor do RE 

fique muito alto e, por consequência, o BE fica cada vez mais negativo com o aumento 

da MC. 
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Tabela 7. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise do gasto energético total diário (GETD) dos 587 dias de monitoração por acelerometria através 

dos valores do eixo vertical e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de idosos (≥ 60 anos) 

de Niterói, RJ. 

 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   RESchof 1797,8 196,3 1781,9-1813,7 1757,3 1458,5 2595,1 

   REN 1584,1 231,0 1565,4-1602,9 1548,0 1095,9 2503,6 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1): 

   Usando o METe para o tempo dormindo 1731,5 348,7 1703,2-1759,7 1695,4 1047,7 3245,2 

   Usando o METN para o tempo dormindo 1356,3 223,7 1338,2-1374,5 1340,4 973,6 2483,3 

       

Balanço energético (kcal.dia-1): 

   RESchof - GETD usando METe 66,4 179,2 51,9-80,9 86,3 -650,0 410,8 

   REN - GETD usando METN 227,8 119,8 218,1-237,5 238,1 -216,9 565,3 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 8. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise do gasto energético total diário (GETD) dos 480 dias de monitoração por acelerometria através 

dos valores do eixo vertical e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de mulheres idosas (≥ 

60 anos) de Niterói, RJ. 

 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   RESchof 1752,5 146,2 1739,4-1765,6 1729,3 1458,5 2117,1 

   REN 1537,1 189,5 1520,1-1554,1 1512,1 1095,9 2117,4 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1): 

   Usando o METe para o tempo dormindo 1690,0 304,9 1662,7-1717,4 1672,5 1047,7 2681,8 

   Usando o METN para o tempo dormindo 1313,2 178,2 1297,2-1329,2 1302,3 973,6 1981,8 

       

Balanço energético (kcal.dia-1): 

   RESchof - GETD usando METe 62,5 167,4 47,5-77,5 74,9 -579,9 410,8 

   REN - GETD usando METN 223,9 112,0 213,8-233,9 232,2 -182,7 561,1 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 9. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise do gasto energético total diário (GETD) dos 107 dias de monitoração por acelerometria através 

dos valores do eixo vertical e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de homens idosos (≥ 60 

anos) de Niterói, RJ. 

 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   RESchof 2001,2 255,6 1952,2-2050,2 1973,7 1606,5 2595,1 

   REN 1795,3 278,6 1741,9-1848,7 1711,5 1410,0 2503,6 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1): 

   Usando o METe para o tempo dormindo 1917,4 457,8 1829,6-2005,1 1841,6 1211,7 3245,2 

   Usando o METN para o tempo dormindo 1549,7 295,1 1493,1-1606,2 1479,3 1134,1 2483,3 

       

Balanço energético (kcal.dia-1): 

   RESchof - GETD usando METe 83,9 224,9 40,8-127,0 140,6 -650,0 402,0 

   REN - GETD usando METN 245,6 149,0 217,0-274,2 263,8 -216,9 565,3 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Figura 10. Balanço energético (kcal.dia-1) individual dos idosos nos 587 dias obtido através da diferença entre o requerimento energético 

(estimado usando a taxa metabólica basal usando a equação de Schofield (1985) x 1,4) e o gasto energético por acelerometria usando o METe 

para o tempo dormindo na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ.  
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Figura 11. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 587 dias obtido através da diferença entre o requerimento energético (calculado pela 

taxa metabólica basal usando a equação de Anjos et al. (2014) x 1,4) e o gasto energético por acelerometria usando o METN para o tempo 

dormindo na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 
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Figura 12. Média e intervalo de confiança de 95% do balanço energético (kcal.dia-1) 

obtido através da diferença entre o requerimento energético (calculado pela taxa 

metabólica basal usando a equação de Schofield (1985), linha contínua, ou a de Anjos et 

al. (2014) x 1,4, linha pontilhada) e o gasto energético total diário por acelerometria 

usando o METe para o tempo dormindo nos 587 dias de avaliação, segundo o índice de 

massa corporal na amostra total (A), nas mulheres (B) e nos homens (C) idosos (≥ 60 

anos) de Niterói, RJ. 
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 Recordatório de atividades de 24h (R24h) 

Dentre os métodos de predição do GETD que não levam em conta qualquer 

medida objetiva das atividades do indivíduo, mas sim equações ou valores de METs já 

descritos na literatura, aquele que apresentou maior valor foi o oriundo do R24h usando o 

valor de 3,5 mL de O2.kg-1.min-1 como MET. O menor valor foi observado para o método 

recomendado pela FAO/WHO/UNU (2004), quando o REN foi utilizado. Todas as formas 

de cálculo de BE propostas para os dados obtidos por R24h apresentaram resultados 

negativos, sendo o mais próximo do equilíbrio (BE=0), aquele que utilizou o REN (Tabela 

10). Esta tendência foi também observada para as mulheres (Tabela 11), porém nos 

homens o BE foi negativo apenas quando utilizou-se as atividades do R24h para cálculo 

do GE (Tabela 12). 

As figuras 13 a 16 possibilitam a observação do BE em cada um dos 289 dias 

avaliados, nos quais a maior proporção de indivíduos com BE negativo pode ser vista a 

partir dos valores obtidos através GER24he, sendo que o método fatorial que se baseou no 

METe também foi o que apresentou maiores valores extremos de BE negativo, inferiores a 

-3000 kcal.dia-1 (Figura 13). A menor concentração de indivíduos com BE negativo pôde 

ser vista quando utilizou-se o REN (Figura 16). 
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Tabela 10. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) e do gasto energético total diário (GETD) dos 289 dias de 

recordatórios de 24 horas e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de idosos (≥ 60 anos) de 

Niterói, RJ. 
  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 1581,3 714,0 1498,7 ; 1664,0 1454,0 240,2 4247,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) pelo método fatorial (kcal.dia-1): 

   Usando METe 2479,3 485,0 2423,1 ; 2535,4 2444,5 1436,6 4036,7 

   Usando METN 1879,7 291,2 1846,0 ; 1913,5 1841,9 1279,0 2917,0 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   RESchof 1809,3 204,5 1785,6 ; 1832,9 1767,4 1458,5 2595,1 

   REN 1592,0 239,5 1564,2 ; 1619,7 1548,0 1095,9 2503,6 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1): 

