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RESUMO 

 

Introdução: O fator do aumento da expectativa de vida atenta para a necessidade de 

estratégias de saúde voltadas para o tratamento dos cuidadores de pessoas idosas, observando 

também o estado nutricional e a qualidade de vida desses. Objetivo: Comparar o padrão de 

ingestão alimentar e qualidade de vida dos cuidadores de pessoas idosas antes e após a 

intervenção nutricional. Método: Estudo quase-experimental em que ocorreu o 

acompanhamento nutricional de cuidadores do Centro de atenção universitário, localizado no 

Estado do Rio de Janeiro/Brasil, durante quatro meses. Foram realizadas intervenções 

nutricionais a partir de oficinas de educação alimentar.  Os cuidadores foram caracterizados 

por seus dados sociodemográficos, suas medidas antropométricas e foi utilizada a 

bioimpedância para acurácia dos percentuais de gordura. Para a avaliação do padrão de 

qualidade de vida, utilizou-se a escala SF-36. Todas as variáveis foram coletadas antes e após 

a intervenção nutricional. As variáveis foram aplicadas no Microsoft Excel 2013 e IBM SPSS 

22.0, respeitando o nível de significância máximo de 5% (0,05). Resultados: Os participantes 

foram, em sua totalidade, mulheres entre 20 e 59 anos, com ensino médio completo, em sua 

maioria. Antes da intervenção, chamou-se atenção ao sobrepeso, ao elevado valor da 

circunferência abdominal e ao consumo inadequado de alimentos. Após a intervenção, foi 

verificada redução significativa de circunferência abdominal, consumo de energia, colesterol, 

cálcio, sódio, potássio e açúcar total. A intervenção implicou em melhora significativa no 

quesito geral da qualidade de vida, na vitalidade, na saúde mental e na capacidade funcional 

do cuidador. Porém, nos obesos, o estado geral da saúde e os aspectos emocionais 

apresentaram alterações. Conclusão: A intervenção nutricional foi favorável para a qualidade 

da ingestão alimentar, pata diminuir os percentuais de consumo inadequado da maioria dos 

nutrientes, para reduzir a circunferência abdominal e para melhorar a qualidade de vida no 

aspecto geral. 

Descritores: Estado alimentar e nutricional; cuidadores; qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The increase in life expectancy calls attention to the need for health strategies 

aimed at the care of caregivers of seniors, and observes the nutritional status and quality of 

life of them. Objective: To compare the standard of dietary intake and quality of life of 

caregivers of seniors before and after the nutritional intervention. Method: A quasi-

experimental study in which nutritional follow-up of caregivers of the University Care Center 

located in the State of Rio de Janeiro / Brazil occurred for four months. Nutritional 

interventions were carried out from food education workshops. The caregivers were 

characterized by their sociodemographic, anthropometric measurements and bioimpedance 

was used for accuracy of fat percentages. To evaluate the quality of life standard, the SF-36 

scale was used. All variables were collected before and after the nutritional intervention. The 

variables were applied in Microsoft Excel 2013 and IBM SPSS 22.0, respecting the maximum 

significance level of 5% (0,05). Results: The participants were women between the ages of 

20 and 59, with a high school education in their majority. Before the intervention, attention 

was drawn to overweight, high abdominal circumference, and inadequate food intake. After 

the intervention, there was a significant reduction in waist circumference, energy 

consumption, cholesterol, calcium, sodium, potassium and total sugar. The intervention 

implied a significant improvement in the overall quality of life, vitality, mental health and 

functional capacity of the caregiver. However, in the obese, the general state of health and the 

emotional aspects, presented alterations. Conclusion: The nutritional intervention was 

favorable for the quality of food intake, decrease the percentage of inadequate consumption of 

most nutrients, reduce waist circumference and improve the overall quality of life. 

Key words: Food and nutritional status; caregivers; quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) realizou uma pesquisa 

na qual os dados demonstraram que, no ano de 2060, cerca de 25,5% da população serão de 

pessoas idosas; a taxa da expectativa de vida também se elevará para 84,5 anos.  Nesse 

sentido, devido a essa longevidade, em diversas situações sociais e de enfermidades, o idoso 

precisa receber, de algum ser humano capacitado, o ato do cuidado, o cuidador.  

Diante do avanço das décadas constatou-se com veracidade a necessidade do 

acompanhamento multidisciplinar ao cuidador de pessoas idosas, independentemente de sua 

idade ou sexo. Portanto, o cuidador, que pode ser formal ou informal, necessita de maior 

atenção à saúde pela sobrecarga física e psicológica, interferindo, inclusive, na sua ingestão 

alimentar - muitas vezes precária -, levando à redução da ingestão de nutrientes essenciais à 

manutenção e à inatividade física (GRATAO et al., 2012).  

  O cuidador formal é aquele que desempenha o cuidado de forma remunerada, sendo 

contratado pela família a fim de zelar pelo cuidado da pessoa idosa. Contudo, os cuidadores 

informais são os que realizam o ato do cuidado de parentes ou amigos, sem receber 

financeiramente para realizar tal função (MACHADO; DAHDAH; KEBBE; 2018).  

Vale ressaltar que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(2018) apresentou a relação das ocupações de 2007 até 2017 no Brasil e a profissão líder de 

crescimento foi a de cuidadores de pessoas idosas, com elevação de 547%. O cuidador de 

pessoas idosas, Projeto de Lei da Câmara número 11 de 2016 (PLC 11/2006), aprovado na 

Câmara dos Deputados e mesmo após obter aprovação da Comissão de Assuntos Sociais 

(CAS), em maio de 2018, o (PLC 11/2006), ainda aguarda pôr à análise e votação da Câmara 

do Senado Brasileiro.  

Considerando que o cuidador poderia estar em diversas faixas etárias, pesquisas 

chamaram atenção, quando apresentaram como resultado que o estado nutricional de 

sobrepeso e obesidade foi predominante nessa classe trabalhadora em geral. De fato, a 

qualidade nutricional pode gerar uma série de enfermidades, dentre elas as doenças crônicas 

não transmissíveis, possuindo maior destaque na atualidade, a diabetes mellitus tipo 2 e a 

hipertensão arterial sistêmica (MEDONCA et al., 2015 e MACIEL et al., 2015). 

A necessidade especial e específica de cada pessoa idosa acabou por demandar um 

cuidado exclusivo de seu cuidador e isso refletiu na saúde deste. Essa demanda de tempo para 

desempenhar o cuidado impossibilitou a regularização/orientação de uma alimentação 
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saudável e, principalmente, de qualidade dos alimentos ingeridos, especificamente para os 

cuidadores de pessoas idosos (MACIEL et al., 2015). 

Analisando o possível déficit nutricional, associado aos erros alimentares que 

poderiam ocorrer com o cuidador de idoso no processo do cuidado, verificou-se a urgência de 

uma intervenção mais presente e eficaz do nutricionista, por meio da atuação adequada na 

educação em saúde, para que esse garanta a orientação apropriada sobre ingestão de 

micronutrientes e macronutrientes, visto que a necessidade varia de indivíduo para indivíduo 

(MARCHIONI et al., 2011). 

A ação do nutricionista na orientação nutricional da população, de modo geral, já é 

considerada imprescindível, pois a facilidade em consumir alimentos de baixa qualidade 

nutricional se torna cada vez mais presente e essa situação acaba por ser um fator causador de 

várias enfermidades, dentre elas a obesidade e o sobrepeso. Restrito à população de 

cuidadores de idosos, ressaltou-se que se faz necessária uma ação efetiva do nutricionista na 

prática de orientá-los mais especificamente, pois, em sua rotina multitarefada, o cuidador 

acaba necessitando dessa atenção nutricional, visando a evitar os quadros de desnutrição, 

sobrepeso e obesidade (SOARES; TRAD, 2014). 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares, (POF) 2008/2009, apontou o crescimento dos 

quadros clínicos de excesso de peso e obesidade em homens e mulheres adultos. No caso dos 

homens, em 1974/1975, foram encontrados 18,5% da amostra com excesso de peso e que se 

manifestou crescente com as pesquisas posteriores para 29,9% em 1989, 41,4% em 

2002/2003 e 50,1% na última POF. O que ocorreu também nos casos de obesidade, em 

1974/1975, a porcentagem era de 2,8%; em 1989, 5,4%; já 9,0% em 2002/2003 e 12,4% em 

2008/2009. O público feminino também foi acometido por esse crescimento elevado, no caso 

do sobrepeso, em 1974/1975 a porcentagem foi de 28,7%, elevando para 41,4% em 1989, 

posteriormente, em 2002/2003, um pequeno declínio para 40,9% e voltando à elevação em 

2008/2009, registrando 48,0%. A obesidade, diferentemente, não teve uma pequena redução 

em nenhuma das pesquisas, possuindo crescimento progressivo. Em 1974/1975, os casos 

atingiram a marca de 8%; já em 1989, 13,2%; em 2002/2003, 13,5% e em 2008/2009, 16,9%.   

O consumo inadequado de alimentos ricos em gordura e sódio é um fator que deve ser 

levado em consideração na orientação nutricional, visto que pesquisas apontaram o consumo 

exacerbado de carnes gordurosas em geral e adição de sal marinho nas preparações, o que se 

reflete nos riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (ROMBALDI, et al; 

2014).  
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Não se pode esquecer de que as mudanças constantes, consequentes da urbanização e 

industrialização, contribuíram para o aumento do peso de um modo geral, aumentando a 

incidência do sobrepeso e da obesidade. Essas mudanças elevaram a capacidade de acesso a 

alimentos energéticos e diminuíram a prática de atividades físicas, corroborando a incidência 

da obesidade (LERARIO; LOTTENBERG; 2006 e NASCIMENTO et al; 2017).   

Registra-se que uma pesquisa realizada no estado da Bahia e publicada em 2009 

identificou sobrepeso e obesidade em 44,4% dos cuidadores informais e 61,1% nos 

cuidadores formais. Esses dados indicaram indícios preocupantes, pois se afirmou a baixa 

qualidade nutricional na alimentação desse grupo (Murta, et al., 2009). 

Outros estudos comprovaram a associação entre fatores, como Diabetes Mellitus tipo 

2, circunferência abdominal elevada, consumo alimentar inadequado e doenças 

cardiovasculares que apresentaram riscos para indução ao desenvolvimento da síndrome 

metabólica, que se definiu por ser uma enfermidade de desordem clínica e fisiológica, com 

efeitos sistêmicos em todo o metabolismo corpóreo (CARVAJAL CARVAJAL;2017 e LIRA 

NETO et al., 2017).  

A Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica 

(ABESO, 2010) teve uma avaliação combinada, utilizando o índice de massa corporal (IMC) 

e a circunferência abdominal, que foi considerada elevada quanto está acima de 80 cm para 

mulheres e 94 cm para os homens, apontando para o risco aumentado do desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares.  

Estudos sinalizaram que as características ambientais, a dieta, os hábitos de vida e os 

fatores de risco, como, por exemplo: o fumo, o álcool, a obesidade, o colesterol elevado, 

dentre outros, geram repercussão sobre os aspectos fisiológicos e metabólicos do organismo 

envelhecido. Tomando como base essa inferência, foi possível buscar o envelhecimento 

saudável por meio da promoção da saúde e da prevenção das doenças, a saber, a realização 

das oficinas de educação alimentar, mantendo a capacidade funcional pelo maior tempo 

possível (ALENCAR; BARROS JUNIOR; CARVALHO; 2008).  

As ações para realizar educação em saúde e que podem ser consideradas tecnologias 

educacionais são as oficinas educativas nutricionais. A educação em saúde é um princípio que 

visa a despertar o pensamento crítico do indivíduo a partir da informação recebida, 

possibilitando que esse tenha a capacidade de discernimento para a promoção da saúde 

(ASSUMÇÃO, 2013).  

O acompanhamento nutricional possuiu extrema importância no trabalho do cuidador, 

pois permite que tal tenha cuidados básicos e essenciais à saúde que, consequentemente, 
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refletir-se-ão na qualidade de sua própria saúde, os dados foram resultados da pesquisa 

realizada por MACIEL et al., 2015.  

Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995): os programas desenvolvidos na área de 

nutrição apresentaram formas de melhorar a qualidade de vida daqueles que estão no processo 

de envelhecer. A expectativa de vida tem aumentado de forma significativa nos últimos anos, 

evidenciando a importância de se preparar a população adulta para um envelhecimento de 

sucesso. Ressalta-se que os cuidadores estão em processo de envelhecimento, assim teremos 

idosos cuidando de idosos mais fragilizados (MOREIRA; CALDAS; 2007).  

A saúde do cuidador de idoso deveria ser avaliada regularmente, pois sua rotina 

extremamente estressante surte efeito-reflexo na saúde da pessoa idosa que necessita do 

cuidado (GRATAO et al., 2012). Portanto, a saúde do cuidador de idoso deveria ser 

investigada e acompanhada para que estratégias nutricionais possam ser definidas, com 

caráter efetivo e imediato para essa classe trabalhadora que realizou o ato do cuidado.      

Por todas essas razões, é fundamental propor o acompanhamento nutricional a fim de 

proporcionar a melhoria da ingestão alimentar do cuidador de pessoas idosas, visando à 

promoção da saúde, à prevenção de doenças e à qualidade do cuidado, além de sugerir a 

criação de políticas públicas que protejam o cuidador, formal ou informal.  

 

1.1 PERGUNTA DA PESQUISA 

 

Espera-se que o acompanhamento nutricional ao cuidador de pessoas idosas realizado 

pelo nutricionista interfira no padrão alimentar e na qualidade de vida deste sujeito. 

Considerando esta afirmativa, nesta pesquisa, a questão consiste em: Cuidadores de pessoas 

idosas que recebem acompanhamento por um nutricionista a partir da consulta convencional e 

oficinas de educação alimentar, apresentam redução do percentual de gordura, da 

circunferência abdominal, melhora da taxa de IMC e consequentemente, melhoria do padrão 

de consumo alimentar e da qualidade de vida? 
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1.2 HIPÓTESES  

 

A partir da pesquisa do estudo, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

H nula: O padrão de qualidade de vida e alimentar do cuidador de pessoas idosas não 

sofre alteração quando o mesmo é submetido a consulta nutricional e oficinas de educação 

alimentar. 

H Alternativa: O padrão de qualidade de vida e alimentar do cuidador de pessoas 

idosas sofre alteração quando o mesmo é submetido a consulta convencional e oficinas de 

educação alimentar. 

 

1 .3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Geral 

 

Comparar o padrão alimentar e de qualidade de vida dos cuidadores de idosos antes e 

após a intervenção nutricional.  

 

1.3.2 Específicos 

 

➢ Avaliar o estado nutricional dos cuidadores de idosos antes e após a intervenção 

nutricional. 

➢ Avaliar a qualidade de vida de cuidadores de pessoas idosas antes e após a intervenção 

nutricional. 

➢ Investigar se existem correlações fortes e significativas entre qualidade de vida do 

cuidador e suas características.  

➢ Investigar a associação entre os domínios da qualidade de vida do cuidador e a 

obesidade. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Neste caso em especial, a saúde dos cuidadores de idosos foi abordada, pois o estado 

nutricional do mesmo pode ser reflexo da longa e exaustiva rotina de cuidado com a pessoa 

idosa. Esta atividade de cuidado, requer muita responsabilidade, organização e sobrecarga, 

podendo interferir na sua alimentação e no horário indicado para isto, o que prejudica a 
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qualidade de vida do cuidador. (GRATAO et al., 2012 e GAIOLI; FUREGATO; SANTOS; 

2012).    

Portanto, este estudo se justificou pela necessidade de introduzir por meio de um 

programa nutricional métodos que possibilitem ao cuidador de idosos um aprendizado de que 

hábitos alimentares saudáveis são necessários para manutenção de sua qualidade de vida. 

