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Introdução

Figura 1 – Variação do consumo de alimentos pelo idoso
durante a pandemia, 2020.

Com o início da pandemia, desde março de 2020, no Peru
houve múltiplas restrições à mobilização da população,
principalmente dos idosos, por serem considerados uma
população de risco. Esse isolamento fez com que os idosos
mudassem seus hábitos e rotinas, fazendo-os ficar mais
tempo em casa, o que pode levar ao ganho de peso devido
às mudanças na própria dieta e a diminuição da atividade
física durante pandemia.

Objetivo
Determinar a autopercepção da imagem corporal do idoso e
sua associação com fatores demográficos, de saúde e de
alimentação em tempo de pandemia

Métodos
- Estudo quantitativo, descritivo, transversal e exploratório
- Realizado por meio de entrevista virtual disponível de 02
até 28 de junho de 2020 no território do Peru.
- O estudo é parte do projeto intitulado "Mudanças na
imagem corporal, meio ambiente e consumo de alimentos
em adultos peruanos durante a pandemia de COVID-19".
- Foram coletadas informações tais como: idade, sexo,
escolaridade, composição familiar, renda mensal, doenças
autorreferidas, mudanças na dieta alimentar durante a
pandemia e utilizadas imagens corporais de diferentes
formas e tamanhos para o sexo feminino e masculino com a
finalidade de identificar o peso corporal percebido.
- Para analise dos dados foi utilizada a estatística descritiva
e analítica com significância de p <0,05.
- O estudo foi aprovado pelo comitê de ética.

No percurso da pandemia, houve um aumento do
consumo de tubérculos, farinhas, cereais, carnes e grãos.
A análise de regressão identificou uma relação entre a
idade e ter doença pulmonar com a alteração na
autopercepção da imagem corporal
Tabela 1 – Modelo de regressão logística em relação à
autopercepção da imagem corporal e os fatores associados

Resultados
- Das 975 respostas no período do estudo, 102 (10,5%)
eram de idosos.
- Predomínio do sexo feminino (69,6%), idade média de
67,11 (DP=5,94) anos, com graduação (74,5%),
composição familiar de 3,86 (DP = 1,88) pessoas e
diminuição da renda econômica durante a pandemia
(70,6%).
- Em relação às doenças, houve predomínio de hipertensão
(26,5%), diabetes mellitus (13,7%) e doenças pulmonares
(9,8%).
- Ao identificar a autopercepção da imagem corporal, 88,2%
referiram ser inadequado que inclui as categorias baixo de
peso, sobrepeso e obesidade.

Conclusão
Com o isolamento social devido à pandemia, a
autopercepção da imagem corporal pode estar
comprometida pela ausência de atividade física e
alteração do estado nutricional do próprio idoso, além
das doenças que sofre.
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