   IE - GETD usando METe -897,9 799,7 -990,5 ; -805,4 -941,2 -3401,0 2071,7 

   IE - GETD usando METN -298,4 699,6 -379,4 ; -217,4 -393,8 -2170,3 2361,8 

   IE - RESchof -227,9 713,3 -310,5 ; -145,4 -350,6 -1657,0 2641,4 

   IE - REN -10,6 711,0 -92,9 ; 71,7 -137,4 -1584,6 2686,7 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 11. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (BE) (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) e do gasto energético total diário (GETD) dos 235 dias de 

recordatórios de 24 horas e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de mulheres idosas (≥ 60 

anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 1467,6 637,4 1385,6 ; 1549,5 1387,8 240,2 4031,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) pelo método fatorial (kcal.dia-1): 

   Usando METe 2428,6 441,8 2371,9 ; 2485,4 2409,9 1436,6 4007,1 

   Usando METN 1826,5 240,4 1795,6 ; 1857,4 1818,3 1279,0 2776,4 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 1762,5 154,1 1742,7 ; 1782,3 1730,6 1458,5 2165,4 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1541,5 193,4 1516,6 ; 1566,4 1512,1 1095,9 2117,4 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1): 

   IE - GETD usando METe -961,1 765,7 -1059,5 ; -862,7 -1044,3 -3401,0 1922,1 

   IE - GETD usando METN -358,9 670,3 -445,1 ; -272,8 -457,2 -2170,3 2327,3 

   IE - RESchof -295,0 657,2 -379,4 ; -210,5 -375,7 -1657,0 2382,7 

   IE - REN -73,9 658,5 -158,6 ; 10,7 -158,9 -1584,6 2563,0 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 12. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (BE) (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) e do gasto energético total diário (GETD) dos 54 dias de 

recordatórios de 24 horas e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de homens idosos (≥ 60 

anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 2076,5 818,0 1853,2 ; 2299,8 2112,6 916,9 4247,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) pelo método fatorial (kcal.dia-1): 

   Usando METe 2699,7 596,3 2536,9 ; 2862,4 2609,4 1628,8 4036,7 

   Usando METN 2111,5 371,8 2010,0 ; 2213,0 2074,6 1381,5 2917,0 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 2012,6 265,9 1940,1 ; 2085,2 1974,6 1606,5 2595,1 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1811,6 293,5 1731,5 ; 1891,7 1732,1 1410,0 2503,6 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1): 

   IE - GETD usando METe -623,2 890,1 -866,1 ; -380,3 -677,1 -2573,6 2071,7 

   IE - GETD usando METN -35,0 767,6 -244,6 ; 174,5 -119,4 -1424,2 2361,8 

   IE - RESchof 63,8 866,6 -172,7 ; 300,4 -118,7 -1504,6 2641,4 

   IE - REN 264,9 858,7 30,5 ; 499,3 139,3 -1337,7 2686,7 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Figura 13. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 289 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética e o gasto energético 

total diário calculado pelo método fatorial usando o METe para os dados dos recordatórios de atividades de 24h na amostra de idosos (≥ 60 anos) 

de Niterói, RJ.  
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Figura 14. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 289 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética e o gasto energético 

total diário calculado pelo método fatorial usando o METN para os dados dos recordatórios de atividades de 24h na amostra de idosos (≥ 60 anos) 

de Niterói, RJ.  
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Figura 15. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 289 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética oriunda dos dados dos 

recordatórios alimentares de 24h e o requerimento energético calculado pela taxa metabólica basal usando a equação de Schofield (1985) x 1,4 na 

amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ.  
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Figura 16. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 289 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética oriunda dos dados dos 

recordatórios alimentares de 24h e o requerimento energético calculado pela taxa metabólica basal usando a equação de Anjos et al. (2014) x 1,4 

na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ.  
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 Acelerometria de 3 dias 

Conforme também foi observado nas análises de 7 dias, o maior valor de GETD 

foi encontrado para o METe a partir dos acelerômetros (Tabelas 13 a 15). Para a amostra 

total, o BE esteve positivo apenas quando utilizou-se o REN e o GEACCN (Tabela 13). 

Para os homens o BE foi positivo em todas as formas de cálculo utilizadas (Tabela 15). 

As figuras 17 a 20 mostram os valores diários (n=244) de BE obtidos pelos vários 

métodos, a partir dos quais foi possível observar menor proporção de indivíduos com 

BE negativo quando utilizou-se GEACCN (Figura 18). 
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Tabela 13. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (BE) (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) dos recordatórios de 24 horas e do gasto energético total diário 

(GETD) dos 244 dias por acelerometria através dos valores do eixo vertical e do requerimento energético (RE) calculado segundo a 

FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 1589,6 723,0 1498,5 ; 1680,8 1452,4 240,2 4247,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1): 

   Usando METe 1728,2 351,3 1683,9 ; 1772,5 1689,4 1050,8 3254,8 

   Usando METN 1352,1 223,4 1324,0 ; 1380,3 1330,4 976,6 2497,1 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 1796,2 200,2 1770,9 ; 1821,4 1757,3 1458,5 2595,1 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1581,7 235,2 1552,1 ; 1611,4 1547,7 1095,9 2503,6 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1): 

   IE - GETD usando METe -138,5 780 -236,9 ;  -40,2 -242,7 -1796,8 2922,4 

   IE - GETD usando METN 237,5 723,8 146,2 ; 328,8 127,6 -1110,6 2987,7 

   IE - RESchof -206,5 724,9 -297,9 ; -115,1 -346,6 -1657,0 2641,4 

   IE - REN 7,9 726,0 -83,6 ; 99,5 -126,8 -1584,6 2686,7 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 14. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (BE) (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) dos recordatórios de 24 horas e do gasto energético total diário 

(GETD) dos 200 dias por acelerometria através dos valores do eixo vertical e do requerimento energético (RE) calculado segundo a 

FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de mulheres idosas (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 1477,0 638,7 1387,9 ; 1566,1 1382,6 240,2 4031,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1): 

   Usando METe 1684,2 305,6 1641,6 ; 1726,8 1646,5 1050,8 2496,5 

   Usando METN 1307,5 176,5 1282,9 ; 1332,1 1284,2 976,6 1964,6 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 1750,0 145,9 1729,6 ; 1770,3 1729,3 1458,5 2117,1 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1533,3 188,9 1507,0 ; 1559,7 1508,0 1095,9 2117,4 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1): 

