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RESUMO  

Silva, V.C. da. Aposentadoria, alimentação e fatores de risco à saúde no Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) [Dissertação de mestrado]. 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

A sociedade brasileira tem passado nas últimas décadas por um intenso processo de 

envelhecimento. Entretanto, o número de estudos sobre a influência da aposentadoria 

na alimentação e outros possíveis fatores de risco ainda é baixo. Esta dissertação foi 

dividida em duas partes. Na primeira, foi analisado o papel da aposentadoria na 

alimentação, e na segunda, a sua associação com o tabagismo, a prática de atividade 

física e o consumo excessivo de álcool. A amostra foi composta por 6.529 servidores 

públicos de 50 a 69 anos de idade, sendo 2.854 homens e 3.675 mulheres, 

provenientes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), um estudo de 

coorte realizado em seis centros de ensino superior no Brasil. O Índice de Qualidade 

da Dieta-Revisado (IQD-R) foi utilizado para a avaliação do consumo a partir do 

Questionário de Frequência Alimentar aplicado na primeira onda de avaliações, que 

ocorreu entre agosto de 2008 e dezembro de 2010. Nas duas análises, foram 

utilizados modelos de regressão logística com efeitos fixos por centro de investigação 

e ajuste por variáveis sociodemográficas e de saúde. Os resultados mostraram que a 

aposentadoria esteve associada com uma dieta de melhor qualidade apenas entre os 

homens (OR 1,70; IC95%: 1,04-2,76). Foi encontrada também uma associação 

positiva para homens com cônjuge também aposentado (OR 2,24; IC95%: 1,01-4,95). 

Quanto aos demais fatores analisados, entre os homens foi encontrada uma 

associação da aposentadoria com maior prática de atividade física (OR 1,73; IC95%: 



 
 

1,08-2,78) e neutra com tabagismo e consumo de álcool. Entre as mulheres, foi 

encontrada associação da aposentadoria com maior prática de atividade física apenas 

quando o cônjuge não estava aposentado (OR 2,35; IC95%: 1,20-4,64). Este estudo 

apresenta análises e resultados novos sobre a relação entre aposentadoria e fatores 

de risco como alimentação e atividade física, essenciais para a preservação da saúde 

e da qualidade de vida durante o processo de envelhecimento. 

Descritores: aposentadoria, envelhecimento, qualidade da dieta, fatores de risco.  



 
 

ABSTRACT  

Silva, V.C. da. Retirement, food and health risk factors in the Longitudinal Study 

of Adult Health (ELSA-Brazil) [Master's Dissertation]. Post-Graduation Program in 

Public Health, Faculty of Public Health, University of São Paulo; 2017.  

Brazil has undergone an intense aging process in recent decades. However, the 

number of studies on the influence of retirement on individual diet and other possible 

risk factors is still low. This dissertation was divided in two parts. In the first, we 

analyzed the role of retirement in diet, and in the second, its association with smoking, 

physical activity and excessive alcohol consumption. The sample consisted of 6,529 

public servants from 50 to 69 years old, of which 2,854 were men and 3,675 women. 

Data was obtained from the Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brazil), a cohort 

study with civil servants from six Brazilian higher education centers. The Diet-Revised 

Quality Index (IQD-R) was used to evaluate the intake from the Food Frequency 

Questionnaire applied in the first wave, which occurred between 2008 and 2010. We 

used logistic regression with fixed effects per research center, adjusted for 

sociodemographic and health variables. Retirement was associated with a better 

quality diet only among men (OR 1,70; CI95%: 1,04-2,76). There was also a positive 

association for men with a retired spouse (OR 2,24; CI95%: 1,01-4,95). Regarding the 

other factors analyzed, for men we found an association of retirement with greater 

physical activity practice (OR 1,73; CI95%: 1,08-2,78) and neutral with smoking and 

alcohol consumption. Among women, we found an association of retirement with 

greater physical activity when spouse was not retired (OR 2,35; CI95%: 1,20-4,64). 

The study presents new results on the relationship between retirement and risk factors 



 
 

such as diet and physical activity, which are essential for the preservation of health 

and quality of life during the aging process. 

keywords: retirement, aging, quality of diet, risk factors.  
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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação foi elaborada como requisito para obter o título de Mestre em 

Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública vinculado a Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. A escolha para a apresentação é o 

formato tradicional e atende o Guia de Apresentação de Teses da FSP USP. 

A dissertação é composta por introdução que aborda o contexto atual de 

envelhecimento da sociedade, além de descrever as principais repercussões no estilo 

de vida e em hábitos alimentares. A revisão apresentada traz uma síntese entre 

aposentadoria e mudanças de comportamento. 

Na sequência, são apresentados os métodos empregados, há descrição da 

amostra, critérios de inclusão, de exclusão, análise estatística e etapas adotadas para 

a construção dos modelos. Após, são apresentados os resultados e discussão com 

outros estudos da mesma área. 

Por último, as considerações finais apresentam um breve resumo de todo o 

trabalho e as contribuições da pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Síntese 

 Nos últimos anos, o processo de envelhecimento tem se intensificando em 

vários países, contribuindo para o rápido aumento do número de aposentados (LIN; 

SCOTT, 2012; VAN DER HEIDE et al., 2013). No Brasil, de acordo com projeções do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população com 60 anos ou 

mais é o segmento que mais aumenta, com taxas de crescimento de mais de 4% ao 

ano. Em 2000, eram 14,2 milhões de idosos, em 2010, 19,6 milhões e, em 2030, esse 

grupo deve ser constituído por 41,5 milhões de pessoas (IBGE, 2015).  

Com o envelhecimento da sociedade e a transição de um número cada vez 

maior de trabalhadores para a fase de aposentadoria, compreender as mudanças em 

comportamentos e preferências pela aquisição de determinados produtos ou serviços 

é relevante para o planejamento de políticas públicas (ZANON; MORETTO; 

RODRIGUES, 2013).  

Em 2010, o número de aposentados ou pensionistas entre as pessoas com 10 

anos ou mais de idade era de 23 milhões (12,7%). Além disso, o tempo em que as 

pessoas vivem aposentadas tem aumentado devido à ampliação da expectativa de 

vida aos 60 anos. Globalmente, entre 2000 e 2015, passou de 18,7 para 20,4 anos 

(WHO, 2016). 

A aposentadoria é reconhecida como uma das fases mais importantes em 

termos de seu impacto na rotina. Assim, tem se discutido a relação entre 

aposentadoria e adoção de um novo estilo de vida (CELIDONI; REBBA, 2016; 

PLESSZ et al., 2015; ZANTINGE et al., 2014). No período pós-aposentadoria, ocorre 
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aumento do tempo livre para descanso, para a prática de atividade física, cuidados 

com a saúde e a alimentação (DING et al., 2016; ZANTINGE et al., 2014).  

Em relação à alimentação, as mudanças principais estão associadas ao maior 

tempo livre para aquisição e preparo dos alimentos (CHUNG et al., 2007). Com uma 

rotina mais flexível, as refeições são realizadas mais frequentemente na residência 

com alimentos mais saudáveis (PLESSZ et al., 2015). Entretanto, algumas diferenças 

por sexo e constituição do arranjo familiar podem estimular o hábito de preparar 

refeições ou então favorecer a procura por restaurantes, além da aquisição de 

alimentos prontos para o seu consumo em casa (CAVALCANTE et al., 2015; 

HELLDÁN et al., 2012). 

Com o aumento da idade, a alimentação tende a apresentar maior inclusão de 

frutas e vegetais em comparação com a de adultos e jovens, seja por maior 

conscientização dos idosos ou pela necessidade de preservação da saúde 

(ANDRADE et al., 2016; IMAMURA et al., 2015). Ainda assim, acredita-se que os 

idosos brasileiros têm uma alimentação pouco diversificada (CARLOS et al., 2008; 

GOMES; SOARES; GONÇALVES, 2016; VIEBIG et al., 2009).  

