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RESUMO 

 

Os indivíduos com deficiência física frequentemente passam a adotar um estilo de vida (EV) 

sedentário, com reduções significativas no nível de atividade física cotidiana, que repercutem 

negativamente em vários aspectos da saúde como estado nutricional e qualidade de vida, sen-

do importante a avaliação desses parâmetros. Nesse sentido o objetivo desse estudo foi anali-

sar os parâmetros nutricionais e qualidade de vida de mulheres com deficiência física motora. 

Trata-se de um estudo descritivo com corte transversal, desenvolvido com 10 mulheres para-

plégicas, ativas e sedentárias residentes em Natal e Mossoró no período entre abril a setembro 

de 2018, em que foram avaliados o nível de atividade física por meio do questionário Escala 

de Atividade Física para Indivíduos com Deficiência Física (Physical Activity Scale for Indi-

viduals with Physical Disabilities – PASIPD), os parâmetros nutricionais foram inferidos a 

partir do consumo dietético, por meio  do recordatório alimentar de 24 horas, do estado nutri-

cional antropométrico (índice de massa corporal, circunferência da cintura e do pescoço), 

composição corporal e densitometria óssea a partir do exame de absortometria radiológica de 

dupla energia (DEXA). A análise bioquímica se deu através dos exames colesterol total e fra-

ções, glicemia de jejum e proteína C-reativa. A qualidade de vida foi analisada por meio do 

questionário Woqol – Bref. As mulheres com deficiência física motora tinham idade média de 

41 anos ±12,3, com tempo de lesão médio de 25 anos ±22,1, todas paraplégicas, com causa da 

lesão advinda de acidente (50%) ou doença (50%), em sua maioria solteiras (60%), de etnia 

branca (60%), aposentadas (30%) com renda familiar de 2 a 4 salários mínimos (80%). Em 

relação ao nível de atividade física, as participantes apresentaram um gasto energético de 

18,80±11,84 Mets/h/dia, variando de 3,32 a 38,33 Mets/h/dia. A análise do consumo alimen-

tar mostrou que em relação a ingestão de carboidratos, 50% dessa população apresentou ní-

veis de consumo abaixo do recomendado, com consumo adequado de 90% proteínas e 50% 

com consumo adequado de lipídeos. Em se tratando do CT, pelo consumo alimentar, mostrou-

se acima do recomendando (60%), e nos valores séricos percebemos que 40% da amostra en-

contra-se com esses valores aumentados. A maioria das mulheres encontravam-se em eutrofia 

(50%), medido pelo IMC, no entanto, apresentam maiores porcentagens de gordura corporal 

total (80%), seguida de maiores valores de gordura na região ginóide e pernas. Além disso, 

50% delas tem maior predisposição a ter doenças cardiovasculares medida pela circunferência 

da cintura e circunferência do pescoço, embora apresentem uma boa qualidade de vida (50%) 

ou regular (40%). Os resultados desta pesquisa consentem concluir que as mulheres com DF 

motora encontram-se com consumo alimentar abaixo do preconizado, possível deficiência de 

micronutrientes, dieta hipersódica, além de apresentarem alta porcentagem de gordura corpo-

ral total, principalmente abaixo do nível da lesão, na porção ginóide e pernas, o que pode ser 

um agravante a qualidade de vida futuramente nessas pessoas.  

 

Palavras-chave: Deficiência física. Qualidade de vida. Consumo Alimentar. 
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ABSTRACT 

 

 

Individuals with physical disabilities often adopt a sedentary lifestyle, with significant reduc-

tions in the level of daily physical activity, which negatively affect several aspects of health 

such as nutritional status and quality of life, these parameters. In this sense, the objective of 

this study was to analyze the nutritional parameters and quality of life of women with motor 

physical disability. It is a descriptive study with a cross-cut, developed with 10 paraplegic, 

active and sedentary women living in Natal and Mossoró between April and September of 

2018, in which the level of physical activity was evaluated questionnaire Physical Activity 

Scale for Individuals with Physical Disabilities (PASIPD), the nutritional parameters were 

inferred from the dietary intake, through the 24-hour food recall, of the nutritional status an-

thropometric parameters (body mass index, waist circumference and neck circumference), 

body composition and bone densitometry from the dual energy X-ray absorptiometry (DE-

XA). Biochemical analysis was performed through the examinations of total cholesterol and 

fractions, fasting glycemia and C-reactive protein. The quality of life was analyzed through 

the Woqol-Bref questionnaire. Women with motor physical disability had a mean age of 41 

years ± 12.3, with an average injury time of 25 years ± 22.1, all of them paraplegic, due to 

injury (50%) or illness (50%). %), mostly single (60%), white (60%), retired (30%) with a 

family income of 2 to 4 minimum wages (80%). Regarding the level of physical activity, the 

participants presented an energy expenditure of 18.80 ± 11.84 Mets / h / day, varying from 

3.32 to 38.33 Mets / h / day. The analysis of dietary intake showed that in relation to car-

bohydrate intake, 50% of the population had levels below the recommended level of con-

sumption, with adequate intake of 90% protein and 50% with adequate consumption of lipids. 

In the case of TC, due to food consumption, it was higher than the recommendation (60%), 

and in serum values we noticed that 40% of the sample found these values increased. Most of 

the women were in eutrophy (50%), measured by BMI, however, they presented greater per-

centages of total body fat (80%), followed by higher values of fat in the gynoid region and 

legs. In addition, 50% of them are more likely to have cardiovascular diseases measured by 

waist circumference and neck circumference, although they have a good quality of life (50%) 

or regular (40%). The results of this research consisted in concluding that women with motor 

dysfunction were found to be underweight, possible micronutrient deficiency, hypersodium 

diet, and had a high percentage of total body fat, especially below the level of the lesion, in 

the and gums, which can aggravate the quality of life in these people in the future.  

 

Keywords: Physical disability. Quality of life. Food Consumption 
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1 INTRODUÇÃO 

A deficiência física (DF) é o comprometimento do aparelho locomotor que 

compreende os sistemas osteoarticular, muscular e nervoso. As doenças ou lesões que afetam 

quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir limitações físicas 

de graus e gravidades variáveis, dependendo dos segmentos corporais afetados e do tipo de 

lesão, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 

congênita ou adquirida (Brasil, 2004; Brasil, 2006). 

A DF acomete cerca de 46 milhões de brasileiros (23,9%), seja deficiência visual, 

auditiva, motora, mental ou intelectual. Destes, aproximadamente 26 milhões (26,5%) são 

mulheres e a maioria vive em áreas urbanas, sendo a região Nordeste a detentora do maior 

número de municípios em que vivem pessoas com pelo menos um tipo de deficiência (Brasil, 

2012). As maiores causas das deficiências são acidentes com arma de fogo ou arma branca, 

seguido pelos acidentes automotivos, mergulhos em águas rasas, quedas de plano elevado e 

alguns tipos de doenças (Brasil, 2013). 

Dentre essas, a deficiência física motora altera aspectos importantes do indivíduo, 

que frequentemente passam a adotar um estilo de vida (EV) sedentário, com reduções 

significativas no nível de atividade física cotidiana, que repercutem negativamente em vários 

aspectos da saúde, na qualidade e na expectativa de vida. A limitação motora decorrente da 

deficiência promove alterações na composição corporal relacionadas a diminuição da massa 

magra e, por consequência, na taxa metabólica basal resultando na ocorrência de doenças 

cardiovasculares (DCV), resistência à insulina, obesidade, entre outras doenças associadas 

(Tanhoffer, et al., 2012; Tanhoffer, et al., 2014; Gorjey, et al., 2014). 

Essas alterações estão relacionadas com mudanças na composição corporal 

associadas à anormalidade no metabolismo de lipídeos, caracterizada pela redução da 

concentração plasmática da lipoproteína de alta densidade (HDL-C), aumento do colesterol 

total e da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), como também predispõe os indivíduos à 

resistência à insulina com altos índices de incidência de diabetes mellitus tipo 2 (DM) e 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) (Gorjey et al., 2010; Gorjey, Gater, 2011; Gorjey, et al., 

2016). 

Tais alterações sugerem que indivíduos com DF motora apresentam alteração do 

estado nutricional com prejuízo na qualidade de vida (QV), devido a níveis de gordura 

corporal acima dos referenciais preconizados, sendo assim necessário a avaliação da 
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composição corporal, pois a antropometria se constitui uma importante ferramenta de 

avaliação do estado nutricional, bem como do risco iminente de surgimento de doenças 

(Nicastro, et al., 2008; Abreu, et al., 2011). 

Esse aumento dos fatores de risco à saúde referente à elevada prevalência da 

obesidade tem sido estreitamente relacionado com mudanças na QV dos indivíduos, 

principalmente em relação aos hábitos alimentares e à atividade física habitual, associados ao 

excesso de peso e à obesidade (Nahas, 2006; Petroski, Pelegrini, 2009; Araújo, et al., 2011). 

Assim, a prevalência de casos de obesidade em pessoas com DF é 2-4 vezes maior 

em comparação com pessoas da população em geral e, não surpreendentemente, a incidência 

de DM, dislipidemias, resistência a insulina que é muito alta em lesados medulares, tornando 

atualmente as DCV como a principal causa de mortalidade nesses indivíduos (Gorgey, Gater, 

2007; Schoeller, et al., 2016). 

Outro fator importante é a prática esportiva, que vem sendo incorporada por essas 

pessoas, a fim de promover inclusão social, reabilitação ou promoção de melhor QV, além de 

outros efeitos benéficos como: auxiliar na prevenção e tratamento do DM, hipertensão arterial 

(HAS), DCV, osteoporose, obesidade, câncer de cólon, redução dos sintomas da ansiedade e 

depressão (Gorla, et al., 2007; Noce, et al., 2009; Santos, 2007). 

Além disso, os cuidados nutricionais em pessoas com deficiência devem ser 

enfáticos, pois são mais suscetíveis a apresentar osteoporose, osteopenia, urolitíase, alteração 

do metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios. Adicionalmente, elas têm maior 

probabilidade de desenvolver DCV (Silva, et al., 2004; Horta, 2009; Barreto, et al., 2009). 

Poucos estudos (Levine, et al., 1992; Ewing, et al., 2004; Chen, et al., 2006; 

Marques, 2013; Santos, et al., 2014) abordam a relação entre aspectos nutricionais, 

principalmente em relação aos nutrientes da dieta, bioquímicos e qualidade de vida em 

indivíduos com DF motora que sejam ativos ou sedentários, sobretudo tratando-se do público 

feminino. Frente às características inerentes desse grupo populacional, torna-se necessário 

uma avaliação ampla desses fatores constituindo-se uma importante ferramenta de avaliação e 

diagnóstico, auxiliando na adequação da assistência nutricional e manejo dietético prestada a 

esta população. 
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Deficiência física motora: definição, aspectos epidemiológicos e clínicos 

 

A deficiência é entendida a partir de diversas definições, baseadas em estudos 

terminológicos que compreendem inicialmente a classificação adotada pela Organização 

Mundial da Saúde e que evolui de acordo com a concepção que as pessoas têm sobre a 

temática, e conforme a área da saúde  interage com as outras áreas do conhecimento (Who, 

2002; Farias, Buchala, 2005). 

O censo demográfico de 2010 relata que as pessoas com deficiências: visual, 

auditiva, motora e mental ou intelectual, representam 14,5% da população brasileira e 

atingiram a fração de 23,9% dos 190.732.694 brasileiros. Ao distribuir essa população 

regionalmente, observa-se que a existência de assimetrias regionais e as pessoas com 

deficiência são encontradas mais frequentemente nos estados do nordeste brasileiro (Figura 1) 

(Brasil, 2010; Santos, et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proporção da população com pelo menos uma das deficiências investigadas por 

grandes regiões do Brasil – 2010 
 

Fonte: Brasil, 2012. 

 
 

Nesse panorama o Rio Grande do Norte e a Paraíba com taxas de 27,76% e 27,58%, 

respectivamente, bem acima da média nacional de 23,9% (Brasil, 2012). 

Assim, ao tratarmos especificamente da DF motora entende-se que é caracterizada 

pelo comprometimento da mobilidade, coordenação motora geral e da fala, em consequência 

de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, más formações congênitas ou 
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adquiridas que alterem completa ou parcialmente um ou mais segmentos do corpo humano, 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida e espinha 

bífida (Brasil, 2006). 

Em se tratando da lesão medular (LM) se configura como uma lesão completa ou 

incompleta segundo a classificação neurológica da lesão da medula espinhal definida pela 

“American Spinal Injury Association” (ASIA), que padronizou a classificação LM completa); 

ASIA B (lesão motora completa e sensitiva incompleta); ASIA C (lesão sensitiva e motora 

incompletas); e ASIA D (lesão incompleta com função motora preservada abaixo do nível da 

lesão) (Brasil, 2013; NSCISC, 2013). 

A LM completa ocorre quando há o comprometimento total da medula, e a 

incompleta, quando ocorre comprometimento parcial. Na lesão completa todas as formas de 

sensibilidade e de movimentos voluntários (inclusive controle de intestinos e bexiga) são 

perdidas nas regiões supridas pelos segmentos da medula espinhal, localizados abaixo da 

região comprometida. Na lesão incompleta há a preservação de alguma função motora e/ou 

sensorial abaixo do nível neurológico da lesão (incluindo segmento sacral – região anal) 

(Jacobs, Nash, 2004; Kirshblum, et al., 2011). 

