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RESUMO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. No Brasil, o aumento da 

proporção de idosos na população vem sendo acompanhado por mudanças no perfil 

epidemiológico, onde prevalecem as doenças crônicas e agravos não transmissíveis, sendo 

estas as principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade, especialmente nos 

idosos que residem em Instituições de Longa Permanência. A escassez de trabalhos 

envolvendo a situação de saúde e de mortalidade dos idosos institucionalizados motivou a 

realização desta pesquisa, que tem como objetivo determinar a mortalidade e seus fatores 

prognósticos em idosos institucionalizados no município de Natal-RN. Trata-se de um estudo 

de prognóstico, com população dinâmica, iniciado em Outubro de 2013, com duração de 18 

meses de acompanhamento a todos os idosos residentes (n=345) em instituições de longa 

permanência, com e sem fins lucrativos. Durante este período, foram realizados sete ondas de 

avaliação, onde foram mensuradas as seguintes variáveis antropométricas: peso (kg), altura 

(cm), perímetros braquial (cm) e da panturrilha (cm). A triagem nutricional foi realizada 

utilizando a Mini Avaliação Nutricional. As informações referentes ao consumo alimentar e a 

concentração de albumina sérica foram obtidas a partir da análise de dados de uma outra 

pesquisa a qual esse estudo faz parte. Já as informações sobre as morbidades, hospitalizações, 

tipo de dieta e número de medicamentos, foram obtidas por meio dos prontuários. Os dados 

socioeconômicos, sociodemográficos e socioculturais foram coletados através de entrevistas 

estruturadas com auxílio de questionários. As informações sobre a mortalidade foram obtidas 

após a análise do atestado de óbito. Realizou-se a análise estatística mediante a análise de 

sobrevida pelo método de Kaplan-Meier e, em seguida, regressão de Cox na análise 

multivariada, com os respectivos hazards ratios (HR). Os 345 idosos avaliados apresentaram 

média de idade igual a 81,2 (9,3) anos, com maior proporção da população ≥75 anos (74,8%). 

A maioria dos institucionalizados é do sexo feminino (76,5%), são solteiros (45,8%) e 

possuem algum grau de escolaridade (61,4%). Um total de 179 idosos (51,9%) possui 

restrição de mobilidade, 89,0% foram diagnosticados com doenças crônicas, 54% com 

desnutrição e 45,2% utilizam mais de cinco medicamentos ao dia. As doenças crônicas como 

a hipertensão (45,5%) e o diabetes (25,0%), são as mais frequentes. Durante o seguimento, 70 

idosos (20,3%, IC 95%=16,25% - 25,00%) foram a óbito, nos quais as doenças do aparelho 

respiratório (44,3%) e circulatório (30,0%) foram as suas principais causas. A probabilidade 



 

 

de sobrevida global dos idosos institucionalizados foi de 78,7% (IC, 0,74-0,83) ao final da 

coorte, onde os principais fatores prognósticos identificados na análise de Cox foram a idade 

≥ 75 anos (HR=3,85), perímetro da panturrilha inferior a 31cm (HR=2,58), alimentação por 

sonda (HR=2,59), alimentação pastosa (HR=2,23), com restrição de mobilidade (HR= 1,76), 

sexo masculino (HR= 1,75) e polifarmácia (HR=1,55). Dessa forma, melhorias nas condições 

de saúde, com ações voltadas a prevenção de doenças respiratórias e cardiovasculares, bem 

como a recuperação do estado nutricional e adequação na prescrição de alimentos e 

medicamentos podem resultar na redução do risco de mortalidade precoce. 

 

Palavras-chave: Instituição de Longa Permanência para Idosos. Idoso. Morbidade. 

Mortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Population aging is a global phenomenon. In Brazil, the increase in the proportion of elderly 

in the population has been accompanied by changes in the epidemiological profile, which are 

prevalent noncommunicable chronic diseases, which are the leading causes of morbidity, 

disability and mortality, especially in the elderly residing in nursing homes. The shortage of 

studies involving the situation of health and mortality in institutionalized elderly motivated 

this research, which aims to determine the mortality and its prognostic factors in 

institutionalized elderly in the city of Natal-RN. This is a prognostic study with dynamic 

population, started in October 2013 with duration of 18 months follow-up to all elderly 

residents (n = 345) in nursing homes, with and without profit. During this period, were 

realized seven assessment waves, where the following anthropometric variables were 

measured: weight (kg), height (cm), brachial perimeters (cm) and calf (cm). The nutritional 

screening was performed using the Mini Nutritional Assessment. Information about the food 

consumption and serum albumin concentration were obtained from the data analysis of a 

survey which this study is part. As for the information about morbidities, hospitalizations, diet 

type and number of medications they were obtained through medical records. Socioeconomic, 

demographic and sociocultural data were collected through structured interviews with 

questionnaires assistance. The information on mortality was obtained after analysis of death 

certificate. The statistical analysis was carried out through the analysis of survival by the 

Kaplan-Meier method, and then Cox regression at multivariate analysis, with the respective 

hazards ratios (HR).  Thes 345 elderly evaluated presented mean age equal to 81.2 (9.3) 

years, with the largest proportion of the population ≥ 75 years (74,8%). Most institutionalized 

are female (76.5%), are single (45.8%) and have some degree of schooling (61.4%). A total of 

179 elderly (51.9%) have mobility restriction, 89.0% were diagnosed with chronic diseases, 

54% with malnutrition and 45.2% use more than five drugs a day. Chronic diseases such as 

hypertension (45.5%) and diabetes (25.0%) are the most frequent. During follow-up, 70 

elderly (20.3%, CI 95%:16.25%- 25.00%) died, in which respiratory diseases (44.3%) and 

circulatory (30.0%) were the its main causes. The probability of overall survival of 

institutionalized elderly was 78.7% (CI: 0.74-0.83) at the end of the cohort, where the main 

prognostic factors identified in the Cox analysis were age ≥ 75 years (HR = 3 85), calf 

perimeter less than 31cm (HR = 2.58), tube feeding (HR = 2.59), doughy food (HR = 2.23), 



 

 

with mobility restrictions (HR = 1, 76), male (HR = 1.75) and polypharmacy (HR = 1.55). In 

this way, improvements in health, with actions directed to prevention of cardiovascular and 

respiratory diseases, as well as the recovery of nutritional status and fitness on prescription 

food and medications can result in reducing the risk of early mortality. 

 

Keywords: Nursing Homes. Elderly. Morbidity. Mortality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A população mundial está envelhecendo e, particularmente no Brasil, o processo de 

envelhecimento populacional ocorreu de forma acentuada. O declínio contínuo das taxas de 

mortalidade e fecundidade elevou de forma expressiva o número de idosos no país. Essa 

transição demográfica ocorreu concomitantemente à transição epidemiológica, onde as 

doenças e agravos não transmissíveis se tornam cada vez mais prevalentes, transformando-se 

nas principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade em idosos (VERAS, 2009). 

Com isso, novas demandas sociais e de saúde surgem como um desafio na elaboração 

e efetivação dos programas e políticas para a pessoa idosa, os quais devem levar em 

consideração os determinantes de saúde ao longo de todo o curso da vida. Para tanto, é 

fundamental compreender os aspectos sociais, econômicos, comportamentais, pessoais, 

culturais, ambientais e, especialmente, as questões de gênero e desigualdades sociais entre os 

idosos. Essas condições do curso de vida vão determinar como o idoso envelhece, a sua 

condição de saúde e autonomia e, consequentemente, a sua necessidade ou não de cuidados de 

longa duração (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005; CARVALHO; GARCIA, 

2003). 

As modificações na estrutura e nos papéis da família, bem como nos padrões de 

trabalho e migração, também são fatores importantes inseridos no contexto do 

envelhecimento populacional brasileiro. A urbanização, a migração de jovens para cidades à 

procura de emprego, famílias menores e mais mulheres inseridas no mercado de trabalho 

refletem em menos pessoas disponíveis para cuidar dos idosos, especialmente os dependentes. 

Tais fatos tem impulsionado a busca por Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) (PASINATO, 2009; CAMARANO, 2010). 

Dessa forma, cresce, cada vez mais, a procura por essas instituições que surgem como 

estratégias de cuidados não familiares. As ILPI são definidas como instituições de caráter 

residencial, governamental ou não governamental, destinadas à moradia coletiva de pessoas 

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

liberdade, dignidade e cidadania. Nestas, são desenvolvidas ações para a assistência social e 

de saúde em seus residentes, as quais devem seguir as normativas estabelecidas na Resolução 

da Diretoria Colegiada- RDC nº 283 de 26 de Setembro de 2005, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, que apresenta padrões mínimos de funcionamento das ILPI, englobando 
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questões sobre recursos humanos, infraestrutura física, higiene, saúde e alimentação 

(BRASIL, 2005a). 

Entretanto, é constante a presença de demandas relacionadas ao acesso e uma 

assistência à saúde de qualidade, bem como de uma alimentação equilibrada e adequada às 

limitações funcionais dos idosos, assim como do uso adequado de medicamentos, que pode 

comprometer ainda mais o estado de saúde destes indivíduos. Ademais, o ambiente 

proporcionado pelas ILPI, muitas vezes, leva a aceleração das perdas físicas e funcionais, 

afetando a autonomia e independência dos idosos, podendo levar a quadros clínicos de 

depressão (DAVIM et al., 2004; TORAL; GUBER; SCHMITZ, 2006; RIBEIRO et al., 2011; 

SMANIOTO; HADDAD, 2013).  

As perdas físicas e funcionais estão intimamente relacionadas à mortalidade em idosos 

institucionalizados. Estudos demonstram que a prevalência de óbitos em idosos residentes em 

ILPI está associada à baixa capacidade funcional, quadros clínicos de dor e depressão, baixo 

envolvimento em atividades sociais, presença de doenças respiratórias, cardiovasculares e 

diabetes (CARVALHES, 2011; HJALTADÓTTIR et al., 2011; FLACKER; KIELY, 2003). 

Embora seja crescente o número de pesquisas envolvendo a temática do 

envelhecimento populacional, as produções científicas sobre a mortalidade em idosos 

institucionalizados ainda são incipientes. Nesse sentido, o levantamento de demandas em 

saúde existente nas ILPI, bem como a compreensão dos fatores prognósticos para a 

mortalidade em idosos institucionalizados se faz de extrema importância.  

Segundo Flacker e Kiely (2003), os modelos de predição de mortalidade em idosos 

institucionalizados auxiliam os profissionais de saúde, na medida em que fornecem 

informações adicionais importantes para ajudar na orientação do prognóstico e na articulação 

do planejamento dos cuidados entre familiares e instituição. Servem também para o 

planejamento de intervenções, com foco nos fatores remediáveis, a fim de reduzir os riscos de 

mortalidade precoce, além de auxiliar na previsão de futuras demandas de cuidados. 

No âmbito da Saúde Pública, estudar a mortalidade e seus fatores prognósticos em 

idosos residentes nestas instituições poderá ampliar as discussões acerca das condições de 

saúde destes, direcionando assim, as ações e programas para a melhoria da qualidade de vida 

dos idosos, bem como da estrutura física e organizacional destas instituições que são cada vez 

mais necessárias no contexto atual do envelhecimento populacional e se configuram na única 

alternativa disponível para os cuidados de longa duração. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Para uma melhor compreensão acerca da mortalidade e seus fatores prognósticos em 

idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), na cidade do 

Natal/ Rio Grande do Norte, é importante apresentar algumas reflexões e resultados de 

pesquisas envolvendo a temática do envelhecimento humano, desde o início deste fenômeno 

no mundo, bem como as estratégias políticas para atender a esta nova demanda social e de 

saúde, em especial, no contexto brasileiro. 