Nesse grupo, uma prevalência elevada de inadequação do consumo de cálcio, 

magnésio, vitaminas E, D, A e piridoxina já foi relatada em estudo prévio, por se 

encontrar abaixo das recomendações (FISBERG et al., 2013). 

A influência de características individuais tais como escolaridade, renda, à 

forma como são sentidos os esvaziamentos da rotina, à perda de contato com antigos 

colegas de trabalho e às condições de estresse pré-aposentadoria, podem fazer com 

que essa fase assuma um significado diferente para cada pessoa (HALLBERG; 

JOHANSSON; JOSEPHSON, 2015; VAN DER HEIDE et al., 2013; ZANTINGE et al., 
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2014). De todo modo, a adoção de uma alimentação adequada e a prática regular de 

atividade física são importantes determinantes do envelhecimento saudável e 

preservação da qualidade de vida após a aposentadoria (BARNETT; GUELL; 

OGILVIE, 2013; SAMIERI et al., 2013). 

 

1.2. Envelhecimento da sociedade 

 A estrutura etária da população no Brasil vem mudando significativamente nos 

últimos anos, com aumento da proporção de idosos e redução do número de crianças 

em relação ao total da população (IBGE, 2010). Em grande parte, essa transição é 

marcada pela redução das taxas de fecundidade (IBGE, 2015). 

A velocidade e o estágio em que se encontram os países nesse processo de 

envelhecimento diferem consideravelmente entre as regiões do mundo (WHO, 2015). 

Se por um lado, América do Norte, Europa e Japão já há algum tempo apresentam 

população bastante envelhecida, por outro, na América Central, América do Sul, Ásia 

e África, o processo é mais recente e encontra-se em curso (BRITO, 2008; WHO, 

2015). 

No Brasil, a redução da taxa de fecundidade ocorreu em um período curto 

quando comparado aos outros países. Em 1960 a taxa de fecundidade era de 6,3 

filhos por mulher e, em 2010, chegou a 1,9, um valor abaixo da taxa de reposição 

(IBGE, 2015). Projeções da Organização Mundial da Saúde indicam que o 

envelhecimento global deve permanecer e se intensificar nos próximos anos (WHO, 

2015).  

 Em relação à gestão pública, é importante destacar que a transição 

demográfica é acompanhada por mudanças no perfil de saúde e doenças, e tem 
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resultado em novos desafios para o país (SCHRAMM et al., 2004). Com o 

envelhecimento da população, a manutenção dos sistemas de saúde e previdência 

tornaram-se prioridade (KÜCHEMANN, 2012). 

O período vivido após os 60 anos ganha importância não apenas pela 

expansão do contingente dos que se encontram nessa fase, mas em razão do tempo 

que podem conviver com exposições e condições de saúde que reduzam a sua 

qualidade de vida (ZANTINGE et al., 2014).  

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), apesar de maior prevalência 

entre os idosos, não são restritas a eles. As transições epidemiológica e nutricional 

são processos com características próprias e não apenas um resultado da transição 

demográfica (CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008; SCHRAMM et al., 2004). O 

sedentarismo, dieta inadequada, tabagismo e excessos na ingestão de álcool, são 

fatores de risco modificáveis para essas doenças e compartilhados também entre os 

mais jovens (SCHRAMM et al., 2004).  

   

1.3. Aposentadoria e suas implicações 

 Nos últimos anos, a regulamentação da aposentadoria assumiu relevância na 

agenda pública em vários países, inclusive no Brasil, pelo seu impacto no orçamento 

e pelo desafio de manter os sistemas de previdência sustentáveis (HALLBERG; 

JOHANSSON; JOSEPHSON, 2015; PAIVA; WAJNMAN, 2005). Com o 

envelhecimento da população, houve consequentemente um aumento do número de 

aposentados (ZANTINGE et al., 2014). 
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 No âmbito da saúde, ainda pouco se tem discutido sobre o papel da 

aposentadoria, sendo este um dos eventos de maior impacto na vida devido às suas 

mudanças frequentemente associadas (MEIN et al., 2003). Alguns trabalhos apontam 

para a relação entre a adoção de uma nova rotina e a qualidade dos anos vividos após 

a transição para a aposentadoria (CELIDONI; REBBA, 2016; HELLDÁN et al., 2012). 

 Em geral, a aposentadoria permite a adoção de um estilo de vida mais saudável 

(CELIDONI; REBBA, 2016). Ao se retirar do mercado de trabalho para compor o grupo 

de inativos, o indivíduo tende a garantir mais tempo livre para descanso, lazer, prática 

de atividade física, cuidados com a saúde e alimentação (VAN DER HEIDE et al., 

2013). No entanto, esse processo está relacionado com um conjunto de fatores que 

podem pressionar pela saída ou permanência do aposentado no mercado de trabalho 

(HALLBERG; JOHANSSON; JOSEPHSON, 2015). 

 A aposentadoria, na qual o aposentado para de trabalhar e se mantém por meio 

do benefício recebido, não é uma regra (VAN DER HEIDE et al., 2013). Em alguns 

casos essa fase é adiada pela necessidade de complementação da renda para 

subsistência própria ou da família, ou mesmo por entender que a aposentadoria não 

deve estar associada a inatividade (ZANTINGE et al., 2014).  

Em tempos de crise financeira e elevada taxa de desemprego muitos 

aposentados representam a única fonte de renda da família (COCKELL, 2014). A 

decisão de manter um trabalho, ainda que parcialmente, pode estar vinculada com a 

avaliação de que o benefício recebido não seja suficiente (FONTOURA; DOLL; DE 

OLIVEIRA, 2015; FRANÇA et al., 2013). 

 A discussão sobre a renda é importante porque é ela que determina o poder de 

compra, e mudanças bruscas podem afetar o consumo de produtos e serviços 



19 
 

 
  

essenciais (RICARDO; CLARO, 2012). Com o envelhecimento, a demanda por 

medicamentos e serviços médicos hospitalares assumem prioridade e consomem 

grande parte do orçamento de famílias com idosos (ZANON; MORETTO; 

RODRIGUES, 2013). 

Além disso, dependendo do regime de trabalho e do momento em que a 

aposentadoria é requerida, a avaliação é feita sobre o impacto que pode ocorrer na 

renda com possíveis perdas (FRANÇA et al., 2013). Não apenas a decisão sobre 

manter uma ocupação, mas o momento em que o profissional planeja a aposentadoria 

pode determinar comportamentos futuros (HALLBERG; JOHANSSON; JOSEPHSON, 

2015). 

A forma como cada indivíduo encara esse processo é muito singular. O 

profissional exposto a um ambiente estressante ou que demande muito esforço físico 

pode desfrutar algum benefício com a aposentadoria por retirar dele essa exposição 

(HALLBERG; JOHANSSON; JOSEPHSON, 2015; VAN DER HEIDE et al., 2013).  

Contudo, um trabalhador cuja aposentadoria tenha ocorrido involuntariamente 

por ter alcançado a idade limite, por uma condição de saúde que o impossibilite de 

trabalhar ou ainda por uma readequação da instituição ao implantar planos de 

aposentadoria compulsória, pode passar por essa transição de uma forma 

completamente diferente (EIBICH, 2015; MEIN et al., 2003). 

A tendência é que a aposentadoria impulsione a adoção de novos horários para 

comer e dormir, menor necessidade de deslocamento, mudanças no contato com 

antigos colegas e maior convívio familiar (EIBICH, 2015). Nesse processo, a família 

ajuda a preencher o vazio deixado pelo trabalho, mas também pode acentuar o 

isolamento no caso de o aposentado não ter com quem compartilhar o tempo livre, 
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seja em razão de o parceiro ainda não se encontrar aposentado, viuvez ou pelo fato 

de os filhos não estarem mais em casa (CELIDONI; REBBA, 2016; VAN DER HEIDE 

et al., 2013).   