De tal modo, as pessoas acometidas por uma lesão na medula espinhal acima do 

segmento neurológico T1 tem uma tetraplegia que é referida como quadriplegia, em que há 

paralisia dos quatro membros, ou podem ter uma paraplegia, que são as lesões da medula no 

segmento neurológico T1 ou abaixo dele em que há paralisia de ambos os membros inferiores 

(Figura 2) (Kirshblum, et al., 2011). 
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Figura 2.  Anatomia da coluna vertebral 
Fonte: Ahuja, et al., 2017. 

 

Na paraplegia ocorre deterioração ou perda das funções motora e/ou sensorial devido 

a um dano causado na medula espinhal no segmento torácico, lombar ou sacro da coluna 

vertebral. Na tetraplegia, a deterioração ou perda das funções motora e/ou sensorial ocorre 

devido a um dano causado na medula espinal no segmento cervical da coluna vertebral. 

Assim, nessa condição há prejuízo no funcionamento dos membros superiores e inferiores 

(Kirshblum, et al., 2011). 

De acordo com National Spinal Cord Injury Statistical Center (NSCISC) estima-se 

que cerca de 273.000 pessoas residentes nos Estados Unidos têm LM, sendo 12.000 novos 

casos ao ano. No Brasil há dados estatísticos de 250.000 pessoas com este tipo de lesão e 

9.000 novos casos ao ano. A prevalência mundial é de 236 a 1.298 por milhão de habitantes, 

mais frequente no sexo masculino e faixa etária entre 30 e 40 anos de idade (Reis, 2017). 

Na sua maioria, as lesões são ocasionadas consequentemente por acidentes 

automobilísticos, quedas de altura, eventos violentos e traumatismos esportivos, com 55-65% 
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em nível cervical (C1 a C7-T1), seguida de 15% na região torácica (T1-T11), torácica-lombar 

(T11-T12 até L1-L2) e lombossacral (L2-S5) (NSCISC, 2013; Furlan, et al., 2013). 

Outra causa estudada é a poliomielite que é caracterizada como uma doença 

infectocontagiosa viral aguda descrita desde a Antiguidade, porém reconhecida como 

problema de saúde pública, somente no final do século XIX, causada por três tipos de 

poliovírus (I, II e II) e manifesta-se em grande parte, por infecções inaparentes ou quadro 

febril inespecífico, em 90 a 95% dos casos. Nos quadros mais severos, a poliomielite pode 

manifestar-se com meningite asséptica, formas paralíticas e causar óbito (Who, 2010; 

Durante, Dal Poz, 2014). 

A transmissão pode ocorrer de pessoa a pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas 

ou de objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou portadores. O vírus se 

multiplica no intestino a partir de onde pode se proliferar para o sistema nervoso, causando 

febre, fadiga, dores de cabeça entre outros tantos sintomas, causando paralisia permanente, 

principalmente nos membros inferiores, já que o vírus afeta as células do corno anterior da 

medula espinhal, comumente em crianças menores de 5 anos de idade (Who, 2010; Silva, 

Camara, 2011). 

Muitos indivíduos com histórico de poliomielite na infância ficam paraplégicas e 

usam cadeira de rodas por toda a vida, em consequência disso, essas pessoas têm reportado 

complicações funcionais do decorrer da vida, culminam em dores musculares, fraqueza 

muscular generalizada e declínio funcional nas capacidades físicas, com diminuição 

significativa de sua qualidade de vida (On, et al., 2006; Bakker, et al., 2016). 

Além destas causas, temos a artrogripose, que é uma doença rara, este termo é 

utilizado para nomear um grupo de doenças que apresentam como característica comum 

múltiplas contraturas articulares, como também contratura articular rígida (Filho, Santos, 

2007). 

Os principais fatores etiológicos são as doenças neurológicas e musculares, os 

defeitos esqueléticos, as anomalias cromossômicas, as alterações do tecido conjuntivo e a 

compressão fetal. O diagnóstico se dá por exames clínicos ao nascimento, os quais são 

importantes para verificar se há limitações de movimento em pelo menos três articulações 

(Fiorini, 2015). 

Uma condição relativamente rara, ocorre em aproximadamente 1:3000-5000 recém-

nascidos, em que ambos os sexos são igualmente afetados. Todas as quatro extremidades 

estão envolvidas em 50-60% dos casos, os membros inferiores em 30-40% e os membros 

superiores em 10-15%. Em 20% dos casos ocorre a luxação e subluxacão dos quadris, das 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0101328916302499#bib0015
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patelas e dos joelhos, ao passo que as articulações vertebrais e temporomandibulares 

raramente estão envolvidas (Valdés – Flores, 2016). 

Em virtude das características do diagnóstico, o indivíduo apresenta dificuldades em 

diversas atividades do cotidiano devido ao comprometimento motor que interfere na sua 

independência para realizá-las. O tratamento deve ser precoce e a participação de uma equipe 

multidisciplinar é imprescindível nesse contexto (Andrade, 2003). 

Frente a deficiência física motora, percebe-se que há uma série de alterações 

fisiológicas e metabólicas estabelecidas no organismo, que modificam a composição corporal 

(CC), reduzem o gasto energético, com modificações no perfil bioquímico e ingestão 

alimentar. 

 

1.1.2 Implicações clínicas, metabólicas, e importância dos parâmetros nutricionais em 

pessoas com deficiência física motora 

Lesões do sistema nervoso central, traumáticas e não traumáticas resultam em 

imobilização de diferentes proporções. Por sua vez, a imobilização reduz a autonomia, 

compromete o estado nutricional e aumenta o risco de desenvolvimento de uma série de 

doenças (Ribeiro, et al., 2011). 

Em se tratando de pessoas com DF motora, percebe-se que estas frequentemente 

passam a adotar EV sedentário, com reduções significativas no nível de atividade física 

cotidiana, que repercutem negativamente em vários aspectos da saúde, promovendo um 

desequilíbrio substancial no balanço energético com redução na massa muscular, em que não 

só o gasto energético durante as atividades físicas fica prejudicado, como também consumo 

total de energia e gasto energético de repouso diminuem. A diminuição do gasto energético 

diário e a não readequação alimentar resultarão em acúmulo de gordura (Illner, et al., 2000; 

Tanhoffer, et al., 2012; Hatchett, et al., 2016). 

Assim, o principal desfecho do acúmulo de gordura é a obesidade que é uma doença 

crônica multifatorial resultante do desequilíbrio energético prolongado, que pode ser causado 

pelo aumento da ingestão calórica e/ou diminuição dos níveis de atividade física e que 

provoca sérias complicações médicas, como mudanças na composição corporal, 

principalmente perda de massa magra e consequentemente diminuição na taxa de 

metabolismo basal e gasto de energia diária, associada ao desenvolvimento de DM, DCV, 

osteoartrite, alguns tipos de câncer e outras condições patológicas adversas que diminuem a 

qualidade de vida e causam mortes prematuras (Who, 2000; Osterthun, et al., 2014; Williams, 

et al., 2015; Abeso, 2016; Almeida, et al., 2017; González-muniesa, et al., 2017). 
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Nesse cenário, a alimentação é considerada importante estratégia na prevenção 

dessas comorbidades associadas. A obesidade é um dos fatores presentes na síndrome 

metabólica, a qual pode desenvolver anormalidades no organismo e, consequentemente, 

aumentar o nível de estresse oxidativo. O estresse é relacionado ao aumento da oxidação do 

substrato e ao extravasamento mitocondrial de superóxido. Essa injúria oxidativa está 

associada à etiologia e agravamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais 

como diabetes, aterosclerose e câncer (Knopp, Paramsothy, 2006; Rebelatto et al., 2008; 

Zimmermann, Kirsten, 2016). 

Portanto, com o acúmulo de gordura, a lipólise, que normalmente ocorre no jejum, 

produz ácidos graxos não esterificados de forma acelerada que são depositados no fígado e 

músculo esquelético em taxas crescentes, contribuindo para a resistência à insulina. Assim, 

com o acúmulo desses ácidos graxos e triglicerídeos no fígado, a produção hepática de VLDL 

(lipoproteína de muita baixa densidade) e LDL-c aumentam e a produção de HDL-c diminui 

(o principal limpador de lipídeos da periferia), produzindo um ambiente aterogênico em toda 

a vasculatura (Kolovou, et al., 2005; González-muniesa, et al., 2017). 

Atualmente não existem diferenças em medidas de prevenção para o 

desenvolvimento de DCV de evolução crônica em pessoas com DF motora, quando 

comparado aos protocolos seguidos para a população em geral. Entretanto, a atenção a fatores 

de risco como a resistência à insulina, acúmulo de gordura abdominal, o diabetes e a 

hipercolesterolemia, cuja avaliação de rotina é fácil e de baixo custo, bem como a 

implementação de medidas não-farmacológicas (mudanças nos hábitos alimentares com 

diminuição dos ácidos graxos saturados e trans, além do aumento de nutrientes antioxidantes, 

ômega – 3 e fitoesteróis) e farmacológicas, podem prevenir o desenvolvimento de doenças 

vasculares e cardíacas (Shoeller, et al., 2016). 

Este quadro preocupante tem se mostrado na literatura em estudos com pessoas com 

LM, que apresentam baixos níveis de HDL, elevada taxa de triglicerídeos, elevados níveis de 

LDL e aumento da resistência insulínica (Halstead, et al., 2010; Gorgey, et al., 2010; Gorgey, 

Gater, 2011). 

Por essa razão é interessante avaliar o EN dessa população, com mudanças nos 

hábitos alimentares para que haja o delineamento de estratégias que melhorem os aspectos 

bioquímicos, composição corporal e consumo alimentar. Nesse sentido, existem diversos 

métodos objetivos e subjetivos para avaliar o estado nutricional (Pereira, et al., 2014). 

O Índice de massa corporal (IMC), calculado a partir da altura e peso (kg/m2) é amplamente 

utilizado para classificar a obesidade. Pesquisa realizada com pacientes lesados medulares após 
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revisão dos métodos de avaliações clínicas identificou que o ponto de corte para excesso de 

peso desta população deve ser deslocado para baixo, para o IMC ≥ 23 kg/m², e a classificação 

de peso normal deve ser dividida em dois grupos, de baixa normal (≤ 23kg/m²) e normal alta 

(≥ 23kg/m²) (Rajan, et al., 2008). 

Já Laughton et al. (2009), concluíram ser uma classificação desajustada para pessoas 

com LM, dado que foi criada para pessoas sem deficiências físicas, o que leva a erros na iden-

tificação de possível risco de patologias associadas ao excesso de peso. Categorizando os in-

divíduos com LM com um IMC ≤ 18,5 kg/m2 correspondem a “baixo peso”, IMC de 18,6 

kg/m2 a 22,09 kg/m2 a “peso normal”, IMC de 22,1 kg/m2 a 25 kg/m2 a “pré- obesidade” e 

IMC > 25 kg/m2 a “obesidade”. 

No entanto, a sensibilidade deste método para distinguir obesos de não-obesos 

paraplégicos é baixa (20%). Assim, a absortometria radiológica de dupla energia (DEXA), 

surge como uma alternativa para a avaliação da composição corporal dessa população. 

Inicialmente projetado para avaliar a densidade mineral óssea, mas fornecendo dados de 

massa gorda e massa livre de gordura, além da quantidade hídrica corporal torna-se 

interessante na análise da composição corporal (Buchholz, et al., 2003; Webber, 2012). 

Outra avaliação importante é o risco aumentado para DCV, no entanto nessa 

população dados como circunferência do quadril podem ser insensíveis para análise da razão 

cintura quadril (RCQ), assim, uma alternativa é a utilização da medida de circunferência do 

pescoço (CP) que pode ser um índice confiável de avaliação de adiposidade da parte superior 

do corpo e que a gordura localizada nessa região estaria associada a diversos fatores de risco 

cardiovasculares. Além disso, a CP aumentada poderia estar envolvida com o acúmulo de 

moléculas de gordura na parede das artérias carótidas, favorecendo o desenvolvimento de 

DCV (Tibana, et al., 2012; Gharakhanlou, et al., 2012). 

A gordura acumulada no pescoço é essencialmente subcutânea e, por isto, a CP vem 

sendo considerada em estudos como uma medida antropométrica preditiva para resistência à 

insulina e para o risco cardiometabólico, devido a maior atividade lipolítica desse 

compartimento de gordura e por ser uma medida simples, prática, não influenciada pela 

distensão abdominal pós-prandial ou por movimentos respiratórios como a circunferência da 

cintura (CC), além de ser uma medida independente, ou seja, não precisa ser associada a outra 

medida antropométrica para avaliar o estado nutricional de indivíduos (Torriani , et al., 2014; 

Stabe, et al., 2016; Sousa, 2016). 
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Paralelo a esse dado, um consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do 

estado nutricional tem um impacto direto na prevenção e controle das doenças mais 

prevalentes como as DCV, oncológicas, DM advindas da obesidade (Campos, Sousa, 2015). 

O consumo de vitaminas antioxidantes promove redução dos efeitos nocivos das 

espécies reativas de oxigênio, com destaque para as vitaminas A, C e E, diminuindo a 

ocorrência das DCV. No entanto, existem evidências do benefício dos antioxidantes e 

vitaminas para o tratamento de doenças crônicas, como obesidade e diabetes (Santos, et al., 

2013; Abdali, et al., 2015). 

Estudos anteriores têm demonstrado que pacientes com DF têm ingestão inadequada 

de ômega-3, vitamina D, C e cálcio, sendo estes importantes nutrientes e que merecem 

destaque na alimentação dessas pessoas (Levine, et al., 1992; Nemunaitis, et al., 2010; 

Marques, 2013; Gaspar, et al., 2014; Lamarche, Mailhot, 2016; Flueck, Perret, 2017). 