Objetivou-se embasar a seguinte pesquisa, no processo de uma revisão integrativa (RI) 

da literatura, que contribuiu para o processo de sistematização e análise dos resultados, 

buscando à ampliação da compreensão da temática proposta a partir da análise de estudo 

anteriormente publicado permitindo conhecer as lacunas existentes na produção científica, 

indicando a necessidade de novos estudos (MENDES; 2008) 

A RI foi realizada por meio de seis etapas: 1) definição da questão norteadora; 2) 

busca na literatura e estabelecimento de critérios de inclusão/exclusão; 3) Definição das 

informações a serem extraídas dos artigos; 4) análise dos artigos; 5) interpretação dos 

resultados e 6) síntese do conhecimento ou apresentação da revisão (MENDES; 2008). Como 

questão de pesquisa utilizou-se: Considerando os estudos nacionais e internacionais, quais são 

as estratégias de educação em saúde com enfoque nutricional para os cuidadores de idosos 

existentes e quais são suas contribuições e fragilidades apontadas para a qualidade de vida 

destes? 

 A coleta dos artigos foi realizada nas bases de dados Medical Literature Analysis and 

Retrieval System On-line (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed no período de 

maio à junho de 2017. Selecionados por serem importantes índices internacionais de literatura 

científica e técnica, com rigoroso padrão de indexação dos periódicos.  

 Para seleção dos artigos, utilizou-se os descritores controlados conforme a 

classificação de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Estado nutricional, Cuidadores e 

Qualidade de vida. A busca foi refinada utilizando-se o operador booleano AND e o OR, o que 

permitiu fazer as seguintes combinações: Educação alimentar e nutricional x Cuidadores; 

Educação alimentar e nutricional x Qualidade de vida; Cuidadores x Qualidade de vida e 

Educação alimentar e nutricional x Qualidade de vida x Cuidadores e o booleano AND NOT 

child. 
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Tabela 1: Resultado da Consulta nas Base de Dados  

Base de dados 

Educação 

Alimentar e 

Nutricional x 

Cuidadores 

 

Educação 

Alimentar e 

Nutricional x 

Qualidade de 

Vida 

Qualidade de 

Vida x 

Cuidadores 

Educação 

Alimentar e 

Nutricional x 

Qualidade de 

Vida x 

Cuidadores 

MEDLINE 0 0 0 0 

LILACS 5 12 216 0 

SciElo Pubmed 2 27 245 0 

BVS 8 1015 1015 49 

Total 15 1054 1476 49 

 

 Com base nisso, foram instituídos como critérios de inclusão: artigos originais e de 

revisão nos idiomas português e inglês disponibilizado na íntegra, gratuitos e publicados, nos 

últimos 5 anos e realizados com humanos. Como critério de exclusão, optou-se em excluir 

livros, monografias, teses e dissertações, textos sem disponibilidade de resumo para primeira 

apreciação.  Os artigos repetidos foram considerados uma única vez.  

 Posteriormente as leituras dos resumos resultaram em 17 artigos para leitura completa, 

após todo o critério de elegibilidade com a pesquisa, resultou em apenas 3 artigos para leitura 

completa. 

  A revisão integrativa sucintamente apresentada acima, gerou um artigo publicado em 

setembro de 2018 intitulado Mídias e influências na saúde alimentar do adulto e do idoso: 

revisão integrativa. Figura 1: Fluxograma da seleção de artigos para o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed (n=17) 

BVS (n=0) 

Total de estudos encontrados, 

após pesquisa com descritores 

nas bases: (n=17) 

Textos completos avaliados 

para elegibilidade: (n=5) 

Triagem dos registros: (n=17) 

Estudos incluídos da revisão (n=3). 

Após a leitura completa 

dos artigos 

excluídos: (n=2) 

Após a leitura dos 

resumos: (n=12) 
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Este estudo, visou fomentar o aprofundamento de futuros estudos sobre o estado 

nutricional dos cuidadores de idosos e sua relação com a qualidade de vida dos mesmos que, 

como pode ser visualizado na Tabela e Figura 1, acaba por demonstrar uma lacuna de 

conhecimento. Assim, fizeram-se necessárias mais pesquisas nesta área.  

 

1.5 RELEVÂNCIA 

 

A presente dissertação apresenta relevância científica, social e clínica, pois buscou 

realizar uma abordagem com atendimento mais humanizado ao cuidador e transmitir aos 

profissionais de nutrição que a saúde do cuidador deve receber a devida atenção, a fim de 

prevenir futuras enfermidades como já citado anteriormente.  

Atentando para o quesito relevância social, a pesquisa objetivou elevar o grau de 

reconhecimento da ocupação de cuidador de idoso e sua importante inserção no cuidado da 

vida com o mesmo. 

A Pesquisa de Orçamento Família (POF) 2008/2009, atentou para a necessidade de 

redefinição de estratégias na educação alimentar, caracterizada pelos crescentes quadros de 

sobrepeso e obesidade na população brasileira. Devido a isso, a pesquisa objetivou contribuir 

para que o ensino do profissional de nutrição continue a contemplar a humanização e sua 

crescente necessidade de suprir as necessidades de toda a população através da reeducação 

alimentar e nutricional.   

Contudo, tornou-se relevante a manutenção adequada da saúde do cuidador e, 

consequentemente, na melhoria em seu trabalho, visando que o mesmo tenha maior 

disposição, menor nível de estresse, maior cuidado com o idoso e, principalmente, mais 

atenção.  

Devido a este fato, os achados serão úteis para gerar hipóteses, afirmando a 

necessidade de mais estudos para subsidiar políticas públicas voltadas a saúde do cuidador.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

2.1 O CUIDADOR DE PESSOA IDOSA 

 

Cuidador se caracteriza pela pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem 

remuneração, cuida do idoso doente ou dependente no exercício de suas atividades diárias, 

tais como alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos serviços 

de saúde e demais serviços requeridos do cotidiano - como a ida a bancos ou farmácias, 

excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas, particularmente na área da enfermagem; esse possuiu a difícil e complicada 

missão de praticar o ato do cuidar de forma calma e atenciosa, pois cuidar de uma pessoa 

idosa requer um elevado grau de atenção e, no mínimo, ensino fundamental completo, como 

identificado no PLC 11/2016. 

O PLC 11/2016 caracteriza-se por reconhecer o cuidador nas seguintes espécies: 

cuidadores de pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador de pessoa com deficiência e cuidador 

de pessoa com doença rara. O projeto pontua que o cuidador deve atender aos seguintes 

requisitos: ter, no mínimo: 18 anos, ensino fundamental completo e concluído o curso de 

qualificação. Ademais, não ter antecedentes criminais e apresentar atestado de aptidão física e 

mental.  

A PLC 11/2016 aponta os deveres do cuidador, no ato do cuidado da pessoa idosa e 

outras, assegurando o regime de contratação física ou jurídica, dando respaldo aos diretos dos 

respectivos. Entretanto, a PLC 11/2016 não contemplou as políticas públicas e sociais 

necessárias e específicas para o cuidador, não atendendo à promoção da saúde e à seguridade 

social. Em Goiás, no município de Goiana especificamente, sugeriu-se uma revisão da postura 

do Estado em relação às políticas públicas voltadas aos cuidadores e familiares da pessoa 

idosa no que diz respeito às necessidades socais (GUERRA; ALMEIDA; SOUZA; 2017).  

Ao considerar o papel do cuidador de idosos, o cuidador informal é aquele que é 

membro da família ou, em alguns casos, vizinho, que não possuiu formação profissional. 

Entretanto, o cuidador formal é aquele com algumas informações sobre o cuidado com o 

idoso e que, predominantemente, vai para o mercado de trabalho (SCARPELLINI, 2011 e 

VIEIRA, 2011).  

 Independentemente de o cuidador ser formal ou informal, existe uma tendência 

predominante de investigação dos efeitos negativos nessa função, com destaque para as 

doenças físicas, psicossomáticas, ansiedade, depressão e estresse. Entretanto, nem todos os 
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cuidadores desenvolvem doenças ou se tornam insatisfeitos com a tarefa de cuidar. Isso pode 

ser explicado com a utilização de diferentes estratégias individuais para lidar com as situações 

consideradas desgastantes (GAIOLI; FUREGATO; SANTOS; 2012).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou uma pesquisa no ano de 2013 em 19 

países com cuidadores para avaliar a sobrecarga em cuidadores familiares e o resultado foi de 

39,6% apresentaram sobrecarga no trabalho. 

Em um estudo realizado no município de Sorocaba, São Paulo, os cuidadores 

apresentaram elevada sobrecarga do trabalho, devido aos esforços físico e psicológico para a 

realização do trabalho. Os resultados indicaram: dor na coluna lombar, nos membros 

superiores e na coluna cervical, além de problemas psicológicos, como depressão e estresse 

(DE SÁ NEVES LOUREIRO et al., 2014). Corroborando o resultado anterior, Lino et al., 

2016, teve como resultado a elevada taxa de sobrecarga nos cuidadores e, além disso, apontou 

que a sobrecarga está relacionada ao social, ou seja, quanto maior o apoio social, menor a taxa 

de sobrecarga. 

O Guia Prático do Cuidador (2008) indica que o cuidador deve contar com a ajuda de 

outras pessoas, como a ajuda de família, amigos ou vizinhos, definir dias e horários para cada 

um assumir parte dos cuidados. Essa parceria permite ao cuidador ter um tempo livre para se 

cuidar, distrair-se e recuperar as energias gastas no ato de cuidar do outro. É fundamental que 

o cuidador reserve alguns momentos do seu dia para se cuidar, descansar, relaxar e praticar 

alguma atividade física e de lazer, tais como: caminhar, fazer ginástica, crochê, tricô, pinturas, 

desenhos, dançar, etc. 

 

2.2 NUTRIÇÃO INTERFERINDO NA SAÚDE 

 

A nutrição passou por várias mudanças políticas ao longo da história brasileira, 

destaca-se na presente pesquisa a última política pública em vigor na atualidade, chamada 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), criada no ano de 1999, com o objetivo 

de promover e facilitar os direitos humanos à alimentação. No ano de 2011, a PNAN sofreu 

alterações e apresentou como propósito a melhoria das condições da alimentação, promoção 

da alimentação saudável, vigilância alimentar e nutricional da população, atenção integral nos 

cuidados relacionados à nutrição e à alimentação do brasileiro.  

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Brasil (2011), possui nove diretrizes 

para alcançar o objetivo de promover uma alimentação saudável, são elas: Organização da 

Atenção Nutricional; Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; Vigilância Alimentar e 



24 

 

Nutricional; Gestão das Ações da Alimentação e Nutrição, Participação e Controle Social; 

Qualificação da Forca de Trabalho, Controle e Regulação dos Alimentos; Pesquisa, Inovação 

e Conhecimento em Alimentação e Nutrição; Cooperação e Articulação para a Segurança 

Alimentar e Nutricional.  

O estabelecimento de guias de alimentação e nutrição saudável tem por base o 

reconhecimento de que um nível ótimo de saúde depende da nutrição. Com o aumento da 

obesidade e das doenças associadas à obesidade no Brasil, há que se combinar orientações 

para a redução das deficiências nutricionais presentes com orientações, visando à prevenção 

das doenças crônicas não transmissíveis e, assim, à promoção de um envelhecimento com 

mais qualidade de vida para a população adulta atual, especificamente à saúde dos cuidadores 

de idosos (SICHIERI, Rosely et al., 2000). 

Os dados fornecidos pela última POF 2008/2009 evidenciaram o aumento do 

sobrepeso e da obesidade, devido à ingestão inadequada dos macronutrientes e 

micronutrientes. Contudo, há a necessidade de um olhar cuidadoso com o envelhecimento da 

população adulta e a necessidade de se atentar aos fatores multicausais determinantes à 

qualidade de vida dessa população (GAIOLI; FUREGATO; SANTOS; 2012).  

O Valor Energético Total possui os chamados macronutrientes que são: proteínas, 

lípideos e carboidratos. As proteínas são consumidas nas carnes vermelhas, leites e seus 

derivados e são um hábito frequente no prato da população brasileira. Tais elementos são 

responsáveis pela massa magra, função fisiológica, mental, entre outras. O lipídeo tem a 

função de manutenção da homeostasia, emulsificação, ação anzimáticas e demais atividades, 

já os carboidratos possuem a responsabilidade energética, andar, respirar, de movimentos e 

demais ações. O consumo irregular destes nutrientes como os dos demais acaba por causar 

dano à sáude de qualquer ser humano (ARAUJO et al., 2013). 

Portanto, como deliberado na lei nº 8.234/1991, a qual regulamentou a prática do 

profissional de nutrição, o nutricionista tem como designada função a prática do cuidado 

alimentar e dietético do ser humano, assim como a de possuir um olhar holístico a tal. Possui-

se, assim, subsídio para contemplar todas as necessidades do sujeito que está sendo atendido 

e, consequentemente, interferindo em sua qualidade de vida. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995) refere que o IMC (Índice de Massa 

Corporal) era utilizado para a classificação nutricional humana, sendo mensurado da seguinte 

forma: Peso/Altura² = kg/m². Porém, atualmente, com a modernização da ciência, novos 

métodos de avaliação estão sendo utilizados para correlacionar dados e garantir maior 

fidedignidade da antropometria, como a circunferência abdominal, a qual é muito utilizada na 
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avalição do risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, juntamente com os 

percentuais de gordura (SILVA et al., 2016).  

Os percentuais corporais que estão com maior visibilidade entre os profissionais no 

mercado são os fornecidos pela bioimpedância, a qual possui dois vetores denominados: 

resistência e reactância e outra oposição elétrica chamada de impedância. Essa fornece os 

percentuais de massa muscular magra, massa muscular gorda, hidratação, entre outros 

(EICKEMBERG et al., 2011). Atualmente, o Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) 

tem obtido maior visibilidade no mercado da avaliação nutricional, pois, mesmo com custo 

elevado, ele consegue avaliar a massa gorda, massa magra e análise da densidade óssea 

(ANZOLIN et al., 2017). 

Portanto, o conjunto desses diversos métodos antropométricos aumenta a 

fidedignidade e acurácia da avaliação do estado nutricional desse sujeito avaliado, garantindo, 

assim, a rigidez metodológica.  

 

2.3 QUALIDADE DE VIDA 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS; 1998) definiu saúde como um estado de 

bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doenças. Segundo (OMS), 

qualidade de vida reflete a percepção dos indivíduos de que suas necessidades estão sendo 

satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo negadas oportunidades de alcançar a felicidade e a 

auto realização, com independência de seu estado de saúde físico ou das condições sociais e 

econômicas.  

Entretanto, não existe uma definição única para qualidade de vida, e a mesma é de 

indivíduo para indivíduo, assim como na percepção cultural dos povos.  Entretanto em 

pesquisa realizada por Nahas (2001), o estilo de vida atual, corrido, atribulado e agitado acaba 

por ser prejudicial à qualidade de vida da população em geral e principalmente a do 

trabalhador, que acaba por ter uma dieta de baixa qualidade nutricional e aliada a inatividade 

física, eleva o índice de sobrepeso.  

A produção sobre qualidade de vida no Brasil é relativamente recente e tem 

aumentado a cada ano, não se restringindo a determinado grupo social, mas sendo realizada 

em grande parte com adultos acometidos por algum tipo de enfermidades, refletindo a 

preocupação em se conhecer de que forma essas enfermidades estão comprometendo a vida 

dos indivíduos focalizando as análises na qualidade de vida relacionada à saúde (DANTAS; 

SAWADA; MALERBO; 2003). Todavia, com o avanço dos estudos e aprofundamento das 
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questões em relação a esse contexto, a qualidade de vida abrange desde o conceito da OMS 

até os outros fatores, como condições de trabalho adequadas, condições de renda e 

psicossomáticas adequadas, as quais nesse caso específico, são voltadas para a saúde do 

cuidador de idoso. 