 Os contextos político e social são também relevantes nessa discussão, pois 

cada país tem normas e estruturas diferentes para conceder a aposentadoria 

(CELIDONI; REBBA, 2016). O orçamento destinado para subsidiar os sistemas de 

previdência varia consideravelmente, assim como os critérios em relação a idade 

mínima e tempo de contribuição (DING et al., 2016).  

Todos esses fatores influenciam a decisão pessoal de pleitear a aposentadoria, 

bem como as condições de vida reservadas ao indivíduo após contemplado com o 

benefício (FRANÇA et al., 2013). Nesse cenário, vários países têm adotado regras 

mais restritivas em relação à aposentadoria, retardando o momento em que devem 

ocorrer (HALLBERG; JOHANSSON; JOSEPHSON, 2015). 

Há quem defenda essa medida como principal forma de manter sustentável o 

sistema previdenciário, no entanto o prolongamento do tempo de trabalho pode fazer 

com que os indivíduos permaneçam mais tempo em ambientes com exposições 

desfavoráveis à saúde, onerando os sistemas de saúde em um segundo momento 

(HALLBERG; JOHANSSON; JOSEPHSON, 2015). 

Em relação à alimentação, sabe-se que em cada fase da vida as pessoas 

apresentam um padrão de consumo característico (ZANON; MORETTO; 

RODRIGUES, 2013). Com o envelhecimento, serviços de saúde e medicamentos são 

mais demandados enquanto que educação, transporte, vestuário, lazer e alimentação 

apresentam modificações importantes em razão das novas prioridades (PEREIRA et 

al., 2015; ZANON; MORETTO; RODRIGUES, 2013).  
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A aposentadoria é um momento de mudanças profundas que podem influenciar 

a alimentação, começando pelo local onde serão realizadas as refeições e as pessoas 

com quem esse momento será compartilhado (PLESSZ et al., 2015). O 

comportamento alimentar é influenciado por uma rede de fatores, inerentes ao 

indivíduo e relacionados ao ambiente em que ele está inserido (CONKLIN; MAGUIRE; 

MONSIVAIS, 2013; IRZ et al., 2014).  

Com o envelhecimento, a alimentação pode sofrer modificações devido ao 

desenvolvimento de doenças ou por orientação de profissionais de saúde (IRZ et al., 

2014). Além disso, a perda do cônjuge e a ausência de pessoas em casa durante o 

dia ou à noite podem desestimular a alimentação e a sensação de isolamento pode 

surgir com a aposentadoria (CAVALCANTE et al., 2015).  

 

1.4. Justificativa 

 Com o intenso processo de envelhecimento, houve um aumento no número de 

indivíduos em idade de aposentadoria e do tempo em que permanecem dependentes 

dos benefícios como principal fonte de renda para a aquisição de alimentos e de outros 

itens de primeira necessidade (HELLDÁN et al., 2012). A alimentação é um importante 

fator de exposição para a obesidade e o desenvolvimento de doenças crônicas, 

principais causas de incapacidades e mortalidade atualmente (KASTORINI et al., 

2013).  

Apesar disso, poucos estudos têm avaliado o comportamento alimentar de 

idosos e as mudanças que ocorrem com a aposentadoria, bem como a sua associação 

com a prática de atividade física, consumo de álcool e tabagismo (CONKLIN; 

MAGUIRE; MONSIVAIS, 2013).  
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O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) é uma oportunidade 

única para comparar servidores não aposentados com aposentados em relação a 

todos esses fatores.  
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo geral: 
 

Comparar a alimentação e o estilo de vida de funcionários públicos não 

aposentados com aposentados integrantes do Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil). 

 

2.2. Objetivos específicos: 
 

2.2.1. Avaliar a qualidade da dieta e o consumo de grupos de alimentos entre 

aposentados e não aposentados. 

2.2.2. Identificar possíveis diferenças na qualidade de dieta segundo sexo e 

situação de aposentadoria do cônjuge. 

2.2.3. Comparar aposentados e não aposentados em relação a prática de atividade 

física, tabagismo e consumo excessivo de álcool.  
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3. METODOLOGIA  

Desenho do Estudo 

 Os dados analisados serão provenientes do Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil) coorte multicêntrica que incluiu 15.105 servidores públicos 

recrutados em seis universidades brasileiras localizadas nas cidades de Salvador, 

Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre (AQUINO et al., 

2013; SCHMIDT et al., 2015). 

A linha de base do estudo foi constituída entre agosto de 2008 e dezembro de 

2010 e incluiu funcionários técnico-administrativos e docentes, de ambos os sexos, 

com idade entre 35 e 74 anos. O principal objetivo da coleta foi estudar a incidência e 

os fatores associados ao desenvolvimento de diabetes e doenças cardiovasculares 

na população brasileira (SCHMIDT et al., 2015).  

Os dados analisados referem-se à linha de base do estudo que foi aprovado 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (ANEXO 2), além de receber 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa de cada centro (ANEXO 3 – CEP 

Hospital Universitário). Todos os participantes foram informados sobre os objetivos da 

pesquisa e ao concordar em participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para só então iniciar a coleta dos dados.  

 

População 

Neste estudo foram analisados os participantes entre 50 e 69 anos de idade e 

que concluíram o preenchimento do questionário de frequência alimentar. Dos 8.026 

participantes nesse grupo, foram excluídas as mulheres com ingestão de energia <600 
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ou >3.500Kcal/dia (705, ou 9%), e homens com <800 ou >4.200 kcal/dia (649, ou 8%), 

cortes utilizados em estudos prévios (HENDRICKSON et al., 2013; MEHTA et al., 

2017; YUAN et al., 2017). Os servidores que aposentaram por problemas de saúde 

também foram excluídos (143, ou 2%). A amostra final do estudo foi composta por 

6.529 servidores, 2.854 homens e 3.675 mulheres. Do total de participantes 

analisados, 1.855 se encontravam aposentados, sendo que 1.021 declararam 

continuar trabalhando depois da aposentadoria e 834 efetivamente não trabalhavam. 

 

Avaliação da Dieta 

 Entrevistadores treinados aplicaram questionários estruturados, obtendo 

informações sobre características sociais, econômicas e de hábitos alimentares na 

linha de base do estudo. Foram realizados exames físicos, antropometria, exames de 

sangue e urina (CHOR et al., 2013; SCHMIDT et al., 2015). Para a avaliação do hábito 

alimentar foi utilizado um Questionário de Frequência Alimentar Semi-quantitativo 

(QFA [ANEXO 1]), elaborado para o ELSA-Brasil a partir de um outro instrumento já 

validado para a população brasileira (MOLINA et al., 2013b).  

A lista de alimentos do questionário foi atualizada considerando mudanças no 

hábito alimentar do brasileiro desde a elaboração do QFA original e foi validado antes 

do início do estudo (MOLINA et al., 2013b). O questionário aplicado incluiu uma lista 

com 114 itens, composto por três seções: alimentos e preparações, tamanho das 

porções e frequência de consumo. Com o objetivo de estimar o hábito alimentar, o 

participante foi questionado sobre a frequência com que cada alimento foi consumido 

nos 12 meses anteriores à entrevista. Detalhes sobre a construção e validação do 

QFA podem ser obtidos em publicações prévias (MOLINA et al., 2013a, 2013b). 
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 O software Nutrition Data System for Research da University of Minnesota foi 

utilizado para determinação da composição nutricional dos alimentos. Para a 

avaliação da qualidade da alimentação foi utilizado o Índice de Qualidade da Dieta 

Revisado (IQD-R), instrumento adaptado para a população brasileira em 2004 

(FISBERG et al., 2004), com base no Healthy Eating Index e revisado em 2011 

(PREVIDELLI et al., 2011). 

