
RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As mudanças na 
meia-idade estão geralmente associadas a uma diminui-
ção da qualidade de vida (QV). O principal objetivo foi 
analisar a influência do índice de massa corporal (IMC) 
na QV de mulheres de meia-idade. 
MÉTODO: participaram do estudo 432 mulheres, com 
idade entre 45 e 59 anos (51,9 ± 4,5 anos); IMC entre 
16,4 e 44,6 kg/m2 (25 ± 4 kg/m2), escolaridade entre 1 
e 13 anos (11 ± 3 anos). A QV foi avaliada pelo WHO-
QOL–bref  (OMS), o IMC foi calculado de acordo com o 
peso e a altura reportados pelas participantes e a prática 
de atividade física (AF) através do International Physical 
Activity Questionaire (IPAQ). 
RESULTADOS: A análise descritiva revelou que os es-
cores obtidos no domínio físico (61% ± 11%), psicológi-
co (63% ± 12%), social (72% ± 21%) e ambiental (69% ± 
15%), são indicadores de boa QV e que 75% das mulhe-
res eram ativas. Após a divisão da amostra em 3 grupos 
de acordo com o IMC (menos de 18,5 kg/m2, entre 18,5 
e 24,9 kg/m2 e pelo menos 25 kg/m2), designadamente, o 
grupo A (17,7 ± 0,6 kg/m2), o grupo B (22,8 ± 1,4 kg/m2), 
e o grupo C (28,5 ± 3,4 kg/m2), a ANCOVA, ajustada para 
a AF total, idade e anos de escolaridade evidenciou dife-
renças, entre o grupo A e os grupos B e C nos domínios 
sociais (A = 57% ± 6% versus B = 73% ± 1%, p = 0,010; 
versus C = 72% ± 2%, p = 0,018) e ambiental (A = 60% ± 
4% versus B = 69% ± 1%, p = 0,035; versus C = 70% ± 1%, 
p = 0,038), e entre o grupo A e C no domínio psicológico 
(A = 57% ± 3% versus C = 64% ± 1%, p = 0,038). 
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CONCLUSÃO: As mulheres de meia-idade magras, devi-
do ao peso insuficiente para a altura, relataram uma QV 
mais baixa nos domínios social, ambiental e psicológico 
do que as que têm IMC normal ou acima do normal.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Changes in the 
middle age are usually associated to a decrease in qual-
ity of  life (QOL). The aim of  this study was to analyse 
the influence of  the body mass index (BMI) in QOL of 
middle age women. 
METHODS: 432 women aged 45 and 59 years old (51.9 
± 4.5 years of  age); BMI between 16.4 and 44.6 kg/m² 
(25 ± 4 kg/m2), schooling between 1 and 13 years (11 ± 
3 years). QOL was assessed through the WHOQOL-bref 
(WHO), the BMI was calculated according to the weight 
and height reported by the participants, and the physical 
activity practice through the International Physical Acti-
vity Questionnaire (IPAQ). 
RESULTS: The descriptive analysis revealed that the 
obtained scores in the physical (61% ± 11%), psychologi-
cal (63% ± 12%), social (72% ± 21%), and environmental 
(69% ± 15%) domain, are indicators of  good QOL and 
that 75% of  the women were sufficiently active. After the 
splitting of  the samples into 3 groups according the BMI 
(less than 18.5 kg/m2, between 18.5 and 24.9 kg/m2 and at 
least 25 kg/m2), namely, the group A (17.7 ± 0.6 kg/m2), 
the group B (22.8 ± 1.4 kg/m2), and the group C (28.5 ± 
3.4 kg/m2), the ANCOVA, adjusted to the total PA, age, 
schooling years, showed differences between the group 
A and the groups B and C in the social (A = 57% ± 6% 
versus B = 73% ± 1%, p = 0.010; versus C = 72% ± 2%, 
p = 0.018), and environmental (A = 60% ± 4% versus 
B = 69% ± 1%, p = 0.035; versus C = 70% ± 1%, p = 
0.038) domains, and between the groups A and C in the 
psychological domain (A = 57% ± 3% versus C = 64% ± 
1%, p = 0.038). 
CONCLUSION: The middle age thin women, due to an 
insufficient body weight to height, reported a lower QOL 
in the social, environmental, and psychological domains 
than the ones presenting normal or above the normal 
BMI.
Keywords: body mass index, quality of  life, women
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IntRODUÇÃO

