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RESUMO 
 

Um dos problemas mais relevantes na população idosa é a deficiência nutricional. 

Várias alterações fisiológicas e o uso de múltiplos medicamentos interferem no 

apetite, no consumo de alimentos e na absorção dos nutrientes, podendo levar ao 

risco e à desnutrição nos idosos, especialmente entre os institucionalizados. O 

presente estudo objetivou avaliar a prevalência de desnutrição e do risco para 

desnutrição e seus fatores associados em idosos institucionalizados. O mesmo se 

caracterizou por ser do tipo individuado, observacional e transversal. A obtenção da 

amostra se deu através do cadastro de indivíduos das instituições de longa 

permanência de idosos da cidade do Natal-RN. Os idosos foram avaliados pelo uso 

da Mini Avaliação Nutricional (MAN) e da Dobra Cutânea Triciptal (DCT) e cada 

idoso ou cuidador respondeu a um questionário acerca de informações como tipo e 

restrição alimentar, acessibilidade ao alimento, uso de bebida alcoólica e tabaco, 

prática de atividade física e inapetência. Variáveis como idade, gênero, 

escolaridade, estado civil, tempo que o idoso vive na instituição, o motivo da 

institucionalização e as comorbidades foram aferidas a partir dos prontuários de 

cada idoso. A frequência de consumo alimentar de vários grupos de alimentos foi 

aferida a partir do questionário de frequência de consumo alimentar do estudo 

Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE). Os dados foram apresentados na 

forma de médias e desvios padrão, frequências absoluta e relativa. Para análise da 

frequência de consumo, realizou-se uma análise fatorial com extração dos fatores a 

partir da análise de componentes principais com rotação varimax. A análise 

bivariada foi realizada através do teste do qui-quadrado e verificada a magnitude do 

efeito através da razão de prevalência (IC 95%). A regressão robusta de Poisson 

avaliou o efeito líquido das variáveis independentes sobre os dois desfechos, 

considerando um nível de significância de 5%. Foram estudadas doze Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), totalizando 381 idosos elegíveis para o 

estudo. A prevalência do risco de desnutrição foi de 46,1% (45,9 - 46,2) e a de 

desnutrição foi de 31,4% (31,2 - 31,5). O risco de desnutrição esteve associado 

significativamente à presença de incontinência urinária (RP = 1,444; 1,113-1,874) e 

a desnutrição esteve associada à falta de apetite (RP = 1,757; 1,246-2,476), ao fato 

dos idosos não terem acesso a alimentos fora da instituição (RP= 0,565; 0,337-

0,946), ao baixo consumo de água (RP = 1,646; 1,101-2,459) e à demência (RP= 



 

 

1,537; 1,072-2,204). A alta prevalência de desnutrição e do risco de desnutrição no 

estudo sugere que devemos nos atentar a informações relacionadas aos hábitos 

alimentares e à presença de comorbidades, pois estes podem influenciar no estado 

nutricional desta população. 

 

Palavras-chaves: Idosos. Desnutrição. Instituição de Longa Permanência para 

Idoso -ILPI. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

One of the most important problems in the elderly is a nutritional deficiency. Several 

physiological changes and the use of multiple drugs interfere with appetite, food 

intake and absorption of nutrients, which can lead to the risk and malnutrition in the 

elderly, especially among institutionalized. The present study aimed to evaluate the 

prevalence of malnutrition and risk for malnutrition and its associated factors in 

institutionalized elderly. The same can be characterized by the type individual, 

observational and cross-sectional. Obtaining the sample was through the records of 

individuals of long-stay institutions for the elderly in the city of Natal, RN. The elderly 

were evaluated through the Mini Nutritional Assessment (MNA) and triceps skinfold 

(TSF) and each senior or caregiver answered a questionnaire about information like 

type and dietary restrictions, accessibility to food, use of alcohol and tobacco, 

practice physical activity and appetite. Variables such as age, gender, education, 

marital status, time that the elderly living in the institution, the reason for the 

institutionalization and comorbidities were taken from the records of each senior. The 

frequency of food consumption of various food groups was assessed from the 

questionnaire frequency of feeding study Health, Wellbeing and Aging (HWA). Data 

were presented as means and standard deviations, absolute and relative 

frequencies. To analyze the frequency of consumption, there was a factor analysis 

with extraction of factors from the principal components analysis with varimax 

rotation. A bivariate analysis was performed using the chi-square and the magnitude 

of the effect observed by prevalence ratio (95% CI). The Poisson regression 

assessed the net effect of independent variables on the two outcomes, considering a 

significance level of 5%. We studied twelve Homes for the Aged  totaling 381 seniors 

eligible for the study. The prevalence of risk of malnutrition was 46.1% (45.9 to 46.2) 

and malnutrition was 31.4% (31.2 to 31.5). The risk of malnutrition was significantly 

associated with the presence of urinary incontinence (RP = 1.444, 1.113 to 1.874) 

was associated with malnutrition and lack of appetite (RP = 1.757, 1.246 to 2.476), 

the fact that the individuals do not have access to food outside the institution (RP = 

0.565, 0.337 to 0.946), low water consumption (RP = 1.646, 1.101 to 2.459) and 

dementia (PR = 1.537, 1.072 to 2.204). The high prevalence of malnutrition and risk 

of malnutrition in the study suggests that we should pay attention to information 



 

 

related to eating habits and the presence of comorbidities, as these can influence the 

nutritional status of this population. 

 

Keywords: Elderly. Malnutrition. Homes for the Aged. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento populacional está acontecendo em todas as regiões do 

mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), nessa etapa da 

vida, o indivíduo idoso é considerado aquele com idade igual ou superior aos 65 

anos que habitam em países desenvolvidos e com 60 anos ou mais para países que 

estão em desenvolvimento. Esse envelhecimento acontece em decorrência da 

queda da fecundidade, da mortalidade e do aumento da esperança de vida. Nos 

países desenvolvidos, onde as condições socioeconômicas são favoráveis, está 

concentrado o maior contingente de idosos (LIMA, 2011). 

No Brasil, o crescimento da população idosa acontece de forma acelerada. 

Dados do IBGE, referentes ao Censo-2010, revelam que a população de indivíduos 

com 60 anos ou mais passará de 9,5% em 2008 para 30% em 2050 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  

No tocante à saúde, o envelhecimento populacional se traduz em maior carga 

de doenças na população, mais incapacidades e aumento do uso dos serviços de 

saúde. No entanto, a promulgação de uma nova Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa objetiva, no âmbito do SUS, garantir atenção integral à saúde da 

população idosa, enfatizando o envelhecimento saudável e ativo (SANTOS; 

BARROS, 2008).  

Nesse contexto de associação do processo de envelhecimento aos cuidados 

em saúde, destaca-se como modalidade de assistência social ao idoso, a instituição 

asilar, para a qual se tem observado um aumento da demanda atrelado ao 

crescimento dessa população. Situações como a ausência temporária de cuidador 

domiciliar, estágios terminais de doença, alto grau de dependência ou mesmo a 

necessidade de cuidados de reabilitação levam a internação do idoso numa 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) (FREIRE JÚNIOR; TAVARES, 

2006). 

Instituições de longa permanência para idosos são muitas vezes conhecidas 

por nomes diferentes, tais como casa de reabilitação, casa de repouso e clínica 

geriátrica. A maioria delas é criada para trabalhar em conjunto com os hospitais 

gerais quando um de seus moradores precisa ser hospitalizado (SALIBA; 

SOLOMON; RUBENSTEIN, 2004). 
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A população de idosos no Brasil apresenta uma alta prevalência de fatores de 

risco que podem levar a institucionalização desses idosos. A presença ou o 

surgimento de doenças crônico-degenerativas, as transformações sistêmicas, 

fisiológicas e anatômicas que favorecem a diminuição da ingestão alimentar e teor 

energético dos alimentos, predispondo uma maior deficiência nutricional, 

apresentando assim, um maior risco para a desnutrição (LIMA-COSTA, 2003). 

A desnutrição nos idosos tem sido descrita como um estado nutricional 

inadequado, o qual pode ter uma variedade de efeitos deletérios (THORSDOTTIR et 

al., 2005). A capacidade de diagnosticar a desnutrição tem aumentado nos últimos 

anos, principalmente devido à utilização da Mini Avaliação Nutricional (MAN) 

(SALVA et al., 2009b; SALVA et al., 2009a). A despeito disso, pessoas portadoras 

de desnutrição não são facilmente diagnosticadas como tal pelos profissionais de 

saúde.  

Alguns estudos utilizaram o MAN com o objetivo de determinar a prevalência 

de desnutrição e risco de desnutrição em idosos sob várias condições, destacando-

se em idosos que vivem na comunidade, hospitalizados e institucionalizados 

(GUIGOZ, 2006). 

A frequência de desnutrição ou estado de ―risco de desnutrição‖ tende a 

aumentar quando consideramos idosos hospitalizados por uma intercorrência aguda 

ou aqueles internados por períodos longos ou que vivem em instituições para idosos 

(FELDBLUM et al., 2009). A desnutrição, comum em pacientes hospitalizados, 

influencia na resposta do paciente ao tratamento, acarretando riscos e complicações 

ao paciente, altos custos com cuidados em saúde, prognóstico, aumento no tempo 

de internação e mortalidade. A desnutrição em pacientes hospitalizados é 

reconhecida como um problema atual dos profissionais de saúde de todo o mundo. 

Por mais de 70 anos, tem sido reconhecido que a desnutrição aumenta a taxa de 

mortalidade pacientes hospitalizados variando de 20-50% (REYES; ZUNIGA; CRUZ, 

2007). 

A intervenção no estado de risco de desnutrição e da desnutrição pode 

reduzir, sobremaneira, as complicações para essa população. Sendo assim, é de 

extrema importância identificar a desnutrição e o estado de risco de desnutrição e 

desnutrição em idosos institucionalizados e seus fatores associados, a fim de que 

intervenções sobre tais fatores possam ser implementadas, reduzindo, 
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consequentemente, o grau de morbidade e a mortalidade desses idosos já 

fragilizados.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL EM NÚMEROS 

 

O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública 

contemporânea. Este fenômeno ocorreu inicialmente em países desenvolvidos, mas, 

mais recentemente é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da 

população tem ocorrido de forma mais acentuada. 

A representatividade dos grupos etários no total da população em 2010 foi 

menor que a observada em 2000 para todas as faixas com idade até 25 anos, se 

contrapondo aos demais grupos que aumentaram suas participações na última 

década. Concomitantemente, o alargamento do topo da pirâmide etária pode ser 

observado pelo crescimento da participação relativa da população com 65 anos ou 

mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 

2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

Por conta da elevação mundial da expectativa de vida, muitos países 

convivem hoje com idosos de diversas gerações, que possuem necessidades 

variadas, passando a exigir, com isso, políticas assistenciais diversificadas.  

Dados mostram que o número de pessoas com 60 anos ou mais em todo o 

mundo duplicará, passando de 11%, em 2006, para 22%, em 2050. Isso mostra que 

o envelhecimento está crescendo rapidamente, de modo que haverá mais idosos do 

que crianças na população (OMS, 2008). Nesse intenso ritmo de crescimento, em 

2020 o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, com 

aproximadamente 32 milhões de indivíduos acima de 60 anos (QUEIROZ; REIZ; 

FERREIRA, 2009). 

A síntese de indicadores sociais (SIS) revela que, quanto aos indicadores 

demográficos, em 2011, a população idosa de 60 anos ou mais de idade cresceu a 

uma taxa anual de 3,7%, enquanto a população total cresceu a 1,2% ao ano. Em 

dez anos, o número de idosos com 60 anos ou mais passou de 15,5 milhões (2001) 

para 23,5 milhões de pessoas (2011). A participação relativa deste grupo na 

estrutura etária populacional aumentou de 9,0% para 12,1%, no período, enquanto a 

de idosos com 80 anos ou mais chegava a 1,7% da população, em 2011. A maior 

parte da população idosa é composta por mulheres (55,7%). Vale salientar que a 

expectativa de vida pode variar entre os gêneros dos indivíduos, pois, de acordo 
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com o IBGE, a mulher brasileira possui uma expectativa de vida de 

aproximadamente oito anos a mais que o homem (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012).  

Paralelo à diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade está o 

crescimento da expectativa de vida no país. Em 2002, registrou-se que a esperança 

média de vida ao nascer era de 71 anos de idade, com um aumento de 4,7 anos em 

relação ao ano de 1992. Portanto, enquanto o número de nascimentos diminuía, a 

população passou a viver mais, principalmente nas cidades. Por outro lado, também 

contribuiu para o envelhecimento da população as melhorias na rede de 

saneamento básico e os avanços na área de saúde, como a difusão de programas 

de vacinação, o desenvolvimento de novos medicamentos e a ampliação do sistema 

de assistência médica (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 

O envelhecimento populacional consiste em um fenômeno de amplitude 

mundial na atualidade, estando comumente associado às regiões mais 

desenvolvidas (DEL DUCA; SILVA; HALLAL, 2009). O incremento no número de 

idosos, por sua vez, tem provocado um forte impacto nas demandas sociais, como 

as de educação, emprego, saúde e previdência social. Traduzindo-se em maior 

carga de doenças na população, mais incapacidades e aumento do uso dos serviços 

de saúde, ainda que alguns estudos mostrem que tais condições relatadas não são 

consequências inevitáveis do envelhecimento (SANTOS; BARROS, 2008). 

Em meados da década de 1960 iniciou-se a queda na taxa de fecundidade 

devido ao uso dos métodos anticonceptivos orais no Brasil. Diante disso, observou-

se no decênio 1960-1970 uma diminuição das taxas de crescimento populacional. 

Os avanços da medicina e melhores condições de vida da população tiveram reflexo 

sobre o aumento da média de vida do brasileiro de 45,5 anos de idade, em 1940, 

para 72,7 anos, em 2008, ou seja, mais 27,2 anos de vida. Por meio dessa projeção 

o país continuará obtendo mais anos de vida de sua população, alcançando em 

2050 o patamar de 81,29 anos. No Brasil, em 2008, os idosos representavam 9,5% 

da população, de forma que, caso as projeções se confirmem no ano de 2050, eles 

representarão aproximadamente 30% da população brasileira (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).  

O crescimento do número de idosos, em nosso país, resulta das 

transformações ocorridas no século XX, decorrentes das transições epidemiológica 
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e demográfica, as quais estão relacionadas ao incremento da urbanização, ao 

decréscimo da fecundidade e da mortalidade (principalmente infantil) e às alterações 

no padrão de saúde-doença, que se refletiram no aumento da expectativa de vida 

(RIBEIRA; ALVES; MEIRA, 2009). 

No entanto, ao contrário do que aconteceu nos países desenvolvidos, o 

crescimento da população idosa brasileira aconteceu de forma acelerada, e trouxe 

problemas tanto para esse grupo etário, quanto para a sociedade em geral. Segundo  

o IBGE, de acordo com os dados do Censo-2010, a população de indivíduos com 60 

anos ou mais correspondia a aproximadamente 12% da população total.   

Faz-se necessário, dessa maneira, a implantação de novos métodos de 

planejamento e gestão, já que a prestação dos cuidados pede estruturas criativas e 

inovadoras, como propostas de ações diferenciadas, de modo que o sistema ganhe 

eficiência e o idoso possa usufruir integralmente os anos proporcionados pelo 

avanço da ciência. No Brasil, considera-se que tais esforços ainda são pontuais e 

desarticulados. Recentemente, no entanto, o Ministério da Saúde incluiu a saúde do 

idoso como item prioritário na agenda de saúde do país.  

Tendo em vista o processo de envelhecimento em relação aos cuidados em 

saúde no Brasil, destaca-se como modalidade de assistência social ao idoso, a 

instituição asilar, para a qual se tem observado um aumento da demanda, atrelado 

ao crescimento dessa população (FREIRE JÚNIOR; TAVARES, 2006). Segundo o 

Decreto no 1.948, de 03/07/1996, tal modalidade é entendida como sendo o 

―atendimento em regime de internato, ao idoso sem vínculo familiar, ou sem 

condições de prover sua própria subsistência, de modo a satisfazer as suas 

necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social‖. 

Destacam-se alguns fatores que predispõem à institucionalização de idosos, 

como o fato de morar sozinho, o suporte social precário, aposentadoria com baixo 

rendimento, viuvez e o aumento dos gastos com a saúde. Por sua vez, a decisão de 

internar o idoso numa ILPI geralmente representa uma alternativa em situações 

como a ausência temporária de cuidador domiciliar, estágios terminais de doença, 

alto grau de dependência ou mesmo a necessidade de cuidados de reabilitação 

(FREIRE JÚNIOR; TAVARES, 2006). 