 Em cada componente do índice, as pontuações foram atribuídas com base na 

ingestão das porções dos grupos de alimentos por 1.000kcal. Pontuação nula (igual a 

0 ponto) foi atribuída para a ausência de consumo e 8, 10 ou 20 pontos, conforme a 

ingestão correspondia à recomendação. A variação de pontos depende da pontuação 

máxima estabelecida como critério em cada item do escore de adequação do 

consumo (PREVIDELLI et al., 2011).  

Nos itens que avaliaram a ingestão de gordura saturada, sódio, álcool e açúcar 

de adição, quando o consumo excedeu a recomendação foi atribuída pontuação 0 e 

pontuação máxima quando se encontrava abaixo do ponto de corte (PREVIDELLI et 

al., 2011). Para avaliação global da dieta, foi obtida a pontuação final do escore pela 

soma de todos os seus 12 componentes.  

 

Variável Dependente 

 As análises avaliaram a relação entre aposentadoria e qualidade da dieta. A 

variável dependente foi construída a partir da pontuação final do índice e codificada 

de forma binária [0,1]. Tendo em vista o máximo de 100 pontos, aderência às 

recomendações – superior a 80% – foi considerada “dieta adequada” (ou dieta com 

alta adesão [1]). Os demais constituíram a categoria de referência [0].  
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Variável Independente 

 A variável independente de interesse foi a aposentadoria e o grupo de 

referência foi constituído pelos servidores não aposentados e aposentados que 

mantinham algum vínculo de trabalho [0]. Os que realmente não trabalhavam após a 

aposentadoria, foram analisados isoladamente [1]. Uma segunda variável, utilizando 

a mesma categoria de referência [0], analisou o aposentado que não trabalhava 

separadamente segundo a situação de aposentadoria do cônjuge, ou seja, 

aposentado com cônjuge não aposentado [1] e aposentado com cônjuge aposentado 

[2]. O objetivo foi analisar a influência da aposentadoria do cônjuge como um fator 

adicional na dieta do participante do estudo. Por último, comparando com mesmo 

grupo de referência das variáveis anteriores [0], o tempo de aposentadoria foi 

identificado, se ≤3 anos [1] ou ≥4 anos [2].  

 

Variáveis de ajuste/controle 

 Variáveis de controle foram incluídas nos modelos ajustados com base na 

literatura (ASSUMPÇÃO et al., 2014; IRZ et al., 2014): sexo (masculino ou feminino); 

idade (em anos); estado civil (sim ou não[se casado]); se vive sozinho (sim ou não); 

escolaridade (Fundamental [ou menos], Médio, Superior); renda per capita (<1, 2-3 ou 

>4 salários mínimos/mês); valor energético total da dieta (em Kcal); tabagismo (nunca 

fumou, ex-fumante ou fumante atual); prática de atividade física (sedentário, 

insuficientemente ativo ou ativo); Índice de Massa Corporal (baixo peso, eutrofia, 

sobrepeso ou obesidade); dislipidemia (sim [LDL ≥130mg/dL ou uso de 

hipolipemiantes] ou não); hipertensão (sim ou não [diagnóstico]); diabetes (sim ou não 
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[diagnóstico]); doença cardiovascular (sim ou não [relato]). Todos os modelos 

ajustados também incluíram a variável centro de investigação ELSA-Brasil.  

 

Análise Estatística 

 Inicialmente, as pontuações dos servidores não aposentados e aposentados 

foram comparadas por meio do teste-t de Student. Além disso, a associação entre 

aposentadoria e qualidade da dieta foi analisada por meio do qui quadrado. Foram 

estimadas as proporções de servidores que alcançaram as recomendações e a 

pontuação máxima em cada item do escore. 

 

Modelagem – Alimentação 

Para avaliação da dieta foram gerados quatro modelos de regressão logística. 

O primeiro modelo, denominado modelo 0, não incluiu ajuste e testou a associação 

entre aposentadoria e qualidade da dieta. O modelo 1, foi ajustado por idade, estado 

civil, se vive sozinho, escolaridade, renda, raça/cor, valor energético total da dieta, 

centro de investigação ELSA-Brasil, tabagismo, prática de atividade física, índice de 

massa corporal, presença de dislipidemia, hipertensão, diabetes e doença 

cardiovascular. O modelo 2 incluiu todas as variáveis de ajuste do modelo 1, porém a 

variável independente de interesse foi substituída por outra cuja categorização 

combinou a situação de aposentadoria do cônjuge com a do respondente do estudo. 

O modelo 3 também substituiu a variável independente de interesse e testou 

associação entre o tempo de aposentadoria e qualidade da dieta.  
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Em todos os modelos a categoria de referência foi constituída pelo grupo de 

não aposentados e pelos aposentados que referiram manter algum vínculo de trabalho 

após a aposentadoria. 

 

Modelagem – Tabagismo, Atividade Física e Consumo de Álcool 

Além da análise relacionada a alimentação, foram selecionados três outros 

fatores de risco para a saúde possivelmente associados com a aposentadoria: 

tabagismo, prática de atividade física e consumo excessivo de bebidas alcoólicas 

(BARNETT; GUELL; OGILVIE, 2013; HENKENS; VAN SOLINGE; GALLO, 2008; ZINS 

et al., 2011). Os três fatores foram analisados constituindo, cada um deles, variável 

dependente e codificados de forma binária [0,1]. O Quadro 1 apresenta o tratamento 

e codificação utilizada. 

 Assim como na primeira análise, a variável independente de interesse foi a 

aposentadoria, codificada de forma binária [0,1]. O grupo de referência foi constituído 

pelos servidores não aposentados e aposentados que mantinham algum vínculo de 

trabalho [0]. Os aposentados que não trabalhavam foram analisados separadamente 

[1]. 

 As variáveis de ajuste foram selecionadas e incluídas nos modelos com base 

na literatura (BARNETT; GUELL; OGILVIE, 2013; HENKENS; VAN SOLINGE; 

GALLO, 2008; IPARRAGUIRRE, 2015): idade (em anos); sexo (feminino vs. 

masculino); estado civil (casado vs. não casado); consumo de frutas, legumes e 

verduras (>=400 vs. <400g/dia de FLV, [excluindo raízes e tubérculos]); escolaridade 

(fundamental [ou menos], médio, superior); renda (<1, 1-3 ou ≥4 salários mínimo/mês); 

raça/etnia (branco, preto, pardo ou outros [asiático + indígena]); Índice de Massa 
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Corporal (baixo peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade); dislipidemia (sim vs. 

não); hipertensão (sim vs. não [diagnóstico]); diabetes (sim vs. não [diagnóstico]); 

doença cardiovascular (sim vs. não [relato]); tabagismo (não, ex-fumante ou fumante 

atual); atividade física (sedentário, insuficientemente ativo ou ativo) e consumo 

excessivo de álcool (sim vs. não).  

 No modelo 0, sem ajuste, foi testada a associação da aposentadoria com cada 

um dos três desfechos (tabagismo, maior prática de atividade física e consumo 

excessivo de álcool). No modelo 1, o ajuste foi realizado por idade, estado civil, se 

vive sozinho, consumo de frutas, legumes e verduras, escolaridade, renda, raça/etnia, 

índice de massa corporal, presença de dislipidemia, hipertensão, diabetes e doença 

cardiovascular. Para o modelo 2, manteve-se o ajuste anterior e a variável 

independente de interesse foi substituída por outra com categorização que identificou 

a aposentadoria do cônjuge. Já no modelo 3, também foi mantido o mesmo ajuste, 

mas a variável independente de interesse foi substituída por outra com a identificação 

do tempo de aposentadoria do participante do estudo.  

