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BAIXO PESO E MORTALIDADE EM IDOSOS COM DIFICULDADES 
NO PREPARO DE REFEIÇÕES

A capacidade para se alimentar e preparar refeições tem um impacto
profundo no estado nutricional, particularmente de idosos frágeis. Por sua
vez, o estado nutricional que mais contribui para maior mortalidade é o
baixo peso.
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Relataram que geralmente não preparam a própria refeição 218 idosos
(18,0%) e que tinha dificuldade no preparo 85 participantes, 7,0% dos
avaliados. Destes a maioria era homem (68,6%; p<0,001) e com idade
≥80anos (34,7% p<0,001). O baixo peso foi prevalente entre 15,1 % dos
avaliados e entre 22,5% dos idosos com dificuldade de fazer refeição
(OR:1,55; IC95%:1,22-2,13; p:0,008). E enquanto a incidência de morte entre
os que não tinha dificuldade no preparo de refeições foi de 8,4%, entre
aqueles que tinham dificuldade foi de 39,9% (OR:2,69; IC95%:2,06-3,52;
p:<0,001).Analisar a relação entre dificuldades no preparo de refeições, estado

nutricional e mortalidade.

Este estudo transversal faz parte da pesquisa de múltiplas coortes SABE (Saúde,
Bem-Estar e Envelhecimento), 1210 idosos (≥60anos) avaliados na cidade de São
Paulo entre os anos de 2010 em 2015. Aos entrevistados foi questionado “O(a)
Sr(a) tem dificuldade de preparar uma refeição quente”? (opções de resposta:
não; não costuma fazer e sim). O estado nutricional foi classificado como baixo
peso (IMC ≤23kg/m2), eutrófico (IMC>23kg/m2 e <30kg/m2) e obesidade (IMC
≥30kg/m2) e idade como (60-70; 71-80; ≥80anos). Diferenças de proporções
foram avaliadas por meio do Rao-Scott-χ². E modelos de regressão logística
avaliaram a associação de dificuldade no preparo de refeições com estado
nutricional e com mortalidade. Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade
Saúde Pública da Universidade de São Paulo: nº 2044/10.

Dificuldades no preparo de refeições podem levar a maiores chances de
baixo peso e mortalidade. Cuidados adicionais para esses idosos devem ser
pensados a fim de diminuir esses riscos.