Assim, o consumo regular de ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 (AGPI n-3), 

particularmente o ácido docosahexaenoico (DHA), encontrado em suplementos de óleo de 

peixe tem a capacidade de melhorar alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

incluindo a melhora da pressão arterial e os níveis de triglicérides plasmáticos, agregação 

plaquetária, disfunção endotelial, e previne doenças, como arritmia e aterosclerose (Hill, et 

al., 2007; Carpentier, et al., 2006; Bays, et al., 2008, Abeso, 2016). 

Esses ácidos graxos são precursores dos eicosanoides, das prostaglandinas, 

prostaciclinas, tromboxanas, os quais atuam como reguladores da frequência cardíaca e 

melhor funcionamento endotelial, promovendo vasodilatação. Esse aspecto fisiometabólico 

dos ácidos graxos ω-3 relaciona-se, dessa forma, diretamente com a regulação da HAS, 

diminuindo a pressão sistêmica e protegendo os órgãos-alvo prejudicados pela hipertensão, 

assim como também reduz níveis lipídicos prejudiciais à saúde cardiovascular (Ferreira et al., 

2010; Santos et al., 2013). 

Em relação a vitamina D, sabe -se que o primeiro relatório sobre deficiência em 

indivíduos com LM ocorreu no início de 1990. Desde então, estudos, exclusivamente de 

natureza transversal, documentaram diferentes graus de insuficiência de vitamina D em 

indivíduos com LM usando diferentes pontos de corte de insuficiência (Zhou, et al, 1993; 

Lamarche, Mailhot, 2016). 

A importância dessa vitamina não está integrada apenas a saúde óssea, mas também 

no desempenho físico e prevenção de lesões em indivíduos com DF motora e seus níveis 

podem estar deficientes ou insuficientes, devido à dieta inadequada, medicamentos anti-

convulsivos, exposição à luz solar reduzida, mobilidade funcional limitada, à termorregulação 
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prejudicada, à quantidade de pele exposta, estação do ano e latitude (Oleson, et al., 2010; 

Krempien, Barr, 2011). 

Pesquisas mostram que a LM inclui perda da função motora, geralmente irreversível, 

e diminuição da tensão mecânica sobre os ossos, devido à paralisia o que acarreta alterações 

em vários sistemas orgânicos, incluindo metabolismo de cálcio e o sistema ósseo. Assim, é 

comum que essas pacientes apresentem quadros de osteoporose, em que esse desuso e a 

tensão nos membros inferiores provocam diminuição do estímulo à formação do osso com 

aumento desproporcional da reabsorção óssea, tornando o osso mais frágil (Carvalho, et al., 

2001). 

Embora os níveis médios de 25-hidroxivitamina D (25OHD) em pessoas com DF 

nem sempre tenham deferido daquelas sem deficiência, continuamente os indivíduos com LM 

exibiram maior prevalência de deficiência ou insuficiência de vitamina D (Gaspar, et al., 

2014). 

Ainda são desconhecidas as consequências e a quantidade de vitamina D necessária 

para prevenir as altas taxas de insuficiência de vitamina D em indivíduos com LM, indicando 

a necessidade de mais estudos de intervenção nessa área. A triagem de rotina e o 

monitoramento da vitamina D, bem como o tratamento do estado sub-óptimo, devem ser 

instituídos, além do monitoramento das interações entre a vitamina D e os minerais ósseos a 

fim de complementar o diagnóstico e tratamento de indivíduos com DF (Lamarche, et al., 

2016). 

Outro nutriente importante para essa população é o cálcio que é nutriente essencial 

na regulação da homeostase do tecido ósseo. A perda de massa óssea leva à desestruturação 

óssea  e  ao  aumento  da  fragilidade  óssea,  com aumento do risco de fraturas.  A literatura 

aponta que  o risco de fratura é no mínimo duplicado para cada um desvio-padrão de perda 

óssea em relação ao adulto jovem em nível do colo do fêmur, e que a medida da densidade 

mineral óssea neste local pode ser utilizada para quantificação do  risco  de  fraturas  em  

pacientes  com  LM. Em que há déficit  de  massa  óssea nos  membros  paralisados  

aumentando  progressivamente ao longo do tempo e a intensidade de perda óssea  está 

relacionada  à  severidade  da  lesão  e  à capacidade para deambulação (Lazo, et al., 2001; 

Brito, et al., 2002). 

Não há evidências na literatura sobre níveis adequados desse nutriente para pessoas 

com deficiência física motora, o que se sabe é que o cálcio em níveis de ingestão adequados é 

extremamente importante na prevenção e tratamento da osteoporose, bem como para a saúde 
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óssea geral em qualquer idade, embora as necessidades diárias de cálcio variem conforme a 

idade (Iom, 2011; Loures et al., 2017). 

Ainda, a vitamina C (ácido ascórbico) que é uma vitamina solúvel em água que 

desempenha principalmente a função antioxidante, eliminando de forma eficiente o anion 

superóxido, peróxido de hidrogênio, hipoclorito, radical hidroxilo, radicais peróxido, 

protegendo, desta forma, as membranas celulares dos danos dos radicais livres (Carvalho, 

2013). 

Diante dos danos ósseos causados nessa população, a nível ósseo essa vitamina tem a 

capacidade de inibir a peroxidação lipídica envolvida na diferenciação dos osteoclastos de 

acordo com pesquisa em modelo animal. Estudos sugerem que a vitamina C tem uma 

influência sobre a atuação do receptor do ativador do fator nuclear Kappa B (RANKL) e a 

expressão do fator nuclear kappa B (NF-kB), comprometendo a diferenciação dos 

osteoclastos. O ácido ascórbico, de acordo com estudos realizados atua de duas formas 

distintas, podendo estimular a osteoclastogéenese ou reduzir o seu tempo de vida conduzindo 

à morte celular dos osteoclastos, numa fase madura (Sonmez et al., 2005; Xiao, et al., 2005; 

Takarada, et al., 2007; Nihouannen, et al., 2010). 

Além dessas, a vitamina E pode ainda ajudar na manutenção da microarquitetura 

óssea, inibindo a osteoclastogéenese e estimulando os osteoblastos a sintetizar mais tecido 

ósseo de acordo com estudo em modelo animal. Nesse sentindo, a vitamina E tem como 

capacidade a eliminação e neutralização dos radicais livres antes de estes desenvolverem a 

capacidade de ativar o fator de transcrição NF-kB (responsável pela produção da interleucina-

1 e interleucina-6), conforme foi observado em estudo a vitamina E reduziu os níveis de 

várias citocinas envolvidas na reabsorção óssea. Assim, pode afirmar-se que a vitamina E 

impede os a inflamação causada pelos radicais livres, evitando, de certa forma, algumas 

etapas da patogênese da osteoporose, além da prevenção das doenças cardiovasculares e 

peroxidação lipídica (Ahmad, et al., 2005; Muhammad, et al., 2012). 

Nesse contexto é necessário que sejam estabelecidas modificações no consumo 

alimentar de pacientes com deficiência física motora, tendo em vista os estudos que 

demonstram melhorias em vários aspectos da saúde: como melhora nos parâmetros 

nutricionais, bioquímicos e em consequência disso uma melhora significante na qualidade de 

vida, assim sendo necessário a validação de novos parâmetros e recomendações específicas 

para a população com DF motora. 
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1.1.3 A importância da atividade física para pessoas com deficiência física motora 

 

A atividade física (AF) é definida como todo e qualquer movimento gerado pelo 

sistema musculoesquelético que resulte em gasto de energia em níveis superiores à taxa 

metabólica basal (quantidade de energia gasta para manutenção das atividades vitais do 

organismo) (Carvalhal, 2017). 

Em decorrência da paralisia e da alteração autonômica advindas da deficiência física 

motora, uma sucessão de implicações fisiológicas sistêmicas são desencadeadas, das quais 

incluem a hipotrofia muscular esquelética (redução do volume e/ou força muscular), além das 

comorbidades anteriormente mencionadas. Adicionalmente, a ausência de movimentos 

ocasiona o encurtamento de músculos e tendões, colaborando com o agravo da rigidez 

articular, formação de deformidades e aumento da desmineralização óssea (Smeltzer, 2009; 

Demange et al., 2016). 

Estudos anteriores mostraram que o treinamento físico tem prevenido o declínio 

funcional e melhorado a qualidade de vida em indivíduos com DF que usam cadeira de rodas 

apresentando-se com papel fundamental no EV de indivíduos com LM, tendo sido confirmado 

em estudos, em que houve melhoras significativas em aspectos sociais, psicológicos, e 

fisiológicos, como ganho de força, melhora da aptidão cardiovascular e do perfil lipídico 

(Jacobs, Nash, 2004; Anneken et al, 2010). 

Uma forma de avaliação do nível de atividade física de pessoas com deficiência 

física é através de questionários como a Escala de Atividade Física para Indivíduos com 

Deficiência Física (Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities – 

PASIPD) traduzida e validada no Brasil por Silva, et al., (2017). 

É constituída por 13 itens, 6 relacionados com atividades de lazer, tais como, 

caminhar e deslocar-se em cadeira de rodas para o exterior da casa sem ser para fazer 

exercício físico; praticar atividade física ou recreativa ligeira, moderada ou intensa; praticar 

exercício específico para aumento da força e resistência muscular. E 6 itens que estão 

relacionados com atividades domésticas, nas quais estão incluídas tarefas domésticas leves e 

pesadas, reparações em casa, trabalhos no quintal, jardinagem, cuidar de outra pessoa, além 

de 1 item relacionado com o trabalho laboral onde se inclui trabalho remunerado ou 

voluntário, excluindo-se os trabalhos em que esteja a maior parte do tempo sentado, 

realizando apenas ligeiros movimentos de braços, tais como, trabalho de escritório e 

computador ou trabalho ligeiro numa linha de montagem. 
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A avaliação diz respeito aos últimos sete dias, em que os indivíduos da amostra par-

ticiparam nestas atividades, tendo como opções de resposta “nunca”, “raramente” (1-2 dias), 

“por vezes” (3-4 dias) ou “frequentemente” (5-7 dias) e em média quantas horas por dia eles 

participaram (“menos de 1 hora”, “entre 1-2 horas”, “entre 2-4 horas” e “mais de 4 horas”). 

As opções de resposta relacionadas com as horas de participação para o item que se refere à 

atividade relacionada com o trabalho laboral são “menos de 1 hora”, “entre 1-4 horas”, “entre 

5-8 horas” e “mais de 8 horas”. O escore total da escala foi criado multiplicando a média de 

horas por dia despendido para a realização das atividades para cada item por um valor do 

equivalente metabólico (MET) relacionado com a intensidade da atividade e somando sobre 

os itens de 2 a 13. O escore máximo obtido pela escala é de 199,5 MET h/dia. A unidade 

MET quantifica a intensidade de atividade física realizada, sendo que um MET corresponde à 

quantidade de oxigênio necessário por minuto em situação de repouso (Groot et al., 2010). 

 Os valores de referência para este cálculo são apresentados na tabela 1, 2 e 3 (ANE-

XO 2). 

 

1.1.4 Qualidade de vida e sua implicação para a saúde do indivíduo com DF motora 

 

A QV é caracterizada na percepção do ser humano sobre sua posição na vida, no 

contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e no tocante a seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. Nesse sentido, a definição acima contempla seis 

principais domínios de QV: físico, estado psicológico, níveis de independência, relações 

sociais, meio ambiente e espiritualidade/religião/crenças pessoais (Whoqol, 1995; Fleck, 

2008). 

Estes domínios são ressaltados nas Políticas Nacionais de Promoção da Saúde 

(data??), as quais buscam em suas diretrizes a equidade e a melhoria da QV e da saúde. A 

política propõe promover a QV e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 

seguintes condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais (Brasil, 2010). 

As implicações da deficiência física, devido à sua gravidade e irreversibilidade, 

interferem na qualidade de vida. As barreiras decorrentes deste agravo repercutem 

negativamente principalmente nos âmbitos físico e social.  Neste sentido, a reabilitação visa a 

adaptação do indivíduo frente às suas limitações e favorecimento das suas potencialidades. 

Estudos que avaliam a qualidade de vida de pessoas com DF indicam um comprometimento 

global da qualidade de vida desses indivíduos (Vall, et al., 2006; França, et al, 2013). 
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Nas últimas décadas a expectativa de vida após vinte anos de acometimento da LM 

variou de 33 para 44 anos, onde estas têm boa autopercepção da saúde, são bastante 

independentes e bem integradas à comunidade. Assim, de acordo com um estudo 

epidemiológico realizado no período de 2007-2008 em Unidades Básicas de Saúde de 

Campina Grande/PB com 47 pacientes, os domínios de qualidade de vida com menores 

escores foram o ambiental e físico, tendo os maiores comprometimentos para afetar os 

domínios locomoção (55,3%), trabalho (55,3%), dinheiro (80,9%), informações (51%), lazer 

(68,1%) e vida sexual (34%) (Chen, 2011; França, et al., 2013). 

Nos estudos realizados para avaliar qualidade de vida, a percepção da má qualidade de 

vida em pessoas com LM obesas pode ser mais evidente, tendo em vista que o isolamento 

social se mostra mais significativo, provocado pela sensação de inadequação perante padrões 

sociais vigentes (Van Gemert, et al., 1998). 

Contudo, é importante destacar que indivíduos portadores de poliomielite cadeirantes 

praticantes de esportes como basquetebol e handebol apresentaram melhoria significativa dos 

parâmetros QV e capacidade funcional. Desse modo reduzindo a incidência de intercorrências 

médicas (Levandoski, et al., 2007; Medeiros, et al., 2018). 