Nos modelos sem a estratificação por sexo (geral), a variável sexo foi incluída 

como controle. Além disso, todos os modelos foram ajustados pelo centro de 

investigação ELSA-Brasil. A modelagem listada anteriormente foi realizada 

separadamente para tabagismo, atividade física e consumo excessivo de álcool.  

Os três fatores também foram incluídos como ajuste, exceto quando presentes 

na condição de variável dependente; ou seja, se a variável dependente era “ser 

tabagista”, não foi feito o ajuste por tabagismo. Todas as análises foram realizadas no 

software Stata versão 13, considerando significante valores de p <0,05.  
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4. RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta a descrição da população do estudo. A aposentadoria 

associou-se positivamente com a qualidade da dieta (p<0,001). A proporção de 

mulheres entre os aposentados foi mais elevada do que no grupo de não aposentados, 

69 e 51%, respectivamente. A média de idade no grupo foi 57 anos (± 5). 

A proporção de servidores com ensino superior correspondeu a mais da 

metade da amostra, o que era esperado considerando que os participantes foram 

recrutados em instituições de pesquisa e ensino superior. A presença de hipertensão 

arterial, diabetes e doença cardiovascular foi mais frequente entre os aposentados 

(p<0,001). Por outro lado, nesse grupo verificou-se uma menor proporção de 

tabagistas (11%) e de pessoas que não realizam atividade física (37%). 

Na Tabela 2, são apresentadas as pontuações obtidas por homens e mulheres 

segundo situação de aposentadoria, para cada componente e para o escore final do 

índice. Entre os aposentados foram identificadas maiores pontuações em relação ao 

consumo de frutas. Essas diferenças foram encontradas tanto no indicador que avalia 

o consumo de frutas totais como frutas integrais. No primeiro caso, o indicador avalia 

a ingestão de frutas e sucos de frutas naturais e, no segundo, são desconsiderados 

os sucos de frutas. 

Homens e mulheres aposentados apresentaram pontuações superiores para o 

consumo de leite e derivados e, entre as mulheres aposentadas, houve também uma 

pontuação maior para cereais integrais e calorias provenientes do consumo de 

gordura, álcool e açúcar de adição. O escore final dos aposentados, tanto entre os 

homens como mulheres, foi superior em comparação aos servidores não aposentados 

(p<0,001). 
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Com relação à adequação da dieta, na Tabela 3 são descritos os resultados do 

percentual de funcionários que apresentaram o consumo dos grupos de alimentos 

conforme recomendações ou que não ultrapassaram o limite máximo recomendado 

para a ingestão de sódio, gorduras, álcool e açúcar de adição. Independente do sexo, 

houve uma maior proporção de aposentados com dieta adequada, confirmando os 

resultados da pontuação final do índice apresentado na Tabela 2.  

Entre os homens, 15% dos aposentados e 10% dos não aposentados 

atenderam as recomendações em mais de 80%, indicando uma maior adequação da 

dieta do primeiro grupo. Entre as mulheres, a proporção de aposentadas e não 

aposentadas com essa característica foi 27% e 20%, respectivamente. 

 Na Tabela 4, são apresentados os resultados obtidos com os modelos de 

regressão logística. No Modelo 0, sem ajuste, a aposentadoria apresentou associação 

com a dieta em todos os cenários. No entanto, após o ajuste por variáveis 

demográficas, sociais e de saúde (Modelo 1), a associação positiva da aposentadoria 

com melhor qualidade da dieta foi observada apenas entre os homens (OR: 1,70; 

IC95%: 1,04-2,76). Do mesmo modo, no Modelo 2, quando a aposentadoria do 

participante do estudo coincidiu com a do cônjuge, relação positiva com a dieta foi 

mantida (OR: 2,24; IC95%: 1,01-4,95). Em relação ao tempo de aposentadoria, no 

Modelo 3, não houve associação positiva ou negativa. Entre as mulheres, a 

associação não se manteve após o ajuste nos modelos de regressão logística 1, 2 e 

3. 

Na Tabela 5, são apresentados os resultados dos modelos de regressão 

logística tendo como variável dependente o tabagismo. Verificou-se uma associação 

inversa entre aposentadoria e tabagismo apenas no modelo total sem ajuste (OR: 
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0,79; IC95%: 0,63-0,99), que não se manteve após a estratificação por sexo ou 

quando controlado pelos demais fatores nos modelos múltiplos.  

 Na Tabela 6, são apresentados os resultados para a atividade física como 

variável dependente. No modelo sem ajuste foi encontrada uma associação positiva 

entre aposentadoria e maior prática de atividade física para homens e mulheres. Após 

o ajuste pelas demais variáveis (Modelo 1), a associação se manteve para os homens 

(OR: 1,73; IC95%: 1,08-2,78) e também para as mulheres (OR: 1,51; IC95%: 1,00-

2,56). 

 No Modelo 2, quando foi analisada a condição de aposentadoria do cônjuge 

como um fator adicional, houve uma associação positiva quando o cônjuge não estava 

aposentado (OR: 2,00; IC95%: 1,29-3,11). Esse resultado foi mantido nos modelos 

estratificados apenas entre as mulheres (OR: 2,35; IC95%: 1,20-4,64). 

 Quando analisado o tempo de aposentadoria, para as mulheres, associação 

entre aposentadoria e maior prática de atividade física foi identificada apenas quando 

ocorreu há quatro anos ou mais (OR: 1,66; IC95%: 1,08-2,56).  

Na Tabela 7, são apresentados os resultados para a análise entre 

aposentadoria e o consumo excessivo de álcool.  Assim como no caso do tabagismo, 

não foram encontrados resultados estatisticamente significantes, mesmo na análise 

bivariada sem os ajustes. 
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5. DISCUSSÃO 

Entre os homens, a aposentadoria esteve positivamente associada com uma 

maior adequação global da alimentação. A dieta dos aposentados apresentou 

melhores pontuações, principalmente pelo maior consumo de frutas. Entre as 

mulheres, não foi encontrada uma relação entre aposentadoria e qualidade da dieta. 

 Com relação a análise por grupos de alimentos, uma baixa adequação do 

consumo de cereais integrais, leite e derivados, gorduras e sódio foi identificada, 

assim como no estudo realizado por Assumpção et al., em uma amostra de 1.509 

idosos. Neste estudo com idosos recrutados em Campinas, São Paulo, Brasil, não foi 

identificada qualquer associação da aposentadoria com um melhor índice de 

qualidade da dieta (ASSUMPÇÃO et al., 2014). 

Entretanto, em estudo publicado recentemente sobre as mudanças no 

consumo alimentar com a transição para a aposentadoria na França, foi encontrado 

um aumento da ingestão diária de vegetais em ambos os sexos. A aposentadoria teve 

um efeito indireto mediado pela mudança no local de realização do almoço, que 

passou a ser realizado mais frequentemente em casa (PLESSZ et al., 2015). 

O presente estudo não encontrou diferenças no consumo de vegetais entre os 

grupos de aposentados e não aposentados, semelhante aos resultados de Ding et al. 

realizado na Austrália (DING et al., 2016). Uma possível explicação para o fato de a 

aposentadoria não modificar o consumo de certos grupos de alimentos é que alguns 

hábitos já se encontram fortemente estabelecidos em outras fases da vida (IRZ et al., 

2014).  

Sobre as mudanças no local de realização das refeições, os idosos comem 

menos fora quando têm mais tempo para preparar alimentos em casa ou por influência 
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do companheiro (CHUNG et al., 2007). Os resultados do presente estudo seguem na 

direção desta teoria, já que os homens que relataram não trabalhar depois de 

aposentados e que confirmaram a condição de aposentadoria do cônjuge 

apresentaram uma dieta mais saudável. 