Com o aumento progressivo da expectativa de vida femi-
nina, a partir da segunda metade do século XX em virtude 
do avanço tecnológico no campo da saúde, verificou-se um 
interesse crescente pelas questões ligadas ao envelhecimen-
to feminino1. Em 1999 as mulheres brasileiras com mais de 
40 anos correspondiam a quase 32% da população do país, 
com projeção de um aumento ao redor de 11% até 20102. 
Percebe-se também um aumento crescente de mulheres aci-
ma de 50 anos, idade aproximada de início da menopausa, 
onde essas mulheres experimentam incômodos sintomas 
que pode levar a uma diminuição do bem estar psicológico 
e qualidade de vida3.
Recentemente, vários relatos têm mostrado que a auto-es-
tima de mulheres na meia-idade é geralmente baixa e que 
influencia significativamente a sua qualidade de vida4,5. No 
estudo de Scheneider e col.6, as mulheres que se julgaram 
como atraentes relataram não só uma maior auto-estima 
como menor sintomatologia associada à menopausa. Ou-
tros estudos relataram uma associação positiva entre a au-
to-estima, a prática regular de atividade física e a qualidade 
de vida7,8.
A preocupação com o corpo e a autopercepção da figura 
física constitui elementos centrais para a autovalorização 
da maioria das mulheres9,10, uma vez que podem ser man-
tidas ou melhoradas através da atividade física11, esta pode 
revelar-se como um motivo para maior adesão e partici-
pação da sua prática regular e conseqüentemente para a 
manutenção ou melhoria da qualidade de vida relaciona-
da com a saúde. O sedentarismo propicia a diminuição da 
massa magra, metabolicamente mais ativa e a redução da 
taxa metabólica de repouso. Uma prática insuficiente de 
atividade física sem a correspondente redução proporcio-
nal na ingestão calórica propicia a acumulação de gordura 
corporal12,13. 
Para além da percepção da figura física, a qualidade de 
vida relacionada com a saúde em mulheres de meia-idade 
pode ser grandemente afetada pelos sintomas da menopau-
sa, e particularmente pelas ondas de calor. Alguns estudos 
relataram que mulheres com sobrepeso/obesidade possuem 
um risco maior de experimentar ondas de calor, compara-
tivamente a mulheres com peso normal ou abaixo do nor-
mal14,15. Outro estudo observou que mulheres com índice de 
massa corporal (IMC) normal relataram menos ondas de 
calor e melhor qualidade de vida relacionada com a saúde 
do que as mulheres com sobrepeso/obesidade16.
Neste contexto de alguma contradição e tendo em vista um 
melhor aconselhamento dos profissionais de saúde à mu-
lher de meia-idade, o objetivo deste estudo foi analisar a 
influência do IMC na qualidade de vida relacionada com a 
saúde de mulheres de meia-idade.

MÉtODO

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina, que segue as Nor-
mas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolven-

do Seres Humanos, realizou-se este estudo descritivo no 
período entre outubro de 2007 e janeiro de 2008. Foram 
incluídas no estudo 432 mulheres, com idade entre 45 e 59 
anos, com média de idade de 51,9 ± 4,5 anos, que foram 
contatadas através de instituições empregadoras ou pres-
tadoras de serviços ao nível da educação, saúde, desporto, 
religião e seguros. Todas as participantes foram informadas 
sobre os objetivos e procedimentos do estudo e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) con-
forme a Resolução CNS 196/96. Foram excluídas aquelas 
que apresentaram recusa explícita ou incapacidade em par-
ticipar do estudo. 
As participantes do estudo foram divididas em 3 grupos de 
acordo com o IMC, nomeadamente o grupo A que incluiu 
as mulheres com peso abaixo do normal (< 18,5 kg/m2, n 
= 12), o grupo B que incluiu mulheres com peso normal 
(18,5-24,9 kg/m2, n = 229) e o grupo C que incluiu mulheres 
com pelo menos excesso de peso (≥ 25 kg/m2, n = 171).
A idade, escolaridade, peso, altura, IMC, qualidade de vida 
e atividade física foram avaliadas através de questionário. 
A qualidade de vida foi avaliada pelo World Health Organi-
zation Quality of Life – WHOQOL17-19, que é dividida em 4 
domínios (físico; psicológico, social e ambiental) composto 
por 26 questões em escala de respostas do tipo Likert, ex-
pressas através de uma escala de intensidade (nada – ex-
tremamente), ou de capacidade (nada – completamente), 
ou de freqüência (nunca – sempre), ou de avaliação (muito 
insatisfeito – muito satisfeito; muito ruim – muito bom), os 
escores em cada domínio variam de 0 a 100, em que o zero 
representa a pior e 100 a melhor qualidade de vida.
A atividade física foi avaliada através da versão curta do 
International Physical Activity Questionaire (IPAQ), versão 
curta20-23, composto por seis itens para avaliar a freqüên-
cia com que a participante realizou pelo menos 10 minutos 
contínuos de caminhada, atividade física moderada e vigo-
rosa assim como a sua duração, na última semana. 
Para a análise dos dados utilizou-se o programa estatístico 
SPSS – versão 16.0. Realizou-se uma descrição da idade, 
peso, altura, IMC, qualidade de vida e atividade física atra-
vés da média e desvio-padrão e também uma comparação 
entre os grupos através da ANOVA e teste Post-hoc Sche-
ffé. Para a comparação da qualidade de vida em função do 
IMC foram constituídos 3 grupos, nomeadamente o grupo 
A (17,7 ± 0,6 kg/m2) – peso insuficiente; o grupo B (22,8 
± 1,4 kg/m2) – peso normal; e o grupo C (28,5 ± 3,4 kg/
m2) – excesso de peso/obesidade. A comparação entre os 
grupos foi efetuada através de ANCOVA ajustada para a 
idade, anos de escolaridade e atividade física total. O nível 
de significância foi estabelecido para um valor de p ≤ 0,05.