 Dessa forma, o presente capítulo aborda questões referentes ao processo de 

envelhecimento, com ênfase na dinâmica populacional brasileira e sua agenda política, 

apresentando algumas normatizações acerca dos cuidados com a pessoa idosa. Ademais, 

também são realizadas reflexões sobre os Determinantes Sociais da Saúde do idoso, os quais 

implicam em demandas de cuidados contínuos e especializados para essa população. Em 

seguida, são apresentados os conceitos e características das instituições de longa permanência 

e, por fim, são elencados alguns fatores associados à mortalidade dos idosos 

institucionalizados, além de resultados de pesquisas que apresentam os fatores prognósticos 

de mortalidade, os quais foram tomados como base teórica para a elaboração de um modelo 

sobre determinantes sociais da mortalidade em idosos institucionalizados. 

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

2.1.1 Envelhecimento e suas implicações demográficas e epidemiológicas. 

 

 O envelhecimento humano pode ser compreendido como um processo natural, 

resultante da diminuição das reservas orgânicas, funcionais e psicológicas dos indivíduos ao 

longo dos anos. No entanto, o processo de envelhecimento também pode ser decorrente de 

afecções que acometem o indivíduo idoso, como doenças, acidentes ou estresse emocional, 

levando-os a uma maior assistência à saúde. Nestes casos, o envelhecimento deixa de ser 

proveniente, exclusivamente, de um processo fisiológico – senescência - para ser decorrente 

também de alterações patológicas – senilidade (BRASIL, 2007).  

 Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos países desenvolvidos, são 

considerados idosos aqueles indivíduos com idade igual ou maior que 65 anos. Já nos países 
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em desenvolvimento, a idade a ser considerada é 60 anos ou mais (WHO, 2002). Porém, essa 

conceituação com base na idade demarcadora da velhice é estabelecida para fins de 

normativas que auxiliam na criação de programas de saúde para essa população, já que a 

idade funcional e biológica difere entre os indivíduos e são influenciadas por diversos fatores 

internos e externos, não devendo ser padronizada (FREITAS et al., 2002). 

O envelhecimento populacional não engloba apenas questões referentes ao 

envelhecimento do indivíduo, mas a mudança da estrutura etária da população, na qual produz 

um aumento do número de pessoas com idade igual e superior a estabelecida como 

demarcadora de velhice. Este envelhecimento é considerado um fenômeno mundial e, 

independente da cronologia adotada, pode ser caracterizado pelo aumento da proporção de 

pessoas com 60 ou mais e redução da proporção de indivíduos entre 15 e 59 anos e menores 

de 15 anos (UNITED NATIONS, 2009).  

Sob o ponto de vista demográfico, o envelhecimento populacional é considerado o 

resultado da manutenção, por um período de tempo razoavelmente longo, das taxas de 

crescimento da população idosa superiores às da população mais jovem (IBGE, 2013). Essa 

manutenção também pode ser decorrente do envelhecimento da população já considerada 

idosa, pois os estudos demonstram que a proporção da população de idosos com 80 anos ou 

mais está aumentando a cada ano. Esse envelhecimento é acompanhado por profundas 

transformações que refletem em implicações para além do nível individual, tendo efeitos 

diretos na esfera socioeconômica, nos impactos produzidos na família, no sistema de saúde e 

seguridade social dos países (CARREIRA; RODRIGUES, 2006). 

Na maioria dos paises desenvolvidos, o fenômeno do envelhecimento teve início ao 

final do século XIX e, nos em desenvolvimento, a partir da segunda metade dos anos 1960. 

Em ambos, os reflexos das mudanças dos indicadores de saúde com quedas de fecundidade, 

declínio da mortalidade e consequentemente aumento da expectativa de vida, contribuíram 

para uma transição demográfica significante em todo o mundo (CAMARANO, 2014).  

Os movimentos migratórios internos e internacionais também contribuem para essa 

transição demográfica. Particularmente, no Brasil, embora o processo de contagem dos 

movimentos migratórios careçam de registros administrativos que permitam elucidar as 

transformações ocorridas no tempo e no espaço, as análises desses movimentos não devem ser 

descartadas para o entendimento do processo do envelhecimento da população (ERVATTI, 

BORGES; JARDIM, 2015).  
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Para Campos e Barbieri (2013), os estudos que identificam os determinantes das 

migrações dos idosos brasileiros apontam os movimentos migratórios como sendo estratégias, 

a longo prazo, para atingir as aspirações ao longo da vida, onde a mobilidade surge em 

decorrência de respostas a eventos particulares, como a aposentadoria e o início do processo 

de incapacidade, necessitando de locais que tenham boa assistência à saúde, além dos fatores 

ligados aos arranjos familiares, como viuvez e estrutura de suporte aos idosos.  

Historiadores demonstram que a transição na estrutura etária do Brasil pôde ser melhor 

observada entre os anos de 1940 e 1960, já que neste período, mesmo com a fecundidade 

relativamente constante, a população apresentou um declínio marcante na mortalidade, 

possivelmente devido ao advento dos antibióticos, melhorias no saneamento básico, bem 

como reflexo da melhora real do salário mínimo vigente à época.  

Somente a partir da segunda metade da década de 60, a fecundidade apresentou uma 

rápida e constante redução, sendo 60% entre os anos 1970 e 2000, o que desencadeou 

mudanças marcantes na estrutura etária brasileira (WONG; CARVALHO, 2006). As bases 

para explicação desse comportamento reprodutivo perpassam pela influência dos aspectos 

econômicos e culturais, aliados às melhorias nas tecnologias em saúde e ao nível de 

escolaridade, especialmente o da mulher (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2006). 

O surgimento dos métodos contraceptivos aliados à inserção da mulher no mercado de 

trabalho, somadas às alterações nas estruturas familiares, no que se refere à nupcialidade e os 

contratos tradicionais de gênero, são fenômenos inter-relacionados que contribuíram para a 

redução da natalidade e mudanças demográficas no país (REHER, 2011; CAMARANO; 

KANSO; FERNANDES, 2014). 

O aumento da expectativa de vida, associado à queda da fecundidade, requer uma 

maior atenção por parte das famílias, no intuito de promover uma maior poupança para 

garantir os cuidados necessários ao final do curso da vida. A redução da fecundidade está 

relacionada a menor oferta de cuidados familiares, exigindo a terceirização desse tipo de 

serviço e, na ausência de proventos necessários, requer o acionamento do Estado para a 

garantia dessa assistência (BLOOM; CANNING; SEVILLA, 2003; CAMARANO, 2010). 

Soma-se a isso o fato de que muitos idosos, que vivem com seus parentes (filhos, netos e 

genros), precisam disponibilizar a sua renda para as despesas familiares, o que compromete 

ainda mais a sua capacidade de poupança (CAMARANO; KANSO, 2003). 
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A extensão da vida também é reflexo da redução da mortalidade em indivíduos com 

idade mais avançada (≥80 anos), implicando no envelhecimento daqueles que já são idosos. 

Estima-se que o número desses indivíduos quadruplicará, passando de cerca de 03 milhões em 

2010 (14,3%) para 13 milhões em 2050 (20%) (ERVATTI, BORGES e JARDIM, 2015). 

Com o avanço da sobrevida, a transição epidemiológica também será marcante, aumentando-

se as demandas para a prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis e 

reduzindo as demandas para o tratamento de doenças infectocontagiosas.  

Dessa forma, altera-se o perfil de saúde-doença da população que, ao invés de 

processos agudos, com rápida solução por meio da cura ou óbito, surgem as doenças e 

agravos não transmissíveis, cujo tratamento implica em décadas utilizando os serviços de 

saúde, gerando custos ao Estado. Dentre as demandas para o tratamento dos idosos estão: 

sequelas do acidente vascular cerebral, fraturas pós quedas, limitações decorrentes da 

insuficiência cardíaca e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), amputações e 

cegueiras causadas por complicações do diabetes, além da dependência advinda dos vários 

tipos demência (CHAIMOWICZ,1997). 

Para Veras (2009), o crescimento da população idosa brasileira ocorreu em um 

contexto de profundas alterações na transição demográfica e epidemiológica, trazendo 

consigo demandas para os gestores e para a sociedade em geral, em um cenário de acentuadas 

desigualdades sociais, pobreza e fragilidade das instituições. 

Mendes (2011) complementa, afirmando que a rápida mudança no perfil demográfico 

brasileiro, associado à transição epidemiológica, onde as doenças crônicas e agravos 

transmissíveis se apresentam de forma expressiva nos idosos, resultará na necessidade de 

adequações nas políticas sociais, particularmente as voltadas às áreas de saúde, previdência e 

assistência social. 

Diante do que fora exposto, é importante considerar o envelhecimento populacional 

como um processo complexo, que além das mudanças demográficas, deve ser tratado como 

uma questão social, que exige políticas e programas sociais eficazes para o idoso, bem como 

estratégias para incentivar a participação da sociedade na efetivação das políticas e dos 

direitos sociais destes indivíduos (GANDINI; BARIONE; SOUZA, 2012). Ademais, o 

processo de envelhecimento está relacionado ao surgimento de demandas por uma rede de 

cuidados, sejam eles provenientes da família, Estado ou Sociedade Civil, fazendo com que 

esta temática seja constante nas agendas políticas não só no Brasil, mas em todo o mundo. 
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2.1.2 Normatizações para o cuidado da pessoa idosa: primeiras ações da agenda política 

mundial e brasileira. 

 

Embora as projeções atuais sejam alarmantes, as discussões sobre as demandas que o 

Estado, em parceria com a sociedade e a família, poderiam vir a enfrentar com o fenômeno do 

envelhecimento, foram primeiramente discutidas em 1982, em Viena, com a realização da 

Primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento Humano, pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas. Nesta assembleia, 125 países de todos os continentes 

discutiram e aprovaram a realização do Plano de Ação Internacional (Plano de Viena), que 

serviu de base para as ações sobre o envelhecimento humano no mundo nos últimos 20 anos 

(ONU, 1982; HERÉDIA; CORTELLETTI; CASARA, 2010). 

Louvison e Rosa (2012) destacaram que a Conferência dos Direitos Humanos, 

desenvolvida em Teerã, em 1968, foi um marco de referência para a realização do Plano de 

Viena que visava, em destaque para os países desenvolvidos, promover a independência do 

idoso, estando a maioria das recomendações elaboradas com base nas políticas associadas ao 

mundo do trabalho, demonstrando preocupações políticas em torno desta demanda. 

No mesmo ano em que fora lançado o Plano de Viena, o Brasil inicia as suas 

articulações para as discussões, junto com a sociedade, sobre o enfrentamento do 

envelhecimento no país. A partir deste ano, outros marcos históricos como a criação do 

Conselho Estadual do Idoso em São Paulo (1986) e posterior formação de uma Assembleia 

Constituinte, fortaleceram a pauta da agenda política em busca de justiça social, sobretudo de 

uma nova política social, significando um avanço nas conquistas sociais brasileiras 

(HERÉDIA; CORTELLETTI; CASARA, 2010). 