 

2.2 O COMPLEXO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS IDOSOS 
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Uma das alternativas para os idosos que perderam seus vínculos familiares 

ou são procedentes de famílias de baixa renda é a busca pelas ILPI. A demanda 

cada vez maior por modalidades de atendimento como o prestado nas ILPI levou a 

uma reflexão sobre o modelo de atenção já existente, mas que incorpora um novo 

cenário de assistência para essa população. Assim, observa-se ser cada vez mais 

evidente o aumento desse tipo de instituição no Brasil, sendo reconhecidas e 

estabelecidas políticas públicas de proteção ao idoso que regulamentam o seu 

funcionamento (BRASIL, 2003). 

Nesse contexto específico, pode representar uma exclusão social, na medida 

em que o idoso se vê afastado de relações sociais que fazem parte de sua história 

de vida. Por outro lado, o processo de redefinição pela qual a institucionalização 

vem passando parte da premissa que nestas instituições podem haver relações 

interpessoais saudáveis, ressignificação de trajetórias, buscando uma vivência com 

dignidade na velhice (RAMOS, 2008). 

Quanto mais dependente, física ou financeiramente for o idoso, maior a 

chance de vir a ser institucionalizado. A instituição asilar nada mais é do que uma 

antiga modalidade de atendimento para pessoas com limitações, sem moradia ou 

sem familiares, instituída há bastante tempo pela política de previdência social no 

Brasil, hoje denominada ILPI, definidas como ―instituições governamentais ou não 

governamentais, de caráter residencial, destinada a domicilio coletivo de pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de 

liberdade e dignidade e cidadania‖ (BRASIL, 2003). As ILPI são consideradas 

unidades de saúde de baixa complexidade, que desempenham a função de 

atendimento ao idoso desprovido de condições de gerenciar sua própria vida. O 

funcionamento das ILPI foi normatizado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) pela Resolução – RDC 283/2005 (BRASIL, 2005). 

A internação do idoso em uma ILPI é uma alternativa em situações como a 

necessidade de reabilitação intensiva no período entre a alta hospitalar e o retorno 

ao domicílio, ausência temporária do cuidador domiciliar, estágios terminais de 

doenças, dentre outras situações. Tal subjetividade transforma a decisão de internar 

numa função da disponibilidade da assistência domiciliar provida pelo tripé família-

Estado-sociedade. A internação definitiva de idosos com baixos níveis de 

dependência é o paradigma de um modelo anacrônico de assistência já abandonado 
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em diversos países, e em muito similar ao tratamento psiquiátrico baseado no 

modelo manicomial (CHAIMOWICZ; GRECO, 1999). 

A comparação entre a qualidade de vida de idosos submetidos ou não à 

institucionalização sinaliza para a necessidade de uma reflexão de uma 

reorganização da atenção a este segmento populacional. Ações direcionadas às 

novas demandas previdenciárias e de saúde decorrentes deste processo 

representariam uma forma de garantir ao idoso a manutenção de suas relações 

familiares e comunitárias, já que as ILPI ainda se configuram em um desafio quando 

pensadas no contexto da promoção da saúde (BRASIL, 1994). 

Pensadas como cenários de cuidados, as ILPI ainda constituem um desafio, 

principalmente se contrastadas com a proposta da promoção da saúde, que se 

funda no empoderamento, expresso, entre outros aspectos, pelo direito à 

individualidade, muitas vezes interditado neste contexto (LIMA-COSTA, 2003). 

Para cuidar de idosos, espera-se que haja alguém capaz de desenvolver 

ações de ajuda naquilo que estes não podem mais fazer por si. Essa pessoa 

assume a responsabilidade de dar apoio e ajuda para satisfazer às suas 

necessidades, visando à melhoria da condição de vida. 

Idosos residentes na comunidade nas principais capitais brasileiras 

apresentam alta prevalência de fatores de risco para institucionalização: doenças 

crônico-degenerativas e suas sequelas, hospitalização recente e dependência para 

realizar atividades da vida diária. Dessa forma, a necessidade da institucionalização 

é frequentemente precipitada pela deterioração na capacidade de autocuidado ou 

pela perda de acompanhantes que dão apoio emocional e físico. Poucos idosos 

veem a internação em uma instituição como um arranjo de ambiente ideal. A perda 

da independência e da privacidade e a incapacidade de manter um estilo de vida 

tornam o ajuste mais difícil (LIMA-COSTA, 2003).  

 

 

 

 

2.3 A SAÚDE DOS QUE ENVELHECEM 

 

No Brasil, a outorga aos idosos de direito à liberdade, à dignidade, à 

integridade, à educação, à saúde, a um meio ambiente de qualidade, entre outros 
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direitos fundamentais (individuais, sociais, difusos e coletivos), ganha instrumentos 

legais para a sua efetivação com a promulgação, em 2003, do Estatuto do Idoso. 

Especificamente no campo da Saúde, a concepção do envelhecimento, como um 

percurso natural muda para o processo complexo onde o resultado depende muito 

mais das condições ambientais do que de determinações genéticas.  

Ramos (2008) aponta a importância de um envelhecimento saudável 

relacionando a avaliação da capacidade funcional (capacidade de manter-se 

independente e autônomo) com os fatores sócio-demográficos, percepção subjetiva, 

saúde física e mental, capacidade funcional, suporte social e familiar e a utilização 

de serviços, como novo paradigma da saúde pública frente ao envelhecimento. 

Abordando a importância da autonomia, mesmo na presença de doenças crônico-

degenrativas, estas, vinculadas as mudanças fisiológicas que ocorrem no 

envelhecimento, levando à diminuição da capacidade funcional a médio e longo 

prazo, as quais tornam os idosos mais suscetíveis à fragilidade e à dependência de 

cuidados (MESQUITA et al., 2009). 

Essas limitações podem ser superadas ou minimizadas se, ao longo do 

processo de viver, as pessoas adquirirem hábitos de vida saudáveis e contarem com 

oportunidades de integração social, segurança e bem-estar. Vale lembrar que essas 

condições não dependem exclusivamente de escolha pessoal, mas também das 

oportunidades oferecidas pelo contexto social e político (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2005).  

 

 

2.4 DESNUTRIÇÃO E SEUS FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS 

 

As alterações fisiológicas que ocorrem no idoso influenciam direta ou 

indiretamente o estado nutricional, seja em relação ao aproveitamento biológico 

(alterações metabólicas, absortivas, dentre outros) ou em relação à aquisição, 

preparo ou ingestão dos alimentos (TORAL; GUBERT; SCHMITZ, 2006). 

Com o envelhecimento, um conjunto de alterações fisiológicas, metabólicas, 

psicossociais e físicas modificam seu estado nutricional. Essas modificações, 

principalmente quando associadas às doenças crônico-degenerativas, exacerbam a 

desnutrição e determinam o ciclo vicioso alterações fisiológicas versus  desnutrição 

versus aquisição de doenças e diminuição da qualidade de vida, conforme 
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demonstrado no esquema abaixo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2007). 

 

Figura 1 - Ciclo de alterações fisiológicas associadas à desnutrição. 

 

Fonte: Ferreira TRAS, 2007 

 

Além das doenças crônico-degenerativas, um agravante para o estado de 

saúde da população idosa desde décadas anteriores é a desnutrição.  A desnutrição 

gera, como consequência, várias complicações como tendência à infecção, 

deficiência de cicatrização de feridas, falência respiratória (MCWHIRTER; 

PENNINGTON, 1994), insuficiência cardíaca, diminuição da síntese de proteínas em 

nível hepático com produção de metabólitos anormais, diminuição da filtração 

glomerular e da produção de suco gástrico (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2000). 

Pelo caráter de fragilidade dos idosos residentes em Instituições de Longa 

Permanência (ILPI), estes tendem a ser grandes ―consumidores‖ dos serviços 

públicos de saúde (SHAWGHNESSY; KRAMER, 1990; SALIBA et al., 2004). Em 

geral, os idosos institucionalizados apresentam sérios problemas de saúde que 

podem conduzir a um quadro de desnutrição proteico-calórica. De modo inverso, 

alguns autores acreditam que os idosos já são conduzidos a instituições de longa 

permanência pelo fato de apresentarem condições como quadros de desnutrição 

Desnutrição 

Alterações 
fisológicas da 

envelhecimento 

Redução da qualidade 
de vida 

Doenças 
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oriundos de doenças crônico-degenerativas, abandono e pobreza (BOURDEL-

MARCHASSON et al., 2004; ZIZZA et al., 2003). 

A desnutrição nos idosos tem sido descrita como um estado nutricional 

defeituoso ou inadequado, o qual pode ter uma variedade de efeitos deletérios. 

Dentre eles, pode-se citar: força muscular reduzida, particularmente dos músculos 

respiratórios, função reduzida do sistema imune, alteração das estruturas e funções 

do sistema gastrintestinal e aumento da incidência de sepse, podendo aumentar o 

risco de mortalidade (THORSDOTTIR et al., 2005). A desnutrição é uma condição 

subjacente associada a um número de eventos adversos, tais como, risco a quedas 

e úlceras de pressão, dificuldade na cicatrização de feridas, perda de peso e 

morbidade aumentada. Isto sugere que os residentes nas ILPI que estão desnutridos 

estão sob maior risco para estes eventos (CHAPMAN, 2006; COWAN et al., 2004; 

FURMAN, 2006; MARTIN, 2006). De um modo geral, a deterioração do estado 

nutricional pode influenciar o bem estar psicossocial e a qualidade de vida dos 

idosos (THORSDOTTIR et al., 2005) 

O estado nutricional deficiente está bem estabelecido como o principal fator 

prognóstico para o diagnóstico nutricional negativo em pessoas idosas (SLOANE et 

al., 2008; MORLEY, 2001, 2007). A perda de peso em pessoas acima de 60 anos de 

idade dobra a chance de morte, independente do índice de massa corporal (TSAI; 

HO; CHANG, 2008; KAISER et al., 2010a). Existem seis principais causas de perda 

de peso, quais sejam, sarcopenia, anorexia, má absorção de nutrientes, 

hipermetabolismo, caquexia e desidratação (MORLEY et al., 2010). Das causas de 

perda de peso, somente a sarcopenia não deve ser considerada com a desnutrição 

diagnosticada (BAUER; KAISER; SIEBER, 2008; MORLEY et al., 2010; ROLLAND 

et al., 2008). 

Nos últimos 20 anos têm-se obtido avanços importantes na capacidade de 

diagnosticar a desnutrição, principalmente devido à grande quantidade de trabalhos 

que exploram o uso da Mini Avaliação Nutricional (MAN) (VELLAS et al., 2000; 

SALVA et al., 2009b; SALVA et al., 2009a). A despeito disso, pessoas portadoras de 

desnutrição não são facilmente diagnosticadas como tal pelos profissionais de saúde 

(VOLKERT et al., 2010).  

O isolamento social e solidão interferem na quantidade de alimentos 

ingeridos: nos solitários, ocorre diminuição do interesse global, podendo levar à 

apatia e negligência na alimentação. Dificilmente essas pessoas se dispõem a 
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realizar preparações mais elaboradas, restringindo a ingesta a uma lista de 

alimentos frequentemente inadequados. As limitações físicas, como dificuldade de 

visão, deambulação e tremores, podem dificultar a obtenção e preparo de alimentos 

(CURIATI; ALENCAR, 2000).  

Nos idosos com baixo peso não se pode afirmar que essa perda seja 

decorrente apenas da ingestão alimentar insuficiente, mesmo porque ela ainda é 

observada em pacientes com uma ingestão calórica adequada (WANG et al., 2004). 

Apesar disso, a investigação e o tratamento nutricional permanecem 

imprescindíveis, pois o agravamento da redução no peso pode levar a estado de 

desnutrição e, consequentemente, ao aumento da velocidade de progressão da 

doença e da frequência e gravidade de complicações (GUÉRIN et al., 2005; UNITED 

NATIONS, 2008). 

Até o momento não existe consenso quanto ao melhor instrumento de 

avaliação nutricional do idoso (SAMPAIO; FIGUEIREDO, 2005), o que requer a 

análise conjunta de diversas medidas (antropométricas, dietéticas e bioquímicas) 

para alcançar um diagnóstico. Métodos não invasivos, fidedignos e de baixo custo 

para a avaliação de risco nutricional no idoso, como o inquérito Mini Avaliação 

Nutricional (MAN) (GUIGOZ; LAUQUE; VELLAS, 2002), vêm sendo validados. 

Outros dois problemas relacionam-se com a desnutrição nos idosos: um é o 

fato de que ainda há profissionais de saúde que não atentam para o diagnóstico da 

desnutrição, seja por não valorizarem devidamente a questão da nutrição e suas 

repercussões, seja por não serem suficientemente preparados e treinados para a 

identificação da desnutrição nos pacientes. O segundo problema diz respeito ao fato 

de que boa parte dos idosos com desnutrição não é tratada adequadamente, do 

ponto de vista nutricional (ARNAUD-BATTANDIER et al., 2004). 

 A simples medição do índice de massa corporal é inadequada para estimar o 

estado nutricional do idoso isoladamente. Para tanto, sistemas como a MAN foram 

desenvolvidos para melhor precisar o estado nutricional do idoso, utilizada por 

Feldblum et al. (2009). Este sistema de avaliação fornece uma pontuação que indica 

risco de desnutrição (MNA<23,5) ou desnutrição propriamente dita (MNA<17).  

Dos vários testes para diagnosticar a desnutrição em nível populacional, o 

MAN se tornou a ferramenta nutricional mais largamente utilizada e melhor validada 

(MORLEY, 2011). Esse instrumento se presta a identificar idosos sob risco de 

desnutrição, antes do aparecimento de sintomas clínicos, permitindo, portanto, que 
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os profissionais de saúde possam intervir antes que a deterioração possa contribuir 

seriamente para o seu estado de saúde (BOSTRÖM et al., 2011).  

A MAN não é uma ferramenta de diagnóstico clínico e não pode discriminar 

causas ou determinar que o diagnóstico médico seja dispensado (VELLAS et al., 

1999). É um instrumento que tem sido largamente utilizado nos estudos em todo o 

mundo (VELLAS; SIEBER, 2009). Uma revisão sistemática encontrou 122 estudos 

que utilizaram a MAN com o objetivo de determinar a prevalência de desnutrição e 

risco de desnutrição em idosos sob várias condições, destacando a sua aplicação 

em idosos que vivem na comunidade, hospitalizados e institucionalizados (GUIGOZ, 

2006). Entre os idosos institucionalizados (32 estudos com vários tipos de 

instituições), a prevalência de desnutrição foi de 21% (variando de 5 a 71%) e o 

risco para desnutrição foi de 51% (variando de 27 a 70%). A maioria desses estudos 

foi realizada na Europa, dez nos Estados Unidos e dois no Canadá (GUIGOZ, 2006). 

A frequência de desnutrição ou estado de ―risco de desnutrição‖ tende a 

aumentar quando consideramos idosos hospitalizados por uma intercorrência aguda 

(26 – 38,7%) ou aqueles internados por períodos longos (30-60%) ou que vivem em 

instituições para idosos (até 80%) (FELDBLUM et al., 2009). 

CHAPMAN (2006) classificou os fatores de risco para desnutrição em idosos 

institucionalizados como fatores sociais (pobreza e isolamento social), psicológicos 

(depressão e demência), médicos (saúde bucal precária, problemas cardíacos, 

disfagia, infecções e polifarmácia). Fatores organizacionais tais como falta de 

assistência à saúde, falta de cuidadores, falha no auxílio aos idosos durante o ato de 

alimentar-se e treinamento e capacitação inadequada dos cuidadores, também tem 

sido identificados como fatores que contribuem para desnutrição em idosos asilados. 

A dobra cutânea tricipital (DCT) é um bom indicativo de reserva subcutânea, 

por isso é comumente utilizada em estudos antropométricos em idosos 

proporcionando a estimativa da reserva de tecido adiposo, sendo considerada uma 

das medidas mais úteis neste caso, é largamente utilizada em estudos 

antropométricos com idosos institucionalizados e não-institucionalizados. 