RESUltADOS

Na tabela 1 estão apresentadas as principais características 
da amostra que foi dividida em 3 grupos de acordo com o 
IMC, nomeadamente o grupo A, com peso abaixo do nor-
mal, o grupo B com peso normal e o grupo C com pelo 
menos excesso de peso. A média de idade para os 3 grupos 
foi de 51,9 anos, ou seja, correspondente à média etária de 
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mulheres na menopausa, registrada em países industriali-
zados24-26, mas superior à observada em outros países como 
na África do Sul27, no Gana28 na Tailândia29, ou nos Emira-
dos Árabes Unidos30. Estudo de base populacional recente 
realizado no Brasil com 456 mulheres revelou a média etá-
ria da ocorrência da menopausa natural de 51,2 anos31.
As participantes desta investigação estudaram em média 
cerca de 10 anos e 75% foram consideradas ativas, ou seja, 
realizavam caminhadas ou atividade física de intensidade 
moderada e vigorosa pelo menos três vezes por semana, 
acima de 30 minutos por dia.
Para além do IMC, variável a partir da qual foram cons-
tituídos os grupos, e conseqüentemente do peso corporal, 
foram observadas diferenças entre os grupos com relação a 
idade e ao nível de escolaridade. As mulheres do grupo A 
eram mais novas do que as do grupo C e por sua vez as do 
grupo C revelaram menor número de anos de escolaridade 
que as do grupo A e B.
A tabela 2 apresenta os principais resultados referentes aos 
diversos domínios da qualidade de vida, designadamente 
o domínio físico (dor, desconforto, energia, fadiga, sono, 
mobilidade, atividades da vida cotidiana, dependência 
de medicação ou de tratamento e à capacidade de traba-
lho); psicológico (sentimentos positivos, pensar, aprender, 
memória, concentração, auto-estima, imagem corporal, 
aparência, sentimentos negativos e espiritualidade); social 
(relações pessoais, suporte social e atividade sexual) e am-
biental (segurança física, proteção, ambiente no lar, recur-
sos financeiros, cuidados de saúde e sociais, informações, 
participação em oportunidade de recreação e lazer, am-
biente físico e transporte). 
Foram observadas diferenças entre os grupos no domínio 
psicológico, em que o grupo A apresentou menor qualidade 
de vida que o grupo C e nos domínios social e ambiental em 
que o grupo A apresentou menor qualidade de vida não só 
relativamente ao grupo C como também ao grupo B.