Este fortalecimento pode ser visto no texto Constituição do Brasil, promulgada em 

1988, que trás, em sua redação, questões relativas à Seguridade e Assistência Social, 

afirmando, no artigo nº 199, que a Seguridade Social compreende: “um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. No tocante à assistência social, o artigo 

nº 203, dispõe que: “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da 

contribuição à seguridade social”, tendo como objetivos “ a proteção à família, à maternidade, 

à infância, à adolescência e à velhice” e a “garantia de um salário mínimo de benefício mensal 

aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a 
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própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família, conforme dispuser a lei” (BRASIL, 

1988). Dessa forma, o texto Constitucional reforça, de fato, as primeiras preocupações do 

Estado com as questões do envelhecimento no Brasil, inseridas, desde então, na agenda 

política brasileira, cuja efetivação desses direitos foram firmados apenas em anos posteriores. 

Outra grande conquista brasileira ocorreu no ano seguinte à promulgação da 

Constituição, em 1989, quando o Ministério da Saúde, por meio da Portaria do Gabinete 

Ministerial (GM/MS/810/89) normatizou o funcionamento das Casas de Repouso, Clínicas 

Geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento do idoso. Até então não existiam 

quaisquer normativas do Estado.  

 Vários foram os avanços, mas a primeira política brasileira na área do envelhecimento 

só fora anunciada em 1994, com a promulgação da Lei nº 8.842/1994 que cria a Política 

Nacional do Idoso, cuja regulamentação fora dada dois anos mais tarde (Decreto nº 

1.948/1996), assegurando os direitos sociais à pessoa idosa, ou seja, aquelas com 60 anos ou 

mais de idade, conforme definido na política supracitada e descritos na Constituição. A Lei nº 

8.842/1994 objetiva: “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 

a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (BRASIL, 1994). 

 No tocante à assistência social, a promulgação da portaria nº 73, de 10/05/2001, 

reafirma o compromisso dessa assistência ao estabelecer normas de funcionamento de 

serviços de idosos no Brasil, englobando as modalidades previstas na Política Nacional do 

Idoso. Ressalta-se que estas normas apresentam as formas de organização dos serviços de 

atenção aos idosos e as suas modalidades correspondentes, quais sejam: família natural, 

família acolhedora, residência temporária, centro-dia, centro de convivência, casa-lar, 

república, atendimento integral e institucional, assistência domiciliar/atendimento domiciliar 

(BRASIL, 2001). 

Em 2002, aconteceu a Segunda Assembleia Mundial sobre Envelhecimento em Madri, 

Espanha. Nesta, foi dada ênfase às discussões sobre a integração do processo do 

envelhecimento mundial a um processo mais amplo nas políticas de desenvolvimento, 

objetivando garantir que a população possa envelhecer com segurança e dignidade e que os 

idosos continuem participando ativamente da sociedade como cidadãos de direitos e deveres. 

O Plano buscou oferecer diretrizes para a formulação de políticas considerando três direções 

prioritárias, quais sejam: os idosos e o desenvolvimento; promover a saúde e o bem estar até a 

chegada da velhice; e criar ambientes propícios e favoráveis (ONU, 2002). Camarano e 
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Pasinato (2004) ressaltam que nesta Assembleia foi dada ênfase também à colaboração do 

Estado e da Sociedade civil, especialmente nos países em desenvolvimento.  

No Brasil, em 2003, fora promulgada a Lei nº 10.741/2003 que apresenta o Estatuto do 

Idoso, reafirmando outro grande avanço para ações envolvendo o envelhecimento humano 

brasileiro. O estatuto dispõe sobre os direitos do idoso à vida, à liberdade, ao respeito, à 

dignidade, aos alimentos, à saúde, à convivência familiar e comunitária, entre outros direitos 

fundamentais (individuais, sociais, difusos e coletivos), cabendo ao Estado, à comunidade, à 

sociedade e à família a responsabilidade de assegurar esses direitos (BRASIL, 2003). 

Três anos após a publicação do Estatuto, a Portaria MS/GM n° 2528, de 20 de outubro 

de 2006, aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que apresenta medidas 

coletivas e individuais de saúde para essa população em consonância com os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde, a fim de promover a recuperação, a autonomia e a 

independência dos idosos (BRASIL, 2006 b). Neste período, também foi instituído o Pacto 

pela Saúde, no qual está inserido o Pacto pela Vida, que tem dentre suas prioridades, a saúde 

do idoso, destacando-se a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral à 

saúde da pessoa idosa e o estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção 

(BRASIL, 2006a). 

Seguindo os mesmos preceitos do Plano de Madri, em 2009, a Organização Pan 

Americana de Saúde (OPAS) lança o Plano de Ação sobre a Saúde das Pessoas Idosas, que 

incluem o envelhecimento ativo e saudável. Este Plano engloba as necessidades de saúde para 

uma população que está envelhecendo de forma acelerada na América Latina e no Caribe. 

Incentiva-se que os países membros da OPAS e os organismos de cooperação internacional se 

concentrem em melhorar as políticas públicas que afetam a saúde das pessoas idosas, 

equipando os sistemas de saúde e capacitando os recursos humanos para satisfazer suas 

necessidades especiais e melhorando as capacidades dos países de gerar a informação 

necessária, a fim de apoiar e avaliar as medidas empreendidas nesse sentido. O Plano de Ação 

é uma resposta aos acordos internacionais e regionais, e nele são definidas prioridades para o 

período 2009-2018 (OPAS, 2009). 

Ainda dentro da temática do envelhecimento ativo, com enfoque amigo do idoso, a 

Organização Mundial de Saúde lança, em 2011, a age-friendly Primary Health Care Centres 

Toolkit (Caixa de ferramentas para uma atenção primária em saúde amiga do idoso). Trata-se 

de um conjunto de diretrizes voltadas para a capacitação dos profissionais da Atenção Básica, 
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sobre as necessidades específicas dos idosos, englobando a identificação dos riscos de 

fragilidade dos idosos atendidos neste nível de atenção (WHO, 2011). Ressalta-se que, 

embora o Brasil tenha contribuído com o projeto de elaboração da “caixa de ferramenta”, o 

seu texto ainda não foi disponibilizado em âmbito Nacional (LOUVISON; ROSA, 2012). 

Apesar de todas essas conquistas sociais e políticas relatadas, Gandini, Barione e 

Souza (2012) enfatizam que ainda é necessário que a gestão, bem como as políticas públicas 

brasileiras, se adequem à nova realidade e busquem promover, de modo satisfatório, um 

ambiente acolhedor, saudável e, sobretudo, adaptado à vulnerabilidade social e de saúde, que 

podem ser compreendidas por meio dos Determinantes Sociais de Saúde, pois ainda é 

possível encontrar falhas na execução de tais políticas. 

 

2.1.3 –Determinantes Sociais de Saúde e de Morte em Idosos 

 

O envelhecimento humano está intimamente relacionado ao gênero, etnia, classe social 

e cultura, sofrendo influência constante dos determinantes sociais aos quais a população está 

vinculada. As escolhas e oportunidades ao longo do curso da vida, marcadas por condições 

desiguais de vida e trabalho entre as pessoas, podem ser consideradas como fatores 

responsáveis pelas diferenças individuais no decorrer do envelhecimento (LOUVISON; 

ROSA, 2012).  

Nesse sentido, as condições econômicas e sociais dos indivíduos estão fortemente 

relacionadas à sua situação de saúde. A maior parte da carga de doenças é advinda das 

condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem, sendo este conjunto de 

fatores entendidos como “Determinantes Sociais da Saúde” (DSS) (CARVALHO, 2013). 

Para a OMS, entende-se por DSS as condições sociais em que as pessoas vivem e 

trabalham (WHO, 2007). No Brasil, a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais em 

Saúde (CNDSS) apresenta um conceito mais ampliado envolvendo os “fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população” (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007).  

A literatura traz vários modelos teóricos para expressar os Determinantes Sociais da 

Saúde. No entanto, a CNDSS utiliza o modelo elaborado por Dahlgren e Whitehead. Neste 

modelo, os DSS são apresentados em níveis hierárquicos, compondo, no nível mais distal 
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(macrodeterminantes), as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais; seguido 

das condições de vida e trabalho e posteriormente, as redes sociais e comunitárias; e em nível 

mais proximal, apresenta o estilo de vida dos indivíduos e características individuais como 

sexo, idade e fatores hereditários (OMS, 2005).  

Assim, refletindo-se sobre os DSS do idoso, sob a ótica dos níveis mais distais, 

destaca-se que as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, bem como as 

condições de vida e trabalho, apresentam forte influência sobre o processo de envelhecimento, 

sobretudo no que diz respeito à longevidade. As projeções indicam que, no Brasil, em 2030, 

haverá uma relação de uma pessoa dependente para cada duas pessoas potencialmente 

produtivas, o que pode ser interpretado como uma alerta para a seguridade social. O déficit na 

seguridade social pode gerar maior dependência dos idosos a programas de transferência de 

renda, aumentando-se o risco para a exclusão social (COMISSÃO NACIONAL SOBRE OS 

DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, 2008; GEIB, 2012).  

A exclusão social associada à baixa escolaridade, baixa renda, moradia precária, 

insegurança medicamentosa e alimentar afetam negativamente a saúde dos idosos, sendo estes 

uns dos principais fatores de morbidade prematura, gerando incapacidades, e de mortalidade 

por doenças crônicas (WHO, 2011). 

Ademais, a baixa escolaridade, além de comprometer o acesso a um melhor emprego 

e, consequentemente, a uma melhor renda, também influencia no acesso à educação em saúde, 

o que somado a acumulação dos fatores prognósticos aos quais os idosos estão expostos ao 

longo do curso da vida, pode comprometer ainda mais a saúde e levar o idoso ao óbito (GEIB, 

2012). Nas pesquisas de Baker et al. (2008), Jaffe et al. (2009) e Fantahun et al. (2009), o 

tempo de estudo, o analfabetismo, bem como a inadequação na educação em saúde, foram 

considerados fatores prognósticos de mortalidade em idosos que vivem em comunidade, 

apresentando o hazard Ratio, respectivamente, de: 1,18 (IC=1,07-1,30), HR=1,84 (IC=1,55-

2,20) e HR=1,27 (IC=1,03-1,57). 

Para Szanton et al. (2008), passar por um estresse financeiro também consiste em um 

fator prognóstico de mortalidade, estando o idoso nesta condição com um risco de 1,59 

(IC=1,16-2,16) vezes maior para óbito. Sendo assim, cada vez mais os idosos se mantêm no 

mercado de trabalho, a fim de assegurar os proventos necessários para custear as despesas do 

dia a dia. No entanto, as jornadas prolongadas de trabalho podem afetar a saúde destes, 
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transferindo boa parte dos recursos para o custeio de medicamentos necessários ao tratamento 

das doenças (GEIB, 2012). 

No tocante ao nível referente às redes sociais e comunitárias, esse DSS vem ganhando 

destaque na literatura a respeito dos benefícios do capital social para a saúde dos idosos. 

Entende-se por capital social “um conjunto de relações sociais caracterizados por atitudes de 

confiança e comportamento de cooperação e reciprocidade” (OCAMPO, 2003). As redes 

sociais, muitas vezes, se configuram em uma alternativa para a solidão, sedentarismo e falta 

de entretenimento, melhorando os padrões biológicos e sociais e proporcionando um 

envelhecimento mais ativo e saudável (GEIB, 2012). Os estudos de Bowling e Grundy (2009) 

demonstraram que a participação social envolvendo atividades artesanais, visitas aos amigos 

ou familiares, bem como frequentar clubes, igrejas, bares, são considerados fatores protetores 

para a mortalidade (HR=0,85; IC=0,75-0,97). Ao passo que possuir um engajamento social 

baixo é um fator prognóstico de mortalidade (HR=1,17; IC=1,05-1,29) (SAMPSON; 

BULPITT; FLETCHER, 2009).  