   IE - GETD usando METe -207,2 714,8 -306,9 ; -107,5 -282,4 -1796,8 2544,7 

   IE - GETD usando METN 169,5 669,0 76,2 ; 262,8 92,9 -1110,6 2803,2 

   IE - RESchof -273,0 656,0 -364,4 ; -181,5 -373,6 -1657,0 2382,7 

   IE - REN -56,3 660,6 -148,5 ; 35,8 -158,5 -1584,6 2563,0 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 15. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (BE) (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) dos recordatórios de 24 horas e do gasto energético total diário 

(GETD) dos 44 dias por acelerometria através dos valores do eixo vertical e do requerimento energético (RE) calculado segundo a 

FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de homens idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 2101,7 859,3 1840,4 ; 2363,0 2112,6 916,9 4247,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1): 

   Usando METe 1928,1 464,2 1787,0 ; 2069,2 1817,0 1230,4 3254,8 

   Usando METN 1581,3 295,5 1465,5 ; 1644,3 1469,9 1146,8 2440,5 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1): 

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 2006,3 269,9 1924,3 ; 2088,4 1973,7 1606,5 2595,1 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1801,7 295,3 1711,9 ; 1891,5 1711,5 1410,0 2503,6 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1): 

   IE - GETD usando METe 173,6 975,9 -123,1 ; 470,3 -69,6 -1553,4 2922,4 

   IE - GETD usando METN 546,8 877,4 280,0 ; 813,6 313,6 -879,8 2987,7 

   IE - RESchof 95,4 929,6 -187,2 ; 378,0 -118,7 -1504,6 2641,4 

   IE - REN 300,0 923,2 19,4 ; 580,7 139,3 -1337,7 2686,7 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 



67 

 

 

Figura 17. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 244 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética oriunda dos dados dos 

recordatórios alimentares de 24h e o gasto energético total diário por acelerometria usando o METe na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, 

RJ. 
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Figura 18. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 244 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética oriunda dos dados dos 

recordatórios alimentares de 24h e o gasto energético total diário por acelerometria usando o METN na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, 

RJ. 
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Figura 19. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 244 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética oriunda dos dados dos 

recordatórios alimentares de 24h e o requerimento energético calculado pela taxa metabólica basal usando a equação de Schofield (1985) x 1,4 na 

amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 
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Figura 20. Balanço energético (kcal.dia-1) dos idosos nos 244 dias obtido através da diferença entre a ingestão energética oriunda dos dados dos 

recordatórios alimentares de 24h e o requerimento energético calculado pela taxa metabólica basal usando a equação de Anjos et al. (2014) x 1,4 

na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 
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7. Discussão 

As evidências epidemiológicas atuais apontam para um acréscimo contínuo do 

quadro de excesso de MC da população idosa brasileira. Os dados mais recentes do 

Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (Vigitel) mostram que 77,6% da população com idade ≥ 65 anos 

apresenta o estado nutricional acima da faixa de adequação (MS, 2014). A evolução 

desde o primeiro inquérito, em 2006, indica aumento de 23% do excesso de MC no 

período. Os achados na presente amostra se mostraram inferiores, porém ainda 

considerados preocupantes, pois 66,0% dos idosos avaliados apresentaram sobrepeso ou 

obesidade. Nesta faixa etária, o excesso de MC está intimamente associado à presença 

de comorbidades, como diabetes, hipertensão, níveis elevados de triglicerídeos e 

tolerância a glicose reduzida, que poderiam ser evitadas pela adequação da MC (Lopes 

et al., 2011). Como consequência deste quadro, ao longo dos últimos anos, vem sendo 

crescente o enfoque em políticas e programas voltados ao incentivo à prática alimentar 

saudável e a realização regular de AF. Jefferis et al. (2014) mostraram, em idosos de 25 

cidades do Reino Unido, que aqueles que atingiam 150 minutos de atividade moderada 

a pesada tinham menos condições crônicas de saúde, menos depressão e limitações de 

mobilidade menos graves. Além disso, na coorte populacional de idosos brasileiros 

residentes da cidade de Bambuí, MG, a prática de AF mostrou-se um fator protetor para 

a mortalidade, estando intimamente relacionada ao GE. Quanto maior o GE, maior foi a 

taxa de sobrevivência durante os onze anos de estudo (Ramalho et al., 2015). 

Baseado nessas documentações, projetos que disponibilizam atividades para 

idosos estão se tornando cada vez mais frequentes nos municípios brasileiros, como 

aqueles nos quais muitos dos idosos do presente estudo foram recrutados no município 

de Niterói. Entretanto, os resultados desta pesquisa sugerem que as atividades realizadas 

diariamente pelos idosos não foram suficientes para que eles alcançassem a 

recomendação de 150 minutos semanais de atividade moderada a pesada, que foi 

atingida somente por aproximadamente 1/3 da amostra, e a recomendação de 10000 

passos, alcançada em apenas aproximadamente 1/6 dos dias monitorados. Entretanto, a 

grande maioria se autoavaliou como sendo ativos. Portanto, esses resultados indicam a 

necessidade de adequações nos projetos de AF oferecidos aos idosos, principalmente no 

que se refere à intensidade das atividades realizadas e a frequência de participação, de 

forma a aumentar os benefícios à saúde de seus participantes. Para tanto, é necessário 
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que se monitore as atividades dos participantes destes projetos de forma objetiva, como 

acelerometria, por exemplo. A pura participação nestes programas pode fazer com que 

os idosos achem que são ativos o suficiente para se beneficiarem da resposta positiva da 

prática regular da AF na saúde e prevenção de doenças, o que na presente amostra, não 

parece ser o caso.  