Uma característica importante que influencia a adoção de hábitos alimentares 

é o fato de o idoso ter com quem compartilhar as refeições (CAMPOS; MONTEIRO; 

ORNELAS, 2008; CAVALCANTE et al., 2015; GOMES; SOARES; GONÇALVES, 

2016). Os idosos que moram sozinhos podem adotar o hábito de fazer as refeições 

em praças de alimentação ou restaurantes apenas pela sensação de sentirem-se 

incluídos e acompanhados pelas pessoas desses lugares (CAVALCANTE et al., 

2015). 

Além disso, a separação ou viuvez e o fato de os filhos saírem de casa são 

apresentados como os principais motivos para a falta de interesse de homens idosos 

dedicarem tempo ao preparo dos alimentos (CAVALCANTE et al., 2015). Com relação 

às diferenças entre homens e mulheres, mesmo com alguma tendência de melhora 

da alimentação com a aposentadoria, as mulheres estão menos expostas que os 

homens a fatores de risco como consumo de bebidas alcóolicas e usualmente já 

teriam uma melhor consciência em relação à alimentação (GOMES; SOARES; 

GONÇALVES, 2016). 

A busca por serviços de saúde e aderência a terapia nutricional é maior entre 

as mulheres. Entre elas, a presença de doenças crônicas e a prática de atividade física 

são fatores associados a qualidade da dieta, há também maior atenção aos rótulos e 

interesse por informações sobre a qualidade nutricional dos alimentos como 

determinantes para a sua seleção e preparo (ASSUMPÇÃO et al., 2017). 
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Em nosso estudo, independentemente do grupo houve uma baixa aderência às 

recomendações para o consumo de cereais integrais, leite e derivados, carnes, ovos 

e leguminosas, o que aponta para a necessidade de maiores investimentos em ações 

de educação alimentar entre os idosos. De acordo com Viebig et al. (2009), um 

indicador de uma certa monotonia alimentar entre os idosos é que mesmo alguns 

alimentos saudáveis e debaixo custo são pouco consumidos (VIEBIG et al., 2009). 

A amostra do presente estudo foi constituída essencialmente por aposentados 

com rendimentos que não se diferenciaram dos não aposentados. Assim, a tendência 

de uma alimentação mais saudável com a aposentadoria pode não ocorrer em outros 

grupos. A renda possui forte relação com a alimentação e quando o orçamento familiar 

encolhe rapidamente, como é comum com a aposentadoria de trabalhadores que não 

pertencem ao serviço público, alguns itens da cesta de consumo podem ser 

suprimidos (RICARDO; CLARO, 2012). 

Com relação aos demais fatores analisados, apesar de não ter sido verificada 

uma associação da aposentadoria nem com o tabagismo, nem com o consumo 

excessivo de álcool, verificou-se uma tendência de maior prática de atividade física 

entre os aposentados. Uma possível justificativa para isso é que homens e mulheres 

podem buscar a prática de atividade física como uma forma de ocupar o tempo livre e 

ampliar rede de convívio social (BARNETT; GUELL; OGILVIE, 2013; HENKENS; VAN 

SOLINGE; GALLO, 2008). 

Um outro ponto é que a maior prática de atividade física não ocorreu logo após 

a aposentadoria (no caso das mulheres), sendo observada uma associação positiva 

apenas entre as que já se encontravam aposentadas há mais tempo. Isso demonstra 
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que há período inicial de acomodação com a nova rotina, não ocorrendo uma adoção 

imediata tão intensa de mudanças de comportamento em relação à atividade física.  

 O presente estudo possui algumas limitações importantes. Em primeiro lugar, 

não foi possível avaliar mudanças no hábito alimentar nos participantes antes e depois 

de aposentados, por se tratar de um estudo transversal. Em segundo lugar, o fato de 

analisar uma população de maior idade torna o estudo mais suscetível a erros de 

memória. Além disso, os resultados do estudo não podem ser generalizados para a 

população brasileira como um todo, já que a amostra é composta por funcionários 

públicos que em geral apresentam maior renda e escolaridade que a média brasileira. 

O estudo apresentou resultados inéditos sobre a associação da aposentadoria 

com a alimentação e a influência do cônjuge como um fator adicional da qualidade da 

dieta entre os homens.  

Com o rápido envelhecimento da sociedade brasileira e as crescentes 

incertezas sobre o financiamento da aposentadoria no futuro próximo, a alimentação 

dos idosos é tema cada vez mais importante para políticas públicas de saúde. A 

adoção de comportamentos saudáveis ao longo da vida apresenta uma forte 

correlação com uma boa saúde em geral, sendo fundamental para o bem-estar entre 

os indivíduos com idades mais avançadas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O envelhecimento da sociedade encontra-se em curso há alguns anos e 

mantidas as condições atuais deve se intensificar. Para que o envelhecimento seja 

saudável e os idosos possam desfrutar do aumento da expectativa de vida de forma 

plena e independente, a adoção de uma alimentação e estilo de vida saudáveis são 

fundamentais. 

 Com a realização deste estudo foi possível analisar o papel da aposentadoria 

na alimentação e a sua relação com outros fatores de risco, bem como os efeitos 

estratificados dos homens e mulheres. A aposentadoria é reconhecida como uma fase 

da vida em que se tem mais tempo para atividades de lazer, prática de atividade física, 

descanso e alimentação saudável. Entretanto, a qualidade desse tempo depende, em 

boa parte, de escolhas e atitudes do passado. 

 O debate sobre a aposentadoria, considerando todas as mudanças aqui 

discutidas, revela-se fundamental para quem já possui benefício ou está próximo de 

alcançá-lo, e também para o governo que terá de arcar com orçamento cada vez maior 

com previdência e um menor número de pessoas em idade economicamente ativa.   
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Quadro 1.  Tratamento das variáveis dependentes. 

 
Variável Identificação Classificação Original Recategorização 

Dieta IQDR Quantitativa Pontuação 0 – 100 0. ≤80% 

    1. adequação >80%a 

     

Tabagismo Fumante Qualitativa 1. nunca 0. não fumante (nunca + ex fumante) 

      2. ex fumante 1. fumante 

      3. fumante atual   

          

Atividade Física atv_fis Qualitativa 1. sedentário 0. atividade insuficientea 

      2. insuf. ativo (sedentário + insuf.) 

      3. ativo 1. ativo  

          

          

Bebedor consumo_alcool Quantitativa álcool em  0. não excessivo 

 Excessivo      g/semana 1. consumo excessivob 

     
a. Dieta com adequação as recomendações superiores a 80%. 

b. Sedentário: Não faz atividade física; Insuficientemente ativo: < 150 minutos/semana ou exercício < que 3 dias na 

semana; Ativo: 150 minutos/semana em no mínimo 3 dias na semana.  

c. Bebedor/consumo excessivo >210g álcool/semana para homens e 140g álcool/semana para mulheres. 
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Tabela 1. Descrição da população de estudo, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

   Situação Funcional 
  

Variável Geral 
 

Não Aposentado Aposentado 
 

p Valor 

 n % 
 

n % n % 
  

População de estudo 6529 100,0 
 

4674 100,0 1855 100,0 
  

Dieta Adequada1          

Não 5383 82,5  3962 84,8 1421 76,6   

Sim 1146 17,5  712 15,2 434 23,4  <0,001 

Sexo 
         

Masculino 2854 43,7 
 

2275 48,7 579 31,2 
  

Feminino 3675 56,3 
 

2399 51,3 1276 68,8 
 

<0,001 

Idade2 57 57 (± 5) 
 

56 55 (± 4) 62 62 (± 5) 
 