Visto que, estudos realizados anteriormente mostraram a necessidade de um olhar mais 

atencioso para a qualidade de vida do cuidador, que devido a sua rotina de trabalho 

sobrecarregada, acabam por interferir em todos os aspectos do profissional cuidador, aspectos 

sociais, psicológicos e físicos (MAZZA; LEFEVRE; 2005 e GAIOLI; FUREGATO; 

SANTOS; 2012).  

Andrade e Chamon (2006) atentam para a inclusão do estado nutricional na qualidade 

de vida da população e principalmente na qualidade de vida do trabalhador, pois uma má 

alimentação prejudica o desempenho do trabalhador, além de prejudicar a capacidade 

funcional e psicológica do mesmo, o que não é interessante para o trabalhador e nem para o 

ser que está sendo cuidado.  

Neste estudo, a concepção de qualidade de vida coaduna com a de Andrade e Chamon 

(2006), que valorizam a inclusão do estado nutricional como componente dos fatores que 

influenciam diretamente na saúde do cuidador e que deve ser avaliado como forma de garantir 

a qualidade e efetividade do seu serviço. 

 

3 METODOLOGIA  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O estudo do tipo quase experimental, foi realizado com cuidadores de idosos do 

Programa Universitário intitulado como Centro de Atenção à Saúde do Idoso e Cuidador 

(CASIC) e da Universidade Federal Fluminense (UFF). Os dados aferidos foram realizados 

pelo pesquisador e por outra pesquisadora treinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada no CASIC-UFF, localizado no Campus Mequinho, Rua 

Jansen de Mello, 174, Centro, Niterói/ Rio de Janeiro- Brasil, que atende idosos e cuidadores 

de idosos do município e regiões adjacentes. No CASIC são desenvolvidas diversas 

atividades na atenção a idosos saudáveis e portadores de doenças crônicas não transmissíveis 

com a participação de diversos profissionais das áreas: Enfermagem, Fisioterapia, Serviço 

Social, Nutrição, entre outros. No CASIC também são realizados cursos para a formação de 

cuidadores de idosos que foram para o mercado de trabalho ou no cuidado de seus familiares. 

O curso é realizado de forma ética e legal, contemplando a saúde do idoso e humanização do 

ato do cuidado, na formação do cuidador do CASIC/UFF, reforçando a relevância e 

importância da multidisciplinaridade nos cuidados de saúde.  Nesta perspectiva, atualmente, a 

Nutrição realizou encontros a fim de redefinir e atualizar as diretrizes do programa nutricional 

na avaliação do idoso e dos cuidadores.  

 A pesquisa foi associada ao Programa de Extensão executado no CASIC, vinculado ao 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa da UFF, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFF desde 1997.   

 

3.3 AMOSTRA 

 

Neste período existiam 98 cuidadores cadastrados no CASIC, porém a população deste 

estudo foi formada por N=31, todas do sexo feminino, caracterizando amostra por 

conveniência. Os mesmos realizavam atividades e/ou foram atendidos no CASIC-UFF no mês 

de abril de 2018 até outubro de 2018. 

Vale ressaltar que no CASIC existem as seguintes atividades em grupo com 

cuidadores: Oficina de Estimulação cognitiva para idosos com demência; Oficina de 

Informação acerca do cuidado geral e Oficina de orientação psicológica. Todas as três oficinas 

tinham, no mês de abril de 2018, a participação em média, de 20 cuidadores. Todos os 

cuidadores que participaram das atividades no CASIC foram convidados a participarem da 

pesquisa e a amostra foi obtida por conveniência.  

 A amostra mínima determinada para o estudo foi de 30 cuidadores.  Optou-se por 

escolher um tamanho mínimo de 30 casos uma vez que é sabido na literatura estatística e 

experimental que sempre que o tamanho amostral for restrito, menor que 30 a análise 
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estatística em subgrupos pode ser dificultada e o desempenho dos testes estatísticos pode estar 

comprometido, como lembra (MIOTI, 2011).   

O tamanho da amostra maior ou igual a 30 é considerado na estatística como grande 

amostra. As grandes amostras são aquelas onde se pode verificar a densidade de probabilidade 

de forma definida e estão amparadas pelo Teorema Central do Limite, como pode ser visto em 

JAMES, 2004). 

 

3.4 CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE 

➢ Critérios de Inclusão: Cuidadores de idosos maiores de 18 anos e menores de 60 anos 

que aceitarem participar da pesquisa, pois estudos comprovam que a partir dos 60 anos 

de idade o ser humano começa a ter depleção muscular.  

➢ Critérios de Exclusão: Cuidadores de idosos que já estejam passando por orientação 

nutricional ou cuidadores que estejam utilizando medicamentos para emagrecimento 

ou suplementação nutricional. Gestantes e portadores de marcapasso, devido ao teste 

da bioimpedância.  

➢ Critério de Descontinuidade: Cuidadores que não comparecerem a 75% das consultas 

e oficinas preconizadas nesta pesquisa. 

 

3.5  INSTRUMENTOS E SUAS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 As variáveis de interesse de caracterização sociodemográficas dos cuidadores foram: 

idade, sexo, escolaridade e renda. As variáveis antropométricas foram: peso, altura, índice de 

massa corporal, percentual de massa muscular magra, percentual de massa muscular gorda, 

circunferência abdominal e o questionário de frequência alimentar (QFA). As variáveis da 

escala SF-36 foram os escores nos domínios capacidade funcional, limitação por aspectos 

físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental. O Quadro 1 exibe a disposição e classificação das variáveis do estudo. 
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Quadro 1: Classificação das variáveis do estudo. 

Variável Tipo de variável Dependência 

Idade Quantitativa Independente 

Gênero Qualitativa Independente 

Escolaridade Qualitativa Independente 

Renda Quantitativa Independente 

Peso Quantitativa Independente 

Altura Quantitativa Independente 

IMC Quantitativa Independente 

CA Quantitativa Independente 

Percentual de Massa Muscular Magra Quantitativa Independente 

Percentual de massa muscular gorda Quantitativa Independente 

QFA Quantitativa Independente 

Capacidade funcional Qualitativa Dependente 

Limitação por aspectos físicos Qualitativa Independente 

Dor Qualitativa Independente 

Estado geral de saúde Qualitativa Independente 

Vitalidade Qualitativa Independente 

Aspectos sociais Qualitativa Independente 

Aspectos emocionais Qualitativa Independente 

Saúde mental Qualitativa Independente 

Escore da Escala SF-36 Quantitativa Dependente 

 

 Foram utilizados os seguintes instrumentos: formulário de dados de identificação dos 

participantes com nome; idade; sexo; escolaridade; renda e dados para avaliação 

antropométrica (APÊNDICE 1). 

 Para o acompanhamento dos participantes acerca do padrão da qualidade da 

alimentação durante as intervenções que foram realizadas pelo pesquisador, foi utilizado o 

questionário de frequência alimentar, (ANEXO 1). Para avaliação de qualidade de vida foi 

utilizado o Short-Form Health Survey -36 (ANEXO 2). E para consentimento do participante 

na pesquisa, foi preenchido o termo de consentimento livre esclarecido (ANEXO 3). 
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3.6 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

As medidas antropométricas foram realizadas com os indivíduos vestindo roupas leves 

e sem calçados, na posição ortostática com os pés juntos. Os valores de peso, altura e 

circunferências foram mensurados com unidades mínimas de 0,1 quilogramas, 0,5 centímetro 

e 0,1centímetros, respectivamente.  

O peso foi aferido em balança mecânica da marca Filizola com capacidade máxima de 

150 kg e divisão de 100 g. 

A estatura foi verificada com o estadiômetro da marca Filizola, o cuidador em posição 

ortostática e apneia inspiratória, descalço, braços estendidos ao longo do corpo, pés unidos, 

posicionado sobre a balança de costas para a escala do estadiômetro, o mais próximo possível 

do instrumento.  A cabeça orientada segundo o plano de Frankfurt (cabeça naturalmente reta, 

olhando para frente), paralela ao solo. A medição da estatura foi realizada com o cursor em 

ângulo de 90º em relação à escala do estadiômetro. 

O IMC foi calculado a partir das medidas de peso e altura, de acordo com a seguinte 

fórmula IMC = peso (kg) / altura2 (cm). Os pontos de corte de IMC adotados foram os 

preconizados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003), exibidos no Quadro 2.  

 

Quadro 2. Classificação do índice de massa corporal. 

 

A Circunferência Abdominal (CA) é definida como sendo a maior medida no nível da 

cicatriz umbilical no final do movimento expiratório. Os pontos de corte adotados para CA 

foram os preconizados para sul americano (CA > 80 cm) para mulheres e para homens (CA > 

94 cm) estão relacionados com risco de doença cardiovascular (Alberti et al., 2009). 
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3.7 AVALIAÇÃO DA BIOIMPEDÂNCIA  

 

O percentual de massa magra e de massa gorda, líquidos intra e extracelular (água 

corporal total), taxa metabólica basal foram determinados por bioimpedância, de maneira não 

invasiva, rápida, prática e indolor. O método se baseia na passagem de corrente elétrica de 

baixa intensidade através do corpo e a impedância (Z), ou oposição ao fluxo da corrente, é 

medida através do analisador de bioimpedância (BIA). Quando se aplica a corrente elétrica ao 

corpo humano é gerada uma oposição por dois componentes: a resistência (R) e a reactância 

(Xc) (Britto e Mesquita, 2008). 

A bioimpedância é a soma vetorial desses dois componentes (resistência e reactância). 

O ângulo formado entre R e Xc chama-se ângulo de fase, que varia entre 5º e 15º. 

Quando o ângulo de fase está aumentado, associa-se com adequado estado de  

saúde e a Xc é alta; se o ângulo estiver baixo, associa-se com existência ou agravamento da 

doença e com Xc baixa e morte celular (Britto e Mesquita, 2008). 

A BIA foi realizada através do aparelho da marca Biodynamics BIA 450, os 

participantes foram orientados a fazer jejum de 4 horas, não consumir cafeína, bebidas 

alcoólicas e não realizar atividade física no dia anterior ao exame (ANEXO 4), a esvaziar a 

bexiga antes da realização da BIA, a usar vestimentas leves e sem metais no momento do 

exame.  A BIA foi realizada com o cuidador sobre uma maca na posição de decúbito dorsal, os 

eletrodos colocados no dorso da mão e do pé direito, respeitando uma distância entre eles de 

no mínimo 5 centímetros, após higienização prévia com álcool 70%.  O percentual de 

Gordura foi classificado segundo a escala definida para mulheres listada no Quadro 3.  

 

Quadro 3: Classificação dos percentuais de gordura segundo as faixas etárias 

(feminino). 

Nível /Idade   18 - 25   26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65   

Excelente     13 a 16%     14 a 16%     16 a 19% 17 a 21%    18 a 22% 

Bom   17 a 19%     18 a 20%     20 a 23%         23 a 25%    24 a 26%   

Abaixo do Médio     20 a 22%   21 a 23%     24 a 26%         26 a 28%      27 a 29%   

Médio   23 a 25%   24 a 25%     27 a 29%         29 a 31%    30 a 32%   

Acima do Médio   26 a 28%   27 a 29%   30 a 32%       32 a 34%    33 a 35%   

Alto (Ruim)   29 a 31%   31 a 33%   33 a 36%       35 a 38%      36 a 38%   

Muito Alto (Muito 

Ruim)   
  33 a 43%   36 a 49%   38 a 48%         39 a 50%      39 a 49%   

Fonte: Pollock & Wilmore (1993) 
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3.8  QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR 

 

Os questionários para avaliar a ingestão de alimentos são questionários de frequência 

alimentar (QFAs), utilizados nas consultas ou avaliações nutricionais, durante certo período 

de tempo, que podem ser semanais, mensais ou até anuais, o entrevistado registra, por 

refeição, os tipos e as quantidades de todos os alimentos e bebidas consumidos (ASBRAN, 

2014). 

O questionário de frequência alimentar utilizado na presente pesquisa, foi o de Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto, questionário validado e utilizado no CASIC. O questionário 

consta com os seguintes grupos alimentares:  

 Pães, Cereais e Tubérculos 

 Frutas 

 Verduras, Legumes e Leguminosas 

 Ovos, Carnes, Leite e Derivados  

 Massas e Outras Preparações  

 Doces 

 Bebidas   

As variáveis de resposta do QFA são: “mais de 3 vezes ao dia”, “2 a 3 vezes ao dia”, 

“1 vez ao dia”, “5 a 6 vezes por semana”, “2 a 4 vezes por semana”, 1 vez por semana", "1 a 3 

vezes por mês “, "nunca/quase nunca", “sazonal" onde essas duas últimas respostas foram 

desconsideradas. A partir das respostas foi estimado o consumo diário dos micronutrientes e 

macronutrientes de cada cuidador, consultado em medidas a Tabela para Avaliação e Consumo 

Alimentar em Medidas Caseiras e posteriormente nas Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (TACO) e a do IBGE.  

O consumo de macronutrientes dos cuidadores foi considerado inadequado se 

estivesse abaixo de 10% do limite inferior do intervalo de referência ou acima de 10% do 

limite superior do intervalo de referência.  

Contudo é válido ressaltar que o recordatório de 24 horas, foi realizado para a 

prescrição futuras das dietoterapias, porém, não foi utilizado como fonte de dados para a 

presente pesquisa.  
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3.9 ESCALA SF-36  

 

A The 36-item Short Form Healthy Survey Questionnaire (Escala SF-36) é um 

instrumento amplamente utilizado nos últimos anos para verificar o nível de qualidade de vida 

do ser um humano caracterizado como um questionário multidimensional que engloba os 

diversos aspectos objetivando a caracterização do nível de qualidade de vida do ser humano. 

(LAGUARDIA et al., 2013 e CAMPOLINA ET AL., 2010).  

O SF-36 possui 36 itens divididos em oito aspectos distintos, como: saúde em geral, 

dor, vitalidade, capacidade funcional, saúde mental, aspectos físicos, aspectos emocionais e 

sociais.  Cada domínio recebe escore de zero até cem, onde 0 caracteriza um baixo estado de 

qualidade de vida e 100 um excelente estado de qualidade de vida. Portanto, através do presente 

formulário objetivou-se analisar o padrão de qualidade de vida dos cuidadores.  

 

3.10 MÉTODOS DA COLETA DE DADOS 

 

A coleta ocorreu em encontros em um período de seis meses estabelecidos 

previamente de acordo com a disponibilidade do CASIC e informado aos cuidadores, a fim de 

garantir a amostra. O atendimento individual nutricional foi mensal, com duração de cerca de 

quarenta minutos e as oficinas de educação em saúde nutricional também foram diárias ou 

mensais em dias distintos do atendimento individual. O presente estudo se caracterizou pelo 

acompanhamento da amostra de cuidadores de abril a outubro de 2018 e suas intervenções ao 

longo deste período.  

  As etapas foram: 

 Etapa 0: Os cuidadores foram contatados nas oficinas do CASIC e convidados a 

participarem da pesquisa. Os que aceitaram participar foram esclarecidos acerca da 

pesquisa. Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados e nesta etapa os 

cuidadores foram agendados para atendimento individual. 

 Etapa 1: Os cuidadores assinaram, o TCLE e foram submetidos a consulta para coleta 

dos dados sociodemográfico com as seguintes informações: sexo, altura, idade, 

escolaridade e renda. Nesta etapa foi feita avaliação antropométrica (peso, altura, CA, 

Bioimpedância, e aplicado o questionário de frequência alimentar e o de qualidade de 

vida  

 Etapa 2: Os cuidadores atendidos individualmente foram convocados para participação 

de grupos de educação nutricional, considerada como sendo a intervenção do estudo. 
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Esta etapa ocorreu em um período de aproximadamente 4 meses. Abaixo, apresenta-se 

os temas tratados nas intervenções. 

 Tema 1:   Oficina de rotulagem com abordagem no teor de açúcar contido nos 

alimentos que costumamos ingerir, a quantidade referida foi exposta para melhor 

visualização (foi utilizada uma balança digital para tal pesagem) e reeducação 

alimentar. Esta oficina tentou-se estimular o cuidador a ter um olhar mais atentivo para 

doenças como a Diabetes Mellitus além de melhorar a qualidade da alimentação do 

grupo em questão, pois se sabe que a diabetes é uma enfermidade que possui aumento 

impactante na população mundial.  