Nesse contexto é importante perceber a eficiência da atividade física  na qualidade de 

vida, no sentido de que pacientes com DF motora tem um aumento da imobilização dos 

membros inferiores o que gera um cenário fisiopatológico severo, pois além da quantidade 

reduzida de atividade física e gasto energético (GE) reduzido, soma-se a isso o fato de que as 

atividades diárias rotineiras executadas pela maioria das pessoas com DF não são suficientes 

para manter ou aumentar o GE, o que acarreta perda da massa muscular, óssea e diminuição 

da taxa metabólica de repouso, além do comprometimento do sistema nervoso autônomo 

levando à dificuldade na vascularização do tecido adiposo e comprometimento na sinalização 

das catecolaminas que tem importante papel no mecanismo da lipólise (Dionyssiotis et al, 

2008, Schoeller et al., 2016). 

Em conjunto, estas ações levam à redução importante da massa livre de gordura 

(MLG) e aumento significativo da massa gorda (MG) que acarretam um aumento ponderal 

corporal (Dionyssiotis, et al, 2008). 

Assim, uma cascata de sequelas fisiológicas e psicossociais é desencadeada, como 

hipotrofia da musculatura esquelética e dos membros comprometidos, disfunção na 

termorregulação, hipotensão postural, distúrbios neuroimune-endócrino, osteoporose e 

sintomas de depressão (ansiedade, distúrbios de sono e/ou apetite, baixo interesse em executar 
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atividades rotineiras, baixa autoestima, abuso de álcool/drogas e suicídio) (Reitz, et al., 2002; 

Tanhofer, et al., 2007; Williams, et al., 2014). 

Em adição a essas patologias a retração social (devido aos sintomas de depressão), a 

dificuldade de locomoção pelo uso de cadeira de rodas frente às inúmeras adversidades 

arquitetônicas (transporte público, calçadas irregulares, escadas e algumas vezes a própria 

geografia local), além de outras barreiras como disponibilidade de locais preparados e 

adequados para pessoas em cadeiras de rodas, menor oferta de programas de exercício 

específicos ou adaptados para suas limitações físicas, custo elevado de equipamentos 

esportivos e a falta de profissionais qualificados para trabalhar com DF, acabam por induzir 

uma baixa aderência à atividade física (Scelza, et al., 2005). 

Ademais, a combinação da deficiência física motora com a inatividade física e o 

aumento ponderal podem criar um ciclo vicioso e degenerativo para a saúde dessa população 

levando a encargos adicionais de saúde diminuindo a e encurtando a sobrevida das pessoas 

com DF (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.  Ciclo vicioso da DF motora e QV com aumento ponderal de peso 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Nesse sentido, pessoas com DF podem ter riscos acrescidos de aumento ponderal 

comparativamente com os seus pares sem deficiência, devido níveis reduzidos de GE e 

atividade física. As barreiras para efetuar atividade física incluem as da população em geral 

(tempo, motivação), mas, adicionalmente, as limitações físicas. Pessoas com deficiência, 
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reduzem as oportunidades para a atividade física e prática de desporto, bem como as barreiras 

arquitetônicas, existindo cada vez menos programas de promoção de saúde que promovam as 

opções apropriadas para a prática de exercício (Froehlich-Grobe, Lollar, 2015). 

Além disso, um estado nutricional inadequado, está associado à baixa qualidade de 

vida, quando comparados a indivíduos com peso adequado, em que à medida que o IMC 

aumenta acarreta diminuição da qualidade de vida e assim desencadeia um ciclo vicioso em 

que piora na QV e comprometimento nos seus aspectos de autoestima, saúde psicossocial e 

bem-estar emocional servem de estímulo ao ganho de peso (González-Muniesa, 2017). 

Nesse sentido, em um ambiente cada vez mais obesogênico, em que não são 

institucionalizadas diretrizes específicas de avaliação e acompanhamento de mulheres com 

deficiência física motora, é importante que estudos sejam desenvolvidos para que essa 

realidade seja modificada e que parâmetros fidedignos sejam instaurados. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os parâmetros nutricionais e qualidade de vida de mulheres com deficiência 

física motora 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Classificar o nível de atividade física de mulheres com deficiência física motora; 

 Avaliar parâmetros nutricionais antropométricos, composição corporal e marcadores 

bioquímicos das com deficiência física motora (consumo alimentar, peso, estatura, 

IMC, CP, CC, % gordura, perfil bioquímico, glicemia de jejum, CT e frações); 

 Verificar o nível de qualidade de vida das mulheres com deficiência física motora; 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com corte transversal e delineamento observacional, 

desenvolvido com mulheres paraplégicas, selecionadas no Laboratório de Educação Física 

(LAFIS), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e no Núcleo de Atividade 

Física, Esporte e Lazer – NAFEL da Faculdade de Educação Física - FAEF no Campus 

Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 

A amostra foi obtida de forma intencional, não probabilística. As pacientes foram 

convidadas a participar da pesquisa no momento em que estavam realizando atividades de 

lazer nos núcleos da UFRN e UERN, e, também,  a partir de informes divulgados na internet. 

As etapas do estudo estão descritas na figura 4: 

Estavam aptas a participar do estudo 10 mulheres adultas, com idade entre 18 e 59 

anos e 11 meses, paraplégicas residentes na região de Mossoró e Natal. Foram excluídas de 

ambos os grupos, mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, e aquelas que não podiam 

responder aos questionários ou realizar as avaliações antropométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desenho do estudo.  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

3ª Etapa 

 

1ª Etapa 

 

Primeira avaliação do 

consumo dietético - 

Recordatório 24h 

 

Avaliação da qualidade de 

vida - Woqol Bref 

 

Avaliação bioquímica – CT, 

Triglicerídeos, LDL-c, HDL-

c.  

Segunda avaliação do 

consumo dietético - 

Recordatório 24h 

 

 

Terceira avaliação do 

consumo dietético - 

Recordatório 24h 

 

Avaliação antropométrica – 

IMC, circunferência da 

cintura, circunferência do 

pescoço. 

 

Avaliação da composição 

corporal e desintometria óssea 

- DEXA 

2ª Etapa 

 
30 dias 30 dias 
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2.2 COLETA DE DADOS 

 

2.2.1 Dados sociodemográficos e clínicos 

 

Os dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos por meio de questionário 

contendo informações atinentes à idade, motivo da deficiência física, tempo de lesão, número 

de pessoas no domicílio, etnia, ocupação, escolaridade, renda familiar, comorbidades, uso de 

método contraceptivo e menopausa (APÊNDICE A). 

 

2.2.2 Classificação das mulheres em praticantes ou não praticantes de atividade física 

 

A Escala de Atividade Física para Indivíduos com Deficiência Física (Physical 

Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities– PASIPD) é um questionário de 

autopreenchimento específico para estudos de características epidemiológicas da atividade 

física, saúde e função dos indivíduos com deficiência física. Apresenta três dimensões 

relacionadas com atividades de lazer, atividades domésticas e atividades relacionadas com 

trabalho laboral. 

Nesse estudo, com o intuito de minimizar o risco de interpretações errôneas do 

questionário, optou-se por aplicar os questionários por meio de entrevista e não de forma 

autoaplicada no dia em que as mulheres foram realizar o exame de composição corporal 

através do DEXA. 

O valor total da PASIPD é expresso em equivalente metabólico, ou seja, MET em 

hora por dia (h/d) com valor máximo alcançando 182,3 MET h/d. Essa escala foi validada 

para indivíduos com lesão medular. Nos casos em que o resultado da PASIPD foi menor que 

30 MET h/dia, os indivíduos foram classificados em “inativos”. 

 

2.2.3 Consumo dietético 

 

O consumo dietético foi avaliado por meio de recordatório 24 horas (R24h) 

(ANEXO 3) de três dias (2 dias da semana (segunda e quarta) e 1 dia de final de semana 

(domingo), com intervalo de 30 a 45 dias entre um e outro, sendo as medidas caseiras 

transformadas em gramatura e em seguida foi calculada a média de consumo alimentar 

(Monteiro, 2017). 
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As participantes foram entrevistadas por uma nutricionista capacitada que manteve 

postura neutra perante hábitos e consumo de alimentos socialmente censurados, elaborando 

questões abertas sobre os alimentos, a fim de não induzir as respostas sobre o consumo 

alimentar com anotação dos alimentos ingeridos, seguindo a ordem das refeições realizadas 

nas 24 horas anteriores à entrevista. Foram registrados o tipo de alimento, a quantidade e a 

forma de preparação, a hora e o local do consumo, utilizando como apoio álbum fotográfico 

(Fisberg, et al., 2005; Monteiro, et al., 2010). 

Em relação a avaliação da inadequação alimentar baseou-se nos valores de referência 

da DRI, segundo sexo e idade. A análise de adequação do consumo de energia se deu pelo 

cálculo da necessidade energética total (EER), de acordo com a fórmula proposta pelo 

Institute of Medicine para mulheres com idade superior a 19 anos (Iom, 2005). 

 

EER (kcal) = 354 – (6,91 x idade [anos]) + PA x {(9,36 x peso [kg]) + 726 x altura [m])} 

 

Em que PA = coeficiente de atividade física, sendo classificado conforme explicitado 

no quadro 1: 

 

QUADRO 1. Coeficientes de atividade física (valores de PA) para uso em equações de EER. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Iom, 2005. 

 

Os macronutrientes foram avaliados no software Virtual Nutri Plus 2.0® em gramas 

e foram transformados em quilocalorias para posterior cálculo da porcentagem em relação à 

caloria total da dieta por dia. As tabelas de composição de alimentos examinadas foram: Ta-

bela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (2011) e United States Departament of 

Agriculture – USDA (Release 27). Foram considerados inadequados o consumo abaixo ou 

acima da faixa recomendada (Acceptable Macronutrient Distribution Ranges – AMDR) para 

carboidrato, proteína, gordura total e poliinsaturada (Iom, 2000; Souza et al., 2016). Para as 

gorduras saturadas e monoinsaturadas foram utilizados os pontos de corte pela Atualização da 

Nível de atividade física Coeficiente 

Sedentário 

Pouco ativo 

Ativo 

Muito ativo 

1,00 

1,12 

1,27 

1,45 
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Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose e pela IV Diretriz Brasileira 

de Aterosclerose, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, consecutivamente (Quadro 8) (Fa-

ludi, et al, 2017).  

O consumo energético foi considerado adequado quando alcançou a média da EER 

do grupo e a prevalência de inadequação foi calculada pela proporção de indivíduos do grupo 

que não atingiram os valores de referência calculados. Ou seja, se a média de ingestão esteve 

acima ou abaixo da média do requerimento do grupo, a ingestão de energia foi considerada 

inadequada (Soares, Penha, Moura, 2013). 

 

QUADRO 2. Valores de referência para macronutrientes – Acceptable Macronutrient 

Distribution Ranges (AMDR) 
 

Carboidrato total Proteína total Lipídeo total Ômega-6 Ômega-3 

45-65% 10-35% 20-35% 5-10% 0,6-1,2% 

Ácidos graxos 

saturados 

Ácidos graxos 

monoinsaturados 

Ácidos graxos 

poli-

insaturados 

Colesterol Fibra 

< 10% Até 15% 5 - 10% Até 200mg 25g sendo 6g 

solúvel 

Fonte: Iom, (2005), Sposito (2007), Faludi, et al, (2017). 
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Por esta razão, foram aplicados três R24h, pois possibilitam caracterizar o consumo 

usual e a variabilidade do consumo intrapessoal, diminuindo assim a superestimação da 

prevalência de inadequação. Ao final, foi realizado cálculo da proporção do consumo médio 

de cada macronutriente em relação ao total de energia ingerido por cada indivíduo, por regra 

de três simples (Soares,Penha, Moura, 2013). 

A inadequação para os micronutrientes e fibras foi estimada com a proporção de 

adultos de 19 a 59 anos com ingestão inferior à necessidade média estimada (Estimated 

Average Requirement – EAR) ou ingestão adequada (Adequate Intakes - AI), na ausência de 

EAR, e ultrapassaram a ingestão máxima tolerável (Tolerable Upper Intake Level – UL), 

utilizados como ponto de corte (IOM, 2000). A estimativa do consumo de sódio foi 

considerada inadequada quando seus valores ultrapassavam a UL. Essa escolha deu-se devido 

ao elevado consumo de sódio no Brasil (Veiga et al., 2013). Os valores adotados para a 

referência de micro e macronutrientes estão descritos no Quadro 3. 

 

QUADRO 3. Valores de referência para micronutrientes – Dietary Reference Intakes 

Variáveis EAR 

19 – 30 

anos 

EAR 

31 – 50 

anos 

EAR 

51 – 70 

anos 

RDA 

(19 – 50/ 51 - 

70 anos) 

UL 

(19 – 70 

anos) 
Micronutrientes 

Vitamina D ND ND ND 
5 µg/dia - 10 

µg/dia 

50 µg/dia 

Vitamina E 12 mg/dia 12 mg/dia 12 mg/dia 15 mg/dia 1000 mg/dia 

Vitamina C 60 mg/dia 60 mg/dia 60 mg/dia 75 mg/dia 2000 mg/dia 

Cálcio ND ND ND 
1000 mg/dia - 

1200 mg/dia 

2,5 g 

Sódio - - - 1,5*g/1,3*g 2,3g 

Fonte: DRI (Padovani, et al., 2006). 

 

Em relação a análise da adequação de vitaminas e minerais foram seguidas as 

recomendações das Dietary Reference Intakes (DRI). 