O estudo realizado por Ortlieb et al. (2014) em 168 idosos da Alemanha mostrou 

resultado semelhante quanto ao alcance da recomendação de 150 minutos, apenas 

35,7% da sua amostra conseguiu alcançá-la. Por outro lado, o fato de não alcançar a 

recomendação de tempo de atividade moderada/pesada além de estar relacionado ao 

sedentarismo, muito prevalente nessa população, também pode estar associado à 

possível inadequação dos pontos de corte para a classificação das atividades, segundo a 

intensidade, que deveriam ser específicos para idosos. O estudo realizado por Copeland 

& Esliger (2009) em idosos canadenses sugere, por exemplo, que o ponto de corte 

adequado para atividade moderada deveria ser de CPM ≥ 1041. Portanto, os pontos de 

corte sugeridos por Freedson et al. (1998), largamente usados na literatura e empregados 

no presente estudo, podem ter subestimado as atividades de maior intensidade em 

idosos. Van Holle et al. (2015) compararam, em uma amostra de 434 idosos belgos, o 

percentual que atingiu a recomendação de 150 minutos segundo os pontos de corte de 

Freedson et al. (1998) e Copeland & Esliger (2009) e evidenciaram que o segundo 

critério identificou um percentual superior ao primeiro em cerca de 2,6 vezes, 

correspondendo a 27,4 e 71,2% da amostra, respectivamente, no percentual de idosos 

que alcançaram a recomendação. Este mesmo fato pode ter acarretado o baixo 

percentual (30,0%) de dias nos quais 30 minutos de atividade moderada a pesada foram 

alcançados na presente amostra de idosos. Assim, é importante que mais estudos sobre o 

custo energético e a intensidade das atividades sejam realizados em associação com a 

acelerometria em idosos brasileiros para que pontos de corte sejam desenvolvidos neste 

segmento específico da população. 

O número médio de passos necessários para a presente amostra de idosos de 

Niterói atingir os 30 minutos de atividade moderada a pesada se mostrou superior ao 

sugerido por Tudor-Locke et al. (2011). Segundo estes autores, seriam necessários 8000 

passos para que idosos pudessem alcançar pelo menos 30 minutos de atividade 

moderada. A presente amostra de idosos de Niterói necessitou mais de 10000 passos 

diários para alcançar os 30 minutos. A amostra total apresentou número médio de 
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passos semelhante ao encontrado em outro estudo realizado em idosos brasileiros de 

Minas Gerais (Bastone et al., 2014). Além disso, de acordo com o ritmo de passadas, 

seriam necessários pelo menos 12 passos por minuto para alcançar os 30 minutos de 

atividade moderada, considerando que os idosos estivessem em atividade durante todo o 

tempo acordado. Portanto, o tempo em que estes permanecessem em atividades, como 

sentar e deitar, deveria ser compensado com o aumento de passos durante as atividades, 

de forma que, em média, os 12 passos por minuto fossem atingidos durante o tempo 

total que eles permanecem acordados. 

A tendência de redução da duração das atividades segundo o aumento de 

contagens por minutos foi semelhante a encontrada no estudo populacional de idosos da 

Inglaterra, assim como, o percentual do tempo (64,5%) no qual os idosos permaneceram 

em atividades sedentárias (Berkemeyer et al., 2016). Os idosos passam grande parte do 

seu dia em atividades sedentárias, como assistir televisão, e, atualmente, com a maior 

disponibilidade de aparelhos eletrônicos com acesso a internet, o tempo gasto com esta 

atividade vem sendo crescente (Hamer & Stamatakis, 2013). Aproximadamente 30% 

dos indivíduos brasileiros com mais de 65 anos avaliados no Vigitel (MS, 2014) 

passavam mais de três horas por dia assistindo televisão. O presente estudo identificou 

que seria melhor avaliar os dados de acelerometria usando os 3 eixos (VM) já que em 

situações de alto sedentarismo, possivelmente ficando muito tempo sentado, haverá 

movimento nos 2 outros eixos (ântero-posterior e diagonal) sem necessariamente no 

eixo vertical. 

Alguns estudos vêm realizando comparações entre os resultados de padrão de 

AF de idosos obtidos através de questionários, ou seja, de forma auto-relatada pelos 

indivíduos, e por métodos objetivos, como a acelerometria. De maneira geral, a 

utilização de instrumentos nos quais as atividades são relatadas tende a subestimar as 

atividades sedentárias e a superestimar aquelas com maior intensidade (Jefferis et al., 

2016; Van Holle et al., 2015). No presente estudo, o tempo médio diário em que os 

idosos realizaram atividade moderada, segundo os dados dos recordatórios e dos 

acelerômetros foi maior no primeiro método, particularmente para os homens. Tal fato 

pode estar associado às dificuldades inerentes à aplicação de inquéritos em idosos, 

conforme discutido amplamente na literatura (Serván et al., 2015; Volkert & Schrader, 

2013), ou o compêndio de AF pode ser inadequado para idosos. Knaggs et al. (2011) 

compararam os valores dos códigos de METs publicados no compêndio e os obtidos por 
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calorimetria indireta em 17 atividades diárias realizadas por 45 idosos. Em 10 das 17 

atividades, os valores medidos das atividades em múltiplos de METs foram 

significativamente inferiores, indicando a superestimativa dos valores do compêndio 

para esses idosos. Portanto, este fato pode acarretar na classificação errônea das 

atividades segundo a intensidade. Segundo este estudo, a atividade de jardinagem, por 

exemplo, que possui o coeficiente de MET de 4,0 no compêndio, o que a classificaria 

como atividade moderada, apresentou coeficiente de MET medido de 2,53 passando a 

ser classificada como atividade leve. Dessa forma a utilização do compêndio irá 

superestimar o tempo na atividade de intensidade moderada e o valor do GE para esta 

atividade o que reforça a necessidade de mais estudos que meçam o custo energético de 

atividades em idosos. 

Poucos estudos utilizam a acelerometria na avaliação do GETD de idosos. Em 

geral, o método é usado para a análise do GE de determinadas atividades e apenas para 

a definição da intensidade das atividades realizadas, fator que dificultou a comparação 

dos resultados de GETD desta pesquisa. O estudo mais recente encontrado na literatura 

comparou o GETD de 29 idosos americanos com idades entre 60 e 80 anos, obtido 

através de três métodos diferentes, ADM, acelerometria e registro de atividades diárias 

(Calabro et al., 2015). Os dois últimos apresentaram estimativas razoavelmente válidas 

quando comparados ao padrão ouro da ADM. Os valores de GETD descritos se 

apresentaram muito superiores aos observados nos idosos de Niterói, RJ, diferença que 

talvez possa ser explicada pela utilização de modelos distintos de acelerômetros, assim 

como a forma diferente de obtenção do GETD. O modelo de acelerômetro da pesquisa 

de Calabro et al. (2015) leva em conta não só os valores de CPM, como o utilizado 

neste estudo, mas também a temperatura corporal e a troca de calor. Além disso, este 

tipo de aparelho já disponibiliza as informações de GETD em kcal, através da 

estimativa por equações pré determinadas pelo fabricante. Choquette et al. (2009) 

também avaliaram o GETD por acelerometria em 17 idosos canadenses e os valores 

médios encontrados foram 1629,4 kcal.dia-1 para as mulheres e 2187,7 kcal.dia-1 para os 

homens. Esses resultados se assemelham aos valores obtidos na presente amostra de 

idosas quando o METe foi utilizado para o tempo dormindo. Entretanto, Choquette et al. 