<0,001 

Estado Civil 
         

Casado 4089 62,6 
 

2996 64,1 1093 58,9 
  

Divorciado 1215 18,6 
 

879 18,8 336 18,1 
  

Solteiro 664 10,2 
 

437 9,3 227 12,2 
  

Viúvo 364 5,6 
 

216 4,6 148 8,0 
  

Outros 196 3,0  145 3,1 51 2,8  <0,001 

Cônjuge 
         

Não aposentado 3702 80,2 
 

2939 86,1 763 63,4 
  

Aposentado 917 19,8 
 

476 13,9 441 36,6 
 

<0,001 

          

“Continua” 
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Tabela 1. Descrição da população de estudo, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

“Continuação” 

   Situação Funcional    

Variável Geral  Não Aposentado Aposentado  p Valor 

Vive Sozinho 
         

Não 5601 85,8 
 

4058 86,8 1543 83,2 
  

Sim 927 14,2 
 

615 13,2 312 16,8 
 

<0,001 

Escolaridade 
         

Fundamental 984 15,0 
 

687 14,7 297 16,0 
  

Médio 1879 28,9 
 

1376 29,4 503 27,1 
  

Superior 3666 56,1 
 

2611 55,9 1055 56,9 
 

0,119 

Renda per capita 
         

<1 salário mínimo/mês 635 11,0 
 

507 12,3 128 7,7 
  

1-3 salários mínimo/mês 2021 35,1 
 

1530 37,3 491 29,6 
  

>=4 salários mínimo/mês 3107 53,9 
 

2069 50,4 1038 62,7 
 

<0,001 

Raça\Cor 
         

Branco 3613 56,1 
 

2494 54,2 1119 60,7 
  

Pardo 1647 25,5 
 

1237 26,9 410 22,3 
  

Preto 906 14,1 
 

667 14,5 239 13,0 
  

Outros3 277 4,3 
 

203 4,4 74 4,0 
 

<0,001 

Tabagismo 
         

Nunca 3276 50,2 
 

2287 48,9 989 53,3 
  

Ex-fumante 2383 36,5 
 

1719 36,8 664 35,8 
  

Fumante atual 869 13,3 
 

668 14,3 201 10,9 
 

<0,001 

“Continua” 
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Tabela 1. Descrição da população de estudo, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

“Continuação” 

 Situação Funcional 

Variável Geral  Não Aposentado Aposentado  p Valor 

Atividade Física4 
         

Sedentário 2628 41,9 
 

1965 43,7 663 37,4 
  

Insuficientemente Ativo 1770 28,2 
 

1313 29,2 457 25,7 
  

Ativo 1872 29,9 
 

1217 27,1 655 36,9 
 

<0,001 

IMC (classificação)5 
         

Baixo Peso 394 6,0 
 

185 4,0 209 11,3 
  

Normal 2464 37,8 
 

1688 36,1 776 41,8 
  

Sobrepeso 2156 33,0 
 

1735 37,1 421 22,7 
  

Obesidade 1515 23,2 
 

1066 22,8 449 24,2 
 

<0,001 

Dislipidemia6          

Não 2193 33,6  1627 34,8 566 30,6   

Sim 4331 66,4  3045 65,2 1286 69,4  <0,05 

Hipertensão Arterial7          

Não 3623 55,5  2711 58,0 912 49,2   

Sim 2902 44,5  1961 42,0 941 50,8  <0,001 

Diabetes8          

Não 4902 75,1  3577 76,5 1325 71,5   

Sim 1626 24,9  1097 23,5 529 28,5  <0,001 

          

“Continua” 



52 
 

 
  

 

Tabela 1. Descrição da população de estudo, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

“Continuação” 

 Situação Funcional 

Variável Geral  Não Aposentado Aposentado  p Valor 

Doença Cardiovascular9          

Não 5326 91,0  3825 92,1 1501 88,3   

Sim 525 9,0  327 7,9 198 11,7  <0,001 

      

1. Dieta com adequação as recomendações superiores a 80% 
     

2. Média, Mediana (Desvio Padrão) 

3. Outros = asiático ou indígena 
        

4. Sedentário: não faz atividade física; Insuficientemente ativo: < 150 minutos/semana ou exercício < que 3 dias na semana; Ativo: 150 minutos/semana em no mínimo 3 

dias na semana  

5. Adulto: IMC <18,5 - baixo peso, 18,5≤ IMC <25 – peso normal, 25≤ IMC <30 - sobrepeso, IMC ≥30 - obesidade; Idoso: IMC <23 - baixo peso, 23< IMC <28 – peso 

normal, 28≤ IMC <30 - sobrepeso, IMC ≥30 - obesidade. 

6. LDL >=130mg/dL ou uso de hipolipemiantes. 
  

7. Pressão Arterial Sistólica >=140mmHg, ou Pressão Arterial Diastólica >=90mmHg, ou tratamento para hipertensão. 

8. Diagnóstico prévio de diabetes, ou uso de medicação para diabetes, ou quando preenchido um valor diagnóstico para diabetes de acordo com um dos testes: glicose 

de jejum ou 2-h obtida durante o teste tolerância oral a glicose (75g) ou HbA1C. 

9. Auto relato. 
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Tabela 2.  Pontuações (médias) em cada item no Índice de Qualidade da Dieta Revisado por sexo e condição de aposentadoria, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 
(ELSA-Brasil), 2008-2010. 

Item Pontuação Máxima Homens 
  

Mulheres 
  

  
Não Aposentado Aposentado p Valor 

 
Não Aposentada Aposentada 

 
p Valor 

Frutas Totais 5,00 3,90 4,16 <0,001 
 

4,48 4,60 
 

<0,001 

Frutas Integrais 5,00 4,56 4,69 <0,05 
 

4,84 4,89 
 

<0,05 

Vegetais Totais 5,00 4,95 4,95 0,646 
 

4,94 4,95 
 

0,299 

VVEAL1 5,00 4,91 4,90 0,842 
 

4,85 4,87 
 

0,580 

Cereais Totais 5,00 4,48 4,37 <0,05 
 

4,29 4,16 
 

<0,001 

Cereais Integrais 5,00 1,09 1,19 0,190 
 

1,45 1,60 
 

<0,05 

Leite e derivados 10,00 3,94 4,41 <0,001 
 

5,42 5,79 
 

<0,001 

Carnes, ovos e leguminosas 10,00 8,00 8,28 <0,05 
 

8,47 8,43 
 

0,689 

Óleos 10,00 9,98 9,97 0,425 
 

9,96 9,95 
 

0,459 

Gordura Saturada 10,00 6,93 7,01 0,575 
 

6,46 6,62 
 

0,125 

Sódio 10,00 3,97 4,13 0,058 
 

3,92 3,88 
 

0,573 

Gord_AA2 20,00 12,39 12,69 0,226 
 

13,84 14,54 
 

<0,001 

Pontuação Total 100,00 69,08 70,75 <0,001 
 

72,91 74,29 
 

<0,001 

    
 

    
 

1.  VVEAL: vegetais verde escuros e alaranjados e leguminosas. 
       

2.  Gord_AA: calorias provenientes da gordura sólida, álcool e açúcar de adição. 
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Tabela 3. Proporção (%) de participantes que atenderam as recomendações por sexo e condição de aposentadoria, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-

Brasil), 2008-2010. 