Para análise do consumo foi avaliada a comparação com os valores da Necessidade 

Média Estimada (Estimated Average Requirement – EAR), sendo que, para os valores que não 

há EAR, foi utilizada Ingestão Adequada (Adequate Intake – AI). Para avaliar se o consumo 

não ultrapassou o nível mais alto de ingestão habitual do nutriente, foi avaliado o Nível 
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Superior Tolerável de Ingestão (Tolerable Upper Intake Level – UL). 

 

2.2.4 Avaliação nutricional 

 

As variáveis nutricionais antropométricas avaliadas foram o peso corporal atual (kg), a 

estatura (m), obtendo-se o índice de massa corporal (IMC), perímetro da cintura (PC), 

circunferência do pescoço (CP) e composição corporal (CC). 

O peso corporal das participantes foi aferido utilizando-se uma balança do tipo 

plataforma, da marca Micheletti®, com capacidade para 500 kg. As participantes foram 

pesadas com vestimentas leves e sem calçados. Primeiramente, a cadeira de rodas foi pesada 

vazia sobre a balança, depois foi mensurada com a participante sobre ela. Para obter o peso 

corporal, foi subtraído o peso total (cadeira de rodas + indivíduo) do peso da cadeira de rodas 

por meio de balança adequada para cadeiras de rodas (Figura 5). 

 

 

Figura 5.  Pesagem paciente em balança do tipo plataforma. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

As avaliadas nesse estudo têm deficiência física que as impossibilita de permanecer 

em posição ortostática, sendo assim, a medida de estatura foi realizada de duas formas, a fim 
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de compara-las: altura recumbente (AR) e semienvergadura (SE) (Gray, et al., 1985; Mitchell, 

Lipschitz, 1982).  

A AR envolveu a medida de comprimento do indivíduo, obtida com uma fita métrica 

flexível e inelástica antropométrica Cescorf® com precisão de 1 mm, após marcação com giz 

na maca do topo da cabeça até a planta do pé, com o indivíduo na posição supina e com o 

leito em posição horizontal completa. 

Para aferir a SE mediu-se a distância entre o ponto médio do esterno e a falange distal 

do dedo médio direito, passando uma fita métrica flexível e inelástica paralelamente à 

clavícula, que foi multiplicado por 2 posteriormente.  

Foram registrados no formulário uma medida de peso e duas de estatura, aferidos por 

2 pesquisadores treinados. Caso as diferenças entre as duas medidas fossem iguais ou 

superiores a 0,5 cm, uma terceira medida foi realizada e foram consideradas as duas mais 

próximas. 

De posse dessas medidas, foi calculado o IMC pela equação IMC = peso/(estatura)², e 

seguindo a classificação abaixo (OMS, 2000) (Quadro 4): 

 

QUADRO 4. Classificação internacional da obesidade segundo o índice de massa corporal 

(IMC) e risco de doenças crônicas (Organização Mundial da Saúde) que divide a adiposidade 

em graus ou classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WHO, 2000. 

 

A medida do PC foi aferida utilizando-se uma fita métrica inextensível e inelástica da 

marca Cescorf®, realizada com a avaliada deitada em maca, em triplicata, considerando a 

média entre as medidas. Como referencial para tomada da medida foi adotado o ponto 

IMC (kg/m²) Classificação 
Obesidade 

grau/classe 

Risco de doença 

<18,5 
Magro ou baixo 

peso 

0 Normal ou elevado 

18,5 – 24,9 
Normal ou 

Eutrófico 

0 Normal 

25,0 – 29,9 
Sobrepeso ou pré-

obeso 

0 Pouco elevado 

30,0 – 34,9 Obesidade I Elevado 

30,0 – 39,9 Obesidade II Muito elevado 

>40,0 Obesidade grave III Muitíssimo elevado 
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coincidente com a distância média entre a última costela e a crista ilíaca após uma expiração 

normal, sem a compressão da pele (Filho, 2003; Heyward, Stolarczyk, 2000; Gorjey, et al., 

2010). A classificação de circunferência da cintura encontra-se classificada abaixo no quadro 

5. 

 

QUADRO 5. Classificação do perímetro da cintura e risco de complicações metabólicas 

associadas à obesidade 

Risco de DCV Classificação mulheres 

Sem risco <80 

Risco ≥80 

Risco muito alto ≥88 

Fonte: OMS, 1998. 

 

Para aferição da CP a participante encontrava-se sentada na cadeira de rodas com a 

cabeça posicionada no plano horizontal de Frankfurt. Foi aferido com uma fita inelástica 

posicionada no ponto médio da altura do pescoço, na altura da cartilagem cricotireoidea. Para 

a classificação da CP utilizou-se no quadro 6 abaixo: 

 

QUADRO 6. Medida da circunferência do pescoço e risco de sobrepeso ou obesidade 

 

Medida da 

circunferência do 

pescoço (cm) em 

mulheres 

Risco de sobrepeso ou 

obesidade 

< 34 cm Não identificável 

≥ 34 Investigação adicional 

≥ 36,5 Obesidade presente 

Fonte: adapatada de Ben-Noun et al., 2001 

 

2.2.4.1 Composição Corporal 

 

Para a determinação da composição corporal da população estudada foi utilizada a 

absortometria radiológica de dupla energia (DEXA). O equipamento utilizado foi o modelo 

Lunar Prodigy Advance da General Electric Company© (Figura 6). 
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Figura 6. Participante sendo avaliada por DEXA 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

A avaliação foi conduzida no laboratório de Educação de Física (LAFIS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram adotados procedimentos 

padrões para o posicionamento em decúbito dorsal das voluntárias durante a realização do 

exame, com roupas leves, sem objetos de metal ou sapatos. Além disso, as mulheres foram 

orientadas que no dia da análise não poderiam receber contraste, realizar procedimento 

radioativo, realizar atividade física nas 24 horas antecedentes (Iscd, 2015; Kendler, et al., 

2013). 

Anteriormente a avaliação o aparelho foi calibrado e em seguida foram inseridas no 

software de análise informações referentes a peso, estatura, idade e etnia das pacientes. Ao 

final da avaliação foram coletados os valores em kg e porcentagem da massa livre de gordura 

(massa magra), gordura corpórea total, gordura ginoide e androide, razão gordura 

androide/ginoide bem como a densidade mineral óssea (DMO). Para a determinação do estado 

nutricional das mulheres de acordo com o percentual de gordura corporal foi adotado a 

classificação segundo Pedersen, et al., (2011) (Quadro 7). 
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QUADRO 7. Classificação do sobrepeso e obesidade pelo percentual de gordura corporal 

total. 

Fonte: Pedersen, et al., (2011). 

 

2.2.5 Marcadores bioquímicos 

O perfil bioquímico foi avaliado por meio das concentrações séricas de glicose de 

jejum, colesterol total (CT), colesterol ligado a LDL (LDL-C), colesterol ligado a HDL 

(HDL-C) e triglicerídeos (TG).  

Foram coletadas amostras de sangue de veia periférica após jejum de 12 horas, 

ausência de esforço físico vigoroso (24 horas precedentes ao exame) e consumo de bebida 

alcoólica (72 horas precedentes ao exame). As amostras foram coletadas no período matutino, 

no laboratório de uma clínica especializada. 

Após a coleta realizou-se separação do plasma que foi centrifugado a 3000 rpm por 

10 minutos (Combate©, C.E.L.M). As concentrações de colesterol total, HDL- colesterol, TG 

e glicemia de jejum foram determinadas pelo método enzimático colorimétrico por meio do 

analisador automático System Vitros Chemistry 950 Xrl (Johnson e Johnson). A concentração 

de LDL foi calculada segundo a fórmula de Friedewald, para valores de TG até 400mg/dL, 

onde LDL=CT-HDL-TG/5 (Friedewald, et al., 1972). 

Os dados obtidos foram comparados aos parâmetros contidos nos Consensos da 

sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Diabetes (Faludi, et al, 2017, 

Brasil, 2017), apresentados nos quadros 8, 9 e 10 a seguir. 

QUADRO 8. Valores referenciais e de alvo terapêutico* do perfil lipídico (adultos > 20 anos) 

 

Lipídeos Com jejum Sem jejum Classificação 

Colesterol total <190 <190 Desejável 

HDL – c > 40 > 40 Desejável 

Triglicerídeos < 150 < 175‡ Desejável 

* Conforme avaliação de risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante; † colesterol total > 310 mg/dL 

há probabilidade de hipercolesterolemia familiar; ‡ Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 

mg/dL (sem jejum) o médico solicitante faz outra prescrição para a avaliação de triglicérides com jejum de 12 

horas e deve ser considerado um novo exame de triglicérides pelo laboratório clínico. 

Classificação % (mulheres) 

Adequado <35,0 

Excesso >35,0 
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HDL – c: high denstity lipoprotein; LDL – c: Low density lipoprotein ; 

Fonte: Faludi, et al, (2017) 

 

QUADRO 9. Valores referenciais do perfil lipídico LDL –c para adultos maiores de 20 anos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Xavier, et al, (2013) 

 

QUADRO 10. Critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes e DM, 

adotados pela SBD 

Fonte: Faludi, 2017. 

 

2.2.6 Qualidade de Vida 

 

Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o questionário Whoqol-bref, um 

questionário genérico, de fácil aplicação, que pode ser autoaplicável ou ser aplicado por um 

entrevistador, e que é bem utilizado nos estudos em pacientes com DF (Bampi, et al., 2008; 

França, et al., 2011). Foi traduzido, validado e adaptado culturalmente para a população 

brasileira de acordo com a metodologia internacionalmente e aceita pelo grupo de estudos 

multicêntricos da Organização Mundial de Saúde (Who, 1996; Santos, et al., 2017). 

O instrumento é constituído por 26 perguntas ou facetas, sendo as duas primeiras, 

relativas à percepção geral da qualidade de vida e da saúde, que geram escores independentes 

dos domínios. As 24 questões restantes são agrupadas e compõem os domínios físico, 

psicológico, social e ambiental (ANEXO 4) (Who, 1996; Cruz, et al., 2011). 

As questões estão relacionadas às duas últimas semanas vividas pelo participante e 

foram formuladas de acordo com metodologia específica da OMS, organizadas em escalas do 

LDL – c < 100 Ótimo 

100 - 129 Desejável 

130 - 159 Limítrofe 

160 - 189 Alto 

≥ 190 Muito Alto 

Glicose em jejum (mg/dL) Classificação 

<100 Normoglicemia 

≥100 a < 126 Pré-diabetes ou risco aumentado para DM 

≥ 126 Diabetes estabelecido 



44 

 

tipo Likert de um a cinco, expressas através de uma escala de intensidade (nada – 

extremamente), de capacidade (nada – completamente), de frequência (nunca – sempre), e de 

avaliação (muito insatisfeito – muito satisfeito; muito ruim – muito bom). Os escores foram 

transformados, a partir de sintaxe específica, para conversão dos dados para o programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), em uma escala linear que varia de 4 a 20 

ou podem ser transformados em uma escala de porcentagem de 0 a 100, onde 0 corresponde a 

péssimo; 25, regular; 50, bom; 75, muito bom e 100% é excelente. Os escores médios de cada 

item/faceta podem ser utilizados para o cálculo do domínio (Who, 1998). 

 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e encontra-se em consonância 

com o estabelecido nas Resoluções nº 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

/ Ministério da Saúde(MS), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UERN, sob 

parecer de número: 1.959.303 (ANEXO 1). As mulheres que apresentaram os critérios de 

inclusão na amostra foram informadas previamente dos objetivos da pesquisa, seus potenciais 

benefícios e riscos, quanto à confiabilidade e a privacidade dos procedimentos, a proteção da 

imagem e a não estigmatizacão, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das 

pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de 

aspectos econômico/financeiros, lhes sendo facultado o direito de aceitar ou recusar-se a 

participar do estudo (Brasil, 2012; Brasil, 2016). 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Realizou-se análise descritiva dos dados a fim de verificar frequências, bem como 

médias, mediana e desvios-padrão. Os dados foram analisados por meio do software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 17, sendo fixado um nível de 

significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisarmos os resultados referentes aos parâmetros nutricionais, antropométri-

cos, composição corporal e qualidade de vida das mulheres com DF motora identificou-se que 

as participantes da pesquisa estão em sua maioria classificadas como eutróficas, apresentando 

um consumo alimentar inadequado em que alguns nutrientes estão sendo consumidos abaixo 

do recomendado (carboidratos, fibras, lipídeos, vitaminas D, E, C e cálcio) e outros em exces-

so (sódio, colesterol total), além de terem maior porcentagem de gordura corporal total, se-

guida de maiores valores de gordura na região ginóide e pernas, ou seja, abaixo do nível da 

lesão. Além disso, 50% delas tem maior predisposição a ter DCV medida pela CC e CP, em-

bora apresentem uma boa qualidade de vida.  

Partindo dessa premissa, percebeu-se no estudo que as participantes tinham idade 

média de 41 anos ±12,3, com tempo de lesão médio de 25 anos ±22,1, todas paraplégicas, 

com causa da lesão advinda de acidente (50%) ou doença (50%), em sua maioria solteiras 

(60%), de etnia branca (60%), aposentadas (30%) com renda familiar de 2 a 4 salários 

mínimos (80%) (Tabela 1). 

Um comportamento capaz de auxiliar a prevenir alterações do estado nutricional 

antropométrico e composição corporal consiste na prática de atividade física. Por esta razão, 

foi avaliado o nível de atividade física, medida pela escala PASIPD, em que pode-se observar 

que os sujeitos apresentaram um gasto energético de 18,80±11,84 Mets/h/dia, variando de 

3,32 a 38,33 Mets/h/dia.  