(2009) não descrevem como o GE dormindo foi estimado. É bem possível, entretanto, 

que se tenha usado o valor do MET estimado (3,5 mL O2.kg-1.min-1) para o período 

dormindo naquele estudo. 
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Todos os valores de GETD estimados utilizando o valor do V O2 (MET), 

convencionalmente utilizado de 3,5 mL de O2.kg-1.min-1 foram superiores aqueles que 

utilizaram o valor estimado por equação de predição desenvolvida especificamente para 

a população de Niterói (Anjos et al., 2011). Isso decorre do fato de que o valor de MET 

estimado pela última é menor ao levar em conta fatores, como sexo e idade. Hall et al. 

(2013) mediram o metabolismo de repouso de idosos entre 61 e 90 anos vivendo na 

Inglaterra e encontraram V O2 médio de 2,66 mL de O2.kg-1.min-1, valor bem inferior ao 

valor de MET convencionalmente usado. Por esse motivo, acredita-se que os valores 

oriundos do cálculo do GETD usando o METN estejam mais próximos dos valores reais 

na presente amostra de idosos. Entretanto, tal fato não pôde ser confirmado devido à 

limitação de não se ter usado um método padrão ouro de avaliação do GETD. 

Quanto à ingestão, os idosos constituem um dos grupos de maior risco de 

insegurança e inadequações alimentares. Segundo dados da mais recente Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), realizada entre 2008 e 2009 (IBGE, 2011), os brasileiros 

com idade ≥ 60 anos apresentam maiores prevalências de inadequações, principalmente 

de micronutrientes, que por sua vez estão relacionadas, dentre outros fatores, a 

monotonia alimentar observada em idosos, que possuem uma dieta habitual com pouca 

variedade de alimentos e com ingestão insuficiente de frutas e hortaliças. De forma 

geral, dentre os alimentos mais ingeridos pelos idosos, destacam-se aqueles ricos em 

carboidratos e com baixo valor nutricional, como macarrão, pão, farinha de mandioca, 

além do arroz, feijão e carne, que juntos constituem 50% da energia consumida (Fisberg 

et al., 2013). O estudo populacional desenvolvido no município de Bambuí, também 

mostrou que, quando comparados aos adultos, os idosos apresentam piores 

inadequações alimentares para a maioria dos nutrientes avaliados (Lopes et al., 2005). 

Os dados de IE dos idosos de Niterói se mostraram próximos aos encontrados na mais 

recente POF (IBGE, 2011) apenas para as mulheres (1490 kcal.dia-1), já que os homens 

apresentaram valores superiores aos idosos brasileiros (1796 kcal.dia-1). Entretanto, 

também não se sabe o quanto esses valores condizem com a real ingestão dos idosos 

brasileiros, já que este dado foi incluído pela primeira vez na pesquisa realizada em 

2008 e 2009 e o grau de sub-relato não foi avaliado. Quando comparados a outros 

grupos etários, os idosos apresentam menores valores de IE (IBGE, 2011), característica 

relacionada não só à redução da ingestão inerente ao processo de envelhecimento, 

associada a questões biológicas e sociais, mas também a dificuldades encontradas na 
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avaliação de idosos. O sub-relato da ingestão é frequente entre os idosos, decorrente, 

sobretudo, da deficiência cognitiva associada ao avanço da idade, fazendo com que 

durante a avaliação da ingestão determinados alimentos ou bebidas sejam relatados de 

forma incompleta (Volkert & Schrader, 2013).  

A ausência de estudos de diferentes métodos de avaliação do BE em idosos 

impossibilitam a comparação dos presentes resultados. Porém, tendo em vista os 

achados e considerando a situação nutricional na amostra estudada, com alta prevalência 

de excesso de MC, pode-se supor que na ausência de dados confiáveis da IE a forma de 

cálculo que se aproximou mais do BE real foi o obtido através da diferença entre o RE e 

o GETD calculado com a equação de MET específica para a população de Niterói 

(METN), pois se apresentou mais voltado ao BE positivo, característico de indivíduos 

com a MC acima do adequado. 

Outro ponto que pode-se considerar, é a relação inversa com que o BE obtido 

pelo RESchof e GEACCe apresentou com o IMC. Quanto maior o IMC, menor foi o BE. 

Esta relação não apresenta qualquer lógica, já que o esperado seria o inverso: quanto 

maior o BE maior deveria ser o IMC, a não ser por questões inerentes ao método de seu 

cálculo, pois além do fato do cálculo do GETD utilizar a MC, o MET estimado através 

do valor de 3,5 mL de O2.kg-1.min-1 gera valores artificialmente maiores de GETD, 

conforme discutido anteriormente. Portanto, maiores valores de GETD geram menores 

BE, que, neste caso, fez com que a média se mantivesse próxima ao equilíbrio. Um 

estudo que avaliou o BE de adultos de Niterói também observou essa mesma tendência 

(Souza et al., 2010): indivíduos adultos com maior IMC apresentaram valores negativos 

de BE quando o GETD não foi medido.  

Mesmo considerando os problemas com a estimativa da IE, o método mais 

adequado para o BE quando a ingestão foi avaliada por RA24h foi aquele que usou o 

REN. Apesar deste ter apresentado valor médio negativo para a amostra total, o valor é 

bem baixo e o que mais se aproximou do equilíbrio. Neste caso, pode ser que os valores 

negativos obtidos estejam mais relacionados à qualidade da informação dietética obtida. 

Conforme observado, mais da metade da amostra se apresentou abaixo do ponto de 

corte para sub-relato da IE (Goldberg, 1991). O estudo realizado por Tooze et al. (2007) 

também utilizou este critério para a avaliação da adequação da IE de idosos americanos, 

e segundo este, aproximadamente 40% dos indivíduos sub-relataram a IE. A aplicação 

de inquéritos alimentares em idosos pode apresentar inúmeras dificuldades, podendo 
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acarretar em dificuldades na interpretação dos dados e na baixa qualidade da 

informação. Assim, deve-se encorajar o desenvolvimento de métodos mais apropriados 

de medição da IE, se esta informação for fundamental para o estudo. 