 Tema 2: Oficina de educação nutricional sobre a ingestão de gorduras e sódio, a fim de 

evitar as dislipidemias e doenças cardiovasculares orientando uma alimentação de 

qualidade. Para tal, foi realizada uma gincana sobre os alimentos que ajudam a 

controlar o colesterol e triglicérides e desmitificar mitos sobre esse grupo. Foi 

demonstrado o teor de sódio contido em alguns alimentos (utilizando uma balança 

digital para tal pesagem). Os cuidadores foram estimulados a atentarem para os riscos 

de desenvolvimento das doenças cardiovasculares devido ao consumo indevido de tais 

alimentos. 

 Tema 3: Oficina interativa para incentivar a ingestão das fibras através do consumo de 

frutas e verduras na alimentação. Além da exposição oral acerca dos alimentos desta 

oficina, houve demonstração no datashow de como aproveitar as cascas de alguns 

alimentos a fim de promover uma melhoria na qualidade alimentar e 

consequentemente minimizar os gastos familiares, pois, sabe-se que a saúde intestinal 

tem reflexo em toda saúde fisiológica do ser humano. 

 Tema 4: Oficina de temperos e especiarias para incentivar o consumo de temperos 

naturais e substituir os alimentos ultraprocessados e temperos prontos. Especialmente 

neste encontro, foram oferecidos alimentos retratados em oficinas anteriores, a fim de 

que todos pudessem visualizar alimentos para a manutenção da sua saúde nutricional e 

objetivando conscientizar os benefícios de uma alimentação mais natural utilizando as 

especiarias.  

Apresentam-se as intervenções nutricionais realizadas nos cuidadores. Vale ressaltar 

que, participaram das intervenções os 31 cuidadores, em momentos distintos. É válido 

lembrar que esta etapa necessitou de um enorme empenho, pois muitos cuidadores 

participantes tinham compromissos pessoais como, o trabalho, estudo e principalmente, o 

cuidado com idoso. Porém, foram empreendidos esforços e dedicação para que todos 
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participassem das oficinas de educação nutricional. 

A tecnologia educacional é utilizada como método de educação em saúde, construção 

de conhecimentos e troca de saberes com o objetivo de gerar mudanças, transformações e 

facilitar a absorção dos conhecimentos expostos. No presente estudo as oficinas educativas 

nutricionais, se interligaram assim com o processo de promoção da saúde. A utilização de 

tecnologia educativa afirmou-se como um método de transferência de conhecimento 

facilitador para a educação em saúde, como citado anteriormente, por meio das oficinas 

educativas nutricionais.  As oficinas foram como um método facilitador no processo ensino-

aprendizagem visto que, a visualização da qualidade nutricional de cada alimento, aliada a 

orientação nutricional e as trocas de saberes foram formas de humanizar a reeducação 

alimentar (ÁFIO, 2014). 

Vale ressalvar que, tanto na oficina de carboidrato como na de sódio, as informações 

dos teores químicos presentes nos alimentos, foram pesados em uma balança digital e 

colocados em saquinhos plásticos, permitindo a visualização do teor em cada alimento 

demonstrado. 

Os sacos plásticos contendo as informações específicas, foram armazenados na 

geladeira do CASIC, permitindo assim maior flexibilidade e conservação do material para o 

desenvolvimento das oficinas de educação nutricional.  

Os alimentos selecionados para utilização foram escolhidos após a realização do 

recordatório de 24 horas, consistiram em biscoito doce recheado, biscoito doce sem recheio, 

biscoito salgado, refrigerante, macarrão instantâneo, refrigerante, cerveja, suco 

industrializado, tempero industrializado, azeitona em saco, milho e ervilha em latas, 

empanado industrializado, molho de tomate industrializado, pão de forma, pipoca de micro-

ondas e pão francês.  

A primeira oficina foi sobre o teor de carboidratos nos alimentos apresentados na 

Figura 2, a posterior abordou-se o consumo de sódio demonstrado na Figura 3. 

Na terceira oficina ocorreu a apresentação por meio de datashow, sobre a importância 

da ingestão das fibras para a manutenção da saúde do ser humano. Nesta oficina, os 

participantes receberam uma lista com algumas sugestões de receitas ricas em fibras solúveis 

ou insolúveis (Apêndice 3).  

Na quarta oficina foram apresentadas visualmente aos participantes, sugestões de 

temperos naturais, Figuras 4 e 5, que poderiam utilizar no dia a dia, a fim de evitar o consumo 

dos temperos industrializados. Alimentos utilizados: alfavaca, alecrim, alho, cebola, canela 

em pau e cravo. 
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Figura 2: Teor de Carboidrato nos alimentos. 

 

                                

 
Figura 3: Teor de Sódio nos alimentos 

 
Figura 4: Alimentos naturais 
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Figura 5: Alimentos naturais 

Finalizando a coleta de dados, realizou-se a terceira etapa apresentada abaixo. 

➢ Etapa 3: Após 4 meses, os cuidadores foram atendidos na consulta nutricional 

utilizando questionários para reavaliação antropométrica (altura, peso, CA), 

Bioimpedância e aplicação do QFA e o SF36.  

Figura 6: Etapas da pesquisa. 
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3.11 ASPECTOS ÉTICOS-LEGAIS 

 

           Os participantes elegíveis foram informados sobre os objetivos da pesquisa métodos, 

benefícios previstos (como melhora das medidas antropométricas e da qualidade de vida), 

garantia do anonimato e a confidencialidade dos dados e, somente após todos os 

esclarecimentos e estando de acordo, solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo 

pesquisador. 

 O estudo obedeceu a Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

junto ao CAAE, n° 76603617.9.0000.5243 com número do parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP/FMUFF) nº 

2.386.997. 

          Todos os nomes dos participantes foram mantidos em sigilo e para efeito de 

apresentação dos resultados, os avaliados foram codificados por números. Assim sendo, 

foram assegurados o anonimato dos depoentes e a exclusividade de uso das informações para 

fins científicos. Antes de iniciar, os cuidadores receberam uma cópia do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, assinados por eles. 

           Vale esclarecer que a pesquisa ofereceu risco mínimo para os participantes tendo em 

vista a abordagem e os questionamentos inseridos nos formulários de coleta de dados 

quantitativos, entretanto, a pesquisa foi realizada considerando que se o cuidador sofresse 

algum constrangimento, o pesquisador deveria suspender imediatamente a coleta de dados. 

 

3.12  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em uma 

planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, construindo assim o banco de dados da 

pesquisa.  O programa Microsoft Excel também foi utilizado para construção de alguns 

gráficos descritivos. Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do programa 

IBM SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0.  

A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever os perfis característicos dos 

cuidadores. E foi baseada na construção de gráficos, distribuições de frequências e cálculo de 

estatísticas descritivas (cálculo da média, mediana, percentis, desvio padrão e coeficiente de 

variação- CV). A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada 

baixa se ; moderada se e alta se    
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A análise inferencial teve como objetivo avaliar a significância estatística das diferenças 

observadas entre grupos e foi baseada em testes de significância estatística para analisar se 

eram significativas as associações entre variáveis e as diferenças encontradas na distribuição 

das variáveis antes e após a intervenção. 

Na Análise Inferencial de uma variável quantitativa, dado o pequeno tamanho dos 

subgrupos, a comparação da distribuição da variável quantitativa de dois grupos 

independentes foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.  Para saber se uma 

variável seguia distribuição normal, foi usado o teste de Shapiro-Wilk.  As distribuições das 

variáveis nos momentos pré-intervenção e pós-intervenção foram avaliadas pelo teste de 

Wilcoxon, uma vez que as distribuições pós-intervenção não seguiam distribuição normal. A 

distribuição de percentuais de consumo adequado/inadequados antes e após a intervenção 

foram comparadas pelo teste de Mc-Nemar. 

A associação entre duas variáveis quantitativas foi investigada por Análise de 

Correlação.  A intensidade da correlação foi medida pelo Coeficiente de Correlação de 

Pearson, uma vez que as variáveis não seguiam distribuição normal. A significância foi 

avaliada pelo teste t do coeficiente de correlação, pelo qual se considera que um coeficiente 

de correlação é significativamente não nulo se o p-valor do teste de correlação for menor que 

o nível de significância 0,05. A correlação entre duas variáveis foi considerada 

suficientemente forte se o coeficiente de correlação apresentasse valor absoluto maior que 0,7.    

Todas as discussões foram realizadas ao nível de significância máximo de 5% (0,05), 

ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes de significância estatística: rejeição 

da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste foi menor que 0,05. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E ANTROPMÉTRICO PRÉ-INTERVENÇÃO 

 

 A amostra deste estudo foi formada por 31 cuidadores, sendo 100,0% deles do sexo 

feminino, N=14 (45,2%) cuidadores formais e, N=17 (54,8%) de cuidadores informais, 

conforme distribuição exibida na Figura 7.  Observa-se então, predominância de cuidadores 

de idosos informais na amostra deste estudo.  
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Figura 7: Distribuição do Tipo de Cuidador. 

 

As distribuições de frequências de variáveis socioeconômicas que caracterizaram os 

cuidadores, em análise global, são mostradas na Tabela 2. As cuidadoras tinham, tipicamente, 

de 35 a 59 anos (96,8%; N=30), ensino médio completo (61,3%; N=19) e ganhavam 1 salário 

mínimo ou sem renda (51,7%; N=16). 

 

Tabela 2: Características socioeconômicas dos cuidadores. 

Variável 

Global 

n=31 

F % 

Idade (anos)   

23 | 29 1 3,2% 

29 | 35 0 0,0% 

35 | 41 6 19,3% 

41|  47 6 19,4% 

47 | 53 8 25,9% 

53 | 59 10 32,2% 

Escolaridade   

Ensino Fundamental Incompleto 1 3,2% 

Ensino Fundamental Completo 1 3,2% 

Ensino Médio Incompleto 5 16,1% 

Ensino Médio Completo 19 61,3% 

Ensino Superior Completo  5 16,1% 

Renda   
Sem Renda 4 12,9% 

1 salário mínimo 12 38,8% 

2 salários mínimos 6 19,4% 

3 a 4 salários mínimos 6 19,4% 

5 salários mínimos ou mais  3 9,7% 
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A idade dos cuidadores apresentava média de 47,5±8,1 anos, com mediana de 49 anos, 

e 0,17 de coeficiente de variação, mostrando baixa variabilidade da idade dos cuidadores em 

torno da média.  Na variável renda, a moda, o percentil 25 e a mediana eram de 1 salário 

mínimo, e o percentil 75 estimado era de 3,4 salários mínimos, mostrando que os cuidadores 

eram de uma população de baixa renda.  

Em relação à avaliação antropométrica realizada e fornecida pela bioimpedância, as 

distribuições de frequências de variáveis de caracterização corporal dos cuidadores estão 

evidenciadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Distribuições de Frequências das Características 

Corporais dos Cuidadores Antes da Intervenção. 

Variável 

Global 

n=31 

F % 

IMC   
18,5 | 24,9 

(Eutrófico) 10 32,3% 

25,0 | 29,9 

(Sobrepeso) 10 32,3% 

30,0 | 34,9 
(Obesidade I) 6 19,3% 

35,0 | 39,9 
(Obesidade II) 4 12,9% 
Maior ou igual a 40 

 (Obesidade III) 1 3,2% 
Circunferência 

Abdominal 
  

Menor ou igual a 80 2 6,4% 
81 |88 7 22,6% 
Maior que 88 

22 
71,0

% 
Percentual de Gordura   

Bom 9 29,0% 
Médio 8 25,8% 
Alto 6 19,4% 
Muito Alto 8 25,8% 

      

Como observado na Tabela 3 acima, o cuidador de idosos da amostra tinha IMC 

eutrófico (32,3%; N=10) ou de sobrepeso (32,3%; N=10), a proporção de cuidadores obesos 

grau (I, II, III era de 35,5%; N=11) circunferência abdominal maior que 88 cm (71,0%; N=22) 

e o percentual de gordura variando homogeneamente nas classes “bom” a “muito alto”.   
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4.2.  ANÁLISE NUTRICIONAL DO CUIDADOR PRÉ-INTEVERNÇÃO  

 

As principais estatísticas do consumo diário de micronutrientes e macronutrientes dos 

cuidadores, pré intervenção são exibidos na Tabela 4. Os macros e micronutrientes que 

apresentaram consumo fora dos valores de referência estabelecidos pela Dietary Reference 

Intakes (DRI) e foram selecionados em negrito.   

Os dados da Tabela 4 mostram que, em termos médios e medianos, o consumo de 

macronutrientes dos cuidadores estavam dentro das faixas de valores de referência 

estabelecidos pela DRI, apenas para proteínas, lipídios e carboidratos e, somente para estes 

macronutrients, as distribuições da amostra apresentavam baixa variabilidade (CV<0,40). 

Entretanto, em relação à variável energia, os dados mostram que, o consumo diário de energia 

por parte dos cuidadores apresentava valores médios quase iguais ao dobro da média 

recomendada de 2000 Kcals.  

A ingestão média do colesterol também era elevada: mais que o dobro do 

recomendado. As médias demonstram ser elevado o consumo diário de fibras, cálcio, sódio, 

potássio e açúcar. 

 

Tabela 4: Principais estatísticas dos nutrientes ingeridos diariamente pelos cuidadores, 

pré intervenção.  

 

Nutrientes 

Consumo 

diário  de 

referência 

(DRI) 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
C.V  

Proteína (%) 15-20 14,85 27,47 20,49 3,73 0,18  

Lipídeo (%) 20-30 16,36 26,67 21,12 3,27 0,15  

Carboidrato 

(%) 
45-60 46,72 68,62 58,38 5,63 0,10  

Açúcar 

total(g) 
≤ 25 4,76 205,08 35,89 40,73 1,13  

Energia 

(kcal) 
2.000 1337,08 5800,64 3298,59 1187,76 0,36  

Colesterol 

(mg) 
≤ 300 161,23 2413,20 623,42 479,01 0,77  

Fibras (g) 21-25 18,87 94,85 45,45 19,90 0,44  

Cálcio (mg) 1000 a 1200 451,31 2427,20 1242,29 498,98 0,40  

Sódio (mg) 1300 a 1500 979,75 5483,00 2163,87 1045,63 0,48  
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Potássio 

(mg) 
4700 2869,38 9720,95 5474,59 1888,26 0,34  

 

4.3. QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR PRÉ-INTERVENÇÃO 

 

         O gráfico 1 traz os boxplots das distribuições dos escores de qualidade de vida na 

amostra dos 31 cuidadores, em ordem das medianas. Os escores apresentaram alta 

variabilidade, mas em termos medianos, observou-se que os cuidadores tinham menor 

qualidade de vida nos domínios aspectos emocional, vitalidade e dor e melhor qualidade de 

vida nos domínios capacidade funcional, aspectos físicos e aspectos sociais. 

 

 

Gráfico 1: Boxplots  dos escores de qualidade de vida na amostra estudada       . Rio de 

Janeiro. Brasil. 2018 

 

A Tabela 5 traz os resultados estatísticas dos escores de qualidade de vida, em cada 

domínio apresentada no gráfico anterior.  Os coeficientes de variação, todos maiores que 0,20, 

comprovam o que pode ser visto nos boxplots, que as distribuições das variáveis de qualidade 
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de vida não tinham baixa variabilidade em torno da média. Os domínios do SF-36 podem ter 

resultado 0 até 100, como apresentado na linha vertical do gráfico. 

 

              Tabela 5: Principais Estatísticas das variáveis de qualidade de vida.  