Apesar da escala PASIPD não possuir uma pontuação de corte, pode-se verificar que 

os escores apresentados pelas participantes deste estudo foram baixos, sugerindo baixos níveis 

de atividade física nas mulheres paraplégicas. Assim como em nosso estudo utilizando o 

mesma escala, em pessoas que foram submetidas a treinamento, mostrou que as pessoas com 

tetraplegia terem pontuações PASIPD significativamente menores do que aquelas com 

paraplegia (P <0,02) (Groot, et al., 2010). 

Estudo em mulheres com DF motora mostrou que baixos níveis de atividade física 

pode levar à diminuição da massa muscular, por atrofia, além de diminuição da massa óssea 

(especialmente abaixo do nível da lesão) e aumento da massa gorda (Dionyssiotis, 2012). 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e clínica das participantes do estudo, 

Mossoró/Natal-RN, 2019. 

Variáveis (n=10) % 

Estado civil 

Solteira 

Casada 

Separada 

Viúva 

 

6 

3 

1 

0 

 

60 

30 

10 

0 

Etnia 

Branca 

Parda 

Negra 

Indígena 

 

6 

4 

0 

0 

 

60 

40 

0 

0 

Escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

Pós-graduada 

 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 

20 

10 

10 

10 

20 

20 

10 

Ocupação 

Do lar 

Trabalha fora com renda 

Trabalha em casa com renda 

Estudante 

Desempregada 

Aposentada 

 

2 

2 

1 

2 

0 

3 

 

20 

20 

10 

20 

0 

30 

Renda familiar mensal 

Até 1 salário mínimo 

2-4 salários mínimos 

>4 salários mínimos 

 

1 

8 

1 

 

10 

80 

10 

Lesão 

Acidente 

Doença 

 

5 

5 

 

50 

50 

Comorbidades 

DM 

HAS 

Sem comorbidade 

 

0 

3 

7 

 

0 

30 

70 
Legenda:DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica. 
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No que se refere ao consumo dietético das pacientes com DF motora, poucos estudos 

apresentam esta avaliação. Ao analisar o consumo alimentar, é necessário entender que cada 

nutriente desempenha um papel específico no corpo e se qualquer um deles estiver deficiente 

ou ausente, uma função, considerada essencial, certamente, não ocorrerá adequadamente. É 

necessário, pois, o equilíbrio entre o consumo de alimentos que fornecem combustíveis para o 

corpo (carboidratos e lipídeos), que fornecem substratos para construção e reparo de tecidos 

(proteínas), ainda, e aqueles que regulam todas essas reações (vitaminas e sais minerais) 

(Ettinger, 2013). 

Nesse contexto, as análises subsequentes mostraram que a estimativa de consumo 

médio destinada a essa amostra é maior do que quando comparamos ao total energético 

consumido analisado pelo R24h de 3 dias, ou seja um balanço energético negativo de acordo 

com a figura 7. Um dos fatores que impedem esse consumo energético adequado seria o baixo 

consumo de nutrientes adequados e de forma constante ao longo do dia, em que percebe-se 

pela própria análise no relato das mulheres que há um maior consumo de alimentos a partir do 

horário de almoço, seguido do jantar e sem fracionamento ao longo do dia.   

 

 

 

Figura 7. Média da estimativa da necessidade de energia e a energia consumida por mulheres 

com DF motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

Em relação aos dados apresentados na figura 8 as mulheres com DF motora tem o 

consumo de energia abaixo do recomendado, enfatizando o que já foi exposto, além desse 

consumo estar distribuído em carboidratos abaixo do recomendado, com consumo de 

proteínas adequados, associada a gordura abaixo do recomendado, assim bem como as fibras 

da dieta. 
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Figura 8. Frequência do consumo de energia, macronutrientes e fibras de mulheres com DF 

motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

Dessa forma, foi achado que os valores percentuais de consumo dos macronutrientes 

com exceção da proteína, esteve abaixo do intervalo de ingestão recomendada, sendo isto 

importante, uma vez que uma alimentação adequada é um fator primordial na promoção e 

manutenção da saúde ao longo da vida, em que dietas saudáveis, com proporções equilibradas 

de macronutrientes, têm sido associadas a níveis mais baixos de marcadores inflamatórios e 

ao melhor controle de glicemia, além de reduzir o risco de dislipidemias e o desenvolvimento 

de doenças crônicas (Mangravite, et al., 2011; Brasil, 2013). 

Em relação a ingestão de carboidratos, 50% dessa população apresentou níveis de 

consumo abaixo do recomendado e apenas 30% acima do preconizado. É interessante 

salientar que dentro de uma dieta adequada esse nutriente é de fundamental importância, uma 

vez que, concentrações adequadas de carboidratos melhoram a sensibilidade à ação da 

insulina. Vale destacar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda 

concentrações inferiores a 130 g/dia, por ser uma importante fonte de substrato energético 

cerebral (Who, 2003; Sbd, 2017). 

Nesse sentido, quanto aos princípios da alimentação saudável deliberados pelas 

sociedades científicas, é consenso a importância de incentivar o consumo de carboidratos a 

partir de vegetais, frutas, grãos integrais, legumes e produtos lácteos, evitando - se fontes de 

carboidratos que contenham altas concentrações de gorduras, açúcares e sódio (Brasil, 2014; 

Ada, 2017). 
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No que se refere à ingestão proteica, percebe-se que a maior quantidade de energia 

da dieta é advinda de proteínas, estando adequada em praticamente toda amostra. Essa 

constatação pode ser justificada pelo hábito alimentar brasileiro, cuja dieta baseia-se no 

consumo de carnes, arroz e feijão, considerados fontes de proteína (Fisberg, et al., 2013). Para 

a população com DF motora, o bom consumo proteico está associado à atenuação e/ou 

prevenção da perda de massa magra, importante fator de risco para fragilidade, além de 

melhorar a função física e mental (Beasley, et al., 2013). 

Estudos mostram que as mulheres consumiram ligeiramente mais energia 

proveniente de proteínas quando comparadas aos homens em pesquisa que avaliou os dados 

da população adulta brasileira participantes do mesmo estudo (POF 2008/2009). Inclusive em 

grupos de pessoas com LM esse consumo se mostrou também adequado (Araújo, et al., 2013; 

Santos, et al., 2014). 

Sobre o consumo de fibras dietéticas é perceptível que a dieta dessas mulheres é 

pobre nesse nutriente que é de suma importância dentro de um plano alimentar adequado e 

que nessa população atuaria diminuindo valores alterados de colesterol total (Figura 8), pois a 

ação das fibras na redução do colesterol está relacionada ao consumo de fibras solúveis, que 

formam um gel que se liga aos ácidos biliares no lúmen intestinal, aumentando sua excreção 

nas fezes e diminuindo sua reabsorção durante o ciclo entero-hepático. Essa redução induz a 

síntese de novos ácidos biliares, diminuindo o colesterol disponível para incorporação em 

lipoproteínas (Chutkan, et al., 2012). 

No que se refere às gorduras, no presente estudo (Figura 9), houve diminuição no 

consumo deste nutriente, porém, quando analisamos a distribuição de gordura na dieta dessas 

pessoas, vemos que há uma distribuição adequada, em que gorduras saturadas, mono e poli 

estão adequadas. No entanto, essa adequação se dá justamente por esse consumo alimentar 

inadequado, abaixo do preconizado para suprir as necessidades energéticas diárias dessa 

população. 

Estudos anteriores mostram que ao avaliar dois grupos (com lesão medular aguda e 

crônica), estes apresentaram uma alta ingestão de gordura (32% e 36% respectivamente) e um 

consumo insuficiente de carboidratos. A ingestão de proteínas ficou em torno de 17% nos dois 

grupos. Enfatizando nossos dados referentes a ingestão baixa de carboidratos (60%), mas 

sendo diferente no consumo de proteínas (10%) e gorduras (50%) (Perret, Stoffel Kurt, 2011). 
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Figura 9. Frequência do consumo de gorduras saturadas, monoinsaturadas, poli-insaturadas e 

Colesterol total de mulheres com DF motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

Em contrapartida, quando analisamos os valores de lipídeos totais, ácidos graxos sa-

turados, monoinsaturados e polinsaturados, percebemos que esses se encontram dentro dos 

valores preconizados (Figura 9), (Tabela 2), sendo isto importante uma vez que os lipídeos 

dietéticos, especialmente, os ácidos graxos mono e poli-insaturados têm ação na melhora da 

dislipidemia e na prevenção de DCV (Siri-Tarino, et al., 2015; Aparicio-Soto, Sánchez-

Hidalgo, Alarcón-de-la-Lastra, 2017).  

Em se tratando do CT, se analisarmos pelo consumo alimentar, percebemos que 

encontra-se na maior parte da amostra acima do recomendando (60%), e nos valores séricos 

percebemos que 40% da amostra encontra-se com esses valores aumentados, o que é 

demonstrado em um estudo de metanálise com a população em geral mostrou que o colesterol 

alimentar exerce pouca influência na mortalidade cardiovascular, embora neste estudo tenha 

sido demonstrada linearidade entre o consumo de colesterol alimentar e a concentração 

plasmática de LDL-c (Berger, et al., 2015).  

Esses dados evidenciam que as mulheres com DF motora, podem ter um risco 

diminuído de apresentarem DCV, em face de seu consumo alimentar, no entanto, é 

preocupante um consumo alimentar abaixo dos níveis preconizados, devido os riscos de 

desnutrição e carência de inúmeros nutrientes, embora estejamos seguindo o que é diretriz 

para população em geral. 
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Tabela 2. Recomendações e consumo mediano, mínimo e máximo dos macronutrientes, 

colesterol e fibra total das mulheres com DF motora, 2019 

** Média dos valores preconizados para 19 a 50 anos e 51 a 70 anos. 

 

É necessário enfatizar que poucos estudos abordam as questões relacionadas ao 

consumo alimentar de mulheres com DF motora, tão pouco sobre os micronutrientes 

importantes para essa população, dadas suas características. 

Assim, quando analisamos o consumo dietético dessas mulheres, podemos ver que 

dentre os micronutrientes analisados (vitamina C, D, E, cálcio e sódio) apresentam-se em 

maior frequência possivelmente inadequados, o que é preocupante tendo em vista que pessoas 

com DF têm maior risco de desenvolvimento de DCV o que seria minimizado com o consumo 

de vitaminas antioxidantes como as aqui apresentadas.  

Dessa forma, percebemos que dentre os micronutrientes analisados o que está com o 

consumo possivelmente inadequado em maior porcentagem é a vitamina D, que já é apontada 

em vários estudos como um dos nutrientes mais carentes nessa população (Gaspar, et al., 

2014; Lamarche, Mailhot, 2016; Flueck, Perret, 2017). 

Embora os níveis médios de 25-hidroxivitamina D (25OHD) em pessoas com DF 

nem sempre tenham deferido daquelas sem deficiência, continuamente os indivíduos com LM 

Macronutrientes 
Recomendação 

Nutricional 

Consumido 

Mínimo-Máximo Mediana (Intervalo 

interquartil) 

Energia 1939 Kcal 709,86-  

2727,83Kcal 

1431(921,97) 

Carboidrato 

%EER 

45-65% 101,56-383,88g 213,92(161,26) 

 

Proteína 

%EER 

10-35% 177,88-  522,28g 256,87(169,55) 

 

Lipídeos 

%EER 

20-35% 30,76-77,12g 40,59(25,30) 

 

Ácidos graxos 

saturados 

%EER 

≤ 7%calorias totais 11,91-20,06g 16,02(4,84) 

 

Ácidos graxos  

monoinsaturados 

%EER 

≤ 20% calorias 

totais 

5,33-38,15g 12,50(6,84) 

 

Ácidos graxos  

polinsaturados 

%EER 

≤ 10% calorias 

totais 

3,67- 14,85g 5,72(4,93) 

 

Colesterol Total 200mg 26,78- 403,84g 233,70(223,10) 

Fibra Total 23g** 3,91- 31,91g 10,30(10,20) 
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exibiram maior prevalência de deficiência ou insuficiência de vitamina D (Gaspar, et al., 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Frequência de consumo de micronutrientes possivelmente adequado ou 

inadequado de mulheres com DF motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

Essa deficiência é apontada na população em geral, inclusive naquelas que residem 

em locais ensolarados durante todo o ano, no entanto, a forma de exposição ao sol, e como o 

organismo sintetiza essa vitamina determinam a carência, sendo visível que pela alimentação 

os valores consumidos são baixos e seria necessário um maior aporte de alimentos fonte desse 

nutriente, além de uma exposição solar adequada, e nos casos necessários a suplementação 

desse nutriente. 

 

Tabela 3. Recomendações e consumo mediano, mínimo e máximo dos nutrientes de mulheres 

com DF motora, 2019. 

Micronutrientes 

Recomendação 

Nutricional 

Consumido 

EAR UL Mínimo-Máximo Mediana(Intervalo 

interquartil) 

Vitamina C (μg) 

 

60mg 2000mg 0,24 - 563,63 43,99(250,38) 

Vitamina D (μg) 

 

7,5 µg ** 50 µg 0,00 - 1,36 0,27(0,82) 

Vitamina E (mg) 

 

12mg 1000mg 4,14 -  13,76 5,48(2,02) 

Cálcio (μg) 1100mg** 2,5g 9,66 -  986,28 249,59(408,97) 

Sódio (mg) 

 

1,4g** 2,3g 75,37 - 4503,28 2130,86( 2991,62) 
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** Média dos valores preconizados para 19 a 50 anos e 51 a 70 anos. 