(BARBOSA et al., 2005; SANTOS et al., 2004) 

Outra ferramenta também usada para triagem nutricional avaliando o risco 

nutricional do indivíduo é o Malnutrition Universal Screening Tool MUST, uma 

ferramenta de triagem que tem mostrado a sua força para aplicação em pacientes 

adultos em todos os serviços de saúde (AZEVEDO et al., 2007). O MUST é uma 
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ferramenta simples, rápida, confiável e válida para identificar pacientes que estão 

desnutridos ou em risco de desnutrição. A avaliação do método inclui três variáveis: 

perda de peso não intencional pontuando nos últimos 3 a 6 meses (perda de peso 

<5% = 0, perda de peso de 5-10% = 1, a perda de peso> 10% = 2), o Índice de 

Massa Corporal (IMC), em que o IMC>20,0 = 0, o IMC 18,5-20,0 = 1 e IMC<18,5 = 2, 

e pontuação sobre o efeito de presença de uma doença aguda (adiciona uma 

pontuação de 2 se houver ou possa haver ingestão nutricional > 5 dias). Cada um é 

pontuado numa escala de 0, 1 ou 2 e seus soma classifica o risco de desnutrição, 

como baixo (0), médio (1) ou alta (≥ 2). 

Portanto, quando idosos são reconhecidos como desnutridos ou sob risco de 

desnutrição, estes deveriam ser cuidadosamente avaliados em relação às causas 

reversíveis de tal agravo, dentre as quais pode-se destacar: medicações, depressão, 

alcoolismo, anorexia, abuso, paranoia, problemas de deglutição, problemas de 

saúde bucal, infecções hospitalares, pobreza, demência, hipertireoidismo, 

hipercalcemia, hipoadrenalismo, problemas de absorção de nutrientes (entéricos), 

problemas no ato de se alimentar (como tremores), baixo teor de sal e colesterol na 

dieta, problemas na compra e preparação das refeições (MORLEY, 2011). 

A intervenção sobre as chamadas causas reversíveis da desnutrição pode 

reduzir, sobremaneira, as complicações oriundas da mesma para essa população, 

que já traz consigo marcas de outros agravos produzidos ao longo do curso da vida. 

Sendo assim, é de extrema importância identificar a desnutrição nesse segmento 

populacional e seus fatores associados, a fim de que intervenções sobre tais fatores 

possam ser implementadas, reduzindo, consequentemente, o grau de morbidade e a 

mortalidade dos idosos já fragilizados.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 GERAL 

  

Determinar a prevalência da desnutrição e risco de desnutrição e seus fatores 

associados em idosos residentes em instituições geriátricas de longa permanência 

da cidade do Natal-RN. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN em relação aos 

dados sociodemográficos, socioeconônomicas e condições de saúde;  

 Determinar a prevalência de desnutrição em idosos institucionalizados a partir da 

Mini Avaliação Nutricional e dobra cutânea triciptal; 

 Determinar a prevalência do risco de desnutrição em idosos institucionalizados a 

partir da Mini Avaliação Nutricional; 

 Verificar a associação entre fatores demográficos, socioeconômicos, saúde geral, 

risco e desnutrição em idosos institucionalizados.  
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

O referido estudo se caracteriza por ser do tipo individuado, tendo o idoso 

como unidade de observação e análise. Com relação à posição do investigador, é 

observacional, uma vez que o fenômeno apenas foi observado, sem haver qualquer 

intervenção. Por fim, no que diz respeito à dimensão temporal, caracterizou-se como 

sendo transversal, já que a produção do dado foi realizada em um único momento 

no tempo.  

 

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no período de aproximadamente 24 meses, em 

instituições geriátricas de longa permanência que, atualmente, possuem em torno de 

0,04% dos idosos da cidade do Natal-RN. A população pesquisada foi de idosos 

com idades a partir de 60 anos, de acordo com a classificação preconizada pela 

Organização Mundial de Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2000). 

Para serem incluídas como instituições de longa permanência no estudo, as 

instituições deviam estar cadastradas como tal na Vigilância Sanitária – VISA do 

município de Natal/RN. 

 

4.3 TAMANHO DA AMOSTRA 

 

O tamanho da amostra foi correspondente ao total de idosos residentes nas 

instituições, não sendo necessário, portanto, realizar cálculo do tamanho da 

amostra.  

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os idosos que estiveram presentes nas instituições no período da avaliação 

nutricional foram incluídos na amostra. No entanto, aqueles que apresentavam 

limitações e restrições físicas e mentais bastante acentuadas, como aqueles idosos 
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em fase terminal da vida; os que apresentavam doenças que possivelmente 

causassem alguma alteração nas medidas coletadas, como casos de hérnias de 

caráter acentuado ou ainda aqueles pacientes com alimentação enteral ou 

parenteral, e os gastroplastizados foram excluídos da realização dos exames e, 

consequentemente, do estudo. 

 

4.5 AMOSTRAGEM 

 

A obtenção da amostra se deu através do cadastro dos idosos de cada uma 

das instituições de longa permanência da cidade do Natal-RN. Após obtenção das 

listas atualizadas dos idosos de todas as Instituições, aqueles que aceitaram 

participar do estudo se enquadravam nos critérios de inclusão/exclusão da pesquisa 

foram arrolados para o estudo. 

  

4.6 VARIÁVEIS E CRITÉRIOS ADOTADOS 

 

4.6.1 Variáveis do Estudo 

 

 A pesquisa contou com algumas variáveis classificadas como dependente, 

independentes de interesse e independentes gerais, descritas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Descrição, tipo e categoria das variáveis estudadas. Natal-RN, 2012 

Variável Dependente Descrição Tipo Categoria 

Risco de Desnutrição 

Classificação referente ao 
risco de desenvolver o 

quadro de deficiência ao 
aporte alimentar insuficiente 
de energia e nutrientes ou, 

ainda, com alguma 
frequência, do inadequado 
aproveitamento biológico 
dos alimentos ingeridos – 
geralmente motivado pela 
presença de doenças, em 

particular doenças 
infecciosas. 

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 
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Desnutrição 

Classificação referente ao 
aporte alimentar insuficiente 
de energia e nutrientes ou, 

ainda, com alguma 
frequência, do inadequado 
aproveitamento biológico 
dos alimentos ingeridos – 
geralmente motivado pela 
presença de doenças, em 

particular doenças 
infecciosas. 

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Variáveis 

Independentes 
Descrição Tipo Categoria 

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

Idade 
Tempo de vida no momento 

do exame 

Quantitativa 

Discreta 
60 a 105 anos 

Gênero Distinção social dos sexos 
Categórica 

Nominal 

Feminino 

Masculino 

Estado civil 
Estatus marital atual do 

idoso 

Categórica 

Nominal 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

Escolaridade 

 

Grau de instrução ou o 

cumprimento de um 

determinado ciclo de 

estudos 

Categórica 

ordinal 

Analfabeto 

Ensino fundamental I 

Ensino fundamental II 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Filhos 

Presença de filhos na 

constituição de família do 

idoso 

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Nº de filhos 
Número de filhos que 

compõem a família do idoso 

Quantitativa 

Discreta 
0 a 20 

Religião 
Tipo de religião seguida 

pelo idoso 

Categórica 

Nominal 

Católico 

Evangélico 

Outra 

RELACIONADAS À INSTITUIÇÃO 

Tipo de Instituição 

Caracterização do tipo de 

Instituição quanto à 

existência de fins lucrativos 

Categórica 

Nominal 

Com fins lucrativos 

Sem fins lucrativos 
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CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Comorbidades 

Coexistência de transtornos 

ou doenças e não de 

sintomas 

Categórica 

Nominal 

Hipertensão 

Diabetes 

Câncer 

DPOC 

Alzheimer 

Osteoporose 

Insuficiência renal 

Demência 

AVC 

Depressão 

Cardiovascular 

Restrição alimentar Limitação a algum alimento 
Categórica 

nominal 

SIM 

NÃO 

Perda de peso nos 

últimos meses 

Perda de peso em quilos 

nos últimos meses 

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Atividade física Prática de atividade física 
Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Refluxo gastrintestinal 
Refluxo de conteúdo 
alimentar presente no 

estômago para o esôfago 

Categórica 
Nominal 

SIM 

NÃO 

Azia 
Sensação dolorosa causada 
pelo refluxo do suco gástrico 

ao esôfago 

Categórica 
Nominal 

SIM 

NÃO 

Xerostomia Sensação de boca seca 
Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Disfagia Dificuldade para deglutir 
Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Evacuações Frequência de evacuações 
Categórica 

Ordinal 

Nenhuma 
1 vez ao dia 

Mais de 1 vez ao dia 

CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES GERAIS 

Álcool 

Consumo de álcool, 

qualquer que seja a dose e 

o tipo  

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Tabagismo 
Consumo de qualquer tipo 

de cigarro, cachimbo ou 

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 
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charuto 

Motivo da 

Institucionalização 

Motivo que justifica a 

institucionalização do idoso 

Categórica 

Nominal 

Sem cuidador 

Morava Sozinho 

Sem lugar para morar 

Doença 

Opção própria 

Sem trabalho 

Outros motivos 

Tempo em que vive na 

Instituição 

Período em anos desde o 

ingresso na Instituição até o 

dia do exame 

Quantitativa 

discreta 
0,1 a 45 anos 

Visita da família 
Recebimento de visitas de 

familiares 

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Perda de familiar 

recente 

Existência de perda de 

algum familiar próximo 

Categórica 

Nominal 

SIM 

NÃO 

Frequência de 

consumo de grupos de 

alimentos  

Consumo diário ou semanal 

de grupos de alimentos 

Categórica 

Ordinal 

Não come/ De vez em 

quando  

Pelo menos 1 vez por 

semana 

2 a 3 vezes por 

semana 

4 a 6 vezes por 

semana  

1 vez ao dia  

2 a 3 vezes ao dia 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

4.6.2 Calibração dos Examinadores  

 

Previamente ao trabalho de campo, o examinador passou por um treinamento 

com o objetivo de assegurar a uniformidade de entendimento, interpretação e a 

aplicação dos critérios a serem avaliados.  

Como os exames (medidas antropométricas) foram feitos por apenas um 

examinador, a calibração foi do tipo intra-examinador através do coeficiente de 

correlação intraclasse. A calibração intra-examinador foi realizada mediante o 

reexame aleatório de um a cada 10 indivíduos examinados para cada instituição. Os 
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valores tidos como bons estão acima de 0,7. Os valores encontrados variaram de 

0,997 a 1,000. 

 

4.6.3 Estudo Piloto  

 

Para execução do estudo foi realizado previamente um estudo piloto com 30 

idosos integrantes do grupo de idosos do Centro Especializado de Saúde do Idoso 

(CEASI) do município de Natal a fim de adequar o tempo de coleta, os instrumentos 

utilizados e alguns outros ajustes metodológicos. 

Durante a realização do estudo piloto, que teve duração de aproximadamente 

um mês, foram aferidas todas as variáveis necessárias ao alcance dos objetivos do 

estudo. 

A realização do estudo piloto propiciou uma melhor padronização dos dados 

coletados, em que pode-se avaliar melhor o tempo de coleta na amostra como um 

todo, bem como, prever um tempo estimado para finalização da etapa de coleta dos 

dados, permitindo assim, adequar uma melhor logística para realização do estudo. 

 

4.6.4 Coleta de Dados 

 

Os idosos foram avaliados através de parâmetros antropométricos como: 

peso, estatura, Índice de Massa Corporal - IMC, a MAN de acordo com Vellas e 

Seiber (2009), e especificamente o Perímetro da panturrilha (PP) – considerado o 

indicador mais sensível para desnutrição em idosos. 

Dados antropométricos como o peso corpóreo foram obtidos por meio de uma 

balança solar - TANITA HS301 capacidade de 200kg. O indivíduo estava descalço, 

em posição ortostática, olhando para um plano fixo na altura dos olhos, braços 

relaxados e estendidos ao longo do corpo, pés juntos e direcionados no centro da 

balança e por fim o peso foi aferido e anotado. Quando não foi possível aferir o peso 

do idoso, foi realizado uma estimativa do peso através da equação de Chumlea, 

1988: 

 

 

 

 

Homem = *(0,98 x PP) + (1,16 x AJ) + (1,73 x PB) + (0,37 x DCSE) – (81,69)+ 
Mulher = *(1,27 x PP) + (0,87 x AJ) + (0,98 x PB) + (0,4 x DCSE) – (62,35)+ 
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Onde: 

PP – perímetro da panturrilha (cm); 

AJ – altura do joelho (cm); 

PB – perímetro do braço (cm); 

DCSE – dobra cutânea subescapular (mm). 

 

Kuczmarski, Kuczmarski e Najjar (2000) relatam que algumas alterações 

ocorrem com o envelhecimento, como a diminuição da estatura e da massa 

muscular, a alteração da elasticidade e compressibilidade da pele, as mudanças 

corporais no peso, na quantidade e no padrão de gordura corporal, nas dobras 

cutâneas e nos perímetros. Muitas dessas alterações são acometidas pelo estilo de 

vida e/ou hábitos alimentares inadequados, o que predispõem alguma alteração no 

estado nutricional desses indivíduos. 

Em alguns idosos, medidas como o peso e/ou a estatura são considerados 

grande parâmetros de grande importância na avaliação do estado nutricional destes 

indivíduos, visto que, estes itens são estimados por não ser possível aferir as 

medidas. relatam que apesar da relação peso/altura utilizar técnicas relativamente 

simples, confiáveis e de baixo custo, apresenta limitações quanto à sua 

interpretação – especialmente se não é considerada a idade (SAMPAIO; 

FIGUEIREDO, 2005). 

Alguns estudos com a população brasileira utilizaram a média do peso 

estimado por Chumlea et al. (1988) com a média do peso real. Um estudo realizado 

por Albuquerque et al. (2007) em um hospital do Distrito Federal , com 121 adultos e 

idosos, encontraram resultados superestimados, porém a média do peso estimado 

para o sexo feminino foi a que mais se aproximou da média do peso real (Idosas: 

diferença média = 0,68kg; Adultas: diferença média = 0,78kg). Entretanto, esse 

estudo não realizou teste estatístico para verificar nível de significância. Em outro 

estudo, foi observado que não houve diferença entre as médias do peso estimado e 

do peso real para o sexo feminino. Em contrapartida, o estudo de Rabito et al. 

(2006) realizado em São Paulo e no Paraná, com 368 pacientes adultos e idosos 

encontraram média do peso real diferente da média estimada da amostra total. 

A aferição da estatura foi realizada pelo estadiômetro portátil Sanny (altura 

exata) ou pela altura do joelho, a depender do idoso. A altura do joelho tem sido 

recomendada para estimar a altura de idosos. Essa medida apresenta as seguintes 
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vantagens: possibilita estimar a altura de pacientes acamados e deitados, quando 

utilizadas as equações preditivas (CHUMLEA, 1985). É uma medida que muda 

pouco com a idade, apresenta alta correlação com estatura, possibilita estimar o 

peso corporal, quando associada a outras medidas e utilizadas estas equações. 

Essa medida foi verificada com o auxílio de um infantômetro (SANNY) de 100 cm.  

 

 

 

  

Onde:  

I – Idade (anos) 

AJ – Altura do Joelho (cm) 

 

O indivíduo ficou com a perna dobrada, formando um ângulo de 90º com o 

joelho. A base do infantômetro foi colocada embaixo do calcanhar e a final foi 

posicionada na parte de cima do joelho, medindo dois a três dedos da patela. Pode 

ser verificada com o indivíduo sentado ou deitado e a leitura foi feita no milímetro 

mais próximo. Equações para estimar estatura de idosos a partir do comprimento da 

perna, segundo Chumlea, Guo, Roche e Steinbaugh são: 

 

Homem: 

[2,02 x CP] — [0,04 x I] + 64,19 

Mulher: 

[1,83 x CP] — [0,24 x I] + 84,88 

Onde:  

I – Idade (anos) 

CP – Comprimento da Perna (cm) 

 

A MAN é composta de simples mensurações e rápidas questões, e pode ser 

efetuado em cerca de 10 minutos. Trata-se do seguinte: medidas antropométricas 

(peso, altura e perda de peso); avaliação global (seis perguntas relacionadas com 

modo de vida, medicação e mobilidade); questionário dietético (oito perguntas 

relativas ao número de refeições, ingestão de alimento e líquidos e autonomia na 

Homem = *64,19 – (0,04 x I) + (2,02 x AJ (cm)+ 
Mulher = *84,88 – (0,24 x I) + (1,83 X AJ (cm)+ 
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alimentação); e avaliação subjetiva (a autopercepção da saúde e da nutrição) - 

(NESTLÉ BRASIL, 2011). 

A soma dos escores da MAN permite diferenciar os seguintes grupos de 

pacientes idosos:  

 

a) Estado nutricional adequado: MAN > 23,5;  

b) Correm risco de desnutrição: MAN entre 17 e 23,5; 

c) Apresentam desnutrição declarada: MAN < 17.  