Domínio Média 
Mediana Desvio 

Padrão 

C.V 

Capacidade Funcional 71,5 72,5 22,9 0,32 

Aspectos Físicos 63,5 75,0 33,8 0,53 

Dor 52,5 51,0 25,2 0,48 

Estado Geral 55,2 57,0 20,0 0,36 

Vitalidade 54,4 50,0 23,6 0,43 

Aspectos Sociais  68,8 75,0 22,4 0,33 

Aspectos Emocionais  54,2 50,0 41,5 0,77 

Saúde Mental  63,8 64,0 24,0 0,38 

         

4.4. ASSOCIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E ANTROPOMETRIA 

 

 Os p-valores do teste de normalidade foram realizados pelo teste Kolmogorov 

Smirnorv para cada variável do estudo. Os p-valores, de ambos os testes, para todas as 

variáveis, levaram a conclusão de que todas as variáveis seguem distribuição normal. Os 

coeficientes de variação, todos maiores que 0,20, comprovaram o que foi visto nos boxplots, 

que as distribuições das variáveis de qualidade de vida não tiveram baixa variabilidade em 

torno da média.  

 

Tabela 6: p-valores do teste de normalidade para as variáveis do estudo. 

Variável 
p-valor do teste de 

Kolmogorov-Smirnov 

IMC 0,394 

Circunferência Abdominal 0,975 

Massa gorda 0,975 

Idade 0,876 

Capacidade funcional 0,396 

Aspectos físicos 0,162 

Dor 0,884 

Estado geral 0,589 

Vitalidade 0,667 

Aspectos sociais 0,358 

Aspectos emocionais 0,099 

Saúde mental 0,986 

 

A Tabela 7 a seguir, traz a matriz de Correlação das variáveis deste estudo. A Correlação 

foi analisada pelo coeficiente de Correlação Linear de Pearson, uma vez que todas as 

variáveis seguiam distribuição normal.  

Somente duas correlações se mostraram fortes e significativas: 
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 Correlação entre a Circunferência abdominal e o IMC, r = 0,83 (p-valor=0,000). Tal 

correlação já é naturalmente esperada, valores altos de circunferência abdominal estão 

relacionados a valores altos de IMC e vice-versa.  

 

 Correlação entre Vitalidade e Saúde Mental, r = 0,71 (p-valor=0,000). Ou seja, valores 

altos de vitalidade estão relacionados a valores altos de saúde mental e vice-versa. 

 

Tabela 7: Matriz de Correlação das variáveis deste estudo 
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4.5 DOMÍNIOS DA QUALIDADE DE VIDA ASSOCIADOS À OBESIDADE 

 

Nesta seção desejou-se investigar se a distribuição de algum escore de qualidade de 

vida estava associada à Obesidade. Para tal foi feita uma análise da distribuição dos escores 

nos dois grupos, de não obesos e de obesos.  A Tabela 8, exibe as principais estatísticas dos 

escores de qualidade de vida, em cada domínio, global e nos subgrupos definidos segundo a 

obesidade.  Os obesos e não obesos se diferiram quanto à qualidade de vida nos domínios 

capacidade funcional (p-valor=0,001) e no Estado Geral (p-valor=0,020). Os escores dos 

demais domínios não foram associados à obesidade (todos os p-valores são maiores que 5%). 
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Tabela 8: Principais estatísticas das variáveis antes da intervenção nos subgrupos 

definidos segundo a obesidade. 

Domínio 

Não Obesos 

n=20 

 

Obesos 

n=11 

p-valor do teste 

de Mann-

Whitney 

comparando os 

dois subgrupos 

Capacidade Funcional 

  

 

Média 84,8 55,9 0,001 

Mediana 87,5 60,0  

Desvio Padrão 14,9 23,3  

Coeficiente de Variação 0,18 0,42  

Aspectos Físicos 

  

 

Média 63,8 59,1 0,855 

Mediana 75,0 50,0  

Desvio Padrão 29,8 39,2  

Coeficiente de Variação 0,47 0,66  

Dor 

  

 

Média 56,0 42,7 0,197 

Mediana 51,5 41,0  

Desvio Padrão 25,0 27,0  

Coeficiente de Variação 0,45 0,63  

Estado Geral da Saúde 

  

 

Média 60,4 42,5 0,020 

Mediana 64,5 47,0  

Desvio Padrão 18,9 18,9  

Coeficiente de Variação 0,31 0,44  

Vitalidade 

Média 51,5 50,5 0, 761 

Mediana 47,5 45,0  

Desvio Padrão 26,5 25,3  

Coeficiente de Variação 0,51 0,50  

Aspectos Sociais  

  

 

Média 66,9 65,9 0,919 

Mediana 75,0 50,0  

Desvio Padrão 23,7 28,0  

Coeficiente de Variação 0,36 0,42  

Aspectos Emocionais  

  

 

Média 41,7 54,5 0,476 

Mediana 33,3 66,7  

Desvio Padrão 38,8 47,8  

Coeficiente de Variação 0,93 0,88  

Saúde Mental  

  

 

Média 59,6 65,5 0,502 

Mediana 60,0 68,0  

Desvio Padrão 20,1 32,2  

Coeficiente de Variação 0,34 0,49  
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Em síntese, ao analisar nesta seção as características e condições de base do cuidador, 

observou-se que, tipicamente, o cuidador de idoso, participante deste estudo era informal 

(54,8%; N=17), tinha de 35 a 59 anos (96,8%; N=30), era do sexo feminino (100,0%; N=31), 

tinha o ensino médio completo (61,3%; N=19), e ganhava 1 salário mínimo ou menos (51,6%; 

N=16).   

Quanto às condições físicas, o cuidador tinha IMC eutrófico (32,3%; N=10) ou de 

sobrepeso (32,3%; N=10), circunferência abdominal maior que 88 cm (71,0%; N=22) e o 

percentual de gordura variava homogeneamente, nas classes “bom” a “muito alto”.   

Quanto à nutrição destes cuidadores, observou-se que o consumo médio estava dentro 

do padrão recomendado pela DRI apenas no que se refere ao consumo diário dos 

macronutrientes: proteínas, lipídeos e carboidratos. Portanto, os cuidadores apresentavam em 

termos médios e medianos, consumo acima do recomendado no que diz respeito a energia, 

colesterol, cálcio, sódio, potássio e açúcar total. Adicionalmente, avaliando o consumo 

inadequado, observou-se que, a maioria dos nutrientes era inadequado para mais de 50% dos 

cuidadores.  

 A qualidade de vida do cuidador apresentava alta variabilidade no quesito global da 

amostra, ou seja, variava muito entre os cuidadores, e em termos medianos pode-se dizer que 

os cuidadores tinham menor qualidade de vida nos domínios aspectos emocionais, vitalidade 

e dor e apresentavam melhor qualidade de vida, nos domínios capacidade funcional, aspectos 

sociais e aspectos físicos.  

 

4.6. RESULTADOS PÓS-INTERVENÇÃO 

 

 Nesta seção apresentam-se os resultados dos cuidadores após todas as intervenções 

nutricionais realizadas. Participaram desta etapa os 31 cuidadores, porém é importante 

comunicar que foram realizados diversos esforços para que esta etapa ocorresse como, 

ligações diversas aos cuidadores para que retornassem. 

A Tabela 9 traz as principais estatísticas das medidas antropométricas, antes e após a 

intervenção. As distribuições são representadas em boxplots das Figuras 8 a 10.  As 

distribuições foram comparadas pelo teste de Wilcoxon uma vez que as distribuições pós 

intervenção não seguiam distribuição normal.  
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Tabela 9: Principais estatísticas das medidas antropométricas, antes e depois da 

intervenção.  

Variável 
Antes Depois p-valor do  

teste de Wilcoxon Média Mediana D.P Média Mediana D.P 

IMC 29,3 27,5 5,1 29,0 28,5 5,5 0,983 

Circunferência Abdominal  99,0 97,5 8,9 92,6 91,0 10,2 0,027 

Massa Gorda 32,8 33,5 5,1 32,1 31,5 6,8 0,261 

 

Pelos dados apresentados, conclui-se que após a intervenção foi verificada redução 

significativa na circunferência abdominal (p-valor=0,027). A diferença foi, em média, de 6,4 

cm.  A intervenção não surtiu redução significativa de IMC (p-valor=0,983), nem de Massa 

Gorda (p-valor=0,261). Adicionalmente o percentual de cuidadores obesos continuou o 

mesmo 35,5%.   

 

 
 Figura 8: Distribuição do IMC, antes e após a intervenção (p-valor=0,983). 

 
Figura 9: Distribuição da Circunferência Abdominal, antes e após a intervenção (p-

valor=0,027). 

 

 

 
Figura 10: Distribuição da Massa Gorda, antes e após a intervenção (p-valor=0,261). 
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A Tabela 10 mostra as principais estatísticas das distribuições de consumo dos nutrientes, antes e após intervenção, para efeitos de 

comparação.   

 

Tabela 10: Principais estatísticas do consumo de nutrientes ingeridos diariamente pelos cuidadores, antes e pós intervenção.  

Nutrientes 

Consumo 

diário  de 

referência 

(DRI) 

Pré-Intervenção Pòs Intervenção 

p-valor 

do teste 

de 

Wilcoxon 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

 

Proteína (%) 15-20 14,85 27,47 20,49 3,73 15,77 30,84 21,45 3,81 0,478 

Lipídeo (%) 20-30 16,36 26,67 21,12 3,27 12,97 34,25 20,51 5,42 0,514 

Carboidrato (%) 45-60 46,72 68,62 58,38 5,63 44,22 68,38 58,03 7,45 0,314 

Açúcar total(g) ≤ 25 4,76 205,08 35,89 40,73 0,92 39,94 12,15 9,50 <0,001 

Energia (kcal) 2.000 1337,08 5.800,64 3.298,59 1.187,76 1.042,05 4.318,14 1.954,40 739,66 <0,001 

Colesterol (mg) ≤ 300 161,23 2.413,20 623,42 479,01 174,07 1.096,32 357,77 191,48 0,001 

Fibras (g) 21-25 18,87 94,85 45,45 19,90 15,82 86,53 40,73 20,25 0,394 

Cálcio (mg) 1000 a 1200 451,31 2.427,20 1.242,29 498,98 269,22 2.792,51 856,40 512,71 0,003 

Sódio (mg) 1300 a 1500 979,75 5.483,00 2.163,87 1045,63 514,62 3258,71 1.214,44 691,22 <0,001 

Potássio (mg) 4700 2.869,38 9.720,95 5.474,59 1.888,26 1.818,37 10.019,34 3.767,88 1.677,24 <0,001 
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Observa-se que após a intervenção foi verificada redução significativa do 

consumo dos nutrientes que os cuidadores apresentavam consumo elevado.  

Houve redução significativa no consumo de energia (p-valor<0,001), a média 

reduziu de 3298,59 Kcal para 1954,40 Kcal, ficando a média menor do que a média 

recomendada de 2000 Kcals. A ingestão média do colesterol também apresentou 

redução significativa (p-valor=0,001), com média pós intervenção próxima ao 

recomendado ≤ 300mg/dia, a ingestão das fibras continuou elevada e sem diferença 

significativa da ingestão pré-intervenção (p-valor=0,394), o consumo diário de cálcio 

apresentou redução significativa (p-valor =0,003), apresentando média pós intervenção 

próxima ao recomendado de 1000/1200mg/dia.  

 

A Tabela 11 mostra os percentuais de cuidadores que apresentavam consumo não 

adequado de cada um dos nutrientes avaliados, antes e depois da intervenção.  As 

distribuições foram comparadas pelo Teste de Mc-Nemar. Corroborando com analise 

anterior, os dados da tabela mostram que após a intervenção, somente para proteínas e 

potássio o percentual de cuidadores com consumo inadequado continuou o mesmo, para 

todos os demais nutrientes houve redução do percentual de cuidadores com consumo 

inadequado, sendo significativa a redução observada no consumo inadequado de 

energia, colesterol e açúcar (para estes nutrientes o p-valor do Teste de Mc-Nemar é 

menor que 5%, mostrando a significância estatística da redução observada nos 

percentuais de consumo inadequado destes nutrientes). 

 

Tabela 11: Percentuais de cuidadores que apresentavam consumo 

inadequado de cada um dos nutrientes avaliados, antes e depois da intervenção. 

Nutriente 

Consumo Inadequado p-valor do 

Teste de 

Mc Nemar 
Pré- 

intervenção 
Pós Intervenção 

Proteínas 12 38,7% 12 38,7% 1,000 

Lipídeos 14 45,2% 8 25,8% 0,302 

Carboidratos 5 16,1% 4 12,9% 0,999 

Açúcar Total 13 41,9% 3 9,7% 0,008 

Energia 26 83,9% 9 29,0% 0,001 

Colesterol 21 67,7% 9 29,0% 0,029 

Fibras 24 77,4% 24 77,4% 1,000 

Cálcio 21 67,7% 18 58,1% 0,727 

Sódio 26 83,9% 21 67,7% 0,344 

Potássio 28     90,3% 27 87,1% 1,000 
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A Tabela 12 traz as principais estatísticas dos escores de qualidade de vida, antes 

e depois da intervenção.  As distribuições foram comparadas pelo Teste de Wilcoxon.  

 

Tabela 12: Principais estatísticas dos escores de qualidade de vida, antes e depois 

da intervenção.  

Variável 

Antes Depois p-valor 

do teste 

de 

Wilcoxon 

Média Mediana D.P Média Mediana D.P 

Capacidade 

Funcional 
71,5 72,5 22,9 84,2 87,5 13,2 0,009 

Aspectos 

Físicos 
63,5 75,0 33,8 76,0 100,0 34,2 0,255 

Dor 52,5 51,0 25,2 61,4 62,0 20,3 0,085 

Estado Geral 55,2 57,0 20,0 64,6 67,0 14,1 0,051 

Vitalidade 54,4 50,0 23,6 67,5 67,5 18,5 0,035 

Aspectos 

Sociais 
68,8 75,0 22,4 73,0 81,5 24,4 0,515 

Aspectos 

Emocionais 
54,2 50,0 41,5 70,8 100,0 39,7 0,294 

Saúde Mental 63,8 64,0 24,0 76,5 80,0 16,3 0,038 

 

 

As distribuições foram comparadas pelo teste de Wilcoxon e são representadas 

em boxplots das Figuras 11 a 18, abaixo.   Descritivamente, comparando os valores 

médios e medianos, observa-se que em todos os domínios houve aumento do escore. O 

aumento é considerado significativo para os escores de Capacidade Funcional (p-

valor=0,009), de vitalidade (p-valor=0,035), de saúde mental (p-valor=0,038).  

 

 
Figura 11: Distribuição Do Escore de Capacidade Funcional, antes e após a 

intervenção (p-valor=0,009). 
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Figura 12: Distribuição do Escore de Limitação Aspectos Físicos, antes e após a 

intervenção (p-valor=0,255). 

 

 
Figura 13: Distribuição da distribuição do escore de Dor, antes e após a 

intervenção (p-valor=0,085). 

 

 
Figura 14: Distribuição da distribuição do escore de Aspectos Sociais, antes e após 

a intervenção (p-valor=0,515). 

 

 
Figura 15: Distribuição da distribuição do escore de Vitalidade, antes e após a 

intervenção (p-valor=0,035). 
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Figura 16: Distribuição da distribuição do escore de Estado Geral, antes e após a 

intervenção (p-valor=0,051). 

 

 

 
Figura 17: Distribuição da distribuição do escore de Aspectos Emocionais, antes e 

após a intervenção (p-valor=0,294). 

 

 
Figura 18: Distribuição da distribuição do escore de Saúde Mental, antes e após a 

intervenção (p-valor=0,038). 

 

 

4.7. DOMÍNIOS DA QUALIDADE DE VIDA ASSOCIADOS À OBESIDADE NA 

AVALIAÇÃO FINAL 

 

Nesta seção desejou-se investigar se a distribuição de algum escore de qualidade de 

vida na avaliação final está associada à Obesidade. Para tal foi feita uma análise da 

distribuição dos escores nos dois grupos, de não obesos e de obesos.  