Por fim, o nível mais proximal do modelo de Dahlgren e Whitehead (1991), apresenta, 

como DSS, as características individuais e o estilo de vida. A idade, a hereditariedade e o 

gênero são considerados fatores de risco não modificáveis para o desenvolvimento das DCNT 

que acometem os idosos (VERAS, 2011). Já a adoção de dietas pouco saudáveis, como as 

ricas em lipídios, associada à baixa atividade física, o tabagismo e o uso abusivo de bebidas 

alcoólicas são fatores de risco modificáveis que podem explicar, parcialmente, o perfil 

epidemiológico dessas doenças, podendo levar a um maior declínio funcional e a necessidade 

de maiores cuidados de longo prazo (GEIB, 2012; VERAS, 2011).  

Dentre as DCNT, o diabetes, as doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, 

artrite e alguns tipos de câncer são as mais prevalentes nesses indivíduos. Além disso, os 

fatores acima referidos também podem ser considerados prognósticos da mortalidade 

(FUIJISAWA et al., 2008; JOHNSON; LANGFORD, 2009; BYBERG et al., 2009; KHAW et 

al., 2008).  

Outros fatores prognósticos podem ser incluídos ao nível proximal, quando se avalia a 

população de idosos em comunidade, quais sejam: a viuvez, sendo o HR= 2,02 (IC=1,59-

2,57) para homens e 1,23 (IC=1,04-1,46) para mulheres; o estado civil/ homem solteiro, HR= 

1,25 (IC=1,03-1,52) e estado de convivência/viver só – homem, HR=1,42 (1,05-1,92); e a 
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paridade com o HR=1,25 (IC=1,11-1,41), para homem sem filho (FANTAHUN et al., 2009; 

SCAFATO et al., 2008; JAFFE et al., 2009).  

As discussões destes determinantes, no contexto do envelhecimento brasileiro, podem 

ajudar na compreensão do novo padrão de morbimortalidade, onde as doenças crônicas não 

transmissíveis se tornam cada vez mais prevalentes, apresentando, com isso, novas demandas 

de cuidados para a saúde dos idosos, especialmente àqueles que são dependentes e 

desprovidos de cuidados familiares, onde as ILPI são necessárias, por ser a única alternativa 

disponível para os cuidados de longa duração. 

A figura 1 a seguir apresenta o modelo teórico adaptado de Dalhgren e Whitehead 

(1991) para os determinantes sociais de saúde dos idosos e sua relação com o processo de 

institucionalização. 
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Figura 1 - Modelo teórico dos Determinantes Sociais da Saúde dos idosos, adaptado de Dalhgren e Whitehead (1991). 
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Assim, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, expressas pelo 

efeito da transição demográfica e o envelhecimento populacional, déficit na seguridade social, 

exclusão social e mudança na estrutura familiar, estão intimamente relacionadas com a 

institucionalização. Soma-se a isso o fato de que ser do sexo feminino, possuir idade maior do 

que 70 anos, não possuir escolaridade formal, apresentar incapacidade funcional para AVD; 

viver sem companheiro (solteiro, separado ou viúvo), possuir suporte social precário; 

apresentar altos gastos com a saúde e doença; possuir baixa assistência em âmbito familiar e 

necessidades de reabilitação em saúde, são considerados fatores de risco para a 

institucionalização (DEL DUCA et al., 2012; BESSA; SILVA, 2008; GRECO; 

CHAIMOWICZ, 1999; PESTANA;  ESPÍRITO SANTO, 2008; LEME; SILVA, 2002). 

Frente a isso e, considerando o perfil de saúde-doença dos idosos institucionalizados, 

onde, cada vez mais o número de idosos residentes possui um elevado grau de dependência 

física, mental e/ou social, condições estas preditoras de mortalidade, as ILPI tornam-se 

fundamentais para a prestação de cuidados, sendo, portanto, essencial entender a associação 

existente entre a institucionalização e a mortalidade. Conhecer o perfil e o volume de mortes 

nas instituições proporciona uma visão ampla sobre a população residente, possibilitando 

ações preventivas às causas de morte (GORZONI; PIRES, 2011). 

 

2.2 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 

 

2.2.1 Conceitos e características das ILPI  

 

Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a rede de cuidado ao idoso, 

especialmente ao idoso frágil, inclui o domicílio e as modalidades de assistência e de cuidado, 

como as ILPI, centro-dia, casa-lar, centro de convivência e hospital-dia, como algumas das 

principais formas de atenção à saúde desta população (GIACOMIN, 2012).  

Dentre estas modalidades, os cuidados de longa duração crescem de forma 

exponencial, estando normalmente associados aos subgrupos de idosos longevos que 

perderam sua independência e/ou autonomia instrumental ou funcional para lidar com as 

atividades de vida diária (PASINATO, 2009). No âmbito nacional, observa-se um incremento 

da demanda por assistências de longa duração para idosos, sendo estes dependentes de fatores 
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culturais, grau de suporte familiar e disponibilidade de serviços alternativos (DEL DUCA et 

al., 2012).  

A OMS define a assistência de longa duração como sendo o sistema de atividades 

compreendidas por cuidados informais e/ou profissionais a uma pessoa incapaz de se cuidar 

(OMS, 2005). Essa assistência pode ser subdividida em quatro modalidades: cuidados 

institucionais, referentes às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), também 

conhecidas como instituições asilares; cuidados formais intermediários, que englobam os 

centros-dia e hospitais-dia; cuidados domiciliares formais; e informais (PASINATO, 2009). 

Ressalta-se, como já discutido nesta tese, que todas essas formas de cuidados estão previstas 

na Política Nacional do Idoso. 

A legislação brasileira, por meio da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 

estabelece que o cuidado dos idosos dependentes deva ser de responsabilidade das famílias, 

mas na impossibilidade destes, o Estado e o mercado privado devem dividir com os membros 

familiares as responsabilidades do cuidado com a pessoa idosa (BRASIL,2003). Isto está 

expresso na Constituição Federal de 1988 (CF/88) e foi reforçado na Política Nacional do 

Idoso em 1994. Essa preferência do cuidado pela família pode ser o reflexo do alto custo com 

os cuidados formais, especialmente o institucional, e da crença de que a família possui 

melhores condições de cuidados a estas pessoas (CAMARANO; KANSO, 2010). 

Entende-se por cuidados formais aqueles realizados por pessoas especializadas e 

capacitadas para tal cuidado, sejam eles provenientes do Estado ou do mercado privado e que 

são remuneradas para esse tipo de serviço. Já os cuidados informais, são aqueles prestados por 

familiares e amigos, que não exercem nenhuma atividade remunerada para a execução do 

mesmo (PINTO; LEITE DA SILVA, 2010). 

Apesar da legislação brasileira enfatizar os cuidados informais como prioritários, é 

importante refletir sobre tal conduta, já que cresce o número de maus tratos ocorridos no seio 

familiar, sendo importante entender o contexto em que está inserido o idoso antes de definir 

qual o melhor ambiente para o seu acolhimento. O domicílio é apresentado como o ambiente 

onde mais ocorrem as diferentes formas de agressão aos idosos, estando a prevalência de 

agressões físicas em torno de 31,8%. Soma-se a isso as agressões psicológicas como as 

verbais e insultos constantes, além do desídio e o abuso financeiro, bem como a violência 

implícita quando os idosos são desestimulados a realizar Atividades de Vida Diária (AVD), 

mesmo tendo capacidade para realizá-las, o que pode acelerar o quadro de dependência 
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destes. Os idosos podem ter, segundo o grau de parentesco, até sete agressores, quais sejam: 

cônjuges, filhos, netos, genros, noras, irmãos e sobrinhos (OLIVEIRA et al., 2013). 

Discussões sobre a temática dos cuidados formais e informais apontam para uma 

tendência na redução da prestação de cuidados pelos familiares devido, também, ao aumento 

da participação das mulheres no mercado de trabalho, o declínio da fecundidade, mudanças 

nos padrões de nupcialidade, movimentos migratórios, entre outros fatores já discutidos nessa 

tese, aumentando assim a demanda por modelos alternativos de cuidado dos idosos, 

principalmente daqueles em situação de dependência. Esta situação requer uma nova divisão 

de trabalho entre o Estado, a família e o mercado privado para a provisão de cuidados para 

esse grupo populacional (CAMARANO, 2010; PASINATO, 2009). 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), prevê, no âmbito da proteção social 

de alta complexidade, que os idosos que perderam os vínculos familiares por causa da 

violação de seus diretos, tenham os seguintes serviços de proteção social: acolhimento 

institucional, serviço de acolhimento em república; serviço de acolhimento em família 

acolhedora, serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências 

(BRASIL, b). 

No contexto do acolhimento institucional, as instituições asilares, sejam estas de 

caráter público, filantrópico ou particular, vêm ganhando destaque como uma alternativa de 

cuidados não familiares. Porém, apesar das ILPI desempenharem importante função na 

sociedade, elas podem trazer sérias repercussões biopsicossociais às pessoas idosas que nelas 

residem (SANTANA et al., 2012). 

No Brasil, estas instituições visam acolher pessoas que possuem 60 anos ou mais, 

dependentes ou não, que indispõem de condições para permanecer com a família e/ou no seu 

domicílio. Tal instituição busca prestar um cuidado integral aos idosos, por meio de 

atividades realizadas por cuidadores que devem ser periodicamente capacitados (BRASIL, 

2005a). 

Para Moraes e Costa (2010), ainda não existe um conceito formalizado do que venha a 

consistir, de fato, uma Instituição para Idosos, mas sabe-se que sua origem está vinculada aos 

asilos, que constituem a modalidade mais antiga de “abrigamento” e assistência ao idoso na 

ausência de um lar. Por isso, alguns asilos se autodenominam abrigos (MORAES; COSTA, 

2010).  
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No entanto, historicamente, a ILPI tem sido vista com resistência e preconceito por 

parte da sociedade, sendo tradicionalmente associada a um “depósito de idosos”, lugar de 

exclusão, dominação e isolamento ou, simplesmente, “um lugar para morrer” (NOVAES, 

2003). Esse preconceito arraigado pela sociedade pode ser consequência do próprio processo 

histórico de criação das instituições asilares, os quais tinham como objetivo abrigarem idosos, 

muitas vezes dependentes e com péssimas condições de saúde, em situação de pobreza e 

exclusão social, marginalizando-os totalmente da sociedade a qual pertenciam (POLLO; 

ASSIS, 2008). 

Para Golfman (2003), no Brasil, o modelo assistencial de abrigamento ainda é muito 

semelhante às das denominadas “instituições totais”, caracterizadas por serem ultrapassadas 

no que diz respeito à administração dos serviços prestados em saúde e/ou habitação para os 

idosos que nela residem. Entende-se como “instituições totais um local de residência e 

trabalho, onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada". O autor completa afirmando que nesse ambiente, os indivíduos 

são transformados em cidadãos violados de sua individualidade, perdendo a autonomia da 

própria vida, a privacidade e com relação difícil ou inexistente com funcionários e o mundo 

exterior. 

Herédia, Corteletti e Casara (2010), também fazem referência aos asilos, entendidos 

como a pluralidade de instituições que abrigam idosos em tempo integral e em caráter 

permanente, como “instituições totais, criadas para cuidar de pessoas consideradas incapazes, 

dependentes, velhas e sem condições de decisão”. As autoras consideram que estas 

instituições abrigam pessoas muitas vezes marginalizadas da participação familiar e social. 