 

A sensibilidade desta escala é de 96%, a especificidade de 98% e o valor do 

prognóstico para a desnutrição é de 97%, considerado o estado clínico (NESTLÉ 

BRASIL, 2011). 

Para aferição do perímetro da panturrilha, o indivíduo esteve sentado com a 

perna pendendo relaxadamente ou em pé com o peso distribuído equitativamente 

entre ambos os pés. A fita métrica foi colocada em volta da parte mais larga da 

panturrilha, sendo a medida anotada (fez-se medições adicionais acima e abaixo 

desse ponto, para assegurar-se de que a primeira medida era a maior). Uma 

medição acurada pôde ser obtida somente quando a fita métrica esteve em ângulo 

reto com o comprimento da panturrilha, onde foi registrada uma diferença próxima 

de 0,1 cm (PEDROSA et al, 2007).  

 Para aferição da Dobra Cutânea Triciptal (DCT) utilizou-se um Adipômetro 

(LANGE Skinfold), seguindo os seguintes passos: O indivíduo ficou com braço 

direito flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo de 90º. Localizou-se e 

marcou-se o ponto médio entre os ossos acrômio e o olecrano. Relaxou-se o braço 

do indivíduo e posicionou-se ao lado do corpo. Identificou-se o ponto a ser 

mensurado, traçando uma linha horizontal ao longo do ponto médio do braço, 

coincidindo com o músculo de referência (triciptal). A linha vertical foi traçada no 

local que foi colocado o adipômetro, coincidindo com o ponto médio do braço; 

destacou levemente a dobra, desprendendo-a do tecido muscular, segurou-se entre 

o polegar e o indicador da mão esquerda (a dobra é destacada um centímetro acima 

do local medido). Segurou-se a dobra verticalmente e aplicou-se o adipômetro 

formando um ângulo reto, soltando a pressão das hastes lentamente. Manteve-se a 

dobra pressionada enquanto a medida foi realizada. Em seguida fez-se a leitura 

onde a agulha estava marcando, após 4 segundos da pressão ter sido aplicada; 
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registrou o resultado em formulário específico, sem aproximações (PEDROSA et al, 

2007). 

Cada idoso ou cuidador participante respondeu a um questionário que avaliou 

informações como, comorbidades, uso de bebida alcóolica e cigarro ou outro tabaco, 

prática de atividade física, restrição alimentar (variável independente de interesse), 

acessibilidade ao alimento, inapetência (variáveis independentes gerais) e funções 

gastrintestinais.  

Variáveis sociodemográficas como idade, gênero, escolaridade, estado civil e 

tempo em que o idoso vive na Instituição foram aferidas nos prontuários de cada 

idoso, confeccionados pela própria Instituição.  

Para o diagnóstico de ―desnutrição‖ foi considerado positivo aqueles idosos 

que apresentarem desnutrição classificada pela MNA e ou pela DCT, visto que o 

padrão de classificação isolado para cada método utilizado era diferente e, muitas 

vezes, um tendeu a mascarar o resultado do outro, confundindo o diagnóstico 

nutricional do indivíduo. 

Para avaliação dietética foi utilizado um Questionário de Frequência Alimentar 

(QFA), questionário validado pelo estudo do Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 

(SABE), um estudo de coorte realizado com os idosos da cidade de São Paulo/SP, 

em que aborda os principais grupos alimentares consumidos pela população 

brasileira. 

 

4.6.5 Apuração e análise dos dados 

 

A apuração dos dados foi do tipo manual, através dos formulários específicos 

do estudo. Foi construído a partir dos dados obtidos para cada variável, um banco 

de dados, após a avaliação de um crítico, em relação ao preenchimento dos 

formulários de coleta de dados.  

Os dados foram analisados pelo programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) Statistics 20.0. Inicialmente foi feita uma apresentação dos mesmos 

na forma de medidas descritivas e, em seguida, estes foram submetidos à análise 

bivariada através do teste do qui quadrado e verificada a magnitude do efeito 

através da razão de prevalência para cada uma das variáveis independentes em 

relação aos desfechos, desnutrição e risco de desnutrição.  
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Em relação à variável frequência de consumo alimentar dos grupos de 

alimentos investigados, estes foram submetidos a uma análise fatorial exploratória 

com extração dos fatores a partir de uma análise de componentes principais, a qual 

produziu escores fatoriais que foram somados e então categorizados pelos tercis em 

baixos, médios e altos escores alimentares. 

Para a verificação do efeito líquido da associação dos fatores estudados e a 

desnutrição e seu risco, foi realizada uma regressão robusta de Poisson para um 

nível de confiança de 95%. Foram incluídas no modelo aquelas variáveis que 

apresentaram valor de p < 0,20 e ainda idade e sexo como variáveis de ajuste. 

 
 
4.7. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) antes da sua execução, 

número da folha de rosto 474718.  

Os indivíduos, bem como os seus cuidadores ou tutores (ANEXO 1 e 2, 

respectivamente), além dos responsáveis pelas Instituições (ANEXO 3), receberam 

instruções a respeito da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme determina o Conselho Nacional de Saúde através da 

Resolução 196/96. Antes da realização da pesquisa, os responsáveis pelas 

instituições assinaram a carta de anuência permitindo a realização da pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

 Atualmente a cidade de Natal tem 14 ILPI cadastradas pela Vigilância 

Sanitária. Destas, 12 ILPI aceitaram fazer parte do estudo, totalizando 398 idosos, 

destes, 381 (95,7%) foram elegíveis para o estudo e 17 (4,3%) foram considerados 

como perda ou se recusaram a participar da pesquisa. 

Os idosos que ―não souberam‖ ou ―não responderam‖ as questões referentes 

ao questionário da pesquisa não foram inclusos na descrita, bem como, na 

associação das variáveis do estudo. 

            A tabela 1 apresenta a caracterização dos idosos elegíveis para o estudo em 

relação às condições sóciodemográficas. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos idosos avaliados nas ILPI da cidade de Natal/RN, 2013. 

Variáveis n % 
Tipo de Instituição 
    Sem fins lucrativos 
    Com fins lucrativos 

 
262 
119 

 
68,8 
31,2 

Gênero  
    Masculino 
    Feminino 

 
106 
275 

 
27,8 
72,2 

Estado civil 
    Solteiro/ Viúvo/ Divorciado/ Separado 
    Casado 

 
332 

 
41 

 
89,0 

 
11,0 

Idade 
    60 a 69 anos 
    70 a 79 anos 
    80 a 89 anos 
    90 a mais 

 
36 
76 

138 
49 

 
12,0 
25,4 
46,2 
16,4 

Escolaridade 
    Analfabeto e semianalfabeto  
    Ensino Fundamental  
    Ensino médio ouEnsino superior 

 
162 
60 
62 

 
57,0 
21,1 
21,8 

Religião 
    Católico 
    Não católico 

 
282 
42 

 
83,7 
16,3 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

 A caracterização mostrou que 2/3 dos idosos residiam em instituições sem 

fins lucrativos, eram do sexo feminino e tinham idades entre 80 e 90 anos. 

A grande maioria eram solteiros (as), separados (as), viúvos (as) ou 

divorciados (as), aproximadamente 1/3 eram analfabetos e semianalfabetos, e os 

demais possuíam algum grau de escolaridade e se consideravam católicos. A tabela 
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a seguir mostrará a características relacionadas aos hábitos e estilo de vida dos 

idosos avalidos nas ILPI. 

 
Tabela 2 - Caracterização dos hábitos e estilo de vida dos idosos avaliados nas ILPI da 
cidade do Natal/RN, 2013. 

Variáveis n % 
Álcool 
    SIM 
    Não 

 
    6 
364 

 
  1,6 
98,4 

Tabagismo 
    SIM 
    Não 

 
  25 
344 

 
 6,8 
93,2 

Ex-fumante 
    SIM 
    Não 

 
  87 
191 

 
31,3 
68,7 

Atividade física 
    SIM 
    Não  

 
  66 
305 

 
17,8 
82,2 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

A grande maioria dos idosos não fazia uso de nenhum tipo de bebida 

alcóolica e não faziam uso de algum tipo de tabaco, muito embora alguns deles 

tinham fumado no passado. Em sua grande maioria, os idosos que participaram do 

estudo não realizava nenhum tipo de atividade física que garantisse, melhorasse ou 

preservasse o estado de saúde desses indivíduos.  A tabela a seguir mostra a 

caracterização relacionadas à institucionalização dos idosos. 

 

Tabela 3 - Características relacionadas à institucionalização dos idosos avaliados  
nas ILPI da cidade de Natal/RN, 2013 

Variáveis n % 
Tempo em que vive na instituição 
    Menos de 4 anos 
    Mais de 4 anos 

 
190 
97 

 
66,2 
33,8 

Recebe visitas 
    SIM 
    Não 

 
334 
38 

 
89,8 
10,2 

Familiares visitam 
    SIM 
    Não 

 
255 
117 

 
68,5 
31,5 

Não tinha cuidador 
    SIM 
    Não 

 
150 
219 

 
40,7 
59,3 

Morava sozinho 
    SIM 
    Não 

 
53 

316 

 
14,4 
85,8 

Estava doente 
    SIM 
    Não 

 
74 

295 

 
20,1 
79,9 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 
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A variável ―tempo em que vive na instituição‖ foi categorizada em menos de 4 

anos e 4 anos ou mais. Os idosos, em sua maioria, viviam na instituição há menos 

de 4 anos, recebiam visitas de familiares e o motivo de estarem na instituição é 

porque não tinham nenhum tipo de cuidador, estavam doentes ou moravam 

sozinhos.  

No idoso, a presença de múltiplas patologias é considerada um fator de 

grande importância na avaliação do estado nutricional deste idoso. A tabela 4 mostra 

o percentual encontrado das diversas patologias acometidas na fase idosa. 

 

Tabela 4 - Caracterização das comorbidades dos idosos avaliados nas ILPI  
da cidade de Natal/RN, 2013. 

Variáveis n % 

Hipertensão 
    SIM 
    NÃO 

 
162 
219 

 
42,5 
57,5  

Diabetes 
    SIM 
    NÃO 

 
73 

308 

 
19,2 
80,8 

Demência 
    SIM 
    NÃO 

 
127 
253 

 
33,4 
66,6 

Doença cardiovascular 
    SIM 
    NÃO 

 
48 

332 

 
12,6 
87,4 

Depressão 
    SIM 
    NÃO 

 
42 

338 

 
11,1 
88,9 

Incontinência urinária 
    SIM 
    NÃO 

 
153 
138 

 
52,6 
47,4 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

Dentre as doenças mais referidas na população desse estudo, observou-se 

que mais da metade dos idosos institucionalizados apresentava incontinência 

urinária, quase a metade era hipertensa, apresentavam algum grau de demência; 

além de doenças como diabetes, doença cardiovascular e depressão, doenças 

classificadas como Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

A tabela a seguir apresenta a caracterização dos hábitos alimentares nos 

idosos institucionalizados. 

 A variável ―Refeições ao dia‖ foi categorizada em 3 ou 4 e 5 ou 6, pelo fato de 

que mais de 90% dos participantes da pesquisa faziam mais do que 3 refeições ao 

dia, questão bastante priorizada pelas ILPI participantes, excluindo assim a 

classificação ―1 a 2 refeições ao dia‖. 
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Tabela 5 - Caracterização dos hábitos alimentares dos idosos avaliados  
nas ILPI da cidade de Natal/RN, 2013. 

Variáveis n % 
Refeições ao dia 
    3 ou 4 
    5 ou 6 

 
17 

282 

 
5,7 

94,3 

Falta de apetite  
    SIM 
    Não 

 
66 

225 

 
22,7 
77,3 

Alimenta-se antes das principais 
refeições  
    SIM 
    Não 

 
 

7 
284 

 
 

2,4 
97,6 

Apetite antes das principais refeições 
    SIM 
    Não 

 
229 
61 

 
78,7 
21,3 

Aversão alimentar 
    SIM 
    Não 

 
87 

204 

 
29,9 
70,1 

Alergia alimentar 
    SIM 
    Não 

 
15 

271 

 
5,2 

94,8 

Tabus alimentares 
    SIM 
    Não 

 
51 

235 

 
17,6 
82,4 

Restrição alimentar 
    SIM 
    Não 

 
109 
175 

 
37,5 
62,5 

Acesso a alimentos fora da Instituição 
    SIM 
    Não 

 
84 

203 

 
29,0 
71,0 

Consumo de água 
    Menos de 1 litro 
    Mais de 1 litro 

 
247 
52 

 
82,6 
17,4 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

 Quando foi avaliado o hábito alimentar dos idosos, observou-se que a grande 

maioria realizava de 5 a 6 refeições ao dia (incluindo os lanches), não se queixavam 

ou o cuidador direto não referiu falta de apetite, não faziam nenhuma refeição antes 

do horário estabelecido pela instituição, conhecido popularmente como ―beliscar‖; 

mas uma pequena parcela dos idosos (minoria) queixava-se de apresentar alguma 

alergia, tabu ou aversão alimentar. Mais de 2/3 desses idosos não tinha acesso a 

alimentos fora da instituição, embora que quase 1/3 tivesse. Muitos apresentavam 

alguma restrição alimentar, e consumiam, em sua maioria, menos de 1 litro de água 

por dia por se queixarem de ausência de sede. 
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Como complemento do estudo foi realizada a avaliação sobre a frequência de 

consumo alimentar de alguns grupos de alimentos, cujos dados podem ser 

observados na figuras 2 e 3. 
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Figura 2 - Frequência de consumo de alimentos em ILPI da cidade de Natal/RN, 2012. 

 

 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 
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Figura 3 - Frequência de consumo de alimentos em ILPI da cidade de Natal/RN, 2012. 

 

 

 
 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013 
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De acordo com os resultados obtidos, observou-se que mais da metade dos 

idosos consumiam frutas, legumes e verduras, além de leite desnatado e seus 

derivados pelo menos 2 a 3 vezes por dia. Com relação aos alimentos proteicos, 

como carnes e ovos, o consumo era de pelo menos uma vez ao dia e 2 a 3 vezes 

por semana, respectivamente, com exceção dos leites e seus derivados que eram 

normalmente consumidos de 2 a 3 vezes ao dia.  

O grupo de feijões, ervilhas e lentilhas eram consumido por quase todos os 

idosos pelo menos uma vez ao dia, ao contrário do consumo de balas, doces, 

bombons, chocolates, dentre outros alimentos desse grupo, cuja frequência de 

consumo é quase nula. 

Em relação ao consumo de carboidratos grande parte dos idosos consumia 

pelo menos 2 a 3 vezes ao dia massas e cereais integrais. Macaxeira, inhame e 

batata doce, foram carboidratos de grande preferência entre os idosos, apesar de 

alguns sofrerem restrição aos mesmos. A frequência de consumo foi de 2 a 3 vezes 

por semana. 

Para avaliar o padrão de consumo alimentar, levando-se em consideração a 

frequência de consumo dos grupos de alimentos investigados, realizou-se uma 

análise de componentes principais (ACP). Os parâmetros obtidos com esta técnica 

de interdependência revelaram uma adequação da mesma na produção do padrão 

de consumo dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN.  

Ao avaliar a matriz de correlação da frequência de consumo dos alimentos, 

observou-se um elevado número de correlações significativas e produziram um valor 

do determinante de 0,164.  O ajuste à técnica, através da medida do Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO), foi de 0,635 com significância de < 0,001 no teste de Bartlett. 

As comunalidades (explicação em termos percentuais da variância daquele 

grupo alimentar pelos fatores produzidos) de todas as variáveis que foram mantidas 

no modelo final encontram-se na tabela 6. 
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Tabela 6 - Comunalidades da frequência de consumo de alimentos  
dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN, 2013. 

GRUPOS DE ALIMENTOS COMUNALIDADES 

Leite desnatado 0,818 

Cereais integrais 0,748 

Ovos 0,730 

Massas e pães 0,728 

Tubérculos 0,714 

Carnes 0,676 

Doces 0,672 

Enlatados 0,603 

Feijão e ervilha 0,598 

Legumes e verduras 0,586 

Alimentos diet e light 0,544 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

Com a análise foram produzidos cinco fatores que, em conjunto, explicaram 

67,41% (autovalores) da variação de todas as variáveis mantidas no modelo. As 

cargas fatoriais, após rotação varimax, de cada uma das variáveis no modelo estão 

expressas na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Cargas fatoriais de cada uma variável que permaneceu no modelo em relação 
aos fatores produzidos. Natal/RN, 2013. 