Por fim, o BE considerado mais adequado, com a presença da avaliação direta da 

IE e a utilização de um método objetivo como a acelerometria, foi aquele resultante da 

diferença com GETD usando METN para o tempo dormindo. É importante destacar que 

algumas limitações do presente estudo, como o viés de seleção, devido a captação dos 

idosos inscritos em programas de AF e o pequeno tamanho amostral, principalmente de 

homens, resultante da baixa adesão por parte destes, impossibilitam a generalização dos 

resultados para a população em geral. A ausência de um método padrão ouro impede 

que seja determinado o melhor método de avaliação do BE para a amostra estudada. 

Mais estudos são necessários para que seja possível identificar e recomendar os 

melhores métodos e técnicas de avaliação do BE em idosos. 

 

8. Conclusão 

O excesso de MC apresentado na amostra e o baixo percentual de idosos que 

alcançaram as recomendações atuais de AF, apesar de participarem de projetos que 

promovem AF e se autoavaliarem como relativamente ativos, demonstram a 

necessidade da elaboração de estratégias relacionadas não só ao incentivo na realização 

de atividade física mas a sua monitoração em idosos. Comparando-se o estado 

nutricional da amostra com alguns dos resultados encontrados de BE, é possível 

pressupor que alguns dos métodos de avaliação, principalmente do GETD, são falhos 

em idosos. A acelerometria e o RE apresentaram resultados mais próximos ao esperado 

para os idosos de Niterói, porém, somente quando equações oriundas de amostras da 

população de interesse foram utilizadas, melhorando a estimativa final do BE. Mais 

estudos são necessários para que seja possível identificar e recomendar os melhores 

métodos e técnicas de avaliação do BE em idosos. 
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10. Apêndice 

 

Tabela 16. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise do gasto energético total diário (GETD) dos 587 dias de monitoração por acelerometria através 

dos valores do vetor de magnitude e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de idosos (≥ 60 

anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1):       

   RESchof 1797,8 196,3 1781,9 ; 1813,7 1757,3 1458,5 2595,1 

   REN 1584,1 231,0 1565,4 ; 1602,9 1548,0 1095,9 2503,6 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1):       

   Usando o METe para o tempo dormindo 1763,3 354,8 1734,5 ; 1792,1 1730,7 1048,0 3183,6 

   Usando o METN para o tempo dormindo 1388,7 233,4 1369,7 ; 1407,6 1370,8 974,0 2443,1 

       

Balanço energético (kcal.dia-1):       

   RESchof - GETD usando METe 34,5 190,2 19,1 ; 50,0 55,1 -705,8 410,5 

   REN - GETD usando METN 195,5 136,5 184,4 ; 206,6 212,8 -452,2 557,1 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 17. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise do gasto energético total diário (GETD) dos 480 dias de monitoração por acelerometria através 

dos valores do vetor de magnitude e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de mulheres 

idosas (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1):       

   RESchof 1752,5 146,2 1739,4 ; 1765,6 1729,3 1458,5 2117,1 

   REN 1537,1 189,5 1520,1 ; 1554,1 1512,1 1095,9 2117,4 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1):       

   Usando o METe para o tempo dormindo 1722,3 312,0 1694,3 ; 1750,3 1708,3 1048,0 2643,1 

   Usando o METN para o tempo dormindo 1346,0 190,2 1329,0 ; 1363,1 1338,8 974,0 2001,9 

       

Balanço energético (kcal.dia-1):       

   RESchof - GETD usando METe 30,2 178,6 14,2 ; 46,2 39,9 -570,9 410,5 

   REN - GETD usando METN 191,1 128,4 179,5 ; 202,6 205,5 -253,8 557,1 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 

 

 



89 

 

Tabela 18. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise do gasto energético total diário (GETD) dos 107 dias de monitoração por acelerometria através 

dos valores do vetor de magnitude e do requerimento energético (RE) calculado segundo a FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de homens 

idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1):       

   RESchof 2001,2 255,6 1952,2 ; 2050,2 1973,7 1606,5 2595,1 

   REN 1795,3 278,6 1741,9 ; 1848,7 1711,5 1410,0 2503,6 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1):       

   Usando o METe para o tempo dormindo 1947,1 462,6 1858,5 ; 2035,8 1865,3 1226,0 3183,6 

   Usando o METN para o tempo dormindo 1579,9 304,4 1521,6 ; 1638,2 1506,0 1134,3 2443,1 

       

Balanço energético (kcal.dia-1):       

   RESchof - GETD usando METe 54,1 235,4 9,0 ; 99,2 106,4 -705,8 401,8 

   REN - GETD usando METN 215,4 167,5 183,3 ; 247,5 251,2 -452,2 529,3 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 19. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) dos recordatórios de 24 horas e do gasto energético total diário 

(GETD) dos 244 dias por acelerometria através dos valores do vetor de magnitude e do requerimento energético (RE) calculado segundo a 

FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 1589,6 723,0 1498,5 ; 1680,8 1452,4 240,2 4247,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1):       

   Usando METe 1758,3 357,1 1713,3 ; 1803,3 1717,8 1052,3 3197,5 

   Usando METN 1382,7 231,6 1353,5 ; 1411,9 1366,0 978,7 2440,5 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1):       

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 1796,2 200,2 1770,9 ; 1821,4 1757,3 1458,5 2595,1 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1581,7 235,2 1552,1 ; 1611,4 1547,7 1095,9 2503,6 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1):       

   IE - GETD usando METe -168,7 782,3 -267,3 ; -70,0 -264,7 -1801,1 2871,0 

   IE - GETD usando METN 206,9 726,0 115,4 ; 298,5 91,1 -1122,9 2936,2 

   IE - RESchof -206,5 724,9 -297,9 ; -115,1 -346,6 -1657,0 2641,4 

   IE - REN 7,9 726,0 -83,6 ; 99,5 -126,8 -1584,6 2686,7 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 20. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) dos recordatórios de 24 horas e do gasto energético total diário 

(GETD) dos 200 dias por acelerometria através dos valores do vetor de magnitude e do requerimento energético (RE) calculado segundo a 

FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de mulheres idosas (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 1477,0 638,7 1387,9 ; 1566,1 1382,6 240,2 4031,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1):       