 

Podemos perceber ainda que o cálcio encontra-se bastante inadequado, e que para 

essa população esse é um nutriente de fundamental importância visto que em níveis de 

ingestão adequados é extremamente importante na prevenção e tratamento da osteoporose, 

bem como para a saúde óssea geral em qualquer idade, embora as necessidades diárias de 

cálcio variem conforme a idade, embora não há evidências na literatura sobre níveis 

adequados desse nutriente para pessoas com deficiência física motora (Iom, 2011; Loures et 

al., 2017). 

Nessa perspectiva de micronutrientes inadequados, o sódio apresenta-se acima do 

que é preconizado para mulheres nessa faixa etária, embora não esteja acima do limite (Tabela 

3), está acima da recomendação diária para esse grupo, dado esse que impacta e que deve ser 

adequado, uma vez que o consumo excessivo de sódio está associado ao aumento progressivo 

da pressão arterial, e consequentemente aumento no risco DCV, que são as principais causas 

de morte no Brasil e no mundo (Schmidt, et al., 2011).  

Apesar que uma dieta nutricionalmente adequada, com baixo teor de sódio, deve 

levar em consideração palatabilidade, disponibilidade e acessibilidade, pensando-se, ainda, na 

dificuldade do indivíduo em alcançar as recomendações, é necessário ser colocada em prática 

pensado-se nos benefícios, principalmente a longo prazo (Maillot, Drewnowski, 2012). 

Em se tratando das análises concernentes aos aspectos antropométricos das mulheres 

dessa pesquisa, após as medições de estatura, percebeu-se que a altura recumbente, embora 

algumas pacientes apresentarem atrofias nos membros inferiores, é a medida mais utilizada na 

literatura em pacientes com DF motora (Gorgey et al., 2010A; Gorgey et al., 2010B; Halstead 

et al., 2010; Chen et al., 2011; Gorgey, Mather, Gater, 2011; Gorgey, Dolbow, Gater, 2012; 

Gorgey et al., 2012). Em estudo de comparação sobre fórmulas preditivas, a semienvergadura 

foi a fórmula que apresentou maior diferença média em relação à altura real para ambos os 

sexos (Melo, et al., 2014). Nesse sentindo, todas as análises realizadas foram utilizados os 

dados da altura recumbente. 

Assim, ao analisarmos os resultados desses parâmetros (Tabela 4), percebemos que 

as pesquisadas encontram-se 50% com IMC em eutrofia e 20% encontra-se abaixo do peso 

adequado e apenas 30% com sobrepeso/obesidade, contudo as mulheres com DF motora 

apresentaram-se 50% com maiores valores de circunferência da cintura e circunferência do 

pescoço, apresentando risco de complicações metabólicas predisposição a risco de 

desenvolvimento de doenças coronarianas, respectivamente. 
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Tabela 4. Estado nutricional antropométrico e % de gordura corporal total das participantes 

do estudo, Mossoró/Natal-RN, 2019. 

Variáveis (n=10) (%) 

IMC  

Abaixo do peso 

Eutrofia 

Sobrepeso 

Obesidade  

  

20 

50 

20 

10 

Classificação 

02  

05  

02  

01  

CC 
Risco aumentado 

Baixo risco 

05 

05 

50 

50 Classificação 

CP Não identifícavel 

Investigação 

adicional 

Obesidade presente 

05 

04 

01 

50 

40 

10 Classificação 

% Gordura 

corporal total* Adequado 

Excesso 

01 

08 

10 

80 
Classificação 

Legenda:IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; circunferência do pescoço. *Na % de 

Gorduta total 1 participante não pôde realizar o exame.  

 

Nesse sentido, apesar do IMC ser bem utilizado em estudos populacionais, há uma 

grande heterogeneidade individual em relação à discriminação dos componentes do peso cor-

poral total devido à limitação deste método em diferenciar a composição corporal (massa gor-

da, massa livre de gordura), principalmente quando aplicada na população de pessoas com 

DF, em que alguns estudos mostraram que esse parâmetro subestimou a porcentagem de mas-

sa gorda para esta população (Schutz, et al., 2002; Eriks-Hoogland, et al., 2011). 

Foi visto que em pacientes deficientes físicos, especificamente com LM a utilização 

do IMC não é suficiente para determinar o estado nutricional, subestimando a porcentagem de 

massa gorda para essa população, além de não diagnosticar o risco coronariano por excesso de 

gordura corporal (Dionyssiotis, 2012; Gorgey, et al., 2010; Chen, et al., 2011; Eriks-

Hoogland, et al., 2011). 

Assim, já é sugerido um novo ponto de corte para excesso de peso desta população, 

em que após revisão dos métodos de avaliações clínicas deve ser deslocado para baixo, para o 

IMC ≥ 23 kg/m², e a classificação de peso normal deve ser dividida em dois grupos, de baixa 

normal (≤ 23kg/m²) e normal alta (≥ 23kg/m²) (Rajan, et al., 2008). 
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Dada a insensibilidade do IMC na população com deficiência física, podemos perce-

ber que é necessário o reajuste para classificação do estado nutricional dessa população por 

esse parâmetro, no tocante que frente a inatividade física, estas pessoas apresentam maior 

probabilidade de apresentar porcentagem de gordura corporal elevada com risco elevado para 

doenças metabólicas e consequentemente complicações à saúde (Simony, et al., 2014). 

Nessa perspectiva avaliar essas pessoas quanto ao estado nutricional por outros 

métodos mais eficazes para deficientes físicos motores é necessário como o uso de DEXA 

para análise corporal, assim como foi conduzido nesse estudo.  

Portanto, vemos que na análise de porcentagem de gordura corporal total a maioria 

das participantes apresentou excesso de acordo com a classificação do sobrepeso e obesidade 

pelo percentual de gordura corporal total, corroborando também com os estudos sobre essa 

população, mesmo com um consumo alimentar abaixo do recomendado em termos de energia, 

macro e micronutrientes, o que enfatiza que o consumo alimentar adequado é importante uma 

vez que promove uma melhor distribuição de gordura corporal quando associado a uma 

prática de atividade física específica para essas mulheres (Araújo, et al., 2015; Silva, 2017). 

Ademais, as participantes tem maiores porcentagens de gordura nas regiões ginóide e 

das pernas (Figura 11), dados esses que vão ao encontro ao que a literatura relata que 

pacientes com DF motora, como os com LM tem redução na massa magra e maior acúmulo 

de gordura abaixo do nível da lesão, nesse caso na região do quadril e pernas (Rodrigues, et 

al., 2015).  

Trabalhos anteriores verificaram que 50% da população com lesão medular 

apresentavam um IMC menor que 25 kg/m². No entanto, a porcentagem de massa gorda total 

era superior a 30% (Gorgey, Gater, 2007; Gorgey, Mather, Gater, 2011). 

Ao tratarmos dos dados referentes aos parâmetros bioquímicos, percebemos que to-

dos os dados avaliados mostraram-se em níveis desejáveis de acordo com suas classificações, 

nessa população (Figura 12). Esses dados podem estar associados ao menor consumo alimen-

tar apresentado anteriormente verificado pelo consumo alimentar, com valores abaixo do pre-

conizado para essa faixa etária. A literatura aponta que diferente de nossos resultados, pessoas 

com DF motora têm maior predisposição a ter um perfil bioquimico com alteracoes pronunci-

adas do componente lipidêmico, tendo como uma das causas, o menor nivel de mobilidade ou 

mesmo a ausencia total de movimentos, postulando um papel adjuvante do exercicio fisico 

neste controle, muito embora outras variaveis devam ser consideradas como a etnia, dieta e o 

tabagismo (Storch, et al., 2005; Quintana, Neiva, 2008). 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribuição da porcentagem de gordura por região corporal, de mulheres com DF 

motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

É importante salientar no entanto, que 40% dessa população apresentou valores de 

CT acima do preconizado, como também 30% apresentou valores de HDL abaixo do que é 

necessário. Como visualizamos anteriormente pelos dados do consumo alimentar, os valores 

dos ácidos graxos saturados estavam adequados, ou seja, ≤ 7% do consumo, e a restrição de 

ácido graxo saturado também pode reduzir as concentrações do colesterol da lipoproteína de 

alta densidade (HDL-c), mas, em razão de sua efetividade em reduzir as concentrações de 

LDL-c, segue-se essa recomendação. O ácido graxo saturado, em quantidade reduzida, pode 

ser substituído por ácido graxo mono ou poli-insaturado, com resultados positivos sobre o 

HDL-c em alguns pacientes (Sbd, 2017). 
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Figura 12. Frequência de distribuição dos parâmetros bioquímicos de mulheres com DF 

motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

 

Seguindo nas análises de nossa pesquisa, ao avaliarmos a qualidade de vida dessas 

mulheres pudemos perceber que a maioria encontra-se com uma boa qualidade de vida (50%) 

ou regular (40%) de acordo com a pontuação do Woqol-Bref em dados gerais, assim como 

mostra a figura 13. Esses dados divergem de outros estudos que mostram que indivíduos com 

DF motora, principalmente LM, os escores de avaliação de qualidade de vida são 

considerados baixos (Jang , et al., 2004; Bampi, Guilhem, Lima, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Frequência da qualidade de vida de mulheres com DF motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 
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Uma das dificuldades encontradas na pesquisa esteve relacionada à possibilidade de 

se comparar os dados encontrados com resultados prévios. A literatura é muito restrita quanto 

a estudos que avaliam qualidade de vida em pessoas com DF motora, especialmente 

utilizando a metodologia adotada pela OMS. Essa metodologia já foi empregada, no Brasil, 

em estudos com pessoas dependentes de álcool, com depressão e em idosos (Bampi, Guilhem, 

Lima, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Frequência de distribuição dos domínios da qualidade de vida de mulheres com 

DF motora, 2019. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

 

Quando analisamos a QV por domínios, percebemos que no domínio físico, as mu-

lheres relatam possuir energia para realizar as atividades do dia-a-dia e ter seu sono preserva-

do. Em relação ao domínio psicológico, demonstra que as mulheres se apóiam em crenças 

pessoais, espiritualidade e religião, aceitam sua aparência física mantendo a auto-estima e a 

capacidade de pensar, aprender e concentrar-se (Figura 14).  

Além disso, no domínio de relacionamento social, as mulheres revelam receber apoio 

da família e dos amigos. Já no domínio do meio-ambiente, os problemas estão relacionados à 

falta de recursos financeiros, de oportunidades de recreação e lazer e de obtenção de novas 

informações e de habilidades, assim como dificuldades com o acesso aos meios de transporte. 
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Tabela 5. Frequência das medianas dos dados antropométricos, composição corporal e 

parâmetros bioquímicos de mulheres com DF motora, 2019. 
 

Indicadores Mínimo-Máximo 
Mediana(Intervalo 

interquartil) 

Peso 38,00-90,30 54,20(36,90) 

IMC 17,21-35,27 22,95(5,62) 

Braço 25,80-54,60 47,20(14,13) 

Perna 56,00-65,80 60,90(5,00) 

Tronco 26,50-58,20 50,55(13,00) 

Andróide 23,70-60,50 50,45(16,33) 

Ginoíde 54,20-64,20 60,45(8,98) 

% gordura total 34,20-56,70 51,95(7,63) 

Glicemia 63,00-97,00 76,50(19,25) 

CT 125,00-234,00 198,50(69,25) 

LDL 88,00-162,00 126,00(47,00) 

HDL 25,00-64,00 48,00(24,75) 

TG 46,00-152,00 128,00(80,25) 

 

Ao associarmos os macronutrientes e micronutrientes com o diagnóstico de DF e o 

estado nutricional das mulheres, os resultados não apresentaram correlação significativa, visto 

que a maior parte das pacientes tiveram consumo de macronutrientes abaixo ou dentro do 

recomendado (Tabela 5). Embora, tenha sido observado um alarmante baixo consumo de 

micronutrientes. No entanto, necessita-se de mais estudos no âmbito de micronutrientes, tanto 

bioquímicos, quanto, alimentares para que se encontrem maiores relações com o estado 

patológico das mulheres com DF motora. 
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Os resultados desta pesquisa permitem concluir que as mulheres com DF motora tem 

consumo alimentar abaixo do preconizado, possível deficiência de micronutrientes, dieta 

hipersódica, além de apresentarem alta porcentagem de gordura corporal total, principalmente 

abaixo do nível da lesão, na porção ginóide e pernas, o que pode ser um agravante a qualidade 

de vida futuramente nessas pessoas. 

É necessário no entanto, que os estudos futuros possam ter um número maior de 

indivíduos para que de fato se tenha uma amostra representativa dessa população, além disso, 

a atuação dos nutricionistas junto à pessoa com deficiência física motora é incipiente nos 

equipamentos de saúde, e elevada proporção dos profissionais possui dificuldade em realizar 

atividades de assistência nutricional a esse grupo, o que pode estar relacionado à falta de 

qualificação, caapcitação e diretrizes específicas. 

Ainda é interessante que os dados dessa pesquisa possam ser comparados 

futuramente com dados de pessoas com deficiência física motora que passem por intervenção 

nutricional e de atividade física, proporcionando um maior entendimento dos aspectos físicos, 

biqouimicos e nutricionais dessa população. 

Além disso, são necessários ainda estudos mais detalhados na área da qualidade de 

vida, uma vez que poderiam ser construídos e validados instrumentos específicos de pesquisa 

para avaliação da qualidade de vida nessa população.  