Completam afirmando que, mesmo com diferentes definições, as instituições asilares 

caracterizam-se como um grupo de pessoas que residem no mesmo teto, utilizando espaços 

físicos em comum, que propiciam aos seus residentes uma hospedagem permanente com 

assistência à saúde, seja ela de forma direta ou indireta, bem como algumas atividades de 

lazer e ocupação.  

Chaimowicz (1997) apresenta como fatores de risco para a institucionalização o fato 

de morar sozinho, possuir suporte social precário, baixa renda e presença de doenças crônicas 

não transmissíveis, estando estes fatores cada vez mais frequentes na população envelhecida. 
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Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-Ipea (2008), 

demonstra que as instituições públicas e sem fins lucrativos apresentam um percentual maior 

de residentes independentes (não necessitam de ajuda para o desenvolvimento de atividades 

de autocuidado), em detrimento das instituições com fins lucrativos. Este fato ocorre, 

provavelmente, devido à carência de renda ou de residência desses idosos. No entanto, 

observa-se um percentual mais elevado de idosos dependentes nas instituições privadas e com 

fins lucrativos, sugerindo que a institucionalização de um idoso com renda mais elevada está 

associada a uma dependência física e mental mais expressiva (MORAES; COSTA, 2010).  

Dados semelhantes foram encontrados na pesquisa de Pinheiro et al. (2016) sobre a 

desigualdade no perfil dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/ RN. Os autores 

constataram que os idosos residentes em ILPI sem fins lucrativos são predominantemente de 

cor negra ou parda, solteiras, que não possuem filhos, com baixo grau de escolaridade, sem 

aposentadoria, sem plano de saúde e que não recebem visitas, apresentando assim, condições 

mais desfavoráveis do que àqueles que residem em ILPI com fins lucrativos. Ao analisarem 

os motivos que levaram os idosos a serem institucionalizados em ambas instituições, a 

maioria dos idosos foram institucionalizados pelo fato de não possuírem cuidador. Além 

disso, os autores destacam que os conflitos familiares, o abandono e o fato de não possuir 

lugar para morar estavam associados à institucionalização dos idosos em ILPI sem fins 

lucrativos e a condição “estar doente” prevaleceu como motivo principal de 

institucionalização em ILPI com fins lucrativos. 

Vale ressaltar que as questões de dependência dos idosos institucionalizados ou o fato 

“estar doente” como motivo da institucionalização, extrapolam a ideia de que uma instituição 

asilar deva prestar cuidados apenas de assistência social, preocupando-se, cada vez mais, com 

a assistência à saúde. Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu 

a denominação de Instituição de Longa Permanência em adaptação aos termos Long-Term 

Care Institution e Nursing Homes, utilizado pela Organização Mundial de Saúde (COSTA, 

2004). 

O estudo realizado também pelo IPEA (2008), em parceria com a Secretaria Especial 

de Direitos Humanos (SEDH) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) sobre as 

condições de saúde dos idosos e infra estrutura nas Instituições de Longa Permanência no 

Brasil, demonstra que, na região Nordeste, das 301 instituições pesquisadas na época, 63,5% 

dos idosos eram do sexo feminino, onde as mulheres correspondiam a maioria em todos os 
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estados, à exceção do Maranhão e do Piauí. 40,5% eram considerados dependentes, ou seja, 

necessitavam de ajuda para pelo menos três das atividades a seguir: higiene pessoal, vestir-se, 

alimentar-se ou locomover-se (classificação definida pela Política Nacional do Idoso, levando 

em consideração as AVD) e 57,5% destes foram considerados também demenciados.  

Ainda no que concerne à pesquisa supracitada, o Rio Grande do Norte, também 

apresentou uma predominância do sexo feminino entre os idosos (98,7%), de um total de 769 

idosos pesquisados. Na proporção de residentes dependentes (38,6%), existem 69,8% de 

demenciados, sendo a sua maioria composta por mulheres. Esta foi a primeira pesquisa 

Brasileira, de grande magnitude, sobre o mapeamento das condições de funcionamento das 

instituições asilares no país (CAMARANO, 2008). Particularmente, na cidade do Natal, 

existem dezesseis instituições asilares cadastradas na COVISA/RN, sendo seis instituições 

sem fins lucrativos e 10 instituições particulares.  

É importante destacar que todo o funcionamento das Instituições Asilares devem 

seguir as normativas estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada- RDC nº 283 de 26 

de Setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que apresenta padrões 

mínimos de funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos, envolvendo 

alguns itens como: Recursos humanos em conformidade com o grau de dependência dos 

idosos, Infra estrutura física, Processos operacionais da ILPI, Saúde, Alimentação, Limpeza, 

além da notificação compulsória de quedas com lesão, tentativa de suicídio, bem como a 

notificação, mensal, entre os idosos residentes, das taxas de mortalidade, incidência de doença 

diarreica aguda, incidência de escabiose, incidência de desidratação, prevalência de úlcera de 

decúbito e prevalência de desnutrição (BRASIL, 2005a).
 

Esta resolução segue os preceitos descritos no artigo 37, §3, do Estatuto do Idoso (Lei 

nº 10.741/ 2003), onde consta que as instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter 

padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, e provê-los com alimentação 

regular e higiene, indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas 

da lei, sendo estas equivalentes à advertência aos administradores do local, multas e 

interdições, dependendo da gravidade da infração (BRASIL, 2003). 

Nesse contexto, a compreensão do conceito e das problemáticas em torno dos 

cuidados de longa duração é fundamental para a identificação das necessidades vividas pelos 

idosos nas instituições de longa permanência, a fim de tornar possível a realização de ações 

eficazes para reverter o problema e promover uma melhor qualidade de vida aos residentes. 
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Nessa perspectiva, conhecer os fatores prognósticos de mortalidade também se faz 

importante, na medida em que os estudos de predição também são utilizados para orientar a 

criação e desenvolvimento do plano de cuidados dos idosos institucionalizados, enfatizando 

que as ações devem ser direcionadas aos fatores prognósticos remediáveis, com o intuito de 

tentar reduzir a mortalidade precoce destes indivíduos. 

 

2.2.2 Mortalidade em Idosos Institucionalizados 

 

Estudos demonstram que a prevalência de óbitos em idosos que residem em 

instituições de longa permanência deve-se, mais frequentemente, à combinação de doenças 

relacionadas à fragilidade, associadas a infecções que evoluem para quadros sépticos (BÓAS; 

FERREIRA, 2007; GORZONI; PIRES, 2001). O envelhecimento com fragilidade se 

caracteriza pela vulnerabilidade e pela baixa capacidade dos idosos em suportar fatores de 

estresse, resultando em uma maior suscetibilidade a doenças e a instalação de síndromes 

geradoras de doenças (NETO, 2011). 

Bóas e Ferreira (2007), ao acompanhar durante treze meses consecutivos os idosos 

institucionalizados, apontam para a elevada prevalência de infecções (63,3%), sendo estas a 

maior causa de frequentes hospitalizações e de óbitos. Os autores apresentam as infecções 

respiratórias como as mais prevalentes nestes indivíduos (50%), com a taxa de mortalidade de 

9% (05 óbitos em 55 pacientes), seguida das infecções do trato urinário (32%) e de pele 

(11%).  

Já Gorzoni e Pires (2001) acompanharam idosos institucionalizados durante doze 

meses e verificaram como principais causas de morte: o choque séptico (25 óbitos), 

broncopneumonia (16 óbitos), morte súbita (11 óbitos) e falência de múltiplos órgãos (9 

óbitos). Os autores também destacam como principais causas básicas de morte as infecções 

(63 óbitos), seguidas da síndrome da imobilidade (42 óbitos). 

Séman, Golim e Gorzoni (2009) chamam a atenção para a mortalidade dos idosos com 

hipotermia. No estudo sobre a prevalência de hipotermia em idosos institucionalizados, os 

autores identificaram uma prevalência de 7,2% de tal condição, especialmente em mulheres 

(65,7%), sendo a taxa de mortalidade equivalente a 62,8%, estando 31,4% em vigência de 

hipotermia. 
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A Desnutrição Proteico Calórica (DPC), também é outra doença prevalente em idosos 

institucionalizados (81,7%) e sua instalação está associada ao aumento da mortalidade e da 

susceptibilidade às infecções e à redução da qualidade de vida nesta população (OLIVEIRA et 

al., 2014).  

Assim como a DPC, a hipoalbuminemia também está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento de complicações associadas ao aumento do tempo de internações e 

consequente morbimortalidade (SEILER, 2001; VINCENT et al., 2003). Em um estudo de 

revisão e meta análise sobre a concentração de albumina plasmática e a saúde dos idosos, 

Cabrerizo et al. (2015) constataram que a hipoalbuminemia é um fator prognóstico de 

mortalidade em idosos institucionalizados e/ou em idosos residentes em comunidades. Os 

autores concluíram que existe uma associação clara entre baixos níveis de albumina e 

mortalidade, a longo prazo  (entre 3 e 12 anos), em idosos não institucionalizados. Em idosos 

institucionalizados, a hipoalbuminemia foi associada à mortalidade em curto prazo (12 

meses). 

Nas pesquisas sobre os fatores relacionados com a mortalidade e sobrevivência de 

idosos institucionalizados, Hjaltadóttir et al. (2011) identificaram que o tempo médio de 

sobrevivência destes foi equivalente a 31 meses, sendo que aproximadamente um terço dos 

moradores morreram dentro de doze meses da admissão. Os que morrem no primeiro ano da 

pesquisa possuíam uma saúde menos estável, pior desempenho nas atividades de vida diária, 

quadros clínicos de dor e depressão e eram menos envolvidos em atividades sociais.  

Já Flacker e Kiely (2003), em seu estudo, apontaram o uso de sonda, condições 

instáveis de saúde, sexo masculino, apresentar úlceras de pressão, possuir histórico de doença 

maligna, presença de doenças respiratórias, cardiovasculares e diabetes, possuir problemas de 

deglutição e incontinência intestinal, baixa capacidade funcional, perda de peso, IMC < 

23kg/m
2
 e idade ≥84 anos, como fatores prognósticos para a mortalidade em um ano. Dale, et 

al. (2011) e Thomas et al. (2013), chamam a atenção para a associação entre a presença de 

úlceras de pressão e a mortalidade a curto prazo (01 ano ou menos). 

Outros estudos, também com o mesmo período de seguimento, apresentam como 

fatores prognóstico de mortalidade, o aumento da idade, IMC ≤18,5 kg/m² e escore do MAN 

<17 (desnutrição) (CHAN et al., 2010), falta de apetite, distúrbios do sono, número de 

medicamentos prescritos e dificuldade para desenvolver algumas Atividades de Vida Diária 

(DALE et al., 2011). Vale destacar que a ausência de engajamento social vem sendo estudada 
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e apontada como forte indicador de mortalidade em idosos institucionalizados 

(HJALTADÓTTIR et al., 2011; DALE et al., 2011; FLACKER; KIELY, 2003). 

A revisão ora apresentada demonstra os principais fatores prognóstico de mortalidade 

em idosos institucionalizados, sendo estes influenciados pelos determinantes sociais de estilo 

de vida, comportamentos e características individuais, bem como de redes sociais e 

comunitárias. O conhecimento de tais fatores pode direcionar as pesquisas envolvendo a 

temática da mortalidade em idosos institucionalizados, além de auxiliar o planejamento de 

cuidados em saúde na tentativa de promover uma maior sobrevida, com dignidade, aos idosos 

institucionalizados.  

A figura 2 apresenta o modelo teórico dos determinantes sociais da mortalidade em 

idosos institucionalizados, elaborado a partir desta revisão e adaptado do modelo de Dahlgren 

e Whitehead (1991). 