 FATORES PRODUZIDOS 

VARIÁVEIS 1 2 3 4 5 

Legumes e verduras - 0,731 - - - 

Leite desnatado - - - - 0,896 

Carnes - 0,741 - - - 

Feijão e ervilha - 0,698 - - - 

Massas e pães -0,832 - - - - 

Cereais integrais 0,820 - - - - 

Alimentos light e diet 0,699 - - - - 

Ovos    0,826  

Doces -0,406 - 0,681 - - 

Enlatados - - - 0,588 - 

Tubérculos - - 0,793 - - 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

A partir da produção dos fatores, os escores fatoriais relacionados a cada 

indivíduo em relação aos fatores foram somados e o escore total individual 

produzido (variação de -6,90 a 7,16) foi categorizado em tercis. A partir desta 

categorização, os indivíduos foram categorizados em baixos escores de frequência 

de consumo alimentar (n = 100; 34%), escores intermediários (n = 95; 32,3%) e altos 

escores de frequência de consumo alimentar (n = 99; 33,7%). Os indivíduos 

classificados como possuidores de altos escores são aqueles que mais consomem 
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os alimentos tidos como saudáveis, dentre eles se caracterizam as frutas, legumes e 

verduras; leites e derivados desnatados; feijões; cereais integrais, tubérculos e 

alimentos light e diet.. 

A falta ou a presença de consumo de certos grupos de alimentos pode levar 

ao surgimento de alterações no trato gastrintestinal. A tabela  mostrará o percentual 

da função digestiva dos idosos avaliados.  

 
     Tabela 8 - Caracterização da função digestiva dos idosos avaliados nas  
      ILPI da cidade de Natal/RN, 2013. 

Variáveis n % 
Refluxo gastrintestinal 
    Sim 
    Não 

 
39 

260 

 
13,0 
87,0 

Azia 
    Sim 
    Não 

 
38 

253 

 
13,1 
86,9 

Sensação de boca seca 
    Sim 
    Não 

 
48 

243 

 
16,5 
83,5 

Dificuldade para deglutir 
    Sim 
    Não 

 
54 

236 

 
18,6 
81,4 

Frequência de evacuações 
    Nenhuma 
    1 x ao dia 
    Mais de 1 x ao dia 

 
20 

180 
99 

 
6,7 

60,2 
33,1 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 

 

Uma pequena parcela dos idosos avaliados, não atingindo nem 20%, 

apresentou refluxo gastrintestinal, azia, dificuldade para deglutir o alimento e 

sensação de boca seca. Nesse sentido, 2/3 dos idosos evacuarem apenas uma vez 

ao dia.  

Com base nos instrumentos de avaliação nutricional para diagnosticar o risco 

de desnutrição e a desnutrição, respectivamente, a tabela a seguir mostra o 

percentual encontrado nessa amostra estudada. 

 

Tabela 9 - Prevalência do risco de desnutrição e desnutrição nos idosos avaliados nas ILPI 
da cidade de Natal/RN, 2013. 

Variáveis n % 
Risco de desnutrição 
    Sim 
    Não 

 
137 
160 

 
46,1 
56,9 

Desnutrição   

    Sim 
    Não 

94 
205 

31,4 
68,6 

Fonte: Própria, Natal/RN, 2013. 
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 Dentre os idosos avaliados, quase metade se encontrava em risco de 

desnutrição, aproximadamente 1/3 em estado de desnutrição, e os demais, pouco 

mais de 20% encontravam-se com estado nutricional adequado ou eutrófico.   

A ilustração das associações das variáveis de interesse com o risco de 

desnutrição encontra-se na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Associação do risco de desnutrição com a caracterização sócio demográfica dos 
idosos nas ILPI, RN, 2013. 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela mostra que não houve associação entre variáveis como gênero, 

idade, escolaridade e estado civil com o risco de desnutrição. A tabela a seguir 

apresenta a associação do risco de desnutrição com a caracterização sócio-

demográfica dos idosos na ILPI. 

 

Tabela 11 - Associação do risco de desnutrição com a caracterização dos idosos nas ILPI, 
Natal/RN, 2013. 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

Variáveis 
Risco de desnutrição 

Sim Não 
p 

n % n % 

Gênero 
Masculino  35 45,5 42 54,5 

0,996 
0,980 (0,739-

1,301) Feminino 102 46,4 118 53,6 

Idade 
≤75anos 37 50 37 50 

0,524 
1,115 (0,851-

1,461) >75 anos 100 44,8 123 55,2 

Escolaridade 

Analfabeto ou 
analfabeto funcional 

78 48,8 82 51,3 

0,425 

1,209 (0,859-
1,702) 

Ensino Fundamental 25 41,7 35 58,3 
1,033 (0,675-

1,582) 

Ensino médio ou 
superior 

25 40,3 37 59,7 1 

Estado civil 

Solteiro, viúvo, 
separado ou 
divorciado 

125 47,2 140 52,8 
0,396 

1,258 (0,790-
2,003) 

Casado 12 37,5 20 62,5 

Variáveis 
Risco de desnutrição 

Sim Não p 
n % n % 

Tipo de Institição 
Sem fins lucrativos 85 45,5 102 54,5 

0,865 
0,962 (0,747-

1,237) Com fins lucrativos 52 47,3 58 52,7 

Tempo que vive na 
Instituição 

≤ 4 anos 87 46 102 54 
0,684 

1,078 (0,816-
1,424) > 4 anos 41 42,7 55 57,3 

RP 
(IC 95%) 

RP 
(IC 95%) 
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A tabela 11 mostra que não houve associação entre essas variáveis acima e 

o risco de desnutrição. Variáveis relacionadas ao motivo da institucionalização do 

idoso serão mostradas na tabela 12 

 

Tabela 12 - Associação do risco de desnutrição com o motivo de ida do idoso para a 
Instituição, Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Risco de desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Não tinha onde morar 
Sim 6 27,3 16 72,7 

0,131 0,588 (0,294-1,178) 
Não 122 46,4 141 53,6 

Opção própria 
Sim 7 33,3 14 66,7 

0,379 0,727 (0,392-1,350) 
Não 121 45,8 143 54,2 

Abandono 
Sim 4 28,6 10 71,4 

0,278 0,606 (0,262-1,400) Não 132 47,1 148 52,9 

Negligência/maus tratos 
Sim 6 60 4 40 

0,522 1,311 (0,778-2,208) 
Não 130 45,8 154 54,2 

Morava só 
Sim 20 41,7 28 58,3 

0,736 0,914 (0,636-1,314) 
Não 108 45,6 129 54,4 

Conflitos familiares 
Sim 7 63,6 4 36,4 

0,384 1,396 (0,877-2,221) 
Não 129 45,6 154 54,4 

Estava doente 
Sim 31 44,9 38 55,1 

1,000 1,000 (0,741-1,351) 
Não 97 44,9 119 55,1 

Não tinha cuidador 
Sim 50 47,6 55 52,4 

0,563 1,099 (0,846-1,427) 
Não 78 43,3 102 56,7 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela 12 mostra que não houve associação entre as variáveis relacionadas 

ao motivo de institucionalização dos idosos e o risco de desnutrição. A tabela 13 traz 

a associação dos hábitos alimentares com o risco de desnutrição. 
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Tabela 13 - Associação do risco de desnutrição com características do consumo alimentar 
dos idosos das ILPI, Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Risco de desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Refeições por dia 
3 ou 4 9 52,9 8 47,1 

0,742 1,158 (0,727-1,846) 
5 ou 6 128 45,7 152 54,3 

Apetite antes das 
refeições 

Sim 106 44,9 130 55,1 
0,575 0,898 (0,672-1,200) 

Não 30 50 30 50 

Falta de apetite 
Sim 30 46,2 35 53,8 

1,000 1,001 (0,743-1,347) 
Não 107 46,1 125 53,9 

Restrição alimentar 
Sim 53 46,5 61 53,5 

0,924 1,029(0,797-1,328) 
Não 80 45,2 97 54,8 

Acesso aos alimentos 
fora da instituição 

Sim 38 43,2 50 56,8 
0,549 0,903 (0,683-1,194) 

Não 98 47,8 107 52,2 

Aversão alimentar 
Sim 38 44,2 48 55,8 

0,764 0,942 (0,714-1,243) 
Não 99 46,9 112 53,1 

Tabu alimentar 
Sim 21 42 29 58 0,731 0,916 (0,643-1,304) 

Não 111 45,9 131 54,1   

Escore alimentar 

Baixos 
escores 

37 37,4 62 62,6 

0,076 

0,733 (0,532-1,009) 

Escores 
médios 

49 51,6 46 48,4 1,011 (0,768-1,331) 

Altos 
escores 

50 51 48 49 1 

Consumo de água 
<1L 116 47,2 130 52,8 

0,532 1,145 (0,804-1,631) 
>=1L 21 41,2 30 58,8 

Consumo de frutas 

Come 1 
vez ao 
dia ou 
menos 

52 37,1 88 62,9 0,025 

0,740 (0,573-0,955) 

 

Come 2 
a 3 
vezes 
aos dia 

42 26,4 117 73,6  

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

O consumo de frutas apresentou diferença significativa quando associada ao 

risco de desnutrição, em que 26% dos idosos que consumiam frutas uma vez ao dia 

ou menos tem risco de desnutrição do que os que consumiam duas a três vezes ao 

dia.  

Aliado a esses fatores foi realizado uma associação com a presença de 

comorbidades frequentemente acometidas nos idosos, mostrado na tabela 14 a 

seguir.  
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Tabela 14 - Associação do risco de desnutrição com comorbidades em idosos das ILPI, 
Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Risco de desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Hipertensão 
Sim 59 47,6 65 52,4 

0,759 1,055 (0,824-1,351) 
Não 78 45,1 54,9 54,9 

Diabetes 
Sim 30 45,5 36 54,5 

1,000 0,981 (0,728-1,323) 
Não 107 46,3 124 53,7 

Demência 
Sim 38 38,8 60 61,2 

0,089 0,776 (0,583-1,031) Não 99 50 99 50 

Doença cardiovascular 
Sim 13 38,2 21 61,8 

0,414 0,808 (0,517-1,262) 
Não 124 47,3 138 52,7 

Depressão 
Sim 14 43,8 18 56,3 

0,907 0,939 (0,621-1,420) 
Não 123 46,6 141 53,4 

Incontinência urinária 
Sim 86 53,8 74 46,3 

0,006 1,444 (1,113-1,874) 
Não 51 37,2 86 62,8 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

Dentre as comorbidades elencadas como fortemente associadas ao risco de 

desnutrição, observou-se que, 44% dos idosos presentes nas ILPI que se 

queixavam de incontinência urinária tinham mais risco de desnutrição do que os que 

não tinham. 

A tabela 15 traz a associação de variáveis como as características 

relacionadas aos hábitos sociais com o risco de desnutrição. 

 

Tabela 15 - Associação do risco de desnutrição com os hábitos de estilo de vida dos idosos 
nas ILPI, Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Risco de desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Atividade física 
Sim 24 41,4 34 58,6 

0,601 0,894 (0,638-1,252) 
Não 106 46,3 123 53,7 

Ex-fumante 
Sim 31 45,6 37 54,4 

0,811 0,942 (0,694-1,280) 
Não 75 48,4 80 51,6 

Visita de familiares 
Sim 101 47,4 112 52,6 

0,240 1,226 (0,892-1,686) 
Não 29 38,7 46 61,3 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela 15 mostra que não houve associação entre hábitos sociais dos 

idosos como a prática de atividade física e se os mesmos já utilizaram cigarro ou 

outro tabaco com o risco de desnutrição.  A tabela 16 mostra a associação do risco 

desnutrição com as funções gastrintestinais dos idosos avaliados nas ILPI. 
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Tabela 16 - Associação do risco de desnutrição com as funções gastrintestinais dos idosos 
nas ILPI, Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Risco de desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Evacuações  
1 x ao dia 90 45,5 108 54,5 

1,000 0,998 (0,760-1,310) 
Mais de 1 x/dia 41 45,6 49 54,4 

Refluxo 
Sim 21 53,8 18 46,2 

0,387 1,198 (0,869-1,650) 
Não 116 45 142 55 

Disfagia 
Sim 28 50,9 27 49,1 

0,523 1,130 (0,842-1,517) Não 109 45 133 55 

Azia 
Sim 18 47,4 20 52,6 

1,000 1,031 (0,719-1,478) 
Não 119 45,9 140 54,1 

Sensação de 
boca seca 

Sim 23 47,9 25 52,1 
0,91 1,047 (0,757-1,448) 

Não 114 45,8 135 54,2 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 
 

Também não houve associação entre essas variáveis e o risco de 

desnutrição. 

Apenas duas variáveis apresentaram diferença significativa: o ―consumo de 

frutas‖ (p=0,025) e a ―incontinência urinária‖ (p=0,006) não sendo possível, portanto, 

realizar a análise múltipla. 

Com relação aos dados referentes à desnutrição em idosos, o mesmo foi 

avaliado pelos métodos de diagnóstico isolados, MNA e a DCT. Como cada método 

pode apresentar uma variação diferente, considerou-se com desnutrição o idoso que 

se enquadrasse em qualquer um dos métodos utilizados para o diagnóstico, e assim 

realizada a associação das mesmas variáveis sociodemográficas utilizadas na 

associação do risco de desnutrição para a desnutrição diagnosticada, como mostra 

a tabela 17.  
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Tabela 17 - Associação da desnutrição com a caracterização sociodemográfica dos idosos 
nas ILPI, Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Sexo 
Masculino  24 31,2 53 68,8 

1,000 
0,988 (0,673-

1,452) Feminino 70 31,5 152 68,5 

Idade 
≤75anos 22 29,7 52 70,3 

0,825 
0,929 (0,624-

1,384) >75 anos 72 32,0 153 68,0 

Escolaridade 

Analfabeto ou 
analfabeto funcional 

45 27,8 117 72,2 

0,018 

1,076 (0,660-
1,756) 

Ensino Fundamental 28 46,7 32 53,3 
1,808 (1,095-

2,985) 

Ensino médio ou 
superior 

16 25,8 46 74,2 1 

Estado civil 

Solteiro, viúvo, 
separado ou 
divorciado 

82 30,7 185 69,3 
0,562 

0,819 (0,506-
1,326) 

Casado 12 37,5 20 62,5 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela 17 mostra que os idosos que possuem ensino fundamental foram 

80% mais classificados como desnutridos que aqueles que possuem o nível médio 

ou superior, sendo esta associação significativa.  

A tabela 18 apresenta a associação da desnutrição com a caracterização dos 

idosos na ILPI. 

 

Tabela 18 - Associação da desnutrição com a caracterização da condição do idoso na 
Instituição, Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % N % 

Tipo de Institição 
Sem fins lucrativos 67 35,4 122 64,6 

0,067 
1,444 (0,988-

2,112) Com fins lucrativos 27 24,5 83 75,5 

Tempo que vive na 
Instituição 

≤ 4 anos 58 30,5 132 69,5 
0,640 

0,897 (0,632-
1,274) > 4 anos 33 34 64 66 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela mostra que não houve associação entre as variáveis expostas na 

tabela e a desnutrição.  

A associação entre as variáveis relacionadas ao motivo da institucionalização 

e a desnutrição do idoso é mostrada na tabela 19. 
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Tabela 19 - Associação da desnutrição com o motivo de ida do idoso para a Intituição, 
Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Desnutrição 

Sim Não 
p 

RP  
(IC 95%) n % N % 

Não tinha onde morar 
Sim 8 36,4 14 63,6 

0,745 1,190 (0,665-2,129) 
Não 81 30,6 184 69,4 

Opção própria 
Sim 7 33,3 14 66,7 

1,000 1,081 (0,575-2,032) 
Não 82 30,8 184 69,2 

Abandono 
Sim 5 35,7 9 64,3 

0,769 1,158 (0,561-2,388) Não 87 30,9 195 69,1 

Negligência/maus tratos 
Sim 5 50 5 50 

0,294 1,644 (0,863-3,130) 
Não 87 30,4 199 69,6 

Morava só 
Sim 15 30,6 34 69,4 

1,000 0,985 (0,620-1,563) 
Não 74 31,1 164 68,9 

Conflitos familiares 
Sim 4 36,4 7 63,3 

0,744 1,178 (0,529-2,623) 
Não 88 30,9 197 69,1 

Estava doente 
Sim 21 30,4 48 69,6 

1,000 0,976 (0,649-1,467) 
Não 68 31,2 150 68,8 

Não tinha cuidador 
Sim 29 27,4 77 72,6 

0,373 0,825 (0,568-1,198) 
Não 60 33,1 121 66,9 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela 19 mostra que não houve associação entre nenhum dos motivos que 

levou à institucionalização e a desnutrição.  