A Tabela 13, traz as principais estatísticas dos escores de qualidade de vida pós 

intervenção em cada domínio, global e nos subgrupos definidos segundo a obesidade.  
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Tabela 13: Principais Estatísticas das variáveis depois da intervenção, nos grupos 

definidos segundo a obesidade. 

Domínio 
Não Obesos 

n=20 

Obesos 

n=11 

p-valor do teste de Mann-

Whitney comparando os dois 

subgrupos 

Capacidade Funcional 

  

0,682 

Média 84,7 83,3  

Mediana 90,0 85,0  

Desvio Padrão 14,2 12,0  

Coeficiente de Variação 0,17 0,14  

Aspectos Físicos    

Média 86,7 58,3 0,073 

Mediana 100,0 50,0  

Desvio Padrão 28,1 37,5  

Coeficiente de Variação 0,32 0,64  

Dor    

Média 63,9 57,2 0,599 

Mediana 64,0 62,0  

Desvio Padrão 20,6 20,4  

Coeficiente de Variação 0,32 0,36  

Estado Geral    

Média 68,6 57,9 0,030 

Mediana 72,0 57,0  

Desvio Padrão 14,0 12,2  

Coeficiente de Variação 0,20 0,21  

Vitalidade    

Média 73,0 58,3 0,123 

Mediana 70,0 60,0  

Desvio Padrão 13,5 22,6  

Coeficiente de Variação 0,18 0,39  

Aspectos Sociais     

Média 77,7 65,3 0,215 

Mediana 88,0 62,0  

Desvio Padrão 25,1 22,3  

Coeficiente de Variação 0,32 0,34  

Aspectos Emocionais     

Média 88,9 40,7 0,021 

Mediana 100,0 33,3  

Desvio Padrão 20,6 46,5  

Coeficiente de Variação 0,23 1,14  

Saúde Mental     

Média 79,7 71,1 0,238 

Mediana 84,0 72,0  

Desvio Padrão 14,4 18,6  

Coeficiente de Variação 0,18 0,26  
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Os obesos e não obesos se diferem quanto à qualidade de vida pós intervenção 

nos domínios Estado Geral (p-valor=0,030 do Teste de Mann-Whitney) e Aspectos 

Emocionais (p-valor=0,021 do teste de Mann-Whitney). Os escores pós-intervenção dos 

demais domínios não estão associados à obesidade (todos os p-valores são maiores que 

5%). 

  A comparação dos escores pós-intervenção médios e medianos de Estado Geral 

e Aspectos Emocionais de não obesos e obesos pode ser vista nas Figuras 19 e 20.  

Observa-se que os cuidadores obesos têm escores pós-intervenção de Estado 

Geral e Aspectos Emocionais significativamente menores que os escores dos não 

obesos.  
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Figura 19: Média e Mediana dos Escores Pós-intervenção de Estado Geral nos 

subgrupos definidos segundo a obesidade. 
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Figura 20: Média e Mediana dos Escores Pós-Intervenção de Aspectos Emocionais 

nos subgrupos definidos segundo a obesidade. 

 

Após a intervenção nutricional foi verificada redução significativa da 

circunferência abdominal dos cuidadores, redução significativa do consumo de energia, 

do açúcar total, colesterol, de sódio, de potássio e do cálcio.  Adicionalmente, pôde-se 

observar que somente para proteínas o percentual de cuidadores com consumo 

inadequado continuou o mesmo, para todos os demais nutrientes houve redução do 
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percentual de cuidadores com consumo inadequado, sendo significativa a redução 

observada no consumo inadequado de energia, colesterol, fibras e açúcar.  

A intervenção nutricional implicou em melhora significativa no estado geral de 

qualidade de vida do cuidador (ao nível de 10% de significância), na vitalidade e na 

saúde mental do cuidador (ao nível de 5% de significância) e na capacidade funcional 

do cuidador (ao nível de 1% de significância).   

A intervenção nutricional foi eficiente em melhorar a qualidade nutricional da 

alimentação do cuidador, reduzir sua circunferência abdominal e melhorar sua qualidade 

de vida em aspecto geral, e principalmente, nos domínios de Vitalidade, Saúde Mental e 

Capacidade Funcional.  

 Os obesos e não obesos se diferem quanto à qualidade de vida pós intervenção 

nos domínios Estado Geral (p-valor=0,030 do Teste de Mann-Whitney) e Aspectos 

Emocionais (p-valor=0,021 do teste de Mann-Whitney).   

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

O cuidador deste estudo foi em sua maioria, informal (54,8%; n=17). O 

cuidador, independente ser formal ou informal, exerce uma atividade que impacta 

consideravelmente na qualidade de vida da pessoa idosa. Uma das funções do cuidador 

é fornecer suporte para a realização das atividades de vida diária, apoiando o idoso nas 

suas necessidades físicas, sociais, psicológicas e até econômicas, favorecendo a melhora 

da qualidade de vida (JESUS et al.,2018).  

O fato de o cuidador da pessoa idosa ser realizado por familiares ainda é 

presente na nossa cultura. Designar um familiar, no caso mulheres para a realização do 

cuidado, é recorrente e presente na história da sociedade. (DA SILVA FALCÃO; 

TEODORO; BUCHER-MALUSCHKE; 2016 e MOREIRA et al.; 2018).  

O ato do cuidado de longa duração ao idoso continua sendo realizado com 

predomínio do sexo feminino, dado esse que corrobora com outros estudos. Esta 

afirmativa se confirma em estudo realizado recentemente em Pernambuco onde a ação 

do cuidado desempenhado pela população feminina, ocorreu em grande maioria 

(CESÁRIO et al.; 2017). Esses achados reforçam o papel social da mulher, em que as 

atividades que derivam do ato de cuidar tendem a ser atribuído a elas e naturalizadas, de 
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forma a aparecerem como exclusivas e constitutivas da condição feminina (ANJOS et 

al., 2014; LEITE et al.,2017; FERREIRA et al.,2018).  

O fato de cuidar dos filhos, dos idosos e doentes, ainda é culturalmente, 

realizado pela pessoa do sexo feminino.  A “tarefa do cuidado” continua vista como a 

ser realizada por mulheres, porém é cabível ressaltar que essa cultura influência na 

criação e posição futura dos meninos e das meninas (Neri, 2014).  Este fato, traz a luz a 

necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que garantam o apoio a estas 

mulheres que compõem a classe trabalhadora até porque estas cuidadoras, em muitas 

situações, são privadas de convívio social e também impedidas de realizarem outras 

atividades laborais.  

A faixa etária do cuidador esteve entre 35 a 59 anos (96,8%; n=30), apenas um 

outlier, apresentou idade inferior aos 35 anos, com média de 47,5±8,1 anos. Em relação 

à faixa etária, a média de idade apontou que as mulheres estão ativas e chegando a faixa 

etária considerada como idoso pela Política Nacional da Pessoa Idosa. Assim, estas 

cuidadoras podem estar com enfermidades que ocorrem geralmente, junto ao processo 

de envelhecimento como doenças crônicas não degenerativas e necessitam também de 

cuidado. O mesmo achado foi evidenciado em pesquisas realizadas por GUTIERREZ; 

FERNANDES; MASCARENHAS (2017) e JESUS et al. (2018), onde a faixa etária 

esteve entre 31 aos 60 anos, caracterizando 95% da pesquisa. O fato de termos idosos 

cuidando de idosos no futuro reforça a importância dos profissionais de saúde terem um 

olhar atentivo a esta pessoa até porque cuidar bem do outro só é possível se estivermos 

cuidando bem de nós mesmos segundo Mendes e Santos, (2016). 

Atualmente, vem se observando que há uma variedade de nível de formação do 

cuidador de idosos no Brasil. Os participantes, possuíam o ensino médio completo 

(61,3%; n=19), semelhante a pesquisa de QUELUZ et al.; (2018) e LEITE et al.; 

(2017), onde os cuidadores apresentaram 62,9% de ensino médio completo e superior. 

Entretanto, outras pesquisas demonstram diferença do nível de formação dos cuidadores 

chegando a 76,8% da amostra de cuidadores de baixa escolaridade e analfabetismo 

(BRIGOLA et al.; 2017 e JESUS et al.,2018). Portanto, pode-se retratar alta 

variabilidade dos níveis de instrução dos cuidadores dessa amostra do CASIC.  

A melhora do nível de formação dos cuidadores pode favorecer o cuidado do 

idoso tendo em vista que, o cuidador é o principal agente de implementação do plano de 

cuidados orientados pela equipe multidisciplinar.   E a melhora das condições culturais 
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favorece o pensamento, imaginação e o raciocínio rápido para tomada de decisões 

(JESUS et al.,2018). . 

Outro aspecto significativo evidenciado foi a aumento de peso dos participantes. 

Há evidências de que a qualidade da dieta está intimamente relacionada com a inserção 

socioeconômica das populações menos favorecidas, apresentando ingestão elevada de 

alimentos de alta densidade, processados, ultraprocessados, mais baratos e que 

proporcionam maior saciedade (CRISTÓVÃO et al., 2011). 

Acredita-se que a elevada prevalência de excesso de peso e obesidade abdominal 

encontrada, possa ser explicada pela situação social desfavorecida das mulheres 

estudadas já que, a maior parte (51,7%; n=16), possuía renda familiar igual ou inferior a 

1 salário mínimo. Este dado também foi encontrado em outro estudo em que a maior 

parte da amostra possuía renda inferior a dois salários mínimos (56,6%; n=46), (JESUS 

et al.,2018).  

Na análise do estado nutricional, constatou-se a predominância dos casos de 

sobrepeso e obesidade apresentando média e desvio padrão na pré intervenção 

nutricional de, 29,3kg/m²±5,1 (kg/m²), e com uma pequena redução para o período pós 

intervenção para 29,0kg/m²±5,5 (kg/m²) da amostra, não apresentando significância 

devido ao limitado tempo de intervenção, não podendo definir como alteração do peso 

em geral. Ficou evidente que os cuidadores podem e devem ser acompanhados pela 

equipe multidisciplinar, pois, mesmo com o tempo restrito da intervenção nutricional 

realizada, ocorreu modificação no peso.  

Não só nos participantes desta pesquisa como na realizada por MACIEL (2015) 

e NADJA et al., (2008), foram encontradas prevalências de 61,29% e 51,1%, 

respectivamente, de sobrepeso e obesidade entre os cuidadores. Os valores apontam 

para uma situação crítica nesta população por se tratar de uma população relativamente, 

produtiva e, que ainda é ativa o que mostra o reflexo dos atuais hábitos alimentares no 

impacto a saúde (BARROSO et al., 2017). 

Assim, é fundamental que as cuidadoras continuem com atendimento nutricional 

e multidisciplinar, visando à redução do peso e da circunferência abdominal, e 

principalmente, continuar sob o acompanhamento da equipe do CASIC, objetivando a 

melhora da saúde geral dos cuidadores. Faz-se necessário que, aquele que cuida também 

se cuide e seja cuidado, de modo a permitir realizar, com mais satisfação e menos 

desgaste, as tarefas de cuidar (JESUS et al.,2018). 
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O excesso de peso/obesidade compromete a saúde dos indivíduos, acarretando 

alterações metabólicas, psicológicas, dificuldades respiratórias e de locomoção, além de 

ser fator de risco para enfermidades como: hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus tipo 2, alguns tipos de câncer, dentre outras enfermidades, tornando-se fator que 

influencia na qualidade e no bom desenvolvimento do serviço prestados pelos 

cuidadores (SOUZA et al., 2018;).  

Vale ressaltar que os participantes da pesquisa foram mulheres e que chama a 

atenção quando se observa o aumento de peso nas mesmas. Este dado corrobora com os 

dados da Pesquisa de Orçamento Familiares (POF), 2008-2009, onde 48% das mulheres 

apresentaram sobrepeso e obesidade. Os profissionais de saúde essencialmente os 

nutricionistas que trabalham na gerontologia, devem ter um olhar atentivo para o fato 

tendo em vista o perfil dos cuidadores de idosos no Brasil a saber são mulheres e de 

baixa condição econômica.  

O alto valor de circunferência abdominal foi observado com média de 

99,0±8,9cm antes da intervenção nutricional e 92,6±10,2cm após a intervenção com as 

cuidadoras. Nesta variável ocorreu redução, porém, mesmo com a diminuição do valor 

da circunferência abdominal, ainda há um risco elevado de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares nos cuidadores, pois preconiza-se que a CA para sul americano não 

deve ultrapassar de 80cm para mulheres e 94 cm para homens. (ALBERTI et al., 2009). 

A prevalência de obesidade abdominal e peso tem aumentado nos últimos anos 

principalmente, em mulheres (pobres e negras), sinalizando o aumento do risco com 

saúde cardiovascular e outras doenças não transmissíveis. (BARROSO et al., 2017; 

PINHO, 2012).  

Como o sexo feminino foi prevalente nesta pesquisa e, a obesidade, pode ser 

atribuída à maior concentração de gordura corporal comumente devido as gestações, 

diferenças hormonais e ao climatério. Além disso, com o processo de envelhecimento e 

redistribuição da gordura, as mulheres passam a acumular mais gordura subcutânea. 

Estes fatos podem ser considerados para o padrão ainda elevado da CA nos participantes 

desta pesquisa. Além do aumento da CA, o elevado nível de gordura corporal (geral e 

central) influencia no aumento da PA, uma vez que a mesma pressiona mecanicamente 

os rins, com consequente aumento da filtração glomerular, reabsorção de sódio e 

secreção de renina (HALL et al., 2015) 
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Na avaliação da qualidade de vida à capacidade funcional, apresentou o 

resultado mais significativo no momento em que foi aplicada a escala SF36 pela 

primeira vez onde demonstrou associação com a obesidade (p-valor= 0,001) do teste de 

Mann-Whitney). O estado nutricional de sobrepeso e obesidade, reduz a capacidade 

funcional das mulheres adultas (GESSER et al., 2014). Entretanto, após a educação 

nutricional, não houve associação da capacidade funcional com a obesidade (p-

valor=0,682). Este dado demonstra a eficácia da orientação nutricional na elevação da 

taxa deste domínio e melhora da qualidade de vida destes sujeitos.  As orientações em 

saúde repercutem positivamente sobre a capacidade funcional dos indivíduos 

(MORAIS; JOAQUIM; CAMACHO; 2017) 

O estado geral da saúde, apresentou antes da intervenção nutricional resultado 

não favorável tanto para o grupo obeso quanto para os não obesos.  Após a intervenção 

realizada, o grupo não obeso obteve um resultado mais favorável não apresentando 

associação com o domínio estado geral, entretanto, o mesmo não ocorreu com os 

participantes obesos apesar de ser observado uma pequena elevação no p valor, mas não 

significativa. A obesidade pode ter efeitos negativos a longo prazo, na qualidade de vida 

pois o aumento do peso, interfere no estado geral da saúde GESSER (2014). A 

obesidade vem ocupando lugar de destaque na agenda pública internacional e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade como uma epidemia 

mundial. No Brasil, o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando em todas as faixas 

etárias e em ambos os sexos, em todos os níveis de renda, sendo a velocidade de 

crescimento mais expressiva na população com menor rendimento familiar 

(IBGE,2010).  

No Brasil, entre 2011 e 2014, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 

e Nutricional (CAISAN), sistematizou recomendações para estados e municípios para o 

combate à obesidade tamanha a preocupação acerca do assunto a nível nacional. Assim, 

os profissionais da saúde devem estar comprometidos na implementação medidas que 

visam às transformações dos “ambientes obesogênicos”, fomentados pela própria 

indústria alimentícia nacional (DIAS et al.; 2017).  Neste contexto, considera-se que as 

intervenções nutricionais realizadas, contribuíram para tal transformação. 

Até mesmo nas crianças a obesidade traz riscos conforme estudo de Cunha et al 

(2018), apontam para a uma relação significativa entre obesidade infantil e baixa da 

qualidade de vida independentemente do sexo, idade e classe social. Assim, o aumento 
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de peso interfere na saúde e na qualidade de vida dos cuidadores de idosos tendo em 

vista o perfil apresentado além da faixa etária dos mesmos. 