 

Figura 2 - Modelo teórico dos determinantes sociais da mortalidade em idosos institucionalizados adaptado de 

Dalhgren e Whitehead (1991). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Determinar a mortalidade e seus fatores prognósticos em 18 meses entre os idosos 

institucionalizados no município do Natal, Rio Grande do Norte. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a população de idosos residentes nas ILPI com relação às variáveis 

socioeconômicas, sociodemográficas, condições de saúde e estilo de vida; 

 Definir a sobrevida dos idosos em 18 meses; 

 Identificar, dentre às variáveis socioeconômicas, sociodemográficas, condições de 

saúde e estilo de vida, os fatores prognósticos de mortalidade em idosos 

institucionalizados. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de prognóstico (coorte prospectiva), individuado, longitudinal e 

com população dinâmica, iniciado no mês de outubro de 2013, com duração de 18 meses de 

acompanhamento aos idosos institucionalizados no município do Natal/RN. O processo de 

acompanhamento dos idosos inseridos no estudo se deu em intervalos de três meses, 

totalizando 07 ondas na coorte (t0, t3, t6, t9, t12, t15, t18). No que diz respeito à posição do 

investigador, o estudo caracteriza-se como observacional, já que não foram realizadas 

intervenções na unidade de observação e análise, a saber, os idosos residentes nas ILPI 

(ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2006). 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa maior intitulada: “Envelhecimento 

humano e saúde - a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, 

financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN) por meio 

do edital PRONEM 003/2011, sob registro nº 77228/2013. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (Comitê Central) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovada sob o número do Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 0290.0.051.000-11, parecer número 

308/2012 (anexo 1). A mesma foi desenvolvida nas 10 Instituições de Longa Permanência 

que estavam cadastradas como tal na Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA) do 

município do Natal/RN, no início do projeto maior (Outubro de 2013).  

Fazem parte do presente estudo os idosos com 60 anos ou mais, que estavam presentes 

nas instituições no momento das avaliações e que concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndices 1 e 2), conforme determina o 

Conselho Nacional de Saúde através da resolução 466/1265 (BRASIL, 2005 b). Foram 

excluídos da pesquisa os idosos em cuidados paliativos e/ou que apesentavam membros 

amputados. Destaca-se que, no início do estudo, os idosos que apresentavam alguma 

incapacidade física que impossibilitasse a mensuração das medidas antropométricas, como 
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presença de úlceras de pressão sacrais ou em condição de pós-operatório, também foram 

excluídos, temporariamente, da pesquisa. A atitude de exclusão dos idosos teve como 

premissa a manutenção da integridade da saúde daqueles que estavam em tais condições no 

momento da avaliação, sendo os mesmos incluídos nas avaliações seguintes, por se tratar de 

um estudo coorte com população dinâmica. 

Para o cálculo do tamanho amostral foram considerados os seguintes parâmetros 

estatísticos, segundo a associação entre o desfecho (mortalidade) e a variável independente 

“restrição de mobilidade”: proporção de casos entre os expostos de 27,37%, proporção de 

casos entre os não expostos de 12,65%, risco relativo de 0,46, nível de significância de 5,0% e 

poder do teste de 80,0%. Assim a amostra calculada foi de 230 idosos, à qual foi acrescentado 

20% para cobrir possíveis perdas, totalizando 276 indivíduos.  

 

4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por uma equipe técnica, previamente capacitada, 

visando a compreensão e a padronização dos instrumentos utilizados para a obtenção dos 

dados antropométricos, triagem nutricional e avaliação dos prontuários dos idosos. Fizeram 

parte desta equipe, 04 nutricionistas, discentes do Curso de Pós Graduação em Saúde Coletiva 

da (UFRN), sendo 02 destes antropometristas, além de 06 discentes do curso de graduação em 

nutrição da mesma universidade. 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, todos os pesquisadores participaram de uma 

capacitação em Agosto de 2013, com carga horária de 8h, realizada no Laboratório de 

Avaliação Nutricional do Departamento de Nutrição da UFRN e receberam o “Manual de 

capacitação para procedimentos antropométricos em idosos”, elaborado pelos discentes da 

Pós Graduação, em parceria com alguns docentes do curso de nutrição da referida 

universidade (apêndice 3). Este Manual apresenta os protocolos para mensuração das medidas 

antropométricas contendo a descrição dos pontos anatômicos e os respectivos equipamentos 

para tal fim. Ressalta-se que, além dos protocolos deste estudo, o referido Manual apresenta 

outros protocolos de medidas e levantamentos de informações gerais que envolveram 

subprojetos do projeto maior a qual este está vinculado. Nesta capacitação, também foram 

expostos os formulários que foram utilizados na pesquisa, além da explicação do 
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preenchimento e administração do formulário específico para a triagem nutricional (Mini 

Avaliação Nutricional). 

É importante ressaltar que apenas dois nutricionistas (antropometristas), um deles 

autora desta tese, realizaram as medidas antropométricas. Os demais pesquisadores, mesmo 

capacitados para tais procedimentos, auxiliaram as avaliações antropométricas, limitando suas 

atividades à anotação dos dados e no posicionamento dos idosos para tal aferição. Isto ocorreu 

devido ao fato da grande dificuldade para a realização da calibração das medidas, já que o 

público alvo desta pesquisa é idoso, em sua grande maioria, frágeis, o que inviabilizava os 

procedimentos de calibração de todos os pesquisadores, fundamentais para a padronização e 

confiabilidade das medidas realizadas. 

Destaca-se também que, cientes da necessidade de inserção social do Programa de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva, bem como na articulação entre a pesquisa científica e as 

instituições de longa permanência, os pesquisadores deste projeto retornaram informações 

coletadas e analisadas aos profissionais de saúde de cada instituição na forma de relatório, 

como maneira de subsidiar as intervenções nutricionais necessárias e contribuir com o 

cumprimento da RDC 283/2005 da ANVISA.  

 

4.3.1 Procedimentos para a calibração dos antropometristas 

 

O processo de calibração inter e intra examinador ocorreu da seguinte forma: 

primeiramente, realizou-se a calibração com idosos pertencentes a um grupo multidisciplinar 

de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município do Natal. Estes foram convidados a 

participar de tal calibração, uma vez que idosos não institucionalizados pertencentes a grupos 

de assistência ambulatorial têm menores perdas físicas e funcionais que idosos 

institucionalizados. Assim, esses indivíduos poderiam passar pelas repetidas mensurações de 

medidas antropométricas – características de um processo de calibração – com um menor 

desconforto físico.  

Para tanto, formulários de registro para coleta das informações da calibração foram 

elaborados (apêndice 4) e as medidas do Peso Corporal, Estatura, Altura do Joelho (AJ), 

Dobras Cutâneas Subescapular (DCSE) e Tricipital (DCT), bem como os Perímetros da 

Panturrilha (PP) e Braço (PB), foram coletadas em duplicata, com equipamentos específicos 

para esses fins, como apresentados no “Manual de capacitação para procedimentos 
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antropométricos em idosos”. É importante destacar que um antropometrista não tinha acesso 

aos dados coletados pelo outro e vice-versa. Ressalta-se que após essa primeira calibração, ao 

longo do estudo, foram realizadas outras calibrações, reexaminando-se, aleatoriamente, 01 a 

cada 10 indivíduos examinados. Para cada calibração realizada, um total de 20 idosos foram 

avaliados. 

Para avaliação da calibração fez-se uso do método do Erro Técnico de Medição 

(ETM), que consiste em um índice de qualidade adotado pela International Society for 

Advancement in Kinanthropometry (ISAK) para o credenciamento de antropometristas. O 

ETM é um índice de precisão e representa a dimensão do controle da qualidade da medida 

(PERINI et al., 2005). O procedimento do cálculo do ETM intra avaliador seguiu as seguintes 

etapas: foi calculada a diferença entre a primeira e a segunda medida para cada sítio 

antropométrico avaliado por um mesmo antropometristas. Em seguida, elevou-se a diferença 

observada ao quadrado e realizou-se a somatória dos quadrados. Posteriormente, o resultado 

desse somatório foi dividido pelo dobro do número de indivíduos avaliados. Assim, 

determinou-se o ETM absoluto a partir da raiz quadrada da etapa anterior e, por fim, calculou-

se o ETM relativo, a partir da razão entre o ETM absoluto e o Valor Médio da Variável 

(VMV), que corresponde à média de todas as observações para cada sítio antropométrico. 

Esse resultado foi multiplicado por 100 a fim de se obter um valor percentual. 

A classificação equivalente a “antropometrista experiente”, proposta por Pederson e 

Gore (2000), foi adotada como percentual de erro aceitável para que os antropometristas desta 

pesquisa pudessem ser considerados aptos à mensuração das medidas supracitadas. De acordo 

com esses autores, são considerados antropometristas experientes aqueles que atingirem o 

percentual de erro de até 1,5%, para avaliação interpessoal e de até 1,0% para intrapessoal. No 

tocante a avaliação interpessoal, foram encontrados os seguintes percentuais: peso = 0,1%, 

altura=0,1%, PB=1,3% e PP=0,3%. Já na intrapessoal foram observados os seguintes 

resultados: peso=0,1%, altura= 0,1%, PB= 0,6% e PP=0,6%. Após as análises, e estando os 

antropometristas calibrados, deram-se início as coletas de dados nas instituições.  
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4.3.2 Processo de recrutamento da população do estudo durante o delineamento 

longitudinal 

 

Após a preparação da equipe de pesquisadores desse estudo, deu-se início o processo 

de recrutamento dos idosos, em outubro de 2013, o qual foi feito mediante o contato prévio 

com os diretores das Instituições de Longa Permanência e, quando possível, com os familiares 

destes. 

Após a autorização da instituição, o delineamento longitudinal ocorreu da seguinte 

forma: Nas cinco primeiras ondas dessa pesquisa (t0, t3, t6, t9, t12), com um intervalo de 03 

meses de cada coleta, foram realizadas a antropometria, triagem nutricional e avaliação dos 

prontuários para a avaliação das condições de saúde. Nos outros dois momentos restantes, 

equivalentes ao último semestre da pesquisa (t15 e t18), foram acompanhados apenas a 

ocorrência de óbitos e desligamentos dos idosos das instituições pesquisadas. 

A fim de minimizar o cansaço entre os idosos mais fragilizados e garantir a rotina das 

atividades nas instituições, durante as negociações para o agendamento das datas e horários 

das avaliações antropométricas, foi questionada à diretoria de cada uma das instituições, se no 

dia agendado os idosos participariam de alguma atividade que demandasse algum esforço 

físico, como aulas de danças, atividades com a terapeuta ocupacional, fisioterapia, ou algum 

evento previamente agendado por outro grupo de pesquisa ou parceiros das instituições. Caso 

houvesse algo agendado, era solicitada uma nova data, mas dentro da margem correspondente 

à semana que completaria o prazo de três meses da avaliação anterior. Ademais, uma semana 

antes de cada avaliação, era realizada uma visita nas instituições para a comunicação aos 

idosos e funcionários dos procedimentos que seriam realizados. 

 

4.3.3 Caracterização dos idosos 

 

Para a caracterização dos idosos institucionalizados foram coletadas informações 

relacionadas às variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, cor/raça, estado civil, 

escolaridade, motivo da institucionalização, tempo de institucionalização, visitas), 

socioeconômicas (plano de saúde e tipo de institucionalização), estilo de vida (prática de 

exercício físico, ocupação em tempo livre) e condições de saúde (restrição de mobilidade, 
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número de medicamentos, doenças, tipo/consistência da dieta, consumo de energia, 

necessidade de ajuda para alimentar-se, peso, estatura, IMC, PP, MAN e albumina sérica). 