Item Recomendação 
 

Homens 
 

Mulheres 

   
Não Aposentado Aposentado 

 
Não Aposentada Aposentada 

Frutas Totais 1,0 porção/1.000 Kcal 
 

50 61 
 

71 78 

Frutas Integrais 0,5 porção/1.000 Kcal 
 

79 86 
 

92 95 

Vegetais Totais 1,0 porção/1.000 Kcal 
 

96 97 
 

96 97 

VVEAL1 0,5 porção/1.000 Kcal 
 

95 95 
 

92 93 

Cereais Totais 2,0 porções/1.000 Kcal 
 

61 56 
 

51 45 

Cereais Integrais 1,0 porção/1.000 Kcal 
 

6 7 
 

7 9 

Leite e derivados 1,5 porção/1.000 Kcal 
 

5 7 
 

13 16 

Carnes, ovos e leguminosas 1,0 porção/1.000 Kcal 
 

48 53 
 

55 55 

Óleos 0,5 porção/1.000 Kcal 
 

99 98 
 

98 98 

Gordura Saturada ≤7 % VET2 
 

35 35 
 

28 30 

Sódio ≤ 0,7g/1.000Kcal 
 

0 0 
 

0 0 

Gord_AA3 ≤ 10% VET 
 

6 11 
 

9 13 

Pontuação Total >80%4 
 

10 15 
 

20 27 

        
1.  VVEAL: vegetais verde escuros e alaranjados e leguminosas. 

    
2. VET: valor energético total. 

       
3. Gord_AA: calorias provenientes da gordura sólida, álcool e açúcar de adição. 

    

4. Dieta com adequação as recomendações superiores a 80%.     
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Tabela 4. Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para uma dieta adequada, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-
Brasil), 2008-2010. 

 
Modelo0 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 1,78 1,50-2,11** 
 

1,92 1,32-2,78* 
 

1,44 1,19-1,75** 

         

 
Modelo1 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 1,05 0,83-1,31 
 

1,70 1,04-2,76* 
 

0,92 0,72-1,19 

         

 
Modelo2 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado com cônjuge não aposentado 0,94 0,64-1,38 
 

1,28 0,68-2,41 
 

0,81 0,50-1,32 

Aposentado com cônjuge aposentado 1,26 0,86-1,84 
 

2,24 1,01-4,95* 
 

1,09 0,71-1,69 

         
“Continua” 
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Tabela 4. Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para uma dieta adequada, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto 

(ELSA-Brasil), 2008-2010. 

“Continuação” 

 
Modelo3 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado há 1-3 anos5 0,72 0,42-1,22 
 

1,81 0,63-5,22 
 

0,56 0,30-1,03 

Aposentado há ≥4 anos5 1,13 0,88-1,43 
 

1,67 0,99-2,82 
 

1,02 0,78-1,34 

         
0. Modelo sem ajuste. 

        
1-3. Ajuste por idade, estado civil, vive sozinho, escolaridade, renda, raça/cor, valor energético total, centro de investigação ELSA, 

tabagismo, prática de atividade física, índice de massa corporal, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular. 

4. Categoria de Referência - não aposentado + aposentado que mantém algum vínculo de trabalho. 
   

5. Tempo de aposentadoria. 
        

         
*p <0,05. 

        

**p <0,001.         

 



57 
 

 
  

 

Tabela 5. Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para tabagismo, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), 2008-
2010. 

 
Modelo0 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado 4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 0,79 0,63-0,99* 
 

0,79 0,52-1,22 
 

0,82 0,63-1,08 

         

 
Modelo1 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 1,03 0,67-1,57 
 

0,91 0,44-1,88 
 

1,08 0,63-1,89 

         

 
Modelo2 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado com cônjuge não aposentado 1,19 0,64-2,19 
 

1,04 0,43-2,52 
 

1,29 0,53-3,16 

Aposentado com cônjuge aposentado 1,20 0,58-2,47 
 

0,92 0,26-3,31 
 

1,34 0,53-3,40 

         
“Continua” 
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Tabela 5. Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para tabagismo, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), 

2008-2010. 

“Continuação” 

 
Modelo3 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado há 1-3 anos5 1,34 0,59-3,08 
 

0,84 0,18-3,97 
 

1,50 0,54-4,18 

Aposentado há ≥4 anos5 0,96 0,60-1,56 
 

0,93 0,42-2,05 
 

1,02 0,55-1,92 

         
0. Modelo sem ajuste. 

        
1-3. Ajuste por idade, centro de investigação ELSA, estado civil, vive sozinho, consumo de frutas, verduras e legumes, escolaridade, renda, raça/cor, 

índice de massa corporal, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, atividade física e consumo de álcool. 

4. Categoria de Referência - não aposentado + aposentado que mantém algum vínculo de trabalho. 
   

5. Tempo de aposentadoria. 
        

         
*p <0,05. 

        

**p <0,001.         
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Tabela 6. Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para maior prática de atividade física, Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

 
Modelo0 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado 4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 1,54 1,32-1,80** 
 

2,01 1,51-2,68** 
 

1,54 1,28-1,86** 

         

 
Modelo1 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 1,50 1,11-2,02* 
 

1,73 1,08-2,78* 
 

1,51 1,00-2,26* 

         

 
Modelo2 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado com cônjuge não aposentado 2,00 1,29-3,11* 
 

1,81 0,99-3,31 
 

2,35 1,20-4,64* 

Aposentado com cônjuge aposentado 1,32 0,80-2,17 
 

1,79 0,81-3,96 
 

1,21 0,61-2,39 

         
“Continua” 
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Tabela 6. Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para maior prática de atividade física, Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

“Continuação” 

 
Modelo3 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado há 1-3 anos5 1,31 0,66-2,59 
 

2,29 0,83-6,30 
 

0,76 0,26-2,20 

Aposentado há ≥4 anos5 1,53 1,11-2,12* 
 

1,62 0,96-2,73 
 

1,66 1,08-2,56* 

         
0. Modelo sem ajuste. 

        
1-3. Ajuste por idade, centro de investigação ELSA, estado civil, vive sozinho, consumo de frutas, verduras e legumes, escolaridade, renda, raça/cor, 

índice de massa corporal, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, tabagismo e consumo de álcool. 

4. Categoria de Referência - não aposentado + aposentado que mantém algum vínculo de trabalho. 
   

5. Tempo de aposentadoria. 
        

         
*p <0,05. 

        

**p <0,001.         
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Tabela 7.  Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para consumo excessivo de álcool, Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

 
Modelo0 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado 4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 1,00 0,73-1,38 
 

1,37 0,89-2,11 
 

1,05 0,64-1,74 

         

 
Modelo1 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado 1,24 0,82-1,88 
 

1,43 0,82-2,52 
 

0,99 0,52-1,91 

         

 
Modelo2 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado com cônjuge não aposentado 1,33 0,74-2,40 
 

1,37 0,67-2,83 
 

1,32 0,45-3,87 

Aposentado com cônjuge aposentado 1,03 0,51-2,10 
 

1,24 0,48-3,16 
 

0,76 0,24-2,41 

         
“Continua” 
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Tabela 7.  Modelos de regressão logística com Odds Ratio e Intervalo de Confiança 95% para consumo excessivo de álcool, Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil), 2008-2010. 

“Continuação” 

 
Modelo3 

 
Geral 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

 
OR IC 95% 

Não aposentado4 1 
  

1 
  

1 
 

Aposentado há 1-3 anos5 1,47 0,65-3,33 
 

2,47 0,87-7,04 
 

0,73 0,15-3,47 

Aposentado há ≥4 anos5 1,21 0,77-1,91 
 

1,22 0,65-2,31 
 

1,09 0,55-2,17 

         
0. Modelo sem ajuste. 

        
1-3. Ajuste por idade, centro de investigação ELSA, estado civil, vive sozinho, consumo de frutas, verduras e legumes, escolaridade, renda, raça/cor, 

índice de massa corporal, hipercolesterolemia, hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, tabagismo e atividade física. 

4. Categoria de Referência - não aposentado + aposentado que mantém algum vínculo de trabalho. 
   

5. Tempo de aposentadoria. 
        

         
*p <0,05. 

        

**p <0,001.         
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ANEXO 1 – QFA ELSA-Brasil 
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ANEXO 2 – Aprovação CONEP 



85 
 

 
  



86 
 

 
  

 

 



87 
 

 
  

ANEXO 3 – Aprovação CEP 
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