O domínio vitalidade na escala SF-36, caracteriza o estímulo na execução das 

tarefas, a força vital e vigor. As cuidadores obtiveram relativamente, resultados 

medianos no cálculo do SF-36, porém, é válido ressaltar que, a intervenção nutricional 

realizada, apresentou significância na vida das mesmas. Este fato também foi observado 

em outra pesquisa quando mulheres foram submetidas à intervenção de fisioterapia e 

obtiveram melhora da vitalidade, o que afirma a necessidade da intervenção 

multidisciplinar no cuidado em geral da população (DIAS ANTUNES., et al, 2017). 

No domínio dor mesmo permanecendo com pouca elevação, após a intervenção 

nutricional realizada, chama a atenção tendo vista os diversos fatores associados que 

podem acarretar a dor nos cuidadores participantes: a própria condição de cuidador de 

idoso; a sobrecarga física que demanda este cuidado além do peso corporal acima do 

preconizado encontrado nestes sujeitos. Tal fato aponta para a necessidade do cuidado 

do profissional com a saúde do cuidador, conhecer o seu perfil e as condições às quais 

estão expostos, pois o mesmo pode desenvolver alguma enfermidade como lesões na 

coluna cervical ou dorsal devido à sobrecarga da rotina, como demonstra o estudo 

realizado no Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso (CREASI), 

Salvador, Bahia (VAZ; SANTOS; FERRAZ; 2017).  

 Os indivíduos com doenças reumáticas osteoarticulares apresentaram diferença 

na limitação por aspectos físicos relacionados à qualidade de vida (ZANIN et al.; 2018). 

Tal cuidado, principalmente do nutricionista, pode permitir ao profissional da saúde 

traçar novas condutas e estratégias de trabalho, aperfeiçoar a sua intervenção e 

promover atuações preventivas e educativas junto a esta população que apresenta alta 

prevalência de dor (ZANIN et al.; 2018). 

O domínio aspectos emocionais, avalia o quanto a saúde emocional do cuidador 

pode ser comprometida devido a tristeza, solidão, a doença do idoso e, em alguns casos, 

a imagem corporal. Como verificou-se no grupo dos obesos, este dominio após a 

intervenção nutricional, ocorreu diminuição na escala SF-36 o que indica 

comprometimento progressivo em tais aspectos. Este dado também foi evidenciado na 

pesquisa realizada por Souza et al, (2015), onde os aspectos emocionais continuaram 

desfavorável. Este dado chama à atenção pois, pode-se inferir que, após a consulta 

nutricional, em que o profissional informou toda a situação e necessidade de perda de 
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peso e mudança nos hábitos alimentares, as cuidadoras provavelmente, foram 

impactadas na sua autoestima e imagem corporal tão importante para sexo feminino.  A 

imagem corporal gera em alguns casos, transtornos psicológicos como: ansiedade, 

impulsividade e depressão, portanto, é fundamental o acompanhamento nutricional 

humanizado aos sujeitos e quando necessário, encaminhar ao acompanhamento 

psicológico (RENTZ-FERNANDES et al, 2017 e OCAMPO et al, 2017).  

A forma como as pessoas percebem sua imagem corporal tem consequências 

importantes sobre sua saúde e qualidade de vida. O conceito de imagem corporal é a 

maneira pela qual a aparência física aparece para o indivíduo, correspondendo à 

representação mental do próprio corpo (TAVARES, 2003). Como são mulheres que, 

geralmente, possuem mais cuidado com a imagem e estão acima do peso preconizado 

com favorável para saúde e também o estabelecido como sinal de beleza na sociedade 

ocidental, o domínio emocional pode ser comprometido. É provável que as mudanças 

decorrentes do envelhecimento influenciem negativamente a satisfação com a imagem 

corporal, humor e qualidade de vida das mulheres. Os profissionais de saúde em 

especial o nutricionista, contribuirão consideravelmente, para que este domínio na 

escala SF-36 possa aumentar o valor.  

Para o cuidador de idoso o comprometimento emocional ocorre com frequência 

pois o cuidado, frequentemente, é solitário cabendo apenas uma pessoa a 

responsabilidade principal do mesmo. Para os cuidadores, lidar ininterruptamente com o 

banho, a vestimenta, a higiene do idoso, abdicar da própria vida, a perda da própria 

autonomia de ir e vir além do, manejo dos distúrbios de comportamento. Tais atividades 

podem são consideradas tarefas desgastantes, exigindo, assim, uma dedicação 

praticamente exclusiva. (Mendes; Santos, 2016). Assim, a própria condição em que o 

cuidador está exposto, a situação de saúde e grau de dependência do idoso, são fatores 

que compromete emocionalmente o cuidador.  

Analisando o domínio saúde mental, o qual indica a sobrecarga psicológica, 

estresse, perturbações, tensões que o cuidador está submetido, o resultado foi acima da 

média no SF-36 isto é acima do escore de 50. Este dado é oposto ao encontrado por De 

Souza et al.; 2015 ao avaliar a sobrecarga de cuidadores domiciliares. As intervenções, 

conforme já mencionado, contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos 

cuidadores. Diversas pesquisas que avaliaram a eficácia das intervenções sejam elas 

psicológicas e/ou educativas indicaram que, estas contribuem significativamente para a 
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melhoria do bem-estar do cuidador e para a qualidade de vida; proporcionam menores 

chances de desenvolver depressão além de, facilitar a adaptação da família à doença e 

retardar uma possível institucionalização (Martín-Carrasco et al., 2014; LEITE et 

al.,2017; FERREIRA et al.,2018). 

 Os aspectos sociais, o que possuem representação com o nível de bem estar 

social do cuidador em relação a frequência de contatos e relação com amigos ou 

familiares. Portanto este resultado, corrobora, com uma pesquisa onde relataram 

sobrecarga de trabalho/ocupação (FERNANDES et al.,2013). 

 O domínio aspectos físicos da escala SF-36, caracterizou o estado do cuidador 

em desempenhar suas tarefas como carregar o idoso, transferí-lo do leito para cama e 

vice-versa. Tal resultado, permite verficar a qualidade da atividade física ou motricidade 

do sujeito. Resultado superior a pesquisa realizada por FERNANDES et al.,2013, onde 

a média do domínio foi significamente inferior. Porém na pesquisa realizada no 

momento, o presente estudo apresentou melhora da média para os não obesos.  

Os cuidadores necessitam do orientação e supervisão tanto do profissional de 

fisioterapia quanto de educação física tendo em vista os diversos comprometimentos 

articulares que estão expostos como também necessitam de estímulo para a realização 

de exercícios físicos que nem sempre estão incorporados ao cotidiano. No estilo de vida, 

entre outros comportamentos do ser humano, tem-se a prática da atividade física. A 

relação entre saúde e prática de atividade física é tida como positiva inclusive atua na 

prevenção de doenças do coração, controle da pressão arterial, diminuindo o risco de 

obesidade, auxilia na prevenção ou redução da osteoporose, promove bem-estar, reduz o 

estresse, a ansiedade e a depressão entre outros.  

Então, é fundamental que o nutricionista encaminhe os cuidadores para 

atendimento do fisioterapeuta e também para um profissional de educação física. Há 

uma associação entre atividade física e qualidade de vida em adultos e uma relação 

positiva entre a prática da atividade física e os domínios ‘Vitalidade’, ‘Emocional’, 

‘Saúde Geral’ e ‘Saúde Mental’ FERREIRA (2015). 

No quesito alimentação, os nutrientes eleitos como fundamentais nesta pesquisa, 

foram: proteína, lipídeo, carboidrato e açúcar total (macronutrientes). Em relação aos 

micronutrientes foram separados: sódio, potássio, cálcio, fibras e colesterol devido as 

enfermidades com maior predominância nos cuidadores como: hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), doenças osteoarticulares, diabetes mellitus 2, o sobrepeso e obesidade 
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(MUNIZ et al.; 2016 e LEITE et al.; 2017). O consumo elevado de alimentos 

energéticos e de baixa qualidade nutricional, podem acarretar à obesidade e a 

probabilidade do desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis.  

Após a avaliação da inadequação dos macros e micronutrientes, o resultado da 

amostra apresentou redução de 83,9% para 29,0%, na avaliação do consumo energético 

total. Este valor, demonstra à importância e efetividade das intervenções nutricionais 

elaboradas que proporcionaram maior interação e possibilidade de visualização do teor 

de sódio e carboidrato dos alimentos pelo cuidador.  

A proteína apresentou um consumo médio antes e após intervenção, não 

havendo significância no resultado estatístico. O resultado foi semelhante ao da 

Pesquisa de Orçamento Familiares onde a média esteve em torno de 19,5% da ingestão 

deste macronutriente pelas mulheres (PREVIDELLI; GOULART; AQUINO, 2017). 

Porém, em pesquisa realizada com mulheres com o objetivo de avaliar o consumo de 

proteínas, a média foi de 16,9±4,2%, apontando para resultado inferior ao encontrado 

(BARAZZETTI; SIVIERO; BONATTO, 2013). 

Conforme apresentado nos resultados, o consumo de lipídeos esteve 

aproximadamente, dentro do padrão  preconizado, conforme demonstrado na Tabela 10. 

Este dado chama à atenção pois mesmo na POF, a média de consumo deste 

macronutriente pelo sexo feminino foi de 27,3% isto é, superior ao encontrado nos 

cuidadores desta pesquisa (PREVIDELLI; GOULART; AQUINO, 2017). Outrossim, 

ocorreu no resultado do estudo de, BARAZZETTI; SIVIERO; BONATTO, 2013, onde 

o consumo em mulheres teve média de 25,5%±9,3%. 

Os carboidratos apresentaram 58,38±5,63% antes da intervenção nutricional e 

após a intervenção, foi para 58,03±7,45%. Ocorreu pequena redução no consumo 

inadequado de 16,1% para 12,9%. É válido ressaltar que esse consumo mesmo após a 

intervenção, se mostra superior ao da POF, onde a média foi 53,2 %, nas mulheres. 

(PREVIDELLI; GOULART; AQUINO, 2017). Entretanto, outro estudo realizado no 

Sul do país com em mulheres idosas, resultou em média semelhante 57,5±9,6%, do 

consumo deste macronutriente (BARAZZETTI; SIVIERO; BONATTO, 2013). 

O consumo do açúcar total, não é considerado adequado para a população em 

geral, tendo em vista o crescimento do número de diabéticos no mundo. Segundo a 

Federação Internacional de Diabetes, a Diabetes Mellitus tipo 2 deve atingir 439 
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milhões de indivíduos no mundo até 2030.  A OMS, aconselha o consumo de apenas 

25g de açúcar diariamente.  

Na presente pesquisa, na intervenção inicial, a média e o desvio padrão foram 

35,89±12,15±9,50g e após a intervenção apenas 9,7% da amostra apresentou ingestão 

de açúcar abaixo do recomendando, obtendo resultado positivo. Este fato sinalizou um 

consumo dos grupos: doces, massas e outras preparações assim como o das bebidas, que 

apresentaram alto consumo diário. Portanto é necessária uma maior atenção à promoção 

da saúde desses sujeitos a um consumo de alimentos naturais, como os realizados nas 

oficinas, evitando enfermidades como o sobrepeso, obesidade e doenças 

cardiovasculares (MUNIZ et al, 2016 e LEITE et al, 2017). 

O consumo de sódio é um dos fatores relacionados com o desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares. Na presente pesquisa o resultado do consumo superior ao 

recomendado apresentou média e desvio padrão de 2163,87±1045,63mg da amostra 

total e após a intervenção reduziu para 1214,44±691,22mg, representado também na 

avaliação do consumo inadequado que iniciou 83,9% da amostra e foi reduzido para 

67,7%. Este resultado corrobora com a pesquisa de Araújo et al, (2013), onde 70% das 

mulheres apresentaram consumo inadequado deste micronutriente.  

Este fato reforça a necessidade urgente de uma educação nutricional adequada 

para estes sujeitos, objetivando a redução do consumo do sódio, como por exemplo a 

orientação de retirar o sal da mesa de refeição e utilizar quando possível, estimular  uso 

do sal de ervas, evitando o consumo de alimentos industrializados, baratos, processados, 

ultraprocessados e enlatados (OLIVEIRA et al, 2015). O consumo de sódio através da 

alimentação em inúmeros países tem sido excessivo, variando de 9 a 12g por pessoa/dia 

e no Brasil, está entre os maiores consumidores de sal, com média de ingestão de 15,09 

gramas diários (Salas et al, 2009). 

Em relação ao consumo do potássio ocorreu uma redução de 

5474,59±1888,26mg para 3767,88±1677±24mg após intervenção. A taxa de consumo 

inadequado obteve pouca redução terminando com 87,1%. Este fato que indica um risco 

para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares visto que, o micronutriente possui 

efeito anti-hipertensivo, eleva a secreção de prostaglandina, estimula a atividade da 

bomba de sódio-potássio e elimina o efeito temporário da renina e angiotensina (HE; 

2002 e ABURTO et al, 2013). 
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 Na relação consumo de sódio e potássio, a pesquisa demonstrou um risco à 

saúde dos cuidadores, devido ao consumo elevado dos grupos verduras, legumes e 

leguminosas e bebidas, corroborando com outra pesquisa realizada anteriormente, por 

ARAUJO et al, 2013. 

Entretanto, avaliando o consumo do cálcio que é de grande importância para 

evitar doenças osteoarticulares, as cuidadoras apresentaram média de 

1242,29±498,98mg, antes da intervenção e após a intervenção o resultado, foi 

856,40±512,71mg. Assim, a amostra teve redução significativa do consumo de cálcio, 

reduzindo para 58,1% o percentual de inadequação, devido ao consumo dos grupos 

verduras, legumes e leguminosas e frutas em alta prevalência e, redução do consumo de 

ovos, carnes, leite e derivados na frequência de consumo diária, após realização das 

oficinas. Pesquisas demonstraram que as mulheres apresentam uma dieta percentual rica 

em proteínas e baixa em cálcio, visto que o consumo excessivo de proteína estimula a 

perda do cálcio e facilita a sobrecarga renal, o que pode ser um fator alarmante no 

envelhecimento destas cuidadoras (DE FREITAS LIMA et al, 2016). 

 Vale ressaltar que, com o passar da idade, o corpo reduz a absorção do cálcio e 

eleva a depleção de massa magra, tornando assim o corpo mais suscetível a fraturas e 

quedas (LEITE; BARATTO; SILVA; 2014 e OSELAME et al, 2016).  

Outro fator que chamou atenção, foi a constatação elevada do consumo de cálcio 

associado ao nível da escolaridade entre as cuidadoras. Esse tal resultado de associação 

entre o consumo de cálcio e nível de escolaridade, foi encontrado em um estudo 

realizado anteriormente, onde foi verificado que quanto maior o nível de escolaridade, 

melhor a ingestão deste micronutriente (BARBOSA al, 2013). 

Outro micronutriente abordado foi o colesterol. Segundo a Associação Brasileira 

de Cardiologia, o consumo recomendado do colesterol é de ate 300mg/dia para ser 

humano sem dislipidemia e de até 200mg/dia para dislipidémicos. O consumo elevado 

detectado, aumenta o risco do desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares.  A 

pesquisa apresentou antes da intervenção, uma média elevada, mais que o dobro 

recomendado, 623,42±479,01mg, entretando, após a intervenção, houve redução do 

consumo para: 357,77±191,48mg. Pontua-se que tal redução foi significativa, porém 

ainda, acima do recomendado. Em pesquisa com adultos praticantes de exercício físico, 

foi também levantado o nível de consumo deste micronutriente e verificou-se que com a 
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atividade física regular, as pessoas consomem menos alimentos com ricos em colesterol. 