A coleta de dados referente às variáveis sociodemográficas, socioeconômicas e estilo 

de vida foi realizada mediante a análise do banco de dados da pesquisa Envelhecimento 

Humano e Saúde ao qual este projeto está vinculado. O referido projeto foi iniciado em 2012 

com aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (parecer número 263/11-P CEP/UFRN). Ressalta-se que as informações referentes aos 

idosos institucionalizados no ano de 2013 foram coletadas pela pesquisadora deste trabalho, 

utilizando o mesmo formulário do projeto Envelhecimento Humanos e Saúde (Apêndice 5).  

No tocante à coleta de informações referentes às condições de saúde, algumas destas 

como a mobilidade, número de medicamentos, tipo/consistência da dieta, ajuda durante a 

alimentação e doenças instaladas, foram obtidas por meio da análise dos prontuários, sendo 

esta última classificada de acordo com o Código Internacional de Doenças nº10 (CID-10). As 

demais variáveis relacionadas à antropometria (peso, estatura, IMC, PP), consumo alimentar 

(ingestão energética), bioquímica (albumina sérica) e triagem nutricional (MAN) seguiram 

protocolos de mensuração que estão descritos a seguir. 

 

4.3.3.1 Avaliação Nutricional: Antropométrica, de Consumo Alimentar e Albumina 

Sérica. 

 

 Avaliação Antropométrica 

Durante a avaliação antropométrica foram realizadas as seguintes medidas: peso, 

estatura, perímetro do braço, perímetro da panturrilha e altura do joelho.  

Para os idosos que não apresentavam restrição de mobilidade, ou seja, que deambulava 

sem a ajuda de bengalas ou andadores, as medidas de peso e estatura foram mensuradas 

conforme as técnicas recomendadas pela WHO (1995). Para a tomada de peso foi utilizada 

balança eletrônica da marca Balmak®, com capacidade de 300 kg e precisão de 50g. Os 

idosos estavam vestidos com roupas leves, descalços e sem fraldas. Para auxiliá-los a subirem 

na balança, fora confeccionada uma rampa de madeira, antiderrapante, utilizada mediante a 

solicitação do idoso. Ademais, foram posicionados colchonetes ao redor da balança para 

oferecer uma maior segurança durante as avaliações, caso ocorresse algum desequilíbrio no 

avaliado durante a mensuração.  
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No tocante à estatura total, esta foi obtida conforme a média de duas mensurações, 

com o idoso descalço, em posição ortostática, com os braços estendidos ao longo do corpo, 

cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos (Plano Horizontal de 

Frankfurt). Para tanto, foi utilizado o estadiômetro portátil Calmaq® de 1,0 mm de precisão e 

base antiderrapante. Caso a diferença entre as aferições fosse superior a 0,5cm, seria realizada 

uma nova medida e calculada a média das duas mais próximas. 

Nos casos em que não fora possível realizar a aferição do peso ou da altura pelos 

métodos supracitados, foi utilizada, para a aferição do peso, uma balança com quatro células 

de pesagem (Seca ®, modelo 985 – Balança de cama e diálise eletrônica com carrinho de 

equipamento), as quais foram colocadas em cada “pé” da cama, sendo deduzido o peso do 

idoso pela função pré-tara. Para a estimativa da altura, foi aferida, em duplicata, a altura do 

joelho com auxílio de um paquímetro de 100 cm, com o idoso deitado ou sentado, sem 

calçados, com o joelho formando um ângulo de 90º. A base do equipamento foi posicionada 

embaixo do calcanhar e a outra base na parte superior da patela. Esta medida é necessária para 

estimar a estatura do idoso por meio da equação de Chumlea, Roche e Steinbaigh (1985).  

O Índice da Massa Corporal também foi calculado neste estudo a partir da relação da 

medida do peso (em Kg) e da altura (em metros) ao quadrado. Para a classificação dos valores 

de IMC foi considerado o estabelecido no protocolo do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional – SISVAN (BRASIL, 2011) para idosos, que utiliza como pontos de corte a 

classificação recomendada por Lipschitz, (1994) (Quadro 01). A referida classificação fora 

adotada em virtude do grupo de idosos serem mais susceptíveis a doenças, necessitando de 

uma maior reserva de tecidos, os quais estão relacionados a uma maior proteção contra a 

desnutrição (BRASIL, 2011). 

 

Quadro 1- Classificação do estado nutricional segundo o Índice de Massa Corporal (IMC) do idoso 
(LIPSCHITZ, 1994). 

Índice antropométrico Pontos de corte Classificação do Estado 

Nutricional 

 

IMC 

<22 kg/m
2
 Baixo peso 

≥ 22 e < 27 kg/m
2
 Eutrófico 

≥ 27 kg/m
2
 Sobrepeso 

Fonte: Protocolo do SISVAN (BRASIL, 2011). 

 

O perímetro braquial (PB) fora medido no ponto médio entre os ossos acrômio e 

olecrano, conforme as técnicas recomendadas por Heyward e Stolarczyk (2000), utilizando, 
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para tal fim, uma trena antropométrica inelástica de 150 cm (SANNY®). As medidas foram 

aferidas em duplicata e, na presença de variações nas medidas superiores a 0,5cm, foi 

realizada uma nova medida, tomando-se como resultado a média das duas mais próximas. O 

PB foi utilizado apenas para a triagem nutricional inserida na MAN, já que, no presente 

estudo, o indicador de perda muscular utilizado foi o perímetro da panturrilha, considerado o 

melhor e o mais sensível, entre os métodos duplamente indiretos, quando se refere à medida 

massa de muscular em idosos, por indicar mudanças de massa livre de gordura que ocorre 

com a idade e com a diminuição da atividade física (WHO, 1995).   

O Perímetro da Panturrilha (PP) foi avaliado utilizando-se a medida ao redor da maior 

proeminência da musculatura da panturrilha, também conforme técnica descrita por Heyward 

e Stolarczyk (2000). Essa medida também foi mensurada em duplicata. Valores inferiores a 

31 cm foram considerados marcadores de desnutrição (WHO, 1995).   

Ressalta-se que todas as medidas coletadas seguiram os protocolos descritos no 

Manual elaborado para esse estudo (Apêndice 3). Dessa forma, mais detalhes das aferições se 

encontram descritos no referido apêndice. 

 

 Avaliação do Consumo Alimentar e Albumina Sérica 

As informações analisadas nesta pesquisa, no tocante aos dados referentes ao 

consumo alimentar dos idosos, mais especificamente, a ingestão calórica e sua análise de 

adequação, bem como as informações referentes aos valores de albumina sérica e sua 

interpretações, foram obtidas a partir dos registros no banco de dados da pesquisa 

Envelhecimento Humano e Saúde ao qual este projeto está vinculado. 

Os dados do consumo alimentar foram obtidos por meio da pesagem direta dos 

alimentos (registro alimentar pesado), com auxílio de uma balança digital com capacidade de 

2 kg e precisão de um grama (1g). O registro alimentar pesado foi aplicado durante dois 

momentos, com intervalos de 30 a 45 dias. A equipe técnica previamente capacitada registrou, 

de modo detalhado, o nome da preparação, os ingredientes que a compõe, a marca do 

alimento e a forma de preparo, compondo as fichas técnicas de preparação. Foram registrados 

dados como adição de sal, açúcar, molhos e consumos de bebida diet/light. Para a análise do 

consumo dietético, inicialmente foram realizadas as padronizações dos alimentos consumidos 

com o objetivo de uniformizar os diversos modos de preparo e marcas comerciais consumidos 

pelos idosos na ILPI, como forma de minimizar erros na análise do consumo dietético. Para 



52 

 

análise do consumo alimentar e dietético foi utilizado o software Virtual Nutri Plus
®

 

(VIRTUAL NUTRI PLUS, 2014). A adequação do consumo alimentar referente à energia foi 

avaliada pela análise da variação de distribuição aceitável de macronutriente-AMDR. Para 

adultos, recomenda-se que 10% a 35% da ingestão energética seja oriunda de proteínas, 20% 

a 35% de gorduras e 45% a 65% de carboidratos, (FRANCESCHINI; PRIORE; EUCLYDES, 

2005; IOM, 2002). A adequação da ingestão energética foi analisada considerando o intervalo 

de 97% a 103% em relação à Estimated Energy Requirement (EER). 

Para a determinação da albumina, os indivíduos foram submetidos a uma punção em 

veia periférica, no período da manhã, após jejum de 08 – 12 h. A coleta de 6 mL de sangue foi 

realizada em tubos de contenção a vácuo sem anticoagulante. Tais tubos foram identificados 

com um número de registro diferente para cada participante. As amostras de sangue foram 

centrifugadas a 2500 rpm por 10 minutos à temperatura ambiente para obtenção do soro, 

seguido de método enzimático colorimétrico. Utilizou-se o Bioplus® para análise. Para a 

classificação do estado nutricional, foram considerados os seguintes pontos de corte: 

albumina ≤2,4g/dL (desnutrição grave), albumina >2,4 e ≤2,9g/dL (desnutrição moderada), 

albumina ≥3,0g/dL e ≤3,9g/dL (desnutrição leve) e albumina > 3,5g/dL (eutrofia).  

 

4.3.3.2 Triagem Nutricional 

 

 Para a triagem nutricional foi utilizada a Mini Avaliação Nutricional (MAN), 

instrumento escolhido após uma revisão da literatura sobre a prevalência de desnutrição em 

idosos institucionalizados, cujos achados indicavam como sendo a MAN o instrumento mais 

utilizado para a tal avaliação (OLIVEIRA et al, 2014). 

A Mini Avaliação Nutricional consiste em um instrumento validado de triagem e 

diagnóstico nutricional em idosos, o qual é dividido em quatro partes contendo: avaliação 

antropométrica (IMC, PB, PP e perda de peso); avaliação global (perguntas relacionadas 

com o modo de vida, medicação, mobilidade e problemas psicológicos); avaliação dietética 

(perguntas relativas a número de refeições, ingestão de alimentos e líquidos e autonomia na 

alimentação); e autoavaliação (autopoercepção da saúde e da condição nutricional) 

(apêndice 06). A soma dos escores da MAN permite classificar os idosos em três grupos 

distintos, quais sejam: idosos com estado nutricional adequado (MAN ≥ 24); idosos em 
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risco de desnutrição (MAN entre 17 e 23,5; e idosos com desnutrição (MAN < 17) 

(GUIGOZ; VELLAS, 1998).  

Para esta pesquisa, considerou-se o referido instrumento apenas como de triagem 

nutricional em virtude da presença de comprometimento cognitivo ou na fala em alguns 

idosos, que os tornavam impossibilitados de responder aos questionamentos contidos na 

MAN. Para a avaliação da cognição destes, foi utilizado o questionário de estado mental 

abreviado, proposto por Pfeiffer (1975), onde os idosos que apresentaram a pontuação do 

teste em até nove pontos foram considerados aptos para responder a MAN. Para os idosos 

com pontuação superior a nove pontos, as informações da MAN foram coletadas por meio 

dos seus cuidadores. Outras informações necessárias ao preenchimento da MAN, como o 

número de medicamentos e perda de peso foram obtidas por meio dos prontuários dos 

residentes.  

 

4.3.4 Registro de óbitos 

 

As informações referentes aos óbitos dos idosos inseridos no estudo foram coletadas 

por meio do Atestado de Óbito, sendo registrados a data e o motivo do falecimento, a cada 

ocorrência deste.  Essas informações foram obtidas durante os 18 meses de seguimento. 