A tabela a seguir traz a associação de características relacionadas ao 

consumo alimentar dos idosos com a desnutrição. 
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Tabela 20 - Associação da desnutrição com as características do consumo alimentar dos 
idosos das ILPI, Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Desnutrição 

Sim Não 
P 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Refeições por dia 
3 ou 4 3 17,6 14 82,4 

0,321 0,547 (0,193-1,548) 
5 ou 6 91 32,3 191 67,7 

Apetite antes das 
refeições 

Sim 66 27,7 172 72,3 
0,008 0,594 (0,423-0,834) 

Não 28 46,7 32 53,3 

Falta de apetite 
Sim 31 47,7 34 52,3 

0,002 1,771 (1,273-2,466) 
Não 63 26,9 171 73,1 

Restrição alimentar 
Sim 28 24,3 87 75,7 

0,040 0,667 (0,458-0,971) 
Não 65 36,5 113 63,5 

Acesso aos alimentos 
fora da instituição 

Sim 16 18,2 72 81,8 
0,002 0,489 (0,303-0,788) 

Não 77 37,2 130 62,8 

Aversão alimentar 
Sim 20 23,3 66 76,7 

0,072 0,669 (0,437-1,025) 
Não 74 34,7 139 65,3 

Tabu alimentar 
 

Sim 13 26 37 74 
0,439 0,793 (0,481-1,309) 

Não 80 32,8 164 67,2 

Escore alimentar 

Baixos 
escores 40 40,0 60 60,0 

0,025 

1,800 (1,159-2,794) 

Escores 
médios 

30 31,6 65 68,4 1,421 (0,886-2,280) 

Altos 
escores 

22 22,2 77 77,8 1 

Consumo de água 
<1L 66 37,9 108 62,1 

0,006 1,693 (1,161-2,470) 
>=1L 28 22,4 97 77,6 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

Dentre as principais características relacionadas ao consumo alimentar dos 

idosos, aqueles que se queixavam de falta de apetite tinham 77% mais desnutrição 

do que os que não apresentavam essa condição. Contrariamente, os idosos que 

relatavam ter apetite especificamente antes das refeições, aqueles que tinham 

restrição alimentar e os que tinham acesso a alimentos fora da instituição 

apresentaram 50,6, 33,3 e 51,1%, respectivamente, menos desnutrição que os que 

apresentaram as condições inversas. Do mesmo modo, os indivíduos que 

consomem menos que 1 L de água por dia apresentam 69% mais desnutrição que 

aqueles que consomem mais que essa quantidade.  

 Os escores alimentares produzidos a partir da frequência de consumo de 

grupo de alimentos se mostraram associados à desnutrição. Os indivíduos 

classificados como ―baixos escores‖ foram 80% mais diagnosticados como 

desnutridos.  

 A associação com a presença de comorbidades frequentemente acometidas 

nos idosos é mostrada na tabela 21. 
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Tabela 21 - Associação da desnutrição com as comorbidades em idosos das ILPI, Natal/RN, 
2013. 

Variáveis 
Desnutrição 

Sim Não 
P 

RP  
(IC 95%) N % n % 

Hipertensão 
Sim 33 26,4 92 73,6 

0,143 0,753 (0,528-1,075) 
Não 61 35,1 113 64,9 

Diabetes 
Sim 19 28,4 48 71,6 

0,640 0,877 (0,574-1,340) 
Não 75 32,3 157 67,7 

Demência 
Sim 39 39 61 61 

0,066 1,404 (1,007-1,958) Não 55 27,8 143 72,2 

Doença cardiovascular 
Sim 13 38,2 21 61,8 

0,486 1,246 (0,783-1,982) 
Não 81 30,7 183 69,3 

Depressão 
Sim 8 25,0 24 75,0 

0,521 0,773 (0,414-1,444) 
Não 86 32,3 180 67,7 

Incontinência urinária 
Sim 54 33,3 108 66,7 

0,521 1,142 (0,813-1,604) 
Não 40 29,2 97 70,8 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela 21 mostra que não houve associação entre as comorbidades mais 

frequentes e a de desnutrição em idosos.  

A tabela 22 traz a associação de variáveis como as características 

relacionadas as características sociais com a desnutrição. 

 

Tabela 22 - Associação da desnutrição com os hábitos de estilos de vida dos idosos nas 
ILPI, Natal/RN, 2013. 

Variáveis  Desnutrição 
Sim Não 

P 
RP  
(IC 95%) n % n % 

Atividade física 
Sim 11 18,6 48 81,4 

0,026 0,536 (0,306-0,940) 
Não 80 34,8 150 65,2 

Ex-fumante 
Sim 17 25 51 75 

0,599 0,848 (0,526-1,367) 
Não 46 29,5 110 70,5 

Perda familiar recente 
Sim 9 24,3 28 75,7 

0,811 0,873 (0,472-1,613) 
Não 51 27,9 132 72,1 

Familiares visitam 
Sim 66 30,8 148 69,2 

0,851 0,938 (0,642-1,369) 
Não 25 32,9 51 67,1 

Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

Apenas a variável ―atividade física‖ apresentou associação significativa com a 

desnutrição. Os indivíduos que praticam atividade física estão 46,4% menos 

diagnosticados como desnutridos do que aqueles que não a praticam. 

A tabela 23 mostra a associação das funções gastrintestinais dos idosos 

avaliados com o quadro de desnutrição. 
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Tabela 23 - Associação da desnutrição com as funções gastrintestinais dos idosos nas ILPI, 

Natal/RN, 2013. 

Variáveis 
Desnutrição 

Sim Não 
P 

RP  
(IC 95%) n % n % 

Evacuações  
1 x ao dia 57 28,5 143 71,5 

0,071 0,713 (0,510-0,996) 
Mais de 1 x/dia 36 40 54 60 

Refluxo 
Sim 14 35,9 25 64,1 

0,647 1,167 (0,738-1,843) 
Não 80 30,8 180 69,2 

Disfagia 
Sim 23 41,8 32 58,2 

0,094 1,437 (0,995-2,077) 
Não 71 29,1 173 70,9 

Azia 
Sim 13 34,2 25 65,8 

0,836 1,102 (0,684-1,775) 
Não 81 31 180 69 

Sensação de 
boca seca 

Sim 14 29,2 34 70,8 
0,841 0,915 (0,568-1,474) 

Não 80 31,9 171 68,1 

 Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

A tabela acima mostra que não houve associação entre as variáveis 

relacionadas à função gastrointestinal e a de desnutrição. 

As variáveis: escolaridade (p=0,018), apetite antes das refeições (p=0,008), 

falta de apetite (p=0,002), restrição alimentar (p=0,040), acesso aos alimentos fora 

da Instituição (p=0,002), escore alimentar (p=0,025), consumo de água (p=0,006) e 

atividade física (p=0,026) apresentaram diferença significativa (p<0,05) quando 

associadas a desnutrição, visto que se enquadram para análise do modelo múltiplo, 

e as variáveis, consumo de frutas (p=0,062), demência (p=0,066), tipo de instituição 

(p=0,067), evacuações (p=0,071), aversão alimentar (p=0,072), disfagia (p=0,094) e 

hipertensão (p=0,143), apesar de não terem apresentado p<0,05, se enquadram no 

critério para análise do modelo multivariado, pois apresentam p<0,20. As variáveis 

―sexo e idade‖ entre para análise multivariada porque são variáveis de ajuste.  
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6 ANÁLISE MÚLTIPLA 
 
 Para análise múltipla das variáveis foi realizada a regressão de Poisson com 

variação robusta que é feita a partir da associação encontrada na análise bivariada. 

Para tanto, as variáveis independentes que aferiam o mesmo efeito e foram 

associadas significativamente entre si, tiveram sua inclusão restrita no modelo. 

Apenas uma delas foi introduzida no modelo 

 Variáveis como sexo e idade foram incluídas na análise, uma vez que são 

variáveis de ajuste, mesmo apresentando p = 1,00. As variáveis elencadas para 

análise múltipla estão expressas nas tabelas abaixo. 
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Tabela 24 - Análise múltipla da desnutrição com as características demográficas dos idosos nas ILPI, Natal/RN, 2013.  

 
Fonte: Própria. Natal-RN, 2013. 

 

Variáveis 
Desnutrição 

  
p 

RP 
(IC 95%) 

P 
RPaj  

(IC 95%) n % 

Idade 
>75 anos 22 29,7 

0,825 0,929 (0,624-1,384) 0,894 1,029 (0,672-1,577) 
≤75 anos 72 32,0 

Sexo 
Masculino 24 31,2 

1,000 0,988 (0,673-1,452) 0,531 0,871 (0,565-1,342) 
Feminino 70 31,5 

Escolaridade 

Ensino médio ou 
superior 

16 25,8 - 1 - 1 

Ensino fundamental 28 46,7 0,027 
1,808 

(1,095-2,985) 
0,260 

1,356 
(0,798-2,302) 

Analfabeto ou 
analfabeto funcional 

45 27,8 0,898 
1,076 

(0,660-1,756) 
0,768 

0,925 
(0,551-1,553) 

Falta de apetite Não  63 26,9 
0,002 

1,771 
(1,273-2,466) 

0,001 
1,757 

(1,246-2,476) Sim 31 47,7 
Acesso aos alimentos fora 
da instituição 

Não  77 37,2 
0,002 

0,489 
(0,303-0,788) 

0,030 
0,565 

(0,337-0,946) Sim 16 18,2 
Consumo de água ≥1L 28 22,4 

0,006 
1,693 

(1,161-2,470) 
0,015 

1,646 
(1,101-2,459) 

Escore alimentar Altos escores 22 22,2 - 1 - 1 

Escores médios 30 31,6 
0,191 

1,421 
(0,886-2,280) 

0,743 
0,918 

(0,549-1,533) 
Baixos escores 40 40,0 

0,011 
1,800 

(1,159-2,794) 
0,325 

1,341 
(0,747-2,406) 

Restrição alimentar Não  65 36,5 
0,040 

0,667 
(0,458-0,971) 

0,252 
0,805 

(0,556-1,167) Sim 28 24,3 
Aversão alimentar Não  74 34,7 

0,072 
0,669 

(0,437-1,025) 
0,109 

0,677 
(0,420-1,091) Sim 20 23,3 

Hipertensão Não  61 35,1 
0,143 0,753 (0,528-1,075) 0,789 1,051 (0,732-1,509) 

Sim 33 26,4 
Demência Não  55 27,8 

0,066 1,404 (1,007-1,958) 0,019 1,537 (1,072-2,204) 
Sim 39 39,0 

Evacuações Mais de 1 vez ao dia 36 40,0 
0,071 0,713 (0,510-0,996) 0,088 0,762 (0,558-1,041) 

1 vez ao dia 57 28,5 
Disfagia Não  71 29,1 

0,094 1,437 (0,995-2,077) 0,286 1,241 (0,835-1,843) 
Sim 23 41,8 

Atividade física Não  80 34,8 
0,026 0,536 (0,306-0,940) 0,203 0,666 (0,357-1,245) 

Sim 11 18,6 
Tipo de instituição Com fins lucrativos 27 24,5 

0,067 1,444 (0,988-2,112) 0,243 1,329 (0,825-2,142) 
Sem fins lucrativos 67 35,4 
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A regressão de Poisson mostrou que não houve associação entre as variáveis 

elencadas acima e a de desnutrição. 

As variáveis relacionadas aos hábitos alimentares mostrou que os idosos que 

tinham falta de apetite apresentaram 75,7%% mais desnutrição do que aqueles com 

apetite normal. Já os que tinham acesso a alimentos fora da instituição 

apresentaram 43,5% menos desnutrição que os idosos que não tinham acesso a 

alimentos fora da ILPI. Quanto ao consumo de água, aqueles com um consumo de 

água menor que 1 litro por dia apresentaram 64,6% mais desnutrição que os que 

consumiam 1 litro ou mais.  

 Idosos com demência tem 53,7% mais desnutrição do que os que não 

apresentavam. A frequência de evacuações e a disfagia não estiveram associadas 

com a desnutrição. Na regressão de Poisson não houve associação entre as 

variáveis acima citadas e a de desnutrição. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, dos 385 idosos 

avaliados, 46% apresentaram risco de desnutrição, percentual bastante acentuado 

dentro do segmento populacional estudado, caracterizando um estado nutricional 

preocupante e deficiente para os idosos institucionalizados da cidade do Natal. 

Diante disso, vê-se a importância do diagnóstico e da prevenção precoce nesta 

população. De acordo com Guérin et al. (2005), em estudos anteriores com idosos 

que residiam em instituições geriátricas (n = 14.149), a prevalência pelo risco de 

desnutrição variou de 8 a 76%, complementado por um estudo multinacional que 

encontrou 69% (4.507) dos idosos em risco de desnutrição. 

Estudos realizados com idosos institucionalizados no sul da Índia 

(VEDANTAM et al., 2010) e China (HAN; LI; ZHENG, 2009) mostraram que cerca de 

63%, estavam em risco de desnutrição. Estes resultados sugerem que fatores 

culturais e sócioeconômicas em países não-ocidentais têm um profundo efeito sobre 

o estado nutricional em idosos. Estes resultados podem ser comparados com o 

relatado por Johansson et al. (2009), que descobriu que 14,5% das pessoas mais 

idosas estavam em risco de desnutrição. No estudo realizado por Norman et al. 

(2008) cerca de 32% dos residentes investigados pela MAN foram bem nutridos, dos 

68% restantes, 43% estavam em risco de desnutrição. Todos os resultados foram 

avaliados através do questionário da MNA, esses dados mostram que a MAN 

apresenta uma grande utilização para diagnóstico do risco de desnutrição que 

acomentem os idosos, bem como seu risco nutricional.  

A nutrição geriátrica tem uma importância especial visto que, nesta fase, 

existem diferentes implicações nutricionais que variam desde desnutrição proteico 

energética, alterações metabólicas e interações medicamentosas, até deficiências 

de micronutrientes, que associadas a fatores sociais, econômicos e psicológicos 

podem contribuir para o declínio e comprometimento de várias funções orgânicas 

que são vitais para o indivíduo idoso (SANTOS et al., 2004). 

Um estudo realizado por Azevedo et al. (2007), com idosos hospitalizados e 

que foram avaliados pelo MNA, a prevalência do risco de desnutrição foi de 49,8% 

(129). Constatou-se que o número de idosos classificados com risco de desnutrição 

foi maior entre as mulheres e que os idosos com idade igual ou superior a 75 anos 

tiveram mais chances de desnutrição do que os com idade inferior. 
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No estudo realizado por Penié (2005) foi constatado que metade (50,4%) dos 

indivíduos com idade superior a 60 anos foi classificada com risco de desnutrição ou 

desnutrido. Da mesma forma, outros autores, como Campos et al. em 2006, citam 

que idosos com idade mais avançada apresentam maior chance de baixo peso, pois 

o envelhecimento promove mudanças importantes na massa muscular e no padrão 

de distribuição de gordura corporal. 

Sampaio (2004) refere que o indicador antropométrico é essencial na 

avaliação geriátrica, mas as alterações que ocorrem no envelhecimento, como por 

exemplo, a perda ponderal, a dificuldade de coletar precisamente a altura e o peso, 

pode comprometer a determinação do diagnóstico acurado e preciso. No entanto, a 

adoção do MNA como método de triagem foi importante, uma vez que apontou 

grupos vulneráveis, como aqueles em risco nutricional.  

Ruiz-lópez et al. (2003) avaliaram quais os fatores de risco contidos no 

questionário MAN que contribuiriam para a detecção de risco de má nutrição em 

idosos institucionalizados. Os autores aplicaram o MAN em 89 mulheres (72-98 

anos), em instituição de regime privado e, ao analisarem as quatro seções deste 

teste, observaram que a alta proporção de risco de desnutrição esteve, 

principalmente, relacionada a fatores ligados ao inadequado estilo de vida. 

Com vistas a determinar também a prevalência de desnutrição em idosos 

institucionalizados o presente estudo encontrou uma prevalência de 

aproximadamente 1/3 (31%) dos idosos avaliados com a MAN e a DCT, mostrando 

uma importante relevância para a fragilidade na saúde da população nesta faixa 

etária. Um estudo belga em grande escala com foco em desnutrição em pacientes 

idosos encontrou 33% dos pacientes idosos hospitalizados desnutridos. Na ANUAL 

PESQUISA NACIONAL HOLANDESA, a prevalência de desnutrição em hospitais 

geriátricos foi semelhante (32,9%). 