(DA SILVA JÚNIOR; DE ABREU; DA SILVA; 2018)  

Sabe-se que, a ingesta de alimentos industrializados, processados, embutidos e 

ultraprocessados, está relacionado diretamente com o consumo elevado do colesterol, de 

taxa energética e do sódio. Este fato, aumenta a possibilidade do desenvolvimento da 

obesidade e o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. O resultado ocorreu 

devido ao consumo do grupo das bebidas, ovos carnes leite e derivados, seguido de 

massas e outras preparações.  Há uma elevada associação entre o consumo do colesterol 

e sexo feminino com escolaridade de 12 anos ou mais (BIELEMANN et al, 2015).  

As fibras estão em alta visibilidade na atualidade como forma de prevenção da 

diabetes, cancer e manutenção da saúde intestinal. Apesar de possuir distintos valores de 

recomendação, a utilizada na presente pesquisa foi a da DRI que está em torno de 25g. 

No primeiro momento a média e o desvio padrão foram 45,45±19,90g e após a 

intervenção ocorreu redução não significativa para 40,73±20,25g. E apresentou 

igualidade no percentual de inadequação de 77,4%. O presente resultado corroborou 

com um estudo onde apresentou que as mulheres possuíam uma dieta rica em fibras e 

bem superior aos homens (LOPES et al, 2017).   

 A elevada taxa de consumo da variável fibras, pelos cuidadores desta pesquisa, 

pode ser associado à elevada ingestão dos grupos frutas compradas na safra, seguido por 

verduras, legumes e leguminosas. Considera-se positivo para a saúde dos participantes. 

Resultado semelhante foi encontrado por pesquisadores em 2016, quando ouve 

associação do sexo feminino e consumo das frutas em uma análise do ELSA 

(TEIXEIRA et al, 2016). 

No que diz respeito a antropometria e bioimpedância, as cuidadoras 

apresentaram resultados de sobrepeso/obesidade, e principalmente na aferição da 

circunferência abdominal, onde mesmo após a intervenção que apresentou redução, 

ainda sinaliza um estado de risco elevado do desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares, apresentando uma necessidade do acompanhamento multiprofissional. 

Pode-se observar que as cuidadoras deste estudo, apresentam abalos também na 

qualidade de vida e que foram minimizados em alguns domínios, entretanto, 

necessitando de maior atuação de todos os profissionais da saúde não só do 

nutricionista. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo confirmou a hipótese alternativa levantada inicialmente. Tal 

hipótese afirma que o estado nutricional e de qualidade de vida dos cuidadores sofrem 

alterações quando esses são submetidos à consulta nutricional e educação alimentar, 

como as intervenções nutricionais realizadas.  

O acompanhamento do padrão de consumo alimentar apresentou resultado 

positivo de redução na energia, colesterol, sódio, potássio e açúcar total e negativo para 

o de cálcio.  

Ao avaliar o estado nutricional a partir da antropometria e bioimpedância dos 

participantes, verificou-se que a circunferência abdominal reduziu significativamente, 

porém, as cuidadoras continuaram em situação de risco elevado para desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares. Na variável do índice de massa corporal, a redução não 

apresentou resultado significativo, assim como nos percentuais de massa gorda. 

No estado nutricional, os obesos e não obesos se diferem quanto à qualidade de 

vida após a intervenção nos domínios Estado Geral e Aspectos Emocionais. Os obesos, 

mesmo obtendo pequena elevação não significativa no Estado Geral, nos Aspectos 

Emocionais, obteve-se redução após a intervenção.  

 A qualidade de vida é muito mais difícil de ser medida, entretanto, a intervenção 

nutricional mostrou-se eficiente no aspecto global, principalmente nos domínios de 

Vitalidade, Saúde Mental e Capacidade Funcional.  

As oficinas foram favoráveis para a educação alimentar das cuidadoras, pois 

possibilitou maior compreensão acerca da qualidade do alimento ingerido. Porém, é 

válido ressaltar que o acompanhamento nutricional deve continuar a ser realizado no 

Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores em conjunto com as ações dos 

outros profissionais. 

 Os resultados desse trabalho mostram que se fazem necessárias ações de saúde e 

apoio social a cuidadores de idosos, além da implantação de Políticas Públicas 

direcionadas para essas pessoas, com vistas na promoção à saúde e prevenção de 

agravos, bem como a possibilidade de minimizar a sobrecarga de trabalho relacionada 

ao processo de cuidar. Mediante à realidade brasileira, não há políticas específicas 
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direcionadas aos cuidadores de idosos e é imprescindível que os profissionais de saúde 

planejem ações e forneçam subsídios capazes de contribuir positivamente para a 

qualidade de vida e alimentar desses cuidadores. 

Portanto, a saúde do cuidador deve ser uma preocupação para os profissionais da 

saúde e também para o Governo na intenção de implementar Políticas Públicas para 

esse fim. A prevenção de complicações associadas ao estado nutricional e dietético e a 

promoção de uma alimentação saudável são fundamentais para toda a população e 

assegurada no art. 6º da Constituição Federal entre os direitos individuais, sociais e 

coletivo.   

Por fim, deve-se considerar que essa pesquisa apresenta algumas limitações. 

Deve-se evitar generalizar os resultados para outros grupos, uma vez que o estudo foi 

realizado com um número reduzido de participantes. Avaliações pela escala de 

qualidade de vida e intervenções nutricionais deveriam ser realizadas com seis meses 

e/ou um ano, com o intuito de monitorar as repercussões das intervenções na qualidade 

de vida dos cuidadores. Para futuras pesquisas, sugere-se a realização de comparações 

entre grupos experimentais e grupos-controle.   
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ANEXO 2 - Escala SF36 

 

1. Em geral você diria que a sua saúde é: 
(1) excelente          (2) muito boa         (3) boa          (4) ruim          (5) muito ruim 

 

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua idade em geral, agora? 
(1) muito melhor          (2) um pouco melhor         (3) quase a mesma          (4) um pouco pior          

(5) muito pior 

 

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  
 

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, 

dificulta um 

pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades rigorosas, que exigem muito esforço, 

tais como correr, levantar objetos pesados, participar 

em esportes árduos. 
1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 

passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 
1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 
d) Subir vários lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 
g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com 

alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   1 2 

 

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra 

atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir 

deprimido ou ansioso)? 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
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c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz. 1 2 

 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma 

nenhuma 
Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
De 

maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que 

mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas. 
 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem se 

sentindo cheio de vigor, de vontade, 

de força?  
1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa muito nervosa? 1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se sentido 

tão deprimido que nada pode anima-

lo? 
1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se sentido 

calmo ou tranqüilo? 
1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se sentido 

com muita energia? 1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se sentido 

desanimado ou abatido? 1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se sentido 

esgotado? 1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se sentido 

cansado?  1 2 3 4 5 6 
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10. Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc)? 

Todo 

Tempo 
A maior parte 

do tempo 
Alguma parte do 

tempo 
Uma pequena parte 

do tempo 
Nenhuma parte do tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 
 

Definitiva

mente 

verdadeiro 

A maioria das 

vezes 

verdadeiro 
Não sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitivame

nte falso 

a) Eu costumo obedecer  um 

pouco mais facilmente que as 

outras pessoas 
1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa que 

eu conheço 
1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde 

vai piorar 1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 - Orientações para Realizar o Exame de Bioimpedância 

 

Por ser um exame sensível à presença de água no corpo, a análise da bioimpedância 

deve seguir uma padronização do seu método, a fim de se minimizar os erros de 

mensuração. Para isso, devem-se respeitar os seguintes procedimentos: 

 O paciente deve permanecer em decúbito dorsal em repouso por pelo menos 10 

minutos antes do exame; 

• O paciente deve retirar objetos de metal presos ao corpo, como anéis e brincos; 

• O paciente deve suspender o uso de medicamentos diuréticos no mínimo 24 horas 

antes da realização do teste; | 

• O paciente deve urinar pelo menos 30 min. antes; 

• O consumo de alimentos e bebidas deve ser evitado até 4 horas antes de se realizar 

o teste. 

• O exame deve ser feito com o paciente em repouso e a prática de exercícios até 8 

horas anteriores não é recomendada; 

• Medicamentos que cursem com retenção hídrica, se possível, devem ser retirados 

para a realização do exame. 

• Não estar no período menstrual; 

• Não estar febril; 

• O paciente não deve ingerir álcool nas 48 horas que antecedem o exame, assim 

como evitar o consumo excessivo de chás, café e chimarrão na véspera; 

• No dia anterior ao exame, o paciente deve evitar fazer exercícios 

físicos intensos. 

Aparelho: Biodynamics BIA 450 Bioimpedance Analyzer (Registro na ANVISA 

80443110002). 

Fontes: Utilização da Bioimpedância para Avaliação da Massa Corpórea — Conselho 

Federal de Medicina, ABRAN e SBNPE (2009) e Manual do Fabricante.  
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ANEXO 4  - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO 

ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

  

Título do Projeto: Intervenção nutricional: implicações na qualidade de vida dos 

cuidadores de idosos. 

 Pesquisador Responsável: VILMAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FILHO 

 Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense – Centro de Atenção à Saúde do Idoso e de seu Cuidador  

 Telefones para contato do Pesquisador: (21) 3674-7437 – (21) 97399-4534 – 

 (21) 3583-1555 

 Outras formas de contato com o pesquisador (por exemplo, e.mail): 

vilmarcof@hotmail.com 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Intervenção nutricional: 

implicações na qualidade de vida dos cuidadores de idosos”, de responsabilidade do pesquisador 

Vilmar da Conceição Oliveira Filho. 

Esta pesquisa tem como objetivo: Comparar o padrão de ingestão alimentar e qualidade de 

vida dos cuidadores de idosos antes e após a educação em saúde, analisando a sua 

ingestão alimentar e as suas medidas antropométricas. Almeja-se com esta pesquisa 

fomentar os estudos que preconizem a saúde dos cuidadores e a sua qualidade de vida com 

enfoque nutricional. O Srº (Srª) participará da 2ª Etapa da pesquisa: Os cuidadores serão 

convidados nas consultas individuais a participarem das oficinas de educação alimentar que será 

previamente marcada em 3 dias distintos a fim de contemplar toda a amostra. 

A pesquisa oferecerá riscos mínimos aos participantes como já mencionado anteriormente. A 

participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem 

prejuízo algum. Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso 
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esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do presente documento, 

garantindo total sigilo do participante.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram 

defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado 

pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 

08:00 às 17:00 horas: 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________ 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

____________________________________   

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 ____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

_____________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 

 

 

 
 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – EEAAC 

Coordenação Geral de Pós-graduação em Enfermagem 

 Coordenação do Mestrado Academico em Ciências do 

Cuidado em Saúde – MACCS 

Linha de Pesquisa II: Cuidado em seu                    

Contexto Sociocultural 

APÊNDICE 1 – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CASIC – 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES  

 
Srª.   Diretora do Centro de Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – EASIC. 

Venho por meio desta solicito a V.S.ª a autorização para desenvolver o Projeto de Pesquisa intitulado: 

Intervenção nutricional: implicações na qualidade de vida dos cuidadores de idosos. 

que dará origem a uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) - 

Curso de Mestrado  Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da linha de pesquisa: Cuidado em seu 

Contexto Sociocultural, turma de 2017 / 1º semestre, que se dará a partir da sua autorização pelo CEP da 

Universidade Federal  Fluminense Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF). Esta pesquisa tem como 

objetivo geral: Comparar o padrão de qualidade de vida dos cuidadores de idosos antes e após a educação 

em saúde e objetivos específicos:  avaliar o estado nutricional dos cuidadores de idosos antes e após a 

intervenção nutricional, verificar a ingestão alimentar dos cuidadores de idosos antes e após a intervenção 

nutricional e aplicar o questionário de qualidade de vida para cuidadores de idosos antes e após a 

intervenção nutricional. 

A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, como exposição dos seus dados, no âmbito 

coletivo, onde o pesquisador se compromete conduzir os encontros de modo que não haja desconforto, 

risco moral ou psíquico aos participantes. 

A pesquisa terá como sujeitos os cuidadores de idosos. Certa de contar com o apoio de V.S.ª, coloca-me a 

disposição para esclarecimentos que forem necessários. 

Atenciosamente, 
 ___________________________________________ 
Vilmar da Conceição Oliveira Filho (Nutricionista/Mestrando do MACCS) 
 

_________________________________________ 
Orientadora – Prof. Dra. Selma Petra Chaves de Sá (Coordenadora do Centro de na Atenção à Saúde do 

Idoso e seu Cuidador – CASIC) 
 

______________________________________________________ 
Mirian da Costa Lindolpho (Vice coordenadora do Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seu Cuidador – 

CASIC 
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APÊNDICE 2 – FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 Formulário de Identificação  

 

Nome:__________________________________________ 

Idade:_________ 

Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino 

Gestante: (  ) Sim (  ) Não 

Portador de marcapasso: (  ) Sim (  ) Não  

Escolaridade:   

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  

(  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Médio Incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo 

Renda: 

(  ) 1 Salário Mínimo  

(  ) 2 Salários Mínimos 

(  ) 3 ou 4 Salários Mínimos  

(  ) 5 ou mais Salário Mínimos  

    Avaliação Antropométrica  

Peso:____ 

Altura:_______ 

IMC: ________ 

Circunferência Abdominal:_____ 

Percentual de Gordura Corporal:_____ 

Percentual de Massa Muscular Magra:______ 

Percentual de Massa Muscular Gorda:______ 
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APÊNDICE 3 – DICAS ALIMENTARES PARA OS VOLUNTÁRIOS 

 

SALADA RICA EM FIBRAS 

Ingredientes 

Açúcar orgânico= 2 colheres de sopa 

Óleo = ½ xícara 

Vinagre de maçã = ½ xícara de chá 

Sal = ¼ colher de chá de 

Vagem pré-cozida, picada = 2 xícaras 

Grão-de-bico, pré-cozido = 2 xícaras 

Feijão roxinho, pré-cozido = 2 xícaras 

Cebola, picada =1 unidade 

Pepino picado = 4 colheres de sopa 

Pimentão verde pequeno = ½ unidade 

Modo de fazer: Em uma jarra refratária, misture o açúcar, o óleo, o vinagre e o sal. Aqueça em 

potência ALTA (100%) por 3-5 minutos, até a mistura ferver e o açúcar dissolver. Deixe o molho 

esfriar um pouco. Enquanto isso escorra e passe em água corrente a vagem, o grão-de-bico e o 

feijão. Coloque-os em uma tigela; acrescente a cebola, o pepino e o pimentão. Regue com o 

molho; misture bem. Cubra e leve à geladeira por 2 horas no mínimo, para tomar gosto antes de 

servir. 

 

SUCO DE FIBRAS 

Ingredientes: 

Suco de laranja- 1 xícara de chá  

Mamão papaia- 1/4 unidade  

Ameixa preta sem caroço- 2 unidades  

Sementes de linhaça- 1 colher de sopa  

Aveia- 1 colher de sopa  

Água- ½ copo 

Modo de fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador. 

 

PÃO COM FIBRAS 

Ingredientes: 

Ovos - 3 

Óleo vegetal- 1 xícara de chá  

Água - 1 xícara de chá de 

Açúcar mascavo - 2 xícaras de chá  

Sal marinho - 1 pitada  

Bicarbonato de sódio - 1 colher de café  

Farinha de trigo- 3 xícaras de chá  

Frutas secas (uva passa, damasco, ameixa, castanha-do-pará picados, nozes) = ½ xícara 

Farelo de trigo - 1 xícara 

Modo de fazer: Coloque no liquidificador os ovos, o óleo, a água, o açúcar mascavo, o sal e o 

bicarbonato. Bata até obter uma massa homogênea. Transfira a massa para um recipiente e 

misture a farinha e o farelo. Bata bem a massa e, em seguida, misture as frutas secas. Distribua o 

bolo em duas fôrmas e asse em forno médio por cerca de 30 minutos. Pincele açúcar mascavo 

derretido e deixe secar no forno baixo. 