Nesse contexto, é imperativo o maior investimento nesses profissionais tanto pelo 

fortalecimento da formação na academia, quanto pela capacitação periódica na rede de saúde, 

por meio de cursos e materiais técnicos sobre alimentação saudável para a pessoa com 

deficiência física motora, visando o fornecimento de um serviço de saúde mais completo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – ANAMNESE DE DADOS GERAIS 

 

Data: ___/___/______                                                                      Código: _______ 

Data de nascimento: ___/___/______   Idade: ______ 

Raça: (   ) Branca (   ) Parda (   ) Indígena  (   ) Negra 

Endereço: 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

CEP: _________________ Cidade: _____________Estado: _________ 

Telefone: _____________________   

E-mail: ________________________________________________________________ 

Estado civil: (   ) solteira (   ) casada (   ) divorciada  (   ) viúva 

Escolaridade: ______ anos 

(   ) Analfabeta (   ) Ensino fundamental I (   ) Ensino fundamental II 

(   ) Ensino médio (   ) Ensino superior  (   ) Pós graduação 

Ocupação atual: (   ) Estudante (   ) Trabalha fora com renda   

(   ) Trabalha em casa com renda (   ) Aposentada (   ) Desempregada 

Rendimento médio mensal: (   ) Sem rendimento (   ) Até 1 salário mínimo 

(   ) 1 – 2 salários mínimo    (   ) 3 – 4 salários mínimo (   ) 5 – 6 salários mínimo 

(   ) Mais de 6 salários mínimo 

História patológica pregressa: 

(  ) HAS Obesidade Diabetes tipo 2 

(  ) AVC (  ) Câncer (  ) Escaras 

(  ) Doenças cardiovasculares (  ) Hipercolesterolemia (  ) Fístulas 

(  ) Doenças renais (  ) Hipertrigliceridemia (  ) Outras _____________ 

(  ) Doenças pulmonares (  ) Hiperurecemia  

(  ) Doenças hepáticas (  ) Anemias  

(  ) Diabetes tipo 1 (  ) Cirurgias  

 



80 

 

História Familiar: 

Câncer: Pai (  ) Mâe (  ) Avós (  ) Irmãos (  ) 

Diabetes: Pai (  ) Mâe (  ) Avós (  ) Irmãos (  ) 

HAS: Pai (  ) Mâe (  ) Avós (  ) Irmãos (  ) 

Obesidade: Pai (  ) Mâe (  ) Avós (  ) Irmãos (  ) 

AVC: Pai (  ) Mâe (  ) Avós (  ) Irmãos (  ) 

 

História da deficiência física 

Data da lesão ______________________   Idade quando ocorreu a lesão ________ 

Etiologia: __________________________ 

Altura da lesão ______________________ Tipo de lesão _____________________ 

Comprometimento de quais membros: ____________________________________ 

Placa metálica em alguma parte do corpo: (  ) Sim (  ) Não Onde: _______________ 

Praticava alguma atividade física antes da lesão (  ) Sim (  ) Não 

Pratica atividade física? (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, qual atividade física? _________________________________________________ 

Medicamentos utilizados (nome e dose): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – ESCALA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA INDIVÍDUOS COM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA (PHYSICAL ACTIVITY SCALE FOR INDIVIDUALS WITH PHYSICAL 

DISABILITIES – PASIPD). 

PASIPD 

 

1.Durante os últimos 7 dias, com que frequência você se engajou em atividades fixas, como ler, assistir TV, jogos 

de computador ou fazer artesanato? 

 

Nunca (Vá para a questão # 2) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

Quais foram essas atividades? 

 

Em média, quantas horas por dia você gastou nessas atividades estacionárias? 

 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 

 

2. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você andou, dirigiu-se para fora da sua casa, a não ser 

especificamente para exercícios. Por exemplo, ir ao trabalho ou à aula, passear com o cachorro ou fazer outras 

coisas? 

Nunca (Vá para a questão # 3) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Em média, quantas horas por dia você gastou girando ou empurrando para fora de sua casa? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 

3. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você se envolveu em esportes leves ou atividades recreativas 

como boliche, golfe com carrinho, caça ou pesca, dardos, bilhar ou piscina, exercício terapêutico (terapia física 

ou ocupacional, alongamento, uso de um quadro de pé) ou outras atividades semelhantes? 

Nunca (Vá para a questão # 4) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 
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Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Quais foram essas atividades? 

 

Em média, quantas horas por dia você gastou nessas atividades esportivas leves ou recreativas? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 
4. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você se engajou em atividades esportivas e recreativas 

moderadas, como tênis, softbol, golfe sem carrinho, dança de salão, roda ou empurrão por prazer ou outras 

atividades similares? 

Nunca (Vá para a questão # 5) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Quais foram essas atividades? 

 

Em média, quantas horas por dia você gastou nessas atividades esportivas moderadas e recreativas? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 

 

5. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você se envolveu em atividades esportivas extenuantes e 

atividades recreativas como jogging, corrida em cadeira de rodas (treinamento), empurrar off-road, natação, 

dança aeróbica, manivela de braço, ciclismo (mão ou perna), solteiros? tênis, rugby, basquete, andar com muletas 

e chaves ou outras atividades similares 

Nunca (Vá para a questão 6) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Quais foram essas atividades? 

 

Em média, quantas horas por dia você passou nessas atividades esportivas extenuantes ou recreativas? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 
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Mais do que 4hr 

 
6. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você fez algum exercício especificamente para aumentar a 

força e a resistência muscular, como levantar pesos, flexões, flexões de braço, molas ou flexões de cadeira de 

rodas, etc.? 

Nunca (Vá para a questão # 7) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Quais foram essas atividades? 

 

Em média, quantas horas por dia você passou nesses exercícios para aumentar a força e a resistência muscular? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 

 

Atividade Doméstica 

 

7. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você fez alguma tarefa doméstica leve, como limpar o pó, 

varrer o chão ou lavar a louça? 

Nunca (Vá para a questão # 8) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Em média, quantas horas por dia você passou fazendo tarefas domésticas leves? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 
8. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você realizou tarefas domésticas pesadas ou tarefas domésticas, 

como aspirar, esfregar o chão, lavar janelas ou paredes, etc? 

Nunca (Vá para a questão # 9) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Em média, quantas horas por dia você passou fazendo tarefas domésticas ou tarefas domésticas pesadas? 
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Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 

 

9. Durante os últimos 7 dias, com que frequência reparou em casa, como carpintaria, pintura, repintura de 

móveis, trabalho eléctrico, etc? 

Nunca (Vá para a questão 10) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Em média, quantas horas por dia você gastou fazendo consertos em casa? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 
10. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você fez o trabalho no gramado ou o cuidado do jardim, 

incluindo corte, remoção de folhas ou neve, corte de árvores ou arbustos, corte de madeira, etc? 

Nunca (Vá para a questão 11) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Em média, quantas horas por dia você gastou fazendo trabalho de gramado? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 

 

11. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você fez jardinagem ao ar livre? 

Nunca (Vá para a questão 12) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 
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Em média, quantas horas por dia você gastou fazendo jardinagem ao ar livre? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 
12. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você se importou com outra pessoa, como filhos, cônjuge 

dependente ou outro adulto? 

Nunca (Vá para a questão # 13) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Em média, quantas horas por dia você passou cuidando de outra pessoa? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 2 horas 

 

2-4hr 

 

Mais do que 4hr 

 

 

Atividade relacionada ao trabalho 

 

13. Durante os últimos 7 dias, com que frequência você trabalhou para pagar ou como voluntário? (Exclua o 

trabalho que envolvia principalmente sentar-se com movimento leve do braço, como trabalho de escritório leve, 

trabalho no computador, trabalho leve na linha de montagem, dirigir ônibus ou van, etc.) 

Nunca (Vá para o END) 

 

Raramente (1-2d) 

 

Às vezes (3-4d) 

 

Muitas vezes (5-7d) 

 

 

Em média, quantas horas por dia você gastou trabalhando para pagar ou como voluntário? 

Menos do que 1hr 

 

1 mas menos de 4 horas 

 

5 mas menos de 8hr 

 

8hr ou mais 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Multiplicadores dos itens 

Item Score 
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1 Não cotado 

2 2,5 

3 3,0 

4 4,0 

5 8,0 

6 5,5 

7 1,5 

8 4,0 

9 4,0 

10 4,0 

11 4,0 

12 1,5 

13 2,5 
Fonte: Washbum et al. (2002). 

 

Tabela 2. Cálculo da média de horas diárias para os itens de 2-12 
Categoria 

 

Relatado (hr/d) Média (hr/d) 

Raramente (1-2 dias) <1 0.11 

1-2 0.32 

2-4 0.64 

>4 1.07 

Por vezes ( 3-4 vezes) <1 0.25 

1-2 0.75 

2-4 1.50 

>4 2.50 

Frequentemente (5-7 dias) <1 0.43 

1-2 1.29 

2-4 2.57 

>4 4.29 
Fonte: Washbum et al. (2002). 

 

Tabela 3. Cálculo da média de horas diárias para o item 13 
Categoria 

 

Relatado (hr/d) Média (hr/d) 

Raramente (1-2 dias) <1 0.12 

1-4 0.64 

5-8 1.39 

>8 1.93 

Por vezes ( 3-4 vezes) <1 0.28 

1-4 1.5 

5-8 3.11 

>8 4.5 

Frequentemente (5-7 dias) <1 0.49 

1-4 2.57 

5-8 5.57 

>8 7.71 
Fonte: Washbum et al. (2002). 
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ANEXO 3 – MODELO DE RECORDATÓRIO 24 HORAS 

 

Data: ___/___/______ 

Código: _______ 

 

1. Que dia da semana foi ontem? 

(   ) Segunda-feira  (   ) Quinta-feira (   ) Domingo 

(   ) Terça-feira  (   ) Sexta-feira 

(   ) Quarta-feira  (   ) Sábado 

CAFÉ DA MANHÃ 

2. Ontem você tomou café da manhã? 

(   ) Sim (passe para a questão seguinte) 

(   ) Não (passe para a questão 5 – período da manhã) 
3. A que horas e onde você tomou café da manhã? 

______________________________________________________________ 

CAFÉ DA MANHÃ 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (EM MEDIDAS 

CASEIRAS) 

  

 

4. Ontem você comeu ou bebeu alguma coisa entre o café da manhã e o almoço? 

(   ) Sim (passe para a questão seguinte) 

(   ) Não (passe para a questão 7 – Almoço) 
5. A que horas e onde você lanchou? 

______________________________________________________________ 

LANCHE – PERÍODO DA MANHÃ 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (EM MEDIDAS 

CASEIRAS) 

  

ALMOÇO 

6. Ontem você almoçou? 

(   ) Sim (passe para a questão seguinte) 

(   ) Não (passe para a questão 10 – período da tarde) 
7. A que horas e onde você almoçou? 

______________________________________________________________ 

ALMOÇO 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (EM MEDIDAS 

CASEIRAS) 

  

 

PERÍODO DA TARDE 

8. Ontem você comeu ou bebeu alguma coisa entre o almoço e o jantar? 

(   ) Sim (passe para a quesão seguinte) 

(   ) Não (passe para a questão 12 – jantar) 

9. A que horas e onde você lanchou? 

______________________________________________________________ 

 

PERÍODO DA TARDE 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (EM MEDIDAS 
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CASEIRAS) 

  

 

JANTAR 

10.  Ontem você jantou? 
(   ) Sim (passe para a questão seguinte) 

(   ) Não (passe para a questão 15 – período da noite) 

11.  A que horas e onde você jantou? 
______________________________________________________________ 

 

JANTAR 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (EM MEDIDAS 

CASEIRAS) 

  

 

PERÍODO DA NOITE 

12. Ontem você comeu ou bebeu alguma coisa depois do jantar (ou antes de dormir)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
13. A que horas e onde você lanchou? 

_____________________________________________________________ 

PERÍODO DA NOITE 

ALIMENTO/BEBIDA QUANTIDADE (EM MEDIDAS 

CASEIRAS) 

  

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

 

 



92 

 

ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO QUALIDADE DE VIDA – WOQOL-BREF 
Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 

The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 
outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza 
sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 
parece mais apropriada. 

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus 
valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você 
acha de sua vida, tomando como como referência as duas últimas semanas. Por 
exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 
que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o 
apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o 
número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo. 

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 
que necessita? 

1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por favor, leia cada 
questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta. 

  muito ruim Ruim 
nem ruim nem 

boa 
boa muito boa 

1 
Como você 

avaliaria sua 
qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem satisfeito 
nem 

insatisfeito 
satisfeito 

muito 
satisfeito 

2 
Quão satisfeito(a) 
você está com a 

sua saúde? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 
duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 Em que medida você acha que 
sua dor (física) impede você de 

1 2 3 4 5 
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fazer o que você precisa? 

4 
O quanto você precisa de algum 
tratamento médico para levar 

sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a 

sua vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente 

em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu ambiente 
físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz 
de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

médio muito completamente 

10 
Você tem energia suficiente para 

seu dia-a- dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você estão as 

informações que precisa no seu 
dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de 
lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  muito ruim ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom 
muito 
bom 

15 
Quão bem você é 

capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 
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muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) 

você está com o seu 
sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 

capacidade de 
desempenhar as 
atividades do seu 

dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito(a) 
você está com sua 
capacidade para o 

trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) 
você está consigo 

mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) 
você está com suas 
relações pessoais 

(amigos, parentes, 
conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) 
você está com sua 

vida sexual? 
1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 
você está com  

o apoio que você 
recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 
você está com  

as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) 
você está com o  
seu acesso aos 

serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 
Quão satisfeito(a) 

você está com 
o seu meio de 

1 2 3 4 5 
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transporte? 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 
freqüentemente 

sempre 

26 

Com que freqüência 
você tem 

sentimentos 
negativos tais como 

mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 

 
Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 
Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 
Você tem algum comentário sobre o questionário? 
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
 