Os efeitos da desnutrição são especialmente dramáticos em idosos 

institucionalizados, que tendem a ser mais frágeis. Uma vez que esta coletividade 

não pode escolher livremente uma dieta que se adapta às suas próprias 

recomendações de idade, são as instituições governamentais os grandes 

responsáveis por garantir as necessidades nutricionais específicas da sociedade 

para esse grupo populacional (PÉREZ-LLAMAS et al., 2003). 

De acordo com Guérin et al. (2005), em estudos anteriores com idosos (n = 

14.149), a prevalência de desnutrição variou entre 0 e 8%, este estudo se 
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assemelha  ao estudo multinacional que encontrou 69% (4.507) idosos desnutridos. 

No sul da India (VEDANTAM et al., 2010) e China (HAN; LI; ZHENG, 2009) mostrou 

que cerca de 44% dos idosos institucionalizados eram desnutridas. Estes resultados 

podem ser comparados com o estudo de Johansson et al. (2009), que descobriu que 

17% das pessoas mais idosas eram desnutridas. Em um estudo com indivíduos mais 

velhos de Taiwan, Tsai, Ho e Chang (2008) encontraram uma prevalência 

semelhante a 15% de desnutrição. No estudo realizado por Norman et al. (2008) 

apenas cerca de 32% dos residentes investigados em instituições geriátricas, 68% 

eram desnutridas. 

 Esses dados são comparáveis com os resultados de Kaiser et al. (2010a) 

que avaliou desnutrição em 1586 residentes de casas de repouso. Esses dados 

mostram que a MAN apresenta uma grande utilização para diagnóstico das taxas de 

desnutrição presente no idoso, bem como seu risco nutricional. O questionário 

utiliza-se de aplicação rápida, de fácil acesso, preciso e de abrangência dos 

parâmetros utilizados na avaliação do estado nutricional nesta população, 

englobando desde parâmetros antropométricos, subjetivos, dietéticos e clínicos do 

idoso.  

Há uma versão reduzida da escala da MAN conhecido como Short Form- 

MNA, que, de acordo com Rubenstein et al. (2001), a inclusão de questões de auto 

avaliação do estado de saúde do idoso pode trazer um diagnóstico errôneo ou 

mascarado e ser um problema descrito em grande escala. Além disso, diante da 

complexidade da avaliação geriátrica de pessoas idosas faz-se necessário criar uma 

escala de avaliação específica nutricional com dados antropométricos e laboratorias 

para que possa reduzir significativamente o componente subjetivo da MAN. 

De acordo com Norman et al. (2008) e Evans et al. (2008) tem sido provado 

que a desnutrição está frequentemente associada com a redução de alimentos e 

ingestão de energia, e esta, por sua vez, contribui significativamente para a perda de 

massa corporal e deficiência do estado funcional.  

Visvanathan (2003) em seu estudo relata que existem diferentes mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento da desnutrição em idosos, distúrbios do sistema 

gastrointestinal (GI) e do sistema endócrino, perda de paladar e olfato, diminuição do 

apetite e da ingestão inadequada que está relacionado com tanto estado de doença. 

Sarcopenia, imobilidade, depressão, isolamento social e demência são também 

associados à diminuição de alimentos por via oral. Fato esse que explica a diferença 
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significativa encontrada no presente estudo (p=0,001), em que o acesso a alimentos 

fora da instituição (p=0,030) propicia a não aderência aos hábitos alimentares 

estabelecidos pela instituição fazendo com que os idosos apresentem assim maus 

hábitos alimentares contribuindo para uma presença da falta de apetite, esta, muitas 

vezes, explicada pela monotonia alimentar imposta por algumas instituições, não 

respeitando assim a preferência alimentar ou necessidade de cada idoso. 

Fatores psicossociais como a demência, apresentaram uma forte relação com 

o estado de desnutrição dos idosos mostrando uma diferença estatisticamente 

significativa (p=0,019). Causa freqüente de asilamento e de alta prevalência em 

idosos institucionalizados, apresenta significativa associação com quadros 

demenciais. Estima-se que esta prevalência chegue aos 85 anos de idade, em torno 

de 43% nas mulheres e de 24% nos homens. O percentual aproxima-se a 84% 

quando são analisados apenas octogenários asilados (STHOTHERS; FENSTER, 

2002; DURRANT; SNAPE, 2003). Na doença, ocorre a degeneração lenta e 

contínua do cérebro, usualmente por um período de 8 a 12 anos, levando a 

alterações comportamentais e cognitivas e, frequentemente, também desordens 

nutricionais, como perda de peso e desnutrição (MACHADO, 2011).  

Ferdous et al. (2010) em seu estudo relata que não podemos descartar a 

possibilidade de que o efeito protetor estatisticamente significativo da melhor 

cognição contra pior estado nutricional pode ser explicado pelo reverso causalidade, 

ou seja, que a função cognitiva pode ter sido afetada pelo pobre estado nutricional. 

Além disso, uma vez que o MNA contém um ponto problema neuropsicológica, a 

qual está associada com cognição, a associação entre cognição e risco nutricional é 

esperado. Alguns estudos elucidam a relação entre o estado nutricional e a função 

cognitiva nesta população. 

Outra variável bastante significativa (p=0,015) associada à desnutrição foi a 

baixa ingestão hídrica por parte dos idosos institucionalizados. Segundo Allison 

(2004) o baixo consumo de água leva a uma perda de peso podendo causar 

anomalias respostas fisiológicas e alterações funcionais no idoso. Corroborando o 

fato de que a incapacidade para determinar líquidos adequados ao organismo 

também pode resultar em sobrecarga, a depender de cada indivíduo, porém a 

ingestão hídrica inadequada por parte dos idosos é muito maior, visto que a 

ausência de sede, em decorrências das alterações fisiológicas acometidas pela 



67 

 

idade, dificulta a aderência da ingestão. Estas condições são responsáveis pela 

deficiência no risco nutricional , condição pouco explorada nessa faixa etária. 

Apesar de não ter apresentado diferença estatisticamente significativa 

(p=0,286) um estudo realizado por Kubrak e Jensen (2007) relata que idosos com 

dificuldade de deglutição está mais fortemente associado com a desnutrição. Ambas 

as dificuldades de deglutição e gustativas são conhecidas por estarem associados 

com a idade e doença. Pacientes com disfagia podem ter uma diminuição da 

ingestão de alimentos o que os torna mais vulneráveis a desnutrição. Suominen et 

al. (2005) encontraram também encontrou uma associação muito forte entre a 

dificuldade de ingestão (OR 3,03, IC 95% 2,10-4,37) e a desnutrição (MNA <17) em 

lar de idosos residentes em Helsinque na Finlândia. Além disso, a dificuldade de 

sentir o sabor dos alimentos também foi associado com o mal estado nutricional, 

pois pacientes idosos com dificuldades de gosto pode ter uma má apetite e, 

consequentemente, uma ingestão insuficiente de alimentos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O predominância do sexo feminino na totalidade da população idosa ainda é 

um forte índice de que o sexo feminino se atenta mais a maior preocupação com seu 

estado de saúde, ocasionando um aumento ainda maior na expectativa de vida 

nessa faixa etária. 

Condições de saúde como a incontinência urinária podem estar mais 

associação ao risco de desnutrição, juntamente ao fato de que aspectos 

sociodemográficos como nível de escolaridade podem desencadear uma condição 

de saúde mais voltada à desnutrição diagnosticada, corroborando o fato de que 

questões relacionadas com hábitos alimentares dos idosos como: falta de apetite, 

acesso a alimentos fora da instituição e baixo consumo de água, estão fortemente 

voltadas ao diagnóstico da desnutrição para essa faixa etária. 

 A alta prevalência de desnutrição (31%) e do risco de desnutrição (46%) na 

cidade do Natal/RN sugere uma triagem juntamente com intervenções clínicas e de 

base comunitária subsequentes para o diagnóstico precoce do estado nutricional na 

população idosa, pois estas medidas são urgentemente necessárias para monitorar 

a saúde de idosos mais velhos da população e consequentemente reduzir as 

consequências negativas do mal estado nutricional acometidos nessa faixa etária. 

Devemos nos atentar a informações relacionadas aos hábitos alimentares, 

sociais, e psicológicos de cada idoso, pois estes podem influenciam no estado 

nutricional desta população, sendo relevante a realização de mais estudos para o 

diagnóstico precoce da desnutrição.  
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APÊNDICE A – 
 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome  

Sexo (    ) Masculino    (    ) Feminino 

Data de Nascimento  Idade  (    ) NS (    ) NR 

Estado civil 
(    ) Solteiro 

(    ) Viúvo 

(    ) Casado 

(    ) Separado 

(    ) Divorciado 

(    ) NS 

(    ) NR 

Filhos? Se sim, 

quantos? 

(    ) SIM, ______________ 

(    ) NÃO 

(    ) NS 

(    ) NR 

 

CONDIÇÕES SÓCIO-CULTURAIS 

 

Grau de escolaridade 

(    ) Analfabeto 

(    ) Ensino fundamental I 

(    ) Ensino fundamental II 

(    ) Ensino Médio 

(    ) Ensino Superior 

(    ) NS 

(    ) NR 

Religião (    ) Católico (    ) Evangélico (    ) Outra (    ) NS (    ) NR 

Motivo da 

institucionalização 

(    ) Sem cuidador 

(    ) Morava sozinho 

(    ) Sem lugar para morar 

(    ) Doença 

(    ) Opção própria 

(    ) Sem trabalho 

(    ) Outros motivos 

(    ) NS 

(    ) NR 

Tempo em que vive na 

Instituição 

(    ) Menos de 1 ano 

(    ) Entre 1 e 2 anos   

(    ) Entre 3 e 4 anos 

(    ) Entre 5 e 6 anos 

(    ) Entre 7 e 9 anos 

(    ) 10 anos ou mais 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

  Frequência 

Passeios fora do abrigo  (    ) SIM       (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR  

Recebe Visitas (    ) SIM       (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR  

Se SIM, de quem? 

(    ) Familia 

(    )  Grupos religiosos  

(    )  Amigos 

(    ) Outros 

 

 

 

 

Perda familiar recente (    ) SIM       (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR  
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CONDIÇÕES DE SAÚDE 

 

Comorbidades 

(    ) Hipertensão 

(    ) Diabetes/ Tipo: 

(    ) Insuficiência Renal 

(    ) DPOC 

(    ) Demência 

(    ) Parkinson 

(    ) Cardiovascular 

(    ) Osteoporose 

(    ) Artrite 

(    ) Artrose 

(    ) Vestibulopatia 

(    ) Quedas no último ano 

(    ) Câncer/ Qual? 

(    ) Enxaqueca (cefaleia) 

(    ) Depressão  

(    ) HIV/ AIDS 

(    ) Derrame/ AVC 

(    ) Hipotireoidismo 

(    ) Hipertireoidismo 

(    ) Outros:___________  

(    ) NS                (    ) NR 

 

Consumo de álcool  (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

 

Tabagismo, se SIM, qual(is)? (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Ex-fumante (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

 

Perda de peso nos últimos 

(    ) 1 semana Peso (kg)  

(    ) 1 mês Peso (kg)  

(    ) 3 meses Peso (kg)  

(    ) 6 meses Peso (kg)  

 

Prática de atividades físicas (    ) SIM (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

 

Funções do TGI 

(    ) Refluxo gastroesofágico  

(    ) Pirose 

(    ) Diarréia  

(    ) Xerostomia 

(    ) Disfagia  

(    ) Constipação intestinal  

(    ) Gastrite  

(    ) Incontinência urinária 

Frequência de evacuações ao dia 
(    ) Nenhuma 

(    ) 2 x ao dia 

(    ) 1 x ao dia 

(    ) 3 ou mais 

 

 

 

AVALIAÇÃO DIETÉTICA 

 

Quantas refeições ao dia? (    ) 1   (    ) 2   (    ) 3   (    ) 4   (    ) 5   (    ) 6 

Falta de apetite (    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Alimenta-se antes das principais 

refeições? 
(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Apetite antes de realizar as refeições? (    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Preferências alimentares 
 

 

Aversões  (    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Alergias (    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Tabus (    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Restrição alimentar (    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Se SIM, qual (is)? 
(    ) Carboidrato (    ) Proteína 

(    ) Lipídio (    ) Micronutriente  
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 Qual? 

Tem acesso a outros alimentos fora 

aqueles que são oferecidos pela 

Instituição? 

(    ) SIM     (    ) NÃO     (    ) NS     (    ) NR 

Se SIM, quem os fornece?  

Consumo de água 

(    ) 1 a 2 copos de 200mL 

(    ) 3 a 4 copos de 200mL 

(    ) 5 a 6 copos de 200mL 

(    ) Mais de 1500Ml 

(    ) Mais de 2000mL 

(    ) Não tem o hábito  

(    ) NS 

(    ) NR 

 

Frequência de consumo 
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 C
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N
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Frutas (banana, laranja, maçã, mamão, 

uva, abacaxi, etc). 
1 2 3 4 5 6 

Legumes (cenoura, batata, chuchu) e 

verduras (alface, couve, repolho) 
1 2 3 4 5 6 

Leite ou iogurte desnatado, queijo 

branco light 
1 2 3 4 5 6 

Leite ou iogurte integral, queijo 

mussarela, prato, etc. 
1 2 3 4 5 6 

Carnes (vaca, frango, peixe, porco, etc) 1 2 3 4 5 6 

Ovos  1 2 3 4 5 6 

Feijão, ervilha, lentilha, soja, etc. 1 2 3 4 5 6 

Embutidos (salsicha, linguiça, 

mortadela, presunto, etc). 
1 2 3 4 5 6 

Massas e pães (pão, macarrão, bolo, 

biscoito, farinha de mandioca) 
1 2 3 4 5 6 

Cereais integrais (pão, arroz, bolo, 

macarrão, biscoito) 
1 2 3 4 5 6 

Tubérculos (batata, inhame, macaxeira, 

batata doce) 
1 2 3 4 5 6 

Doces (bala, bombom, chocolate, 

bolacha recheada, pudim, sorvete, 

doce de leite, refrigerantes, etc) 

1 2 3 4 5 6 

Alimentos light, diet ou zero 

(refrigerante, balas, sucos, chocolates) 
1 2 3 4 5 6 

Gordura vegetal (oléo de soja, girassol, 

canola, azeite de oliva, maionese) 
1 2 3 4 5 6 

Gordura animal (manteiga, nata, creme 

de leite, toucinho) 
1 2 3 4 5 6 

Frituras (pastel, batata frita, rissole) 1 2 3 4 5 6 

Enlatados (ervilha, milho, azeitona, 

molho de tomate) 
1 2 3 4 5 6 
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Tempero ou molho industrializado 

(para salada, knor, sazon), sopa 

instantânea, molho shoyu, etc. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

Peso atual (kg):  CMB (cm): 

Peso ideal (kg):  AJ (cm):  

Altura (cm): PCT(mm):  

IMC (kg/m2): CP (cm): 

CB (cm): CC (cm): 

 

 

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

 

Exames Valor obtido Data Valor de referência 

Glicemia (jejum)    

Glicemia (pós-prandial)    

Hemoglobina    

Hematócrito    

Hb A1c    

VDRL    

Triglicerídeos    

Colesterol total    

HDL    

LDL    

Proteínas Totais    

Albumina    

Pré-albumina    

Ferro sérico    

Ferritina    

Transferrina    

TGO (AST)    

TGP (ALT)    

GGT    

Creatinina    

Ácido úrico    

Uréia    

Ca    

Na    

K +    

Zn    

Ácido fólico    

B12    

TSH    

T4 livre    
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ANEXO A - 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
ESCLARECIMENTOS: 

ESTE É UM CONVITE PARA O(A) SENHOR(A) PARTICIPAR DA PESQUISA “PREVALÊNCIA DE 
DESNUTRIÇÃO E SEUS FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS” QUE É 
COORDENADA PELO PRFº DRº KENIO COSTA LIMA. 

SUA PARTICIPAÇÃO É VOLUNTÁRIA, O QUE SIGNIFICA QUE O(A) SENHOR(A) PODERÁ 
DESISTIR A QUALQUER MOMENTO, RETIRANDO SEU CONSENTIMENTO, SEM QUE ISSO LHE TRAGA 
NENHUM PREJUÍZO OU PENALIDADE. 