   Usando METe 1715,2 314,7 1671,3 ; 1759,1 1689,0 1052,3 2512,1 

   Usando METN 1339,1 189,7 1312,6 ; 1365,5 1315,4 978,7 1980,1 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1):       

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 1750,0 145,9 1729,6 ; 1770,3 1729,3 1458,5 2117,1 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1533,3 188,9 1507,0 ; 1559,7 1508,0 1095,9 2117,4 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1):       

   IE - GETD usando METe -238,2 719,8 -338,6 ; -137,9 -304,4 -1801,1 2543,1 

   IE - GETD usando METN 137,9 673,7 44,0 ; 231,9 58,6 -1122,9 2801,6 

   IE - RESchof -273,0 656,0 -364,4 ; -181,5 -373,6 -1657,0 2382,7 

   IE - REN -56,3 660,6 -148,5 ; 35,8 -158,5 -1584,6 2563,0 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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Tabela 21. Médias, medianas, desvio padrão (DP), intervalo de confiança (IC) de 95% e valores mínimos (Min) e máximos (Max) do balanço 

energético (kcal.dia-1) obtido a partir da análise da ingestão energética (IE) dos recordatórios de 24 horas e do gasto energético total diário 

(GETD) dos 44 dias por acelerometria através dos valores do vetor magnitude e do requerimento energético (RE) calculado segundo a 

FAO/WHO/UNU (2004) na amostra de homens idosos (≥ 60 anos) de Niterói, RJ. 

  Média DP IC 95% Mediana Min Max 

Ingestão energética (kcal.dia-1): 2101,7 859,3 1840,4 ; 2363,0 2112,6 916,9 4247,9 

       

Gasto energético total diário (GETD) por acelerometria (kcal.dia-1):       

   Usando METe 1954,2 463,2 1813,4 ; 2095,0 1839,0 1235,7 3197,5 

   Usando METN 1581,3 295,5 1491,4 ; 1671,1 1469,9 1146,8 2440,5 

       

Requerimento energético (RE=TMB x 1,4) (kcal.dia-1):       

   Usando equação de TMB de Schofield (1985) 2006,3 269,9 1924,3 ; 2088,4 1973,7 1606,5 2595,1 

   Usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 1801,7 295,3 1711,9 ; 1891,5 1711,5 1410,0 2503,6 

       

Balanço energético (IE-GETD ou IE-RE) (kcal.dia-1):       

   IE - GETD usando METe 147,5 967,5 -146,6 ; 441,7 -90,1 -1561,7 2871,0 

   IE - GETD usando METN 520,4 869,2 256,2 ; 784,7 293,3 -888,1 2936,2 

   IE - RESchof 95,4 929,6 -187,2 ; 378,0 -118,7 -1504,6 2641,4 

   IE - REN 300,0 923,2 19,4 ; 580,7 139,3 -1337,7 2686,7 

TMB: Taxa metabólica basal 

RESchof = usando equação de TMB de Schofield (1985) 

REN = usando equação de TMB de Anjos et al. (2014) 
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11. Anexos 

 

Anexo 1. Parecer do comitê de ética em pesquisa 
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Anexo 2. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: “Avaliação da composição corporal, dos componentes do 

gasto energético e da ingestão alimentar de idosos residentes em Niterói, Rio de Janeiro. 

Pesquisador Responsável: Dra. Vivian Wahrlich 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Nutrição Emília de 

Jesus Ferreiro - Universidade Federal Fluminense – UFF 

Telefones para contato: (021) 2629-9856 / (021) 98884-4418 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade:_________________ anos RG: _____________________ 
 

A Senhor(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Avaliação da 

composição corporal, dos componentes do gasto energético e da ingestão alimentar de 

idosos residentes em Niterói, Rio de Janeiro”, sob a responsabilidade de Vivian 

Wahrlich. Esta pesquisa tem por objetivo medir o gasto energético de pessoas com 60 

anos ou mais e avaliar seu estado nutricional. 

Será necessária uma visita do Senhor (a) ao LANUFF - Laboratório de 

Avaliação Nutricional e Funcional da UFF; nas quais as seguintes medidas serão 

realizadas: peso corporal, altura, tamanho da perna, cintura, do braço, do quadril, da 

coxa e da panturrilha. Também será medida a espessura da camada de gordura da pele 

nas regiões do braço, costas e cintura. O seu peso será medido em diferentes tipos de 

balança de bioimpedância, que são parecidas com uma balança de banheiro, por onde 

passará uma corrente elétrica muito fraca, que não é possível ser notada, ao contato dos 

pés e das mãos com o aparelho. Todas estas medidas serão tomadas num consultório 

com a possível presença de outra pessoa que ajudará na anotação das medidas. A 

medida da gordura do corpo, músculos e ossos será feita em uma câmara fechada na 

qual o Senhor (a) permanecerá sentado por, no máximo 5 minutos e também por um 

tipo de aparelho de Raio-X de baixa radiação. Para esta medida o Senhor (a) 

permanecerá deitado na cama do aparelho que fará uma fotografia de seu corpo inteiro. 

Esta medida terá duração de aproximadamente 10 minutos e é indolor. A medida feita 

por este aparelho exporá o Senhor (a) a uma dose muito baixa de radiação que não é 

prejudicial à sua saúde. Para todas essas medidas será usada uma roupa padronizada 

fornecida pelo laboratório. Nesta ocasião, serão feitas medidas metabólicas. Para a 

medida do metabolismo basal, o Senhor(a) deverá permanecer deitada numa maca numa 

sala sem claridade e com a temperatura controlada por um total aproximadamente de 25 

minutos. A medida será feita através de um aparelho que mede a respiração e para a 

qual se um capacete transparente que envolvera a sua cabeça. O gasto energético será 

avaliado através do uso de um acelerômetro colocado na cintura durante 24 horas. No 

dia seguinte, por telefone, após o acelerômetro ser retirado a Senhora responderá a 

perguntas sobre as suas atividades e os alimentos ingeridos no dia anterior. 

 

A participação neste estudo pode lhe trazer algum desconforto por necessitar de 

jejum de 12 horas, mas você receberá um lanche ao final dos procedimentos. A medição 

da espessura da camada de gordura da pele pode lhe trazer algum desconforto como 

uma leve pressão no local da medida. A realização de medidas através da câmara 

fechada não é indicada em pessoas que não se sentem confortáveis em locais com pouco 

espaço. Podem acontecer riscos imprevisíveis além dos mencionados, mas todas as 
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precauções serão tomadas para proteger a sua segurança pessoal durante todas as fases 

do presente estudo. 