DISCUSSÃO

O objetivo maior deste estudo foi analisar a influência do 
IMC na qualidade de vida de mulheres de meia-idade. 
Trata-se de um período de vida da mulher geralmente as-
sociado a manifestações de sintomas relacionados com a 
menopausa e que poderão influenciar negativamente a sua 
qualidade de vida32. Diversos estudos têm revelado que a 
qualidade de vida das mulheres é normalmente mais com-
prometida nos domínios físico e psicológico1,33. Embora 
não apresentados na presente investigação, não foram ob-
servadas correlações entre sintomas da menopausa e qua-
lidade de vida, à exceção da diminuição do interesse sexual 
com a diminuição da qualidade de vida no domínio físico 
(r = 0,108, p = 0,026) e de alteração da pele com o domínio 
ambiental (r = -0,117, p = 0,016).
Outros autores analisaram a relação entre o IMC e a sinto-
matologia da menopausa16,34-36, descrevendo uma associa-
ção positiva entre alto IMC e maior prevalência e intensi-
dade das ondas de calor16. Este aumento das ondas de calor, 
particularmente em mulheres obesas, poderá estar relacio-
nado com maior probabilidade de insuficiência ovariana 
(hipogonadismo hipergonadotrófico) e, portanto de menor 
produção de estrogênios pelos ovários37. Observações con-
trárias foram, no entanto, descritas por Campagnoli e col.38 
e Erlik, Meldrum e Judd39, relataram que mulheres com 
menor IMC apresentavam maior prevalência de ondas de 
calor, provavelmente devido também a um menor nível de 
estrogênios circulantes comparativamente a mulheres com 
peso normal40. Outros estudos não encontraram, todavia, 
qualquer relação entre IMC e sintomas da menopausa41-43. 
No presente estudo também não foi observada qualquer 
associação entre IMC e sintomatologia da menopausa (va-
lor de F = 0,707, p = 0,548).
De acordo com Juarbe e col.44 o IMC poderá influenciar 
a qualidade de vida relacionada com a saúde da mulher, 

Tabela 1 – Principais Características da População Estudada
Variáveis Grupo A *

< 18,5 kg/m2

Grupo B *
18,5-24,9 kg/m2

Grupo C *
≥ 25 kg/m2

Valor de p Post-hoc

Idade (anos) 49,3 ± 3,4 51,4 ± 4,4 52,7 ± 4,5 0,002 A < C
Peso (kg) 47,2 ± 4,3 59,1 ± 5,4 73,7 ± 10,4 < 0,001 A < B, C
Estatura (m) 1,63 ± 0,07 1,61 ± 0,05 1,60 ± 0,06 0,347 -
IMC (kg/m2) 17,7 ± 0,6 22,7 ± 1,3 28,5 ± 3,3 < 0,001 A < B, C
Escolaridade (n) 11,2 ± 2,4 11,3 ± 2,4 10,4 ± 3,1 0,005 C < A, B
AF Total (min/d) 211 ± 192 272 ± 275 227 ± 236 0,188 -

* Valores expressos em Média ± DP
AF = atividade física
ANOVA - teste post-hoc Scheffé (p < 0,05)

Tabela 2 – Comparação da Qualidade de Vida de Acordo com o Índice de Massa Corporal.
Domínios Grupo A * Grupo B * Grupo C * Valor de p Post-hoc
Físico (%) 60,1 ± 3,3 60,3 ± 1,1 62,1 ± 1,3 0,389 -
Psicológico (%) 57,2 ± 3,1 62,1 ± 1,1 64,2 ± 1,2 0,038 A < C
Social (%) 57,1 ± 3,2 73,1 ± 1,2 71,3 ± 2,2 0,029 A < B, C
Ambiental (%) 60,2 ± 4,1 69,2 ± 1,4 70,1 ± 1,2 0,048 A < B, C

Ancova - (p < 0,05)
* Valores expressos em Média ± DP
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particularmente nos domínios físico e psicológico. Geral-
mente o aumento de peso encontra-se associado a uma di-
minuição da qualidade de vida14-16. Um estudo longitudinal 
recente documentou que o aumento no peso superior a 5 
kg estava associado a aumento de sintomas somáticos na 
menopausa e diminuição na qualidade de vida45.

COnClUSÃO

No presente estudo mulheres de meia-idade, classificadas 
como magras devido ao peso insuficiente para a altura, re-
velaram uma qualidade de vida mais baixa nos domínios 
social, ambiental e psicológico do que as que têm IMC nor-
mal ou acima do normal. Face ao exposto pela literatura, 
mas, sobretudo de acordo com estes resultados concluiu-
se que não só as mulheres com excesso de peso, mas tam-
bém aquelas com peso insuficiente exigem maior atenção, 
particularmente nos domínios psicológico (sentimentos 
positivos, pensar, aprender, memória, concentração, auto-
estima, imagem corporal, aparência, sentimentos negativos 
e espiritualidade) e social (relações pessoais, apoio social e 
atividade sexual).
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