ESSA PESQUISA VISA DETERMINAR A DESNUTRIÇÃO, BEM COMO INVESTIGAR OS SEUS 
FATORES ASSOCIADOS EM INDIVÍDUOS IDOSOS DA CIDADE DO NATAL-RN. OS IDOSOS APTOS A 
PARTICIPAREM DA PESQUISA CONSTITUEM TODOS AQUELES INDIVÍDUOS COM 60 ANOS OU MAIS 
DE IDADE, DEPENDENTES OU NÃO E RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DO 
REFERENTE MUNICÍPIO SELECIONADOS PARA A PESQUISA. 

CASO DECIDA ACEITAR O CONVITE, O SENHOR(A) SERÁ SUBMETIDO(A) INICIALMENTE A UMA 
AVALIAÇÃO PARA DETERMINAR SUAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ANTROPOMÉTRICAS, 
DIETÉTICAS E BIOQUÍMICAS, SEGUIDO DE UMA ENTREVISTA SOBRE SUAS CONDIÇÕES SOCIAIS E 
ECONÔMICAS E DA AVALIAÇÃO DOS SEUS HÁBITOS DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS.  

NÃO SE ESPERA QUE O SENHOR(A) TENHA PROBLEMA ALGUM DEVIDO À REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA PESQUISA, PORQUE OS RISCOS SERÃO MÍNIMOS CONSIDERANDO-SE QUE OS DADOS 
SERÃO OBTIDOS ATRAVÉS DE UM EXAME CLÍNICO E UM QUESTIONÁRIO-ENTREVISTA.  

O SENHOR(A) TERÁ OS SEGUINTES BENEFÍCIOS AO PARTICIPAR DA PESQUISA: NA 
REALIZAÇÃO DOS EXAMES CLÍNICOS, CASO SE DETECTE ALGUM PROBLEMA, SERÃO TOMADAS, DE 
ACORDO COM O SENHOR(A) AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA MANTER A SUA SAÚDE. 

TODOS OS PROCEDIMENTOS SERÃO REALIZADOS POR NUTRICIONISTAS E DENTISTAS, 
PESQUISADORES TREINADOS E QUALIFICADOS PARA OS MESMOS. 

TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS SERÃO SIGILOSAS E O NOME DO(A) SENHOR(A) NÃO 
SERÁ IDENTIFICADO EM NENHUM MOMENTO. OS DADOS SERÃO GUARDADOS EM LOCAL SEGURO E 
A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS SERÁ FEITA DE FORMA A NÃO IDENTIFICAR OS VOLUNTÁRIOS. 

SE O(A) SENHOR(A) TIVER ALGUM GASTO QUE SEJA DEVIDO À SUA PARTICIPAÇÃO NA 
PESQUISA, O SENHOR(A) SERÁ RESSARCIDO, CASO SOLICITE. 

EM QUALQUER MOMENTO, SE O(A) SENHOR(A) SOFRER ALGUM DANO 
COMPROVADAMENTE DECORRENTE DA PESQUISA, O SENHOR(A) TERÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO. 

O(A) SENHOR(A) FICARÁ COM UMA CÓPIA DESTE TERMO E TODA DÚVIDA QUE O(A) 
SENHOR(A) TIVER A RESPEITO DESTA PESQUISA, PODERÁ PERGUNTAR DIRETAMENTE PARA SAULO 
VICTOR E SILVA, NO TELEFONE (84) 96080587 OU AINDA NO E-MAIL 
SAULOVICTOR2901@HOTMAIL.COM.  

DÚVIDAS A RESPEITO DA ÉTICA DESSA PESQUISA PODERÃO SER QUESTIONADAS AO COMITÊ 
DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFRN NO ENDEREÇO PRAÇA DO CAMPUS, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CP 
1666, NATAL, 59.078-970, BRASIL OU PELO TELEFONE (84) 32153135. 
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DECLARO QUE COMPREENDI OS OBJETIVOS DESTA PESQUISA, COMO ELA SERÁ REALIZADA, 
OS RISCOS E BENEFÍCIOS ENVOLVIDOS E CONCORDO EM PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE DA 
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PESQUISA “PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO E SEUS FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS”. 

E ATRAVÉS DESTE CONSENTIMENTO, AUTORIZO O MESTRANDO SAULO VICTOR E SILVA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) – NUTRICIONISTA E PRINCIPAL 
PESQUISADOR DO PROJETO – A UTILIZAR AS INFORMAÇÕES OBTIDAS MEDIANTE O QUE FOR 
FALADO, ESCRITO OU VISTO EM RELAÇÃO AO MEU ESTADO NUTRICIONAL COM A FINALIDADE DE 
DESENVOLVER O TRABALHO CIENTÍFICO MENCIONADO NAS ÁREAS DE NUTRIÇÃO E SAÚDE 
COLETIVA. 

AUTORIZO TAMBÉM A PUBLICAÇÃO DA PESQUISA EXCLUINDO DADOS PESSOAIS, DE FORMA 
ESCRITA, PODENDO UTILIZAR DESCRIÇÕES E RESULTADOS DE EXAMES. CONCEDO TAMBÉM O 
DIREITO DE RETENÇÃO E USO PARA FINS DE ENSINO, DIVULGAÇÃO EM PERIÓDICOS E/OU REVISTAS 
CIENTÍFICAS DO BRASIL E DO EXTERIOR, MANTENDO A CONFIDENCIALIDADE SOBRE MINHA 
IDENTIDADE, PODENDO USAR PSEUDÔNIMOS.                     

                                                                       POLEGAR DIREITO 
NATAL, __________________________                                              
DE ACORDO, 
 
_______________________________ 
(NOME EM LETRA DE FORMA) 
 
_______________________________ 
(PARTICIPANTE DA PESQUISA) 
 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

EU DISCUTI AS QUESTÕES ACIMA APRESENTADAS COM OS INDIVÍDUOS PARTICIPANTES DO 
ESTUDO OU COM O SEU RESPONSÁVEL/CUIDADOR. É MINHA OPINIÃO QUE O INDIVÍDUO ENTENDE 
OS RISCOS, BENEFÍCIOS E OBRIGAÇÕES RELACIONADAS A ESTE PROJETO.  

________________________________ 
(PESQUISADOR) 
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ANEXO B - 
 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Centro de Ciências da Saúde 
Programa de Pós-Graduação em saúde coletiva  
área de concentração em saúde coletiva 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos: 
Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa “Prevalência de desnutrição e 

seus fatores associados em idosos institucionalizados” que é coordenada pelo Prfº Drº Kenio Costa 
Lima. 

Sua participação é voluntária, o que significa que o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa visa determinar a desnutrição, bem como investigar os seus fatores 
associados em indivíduos idosos da cidade do Natal-RN. Os idosos aptos a participarem da 
pesquisa constituem todos aqueles indivíduos com 60 anos ou mais de idade, dependentes ou não 
e residentes em Instituições de Longa Permanência do referente município selecionados para a 
pesquisa. 

Caso decida aceitar o convite, o senhor(a) será submetido(a) inicialmente a uma avaliação 
para determinar suas características clínicas, antropométricas, dietéticas e bioquímicas, seguido de 
uma entrevista sobre suas condições sociais e econômicas e da avaliação dos seus hábitos durante 
as atividades diárias. 

Não se espera que o senhor(a) tenha problema algum devido à realização das atividades da 
pesquisa, porque os riscos serão mínimos considerando-se que os dados serão obtidos através de um 
exame clínico e um questionário-entrevista.  

O senhor(a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: na realização dos exames 
clínicos, caso se detecte algum problema, serão tomadas, de acordo com o senhor(a) as medidas 
necessárias para manter a sua saúde. 

Todos os procedimentos serão realizados por nutricionistas e dentistas, pesquisadores 
treinados e qualificados para os mesmos. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do(a) senhor(a) não será identificado 
em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será 
feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se o(a) senhor(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, o 
senhor(a) será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se o(a) senhor(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente 
da pesquisa, o senhor(a) terá direito à indenização. 

O(a) senhor(a) ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que o(a) senhor(a) tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Saulo Victor e Silva, no telefone (84) 
96080587 ou ainda no e-mail saulovictor2901@hotmail.com.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, 59.078-970, 
Brasil ou pelo telefone (84) 32153135. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido – Autorização do responsável/cuidador de idoso participante 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e, na condição de responsável/cuidador, autorizo a realização da coleta de 
dados para a pesquisa “Prevalência de desnutrição e seus fatores associados em idosos 
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institucionalizados”, junto ao idoso sob minha responsabilidade 
(_______________________________________________).  

E através deste consentimento, autorizo a mestrando Saulo Victor e Silva da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – nutricionista e principal pesquisador do projeto – a utilizar 
as informações obtidas mediante o que for falado, escrito ou visto em relação ao meu estado 
nutricional com a finalidade de desenvolver o trabalho científico mencionado nas áreas de nutrição e 
saúde coletiva. 

Autorizo também a publicação da pesquisa excluindo dados pessoais, de forma escrita, 
podendo utilizar descrições e resultados de exames. Concedo também o direito de retenção e uso 
para fins de ensino, divulgação em periódicos e/ou revistas científicas do Brasil e do exterior, 
mantendo a confidencialidade sobre a identidade do idoso sob minha responsabilidade, podendo 
usar pseudônimos. 

                                                                                           POLEGAR DIREITO 
Natal, __________________________. 
                                              
De acordo, 
 
_______________________________ 
(Nome do responsável em letra de forma) 
 
_______________________________ 
(Responsável) 
 
Compromisso do Pesquisador 

Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes do estudo ou com 
o seu responsável/cuidador. É minha opinião que o indivíduo entende os riscos, benefícios e 
obrigações relacionadas a este projeto.  

________________________________ 
(Pesquisador) 
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ANEXO C -  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte      
Centro de Ciências da Saúde 
Programa de Pós-Graduação em saúde coletiva 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

ESCLARECIMENTOS: 
ESTE É UM CONVITE PARA O(A) SENHOR(A) PARTICIPAR DA PESQUISA “ENVELHECIMENTO 

HUMANO E SAÚDE – A REALIDADE DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DO NATAL/RN” 
QUE É COORDENADA PELO PROFº DRº KENIO COSTA LIMA. 

SUA PARTICIPAÇÃO É VOLUNTÁRIA, O QUE SIGNIFICA QUE O(A) SENHOR(A) PODERÁ 
DESISTIR A QUALQUER MOMENTO, RETIRANDO SEU CONSENTIMENTO, SEM QUE ISSO LHE TRAGA 
NENHUM PREJUÍZO OU PENALIDADE. 

ESSA PESQUISA VISA AVALIAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE/DOENÇA DOS IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DO NATAL/RN, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, SAÚDE BUCAL, ALTERAÇÕES NAS TAXAS DO SANGUE, DE EQUILÍBRIO, 
À VOZ E DEGLUTIÇÃO E CAPACIDADE FUNCIONAL, ALÉM DAS CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE 
DESSES INDIVÍDUOS, DESTACANDO-SE OS PRINCIPAIS AGRAVOS À SAÚDE DOS MESMOS.  

CASO DECIDA ACEITAR O CONVITE, INCIALMENTE NÓS FAREMOS UMAS PERGUNTAS SOBRE 
A INSTITUIÇÃO QUE O(A) SENHOR (A) DIRIGE. ESSAS PERGUNTAS SERVEM PARA CARACTERIZAR A 
INSTITUIÇÃO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PROFISSIONAIS, QUE PROFISSIONAIS SÃO ESSES, A 
ESTRUTURA FÍSICA DA INSTITUIÇÃO E COMO ELA FUNCIONA. CASO O (A) SENHOR(A) NÃO QUEIRA 
RESPONDER QUALQUER PERGUNTA FEITA, O (A) SENHOR (A) É SÓ DIZER QUE NÃO QUER 
RESPONDER.   

NÃO SE ESPERA QUE O(A) SENHOR(A) TENHA PROBLEMA ALGUM DEVIDO À REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA PESQUISA, PORQUE OS RISCOS SERÃO MÍNIMOS CONSIDERANDO-SE QUE OS DADOS 
SERÃO OBTIDOS ATRAVÉS DE PERGUNTAS QUE NÃO TOMARÃO MUITO SEU TEMPO E SERÃO FEITAS 
NO HORÁRIO DETERMINADO PELO (A) SENHOR (A).  

O (A) SENHOR(A) TERÁ OS SEGUINTES BENEFÍCIOS AO PARTICIPAR DA PESQUISA: 
CONTRIBUIRÁ PARA QUE SE COMPREENDA A ESTRUTURA E O MODO DE FUNCIONAMENTO DA 
INSTITUIÇÃO, A FIM DE QUE ELA POSSA SER CARACTERIZADA E COM ISSO BUSCAR ALGUMA 
ASSOCIAÇÃO COM OS DADOS QUE IRÃO SER COLETADOS QUANDO DO EXAME DOS IDOSOS. TUDO 
ISSO PARA QUE, CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA ASSOCIAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DA 
INSTITUIÇÃO QUE O (A) SENHOR (A) DIRIGE E O ESTADO DE SAÚDE/DOENÇA DOS IDOSOS, ELA (S) 
SERÃO INFORMADAS AO (À) SENHOR (A) ATRAVÉS DE UM INFORME EM SAÚDE DOS IDOSOS PARA 
QUE, CASO O (A) SENHOR (A) QUEIRA, POSSA FAZER ALGUMA ALETARÇÃO. 

TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS SERÃO SIGILOSAS E O NOME DO(A) SENHOR(A) NÃO 
SERÁ IDENTIFICADO EM NENHUM MOMENTO. OS DADOS SERÃO GUARDADOS EM LOCAL SEGURO E 
A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS SERÁ FEITA DE FORMA A NÃO IDENTIFICAR OS VOLUNTÁRIOS. 

SE O(A) SENHOR(A) TIVER ALGUM GASTO QUE SEJA DEVIDO À SUA PARTICIPAÇÃO NA 
PESQUISA, O SENHOR(A) SERÁ RESSARCIDO, CASO SOLICITE. 

EM QUALQUER MOMENTO, SE O(A) SENHOR(A) SOFRER ALGUM DANO 
COMPROVADAMENTE DECORRENTE DA PESQUISA, O SENHOR(A) TERÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO. 

O(A) SENHOR(A) FICARÁ COM UMA CÓPIA DESTE TERMO E TODA DÚVIDA QUE O(A) 
SENHOR(A) TIVER A RESPEITO DESTA PESQUISA, PODERÁ PERGUNTAR DIRETAMENTE PARA KENIO 
COSTA DE LIMA, NO TELEFONE (84) 88679107 OU AINDA NO E-MAIL LIMKE@UOL.COM.BR  
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DÚVIDAS A RESPEITO DA ÉTICA DESSA PESQUISA PODERÃO SER QUESTIONADAS AO COMITÊ 
DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFRN NO ENDEREÇO PRAÇA DO CAMPUS, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CP 
1666, NATAL, 59.078-970, BRASIL OU PELO TELEFONE (84) 32153135. 
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DECLARO QUE COMPREENDI OS OBJETIVOS DESTA PESQUISA, COMO ELA SERÁ REALIZADA, 
OS RISCOS E BENEFÍCIOS ENVOLVIDOS E CONCORDO EM PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE DA 
PESQUISA “ENVELHECIMENTO HUMANO E SAÚDE – A REALIDADE DOS IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DO NATAL/RN”. 

E ATRAVÉS DESTE CONSENTIMENTO, AUTORIZO A PUBLICAÇÃO DA PESQUISA EXCLUINDO 
DADOS PESSOAIS, DE FORMA ESCRITA, PODENDO UTILIZAR DESCRIÇÕES. CONCEDO TAMBÉM O 
DIREITO DE RETENÇÃO E USO PARA FINS DE ENSINO, DIVULGAÇÃO EM PERIÓDICOS E/OU REVISTAS 
CIENTÍFICAS DO BRASIL E DO EXTERIOR, MANTENDO A CONFIDENCIALIDADE SOBRE MINHA 
IDENTIDADE, PODENDO USAR PSEUDÔNIMOS.                   

                                                                       POLEGAR DIREITO 
NATAL, __________________________. 
                                              
DE ACORDO, 
 
_______________________________ 
(NOME EM LETRA DE FORMA) 
 
_______________________________ 
(PARTICIPANTE DA PESQUISA) 
 
 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

EU DISCUTI AS QUESTÕES ACIMA APRESENTADAS COM O DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO. É 
MINHA OPINIÃO QUE O INDIVÍDUO ENTENDE OS RISCOS, BENEFÍCIOS E DIREITOS RELACIONADOS A 
ESTE PROJETO.  

________________________________ 
(PESQUISADOR) 

 
 
 

 

 