 

A informação obtida com este estudo poderá ser útil cientificamente e de ajuda 

para outros. Além disto, os Senhor (a) conhecerá o seu estado nutricional, alimentar e os 

dados da composição corporal lhe informarão sobre a quantidade de gordura corporal e 

a massa magra que inclui o conteúdo de osso. Todos os resultados dos exames 

realizados serão fornecidos ao Sr(a). 

 

A sua participação é voluntária e o Senhor (a) poderá desistir de participar da 

pesquisa e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que ocorra prejuízo na 

sua relação com os pesquisadores ou com a Universidade Federal Fluminense. 

 

Em qualquer etapa do estudo o Senhor (a) terá acesso à pesquisadora Dra.Vivian 

Wahrlich que poderá ser encontrada nos telefones listados abaixo. Qualquer 

consideração ou dúvida sobre ética da pesquisa pode ser esclarecida pelo pesquisador ou 

então pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – CCM/HUAP, telefone 2629-9189 – E-

mail: etica@vm.uff.br. 

 

Qualquer informação obtida nesta investigação será confidencial e só será 

revelada com a sua permissão. Os dados individuais obtidos nesta pesquisa não serão 

apresentados a ninguém. Os dados coletados serão retornados para o Senhor (a) pelo 

pesquisador responsável. Os dados científicos e as informações médicas resultantes do 

presente estudo poderão ser apresentados em congressos e publicados em revistas 

científicas sem a identificação dos participantes. Não haverá despesas pessoais para as 

participantes em qualquer fase do estudo. Também não haverá compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informada e concordo com a participação, como voluntária, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de 201_ 

  

 ________________________________________                

 Nome e assinatura do paciente  

_________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

___________________________                              _________________________________ 

                 Testemunha                                                Testemunha 

mailto:etica@vm.uff.br
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Anexo 3. Questionário socioeconômico e de atividade física 

 

DADOS PESSOAIS CÓDIGO: ___________ 

Naturalidade: __________________________________  

Data da Avaliação: _____/_____/________ 

 

11.. Data de nascimento:         /         /19____  Caso não saiba, perguntar: 

Quantos anos completos você tem?__ __ anos 

 

22.. Você frequenta ou já frequentou escola? 

(0) Não, nunca frequentei  pule para a questão 4 

(1) Sim, já frequentei 

(2) Sim frequento 
 

33.. Quantas séries completas você estudou? 

__ __ série do __ grau OU __ __ série do ensino ___________ 

 

Se curso superior:  _________________________ 

 

(0) Graduação em andamento (1) Graduação completa 

(2) especialização em andamento (3) Especialização completa  

(4) Mestrado em andamento (5) Mestrado completo 

(6) Doutorado em andamento (7) Doutorado completo 

 

DADOS OCUPACIONAIS E DE ATIVIDADE FÍSICA 
 

44.. Você está trabalhando no momento? (se não estiver pular para pergunta 8) 

(0) Trabalhando (pule para questão 5)  

(1) Desempregada (2) Encostada (3) Aposentada (4) Pensionista 

(5) Estudante 

55..  Ocupação:    55aa..  Função:   

66..  Total de horas trabalhadas por semana:   

77..  Quantos dias por semana você trabalha:   

  

99..  Você pratica exercício físico regularmente? 

(    ) Não Porque você não pratica exercícios físicos regularmente?'  

 

Que fatores dificultam ou impedem tal prática (Mais de uma resposta 

possível)? 

(   ) Falta de tempo      (   ) Falta de lugar        (   ) Falta de dinheiro 

(   ) Falta de oportunidade 

(   )Enfermidade_____________________________________________ 

(    ) Outros:   



98 

 

(    )Sim     Quais são as atividades que você realizou numa semana típica no último 

ano? Motivo Nº de vezes Tempo por vez Intensidade** 

AA..  Corrida lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

BB..  Caminhada lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

CC..  Futebol lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

DD..  Voleibol lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

EE..  Natação lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

FF..  Tênis de mesa lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

GG..  Tênis de quadra lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

HH..  Ciclismo lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

II..  Ginástica aeróbia 

    academias/clubes lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

JJ..  Danças de salão lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

KK..  Musculação lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

MM.. lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

NN.. lazer   Condicionamento (     )         h         min 1  2  3  4FC 

*RESPIRAÇÃO: 1 = Não se modifica, 2 = Fica levemente ofegante, 3 = Fica ofegante,  

 4 = Fica muito ofegante 

 E se a freqüência cardíaca (FC) aumenta 

1100..  Qual das quatro frases MELHOR descreve suas atividades diárias habituais no 

último ano? (Atividades diárias incluem as ocupacionais, domésticas, de lazer ou 

deslocamento (ida e volta para o trabalho ou escola). 

1. (   ) não anda muito durante o dia 

2. (   ) caminha ou fica de pé bastante durante o dia, mas não carrega ou levanta 

coisas com frequência. 

3. (   ) carrega pesos leves ou sobe escadas ou rampas/ladeiras com frequência 

4. (   ) faz trabalho pesado ou carrega cargas pesadas 

 

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

1111  Na sua casa você tem em funcionamento?  

Rádio (0) Não  Sim, quantos? (1) (2) (3) (4) ou +  

Geladeira (0) Não  (1) Sim 

Freezer (0) Não  (1) Sim 

Carro (0) Não  Sim, quantos? (1) (2) (3) ou + 

Aspirador de pó (0) Não  (1) Sim 

Máquina de lavar roupa (0) Não  (1) Sim 

Vídeo/DVD (0) Não  (1) Sim 

TV(cores) (0) Não  Sim, quantas? (1) (2) (3) (4) ou + 

Banheiro (0) Não  Sim, quantos? (1) (2) (3) ou + 

Quarto (0) Não  Sim, Quantos? (1) (2) (3) (4) ou + 

Empregada/mês   (0) Não  Sim, quantos? (1) (2) (3) ou + 
  

1122..  Renda familiar mensal:  R$ __ __ . __ __ __ , __ __  

1133..  Número de pessoas que dependem desta renda: ______ 
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Anexo 4. Formulário para realização do recordatório alimentar e de atividade 

física de 24h. 

 

 

 

 