 

4.4 VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

 A quadro 2 apresenta a descrição, tipo e categoria das variáveis do presente estudo. 
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Quadro 2 - Descrição, tipo e categoria das variáveis estudadas nas ILPI, Natal-RN, 2013. 

 

VARIÁVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TIPO CATEGORIA DE ANÁLISE 

Mortalidade Dependente Tempo decorrido até a ocorrência do óbito Quantitativa discreta  

 

Plano de Saúde Independente Acesso aos serviços de saúde privados, 

além do atendimento público (SUS) 

Categórica nominal -Sim 

-Não 

Tipo de instituição Independente Classificação das ILPI quanto a sua 

natureza 

Categórica nominal -Com fins lucrativos 

-Sem fins lucrativos 

Tempo de 

institucionalização 

Independente Tempo de institucionalização ajustado pela 

idade. Refere-se a razão entre o tempo de 

institucionalização e a diferença entre a 

idade do indivíduo e a idade demarcadora 

do início da velhice (60 anos) (tempo de 

institucionalização/idade - 60 anos). 

Categórica nominal - ≥ 20% da vida idosa 

institucionalizada 

- < 20% da vida idosa 

institucionalizada 

Motivo da 

institucionalização 

Independente Motivo pelo qual o idosos foi 

institucionalizado 

Categórica nominal -Doença 

-Opção própria 

-Outros motivos 

Sexo Independente Distinção natural dos sexos Categórica nominal -Masculino 

-Feminino 

Faixa – etária Independente Tempo de vida no momento do exame Categórica nominal -60-74 anos 

-≥75 anos 

Cor/Raça Independente Cor/Raça auto referida pelo idoso ou 

cuidador 

Categórica nominal - Branco 

-Negro 

-Pardo 

-Outra  

Estado Civil Independente Situação do indivíduo em relação ao 

matrimônio 

Categórica nominal -Solteiro 

-Casado 

-Divorciado 
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-Viúvo 

Escolaridade Independente Grau de instrução ou o cumprimento de 

um determinado ciclo de estudos 

Categórica nominal -Analfabeto 

-Com algum grau de escolaridade 

Morbidades Independente Transtornos ou doenças, e não de sintomas 

 

Categórica nominal -Hipertensão 

-Diabetes 

-Câncer 

-DPOC 

-Alzheimer 

-Osteoporose 

-Depressão 

-Cardiovascular 

-AVC 

-Parkinson 

Carga de doenças Independente Associação de duas ou mais doenças 

registradas no prontuário do idoso 

Categórica nominal - Nenhuma doença registrada no 

prontuário 

- 01 doença registrada no 

prontuário 

- 02 doenças registradas no 

prontuário 

-03 ou mais doenças registradas 

no prontuário 

 

Número de 

medicamentos 

Independente Quantidade de medicamentos consumidos Quantitativa discreta 

 

- 0 a ∞ 

Polifarmácia Independente Consumo diário de cinco ou mais 

medicamentos 

Categórica nominal - < 05 medicamentos ao dia 

-≥05 medicamentos ao dia 

Restrição de 

Mobilidade 

Independente Ausência de locomoção Categórica nominal -Sim 
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-Não 

Visitas  Independente Recebimento de visita de familiares ou 

amigos 

Categórica 

dicotômica 

-Sim 

-Não 

Exercício físico Independente Realiza exercício físico Categórica 

dicotômica 

-Sim 

-Não 

Ocupação em 

tempo livre 

Independente Atividades ocupacionais realizadas na 

instituição 

Categórica 

dicotômica  

- Sim 

-Não 

 

Peso Independente Peso corporal em quilos aferido no 

momento do exame. 

Quantitativa 

contínua 

- 

Estatura Independente Estatura em metros aferido no momento do 

exame 

Quantitativa 

contínua 

- 

Índice de Massa 

Corporal 

categorizado 

Independente Classificação do Índice de Massa Corporal 

de acordo com LIPSCHITZ (1994). 

Categórica 

Ordinal 

-Baixo peso 

-Eutrófico 

-Sobrepeso 

Perímetro da 

Panturrilha 

categorizada 

Independente Classificação do estado nutricional 

antropométrico a partir da PP de acordo 

com WHO (2000) 

Categórica nominal – Baixa muscularidade (< 31cm) 

- Adequada muscularidade (≥ 31 

cm) 

Triagem 

Nutricional 

Independente Triagem nutricional realizada por meio de 

MAN 

Categórica ordinal -adequado (MAN ≥ 24); - - risco 

de desnutrição (MAN entre 17 e 

23,5) 

-desnutrição (MAN < 17). 

Tipo/Consistência 

da dieta 

Independente Classificação de acordo com a consistência 

da alimentação consumida 

Categórica nominal - Normal 

-Pastosa 

-Mista 

-Sonda 
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Consumo de 

energia 

Independente Quantidade de energia consumida por 

meio da alimentação 

Categórica ordinal -Abaixo do recomendado 

-Adequado 

-Acima do recomendado 

Ajuda para 

alimentação 

Independente Necessidade de ajuda para alimentar-se Categórica nominal -Sim 

-Não 

Albumina Sérica Independente Classificação do estado nutricional 

segundo os níveis de albumina sérica g/dL 

Categórica ordinal -Desnutrição grave ( ≤2,4g/dL) 

-Desnutrição moderada (>2,4 e 

≤2,9g/dL) 

-Desnutrição leve (≥3,0g/dL e 

≤3,9g/dL) 

Eutrofia (> 3,5g/dL) 
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 4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise dos dados, primeiramente fora construído um banco de dados a partir de 

uma planilha no Microsoft excel onde foram inseridos, em dupla digitação, as informações 

obtidas por meio dos formulários utilizados na pesquisa. Após isso, os dados foram 

exportados para o software Stata 12.0®, para a realização da análise descritiva e de sobrevida. 

Para o estudo descritivo, as variáveis quantitativas foram expressas a partir das 

medidas do centro da distribuição e de dispersão. Já para as variáveis categóricas, os 

resultados foram apresentados em frequências absolutas e relativas. 

A análise de sobrevida compreendeu duas etapas: a análise univariada e multivariada. 

Na primeira, realizou-se a comparação das curvas de sobrevida obtidas pelo método do 

estimador produto-limite de Kaplan-Meier, utilizando para tanto o teste de log-rank. O 

método de Kaplan-Meier consiste em dividir o tempo de seguimento em intervalos, cujos 

limites correspondem ao tempo de seguimento em que ocorreram os eventos. Assim, é 

possível calcular a sobrevida cada vez que um idoso for a óbito (CARVALHO et al., 2011). 

Além disso, foi analisado o comportamento das referidas curvas a fim de observar a tendência 

de proporcionalidades dos riscos. Apenas as variáveis que apresentaram valor de até p ≤0,25 

foram selecionadas para entrarem no modelo da análise multivariada. Nesta pesquisa, todas as 

censuras foram classificadas como censuras à direita, já que estas resultaram de perda de 

acompanhamento, seja por abandono ou término de tempo de observação (CARVALHO et 

al., 2011). 

A análise multivariada foi realizada por meio do modelo de riscos proporcionais de 

Cox, cujo objetivo foi estimar o efeito das variáveis preditoras na sobrevida dos idosos 

institucionalizados. O método escolhido para a entrada das variáveis no modelo de regressão 

foi o stepwise.  

Calculou-se a razão de risco ou Hazard Ratio (HR) e os pressupostos dos riscos 

proporcionais do modelo de Cox foram avaliados pela análise dos resíduos de Schoenfeld. As 

variáveis do modelo final também foram analisadas pelos gráficos de resíduos Martingale, 

para identificar os valores extremos; Deviance, para o exame de precisão do modelo e 

também identificação de valores extremos; e o Cox-Snell, a fim de mensurar as diferenças 

entre os valores esperados ou estimados pelo modelo e os valores observados. Quanto menor 

esta diferença, mais a curva dos valores esperados se aproxima da curva ideal (diagonal no 



59 

 

gráfico). Foi considerado significativo o p-valor < 0,05 (nível de significância correspondente 

a 5%). 

É importante ressaltar que a análise de sobrevida foi realizada com todos os idosos 

desta pesquisa (n=345) e com uma subamostra contendo 227 idosos. Na primeira análise, 

foram excluídas as variáveis correspondentes à albumina sérica e a MAN. Esta exclusão foi 

realizada em virtude destas duas variáveis apresentarem dados ausentes, pois, segundo 

Carvalho et al. (2011), para a utilização do teste da razão de verossimilhança, necessário para 

estimar os coeficientes de regressão, as variáveis incluídas no modelo não devem conter 

dados omissos, mesmo que aninhados, pois, caso contrário, os modelos perdem a 

comparabilidade. 

Assim, para tornar possível a análise destas duas variáveis, cuja literatura apresenta 

como preditoras de mortalidade, foi realizada uma segunda análise, utilizando uma 

subamostra de idosos. Nesta, foram excluídos da população total o equivalente a 10 sujeitos 

que utilizavam sonda para a alimentação, o que os impossibilitava de responder aos 

questionamentos da MAN, bem como 108 idosos que não fizeram os exames bioquímicos 

para a avaliação da concentração da albumina sérica. Na subamostra, também foram 

realizadas análises univariadas e bivariadas, com a metodologia supracitada. 
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5 RESULTADOS  

 

 O presente capítulo aborda os resultados desta pesquisa, partindo-se do relato do 

processo de recrutamento dos idosos, seguido da caracterização destes quanto às variáveis 

sociodemográficas, socioeconômicas, estilo de vida e condições de saúde. Também são 

relatadas as principais causas de morte destes residentes, além das causas múltiplas de óbitos. 

Adiante, são apresentados os resultados da análise de sobrevida dos 345 idosos, bem como da 

subamostra destes (n=227), finalizando com os resultados da regressão de Cox contendo as 

variáveis preditoras de mortalidade em 18 meses de seguimento. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS INTITUCIONALIZADOS: um olhar sobre os 

sujeitos da pesquisa 

 

No início da pesquisa, existiam 384 idosos residentes nas 14 ILPI do município. 

Destes, um total de 77 sujeitos não fizeram parte do estudo em razão do fechamento de uma 

das instituições e da desistência de três ILPI que se negaram a participar da pesquisa. Assim, 

o estudo ocorreu em 10 instituições, com 307 sujeitos, onde 02 (0,65%) foram excluídos, em 

atendimento aos critérios de exclusão, resultando em 305 (99,34%) idosos elegíveis. Ao longo 

do seguimento, 40 idosos foram inseridos na coorte, 12 foram desligados das instituições e 70 

óbitos foram registrados. Assim, fizeram parte dessa pesquisa um total de 345 idosos.  

Durante o processo de recrutamento destes, verificou-se que uma das principais causas 

de recusa deveu-se ao fato do elevado comprometimento cognitivo de alguns residentes, 

tornando-se agressivos com a equipe de pesquisadores, mesmo quando estes tinham o auxílio 

dos familiares ou cuidadores das instituições. No entanto, por ser uma coorte dinâmica, na 

maior parte dos casos, foi possível incluir os idosos na pesquisa nas ondas subsequentes à 

recusa, depois que os mesmos observavam os procedimentos realizados em outros idosos, ou 

até mesmo, após uma maior familiarização com os pesquisadores. A figura 3 apresenta o 

processo de recrutamento dos sujeitos da pesquisa, demonstrando, de forma detalhada, o 

número de sujeitos excluídos e elegíveis durante as sete ondas da coorte. 
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Figura 3 - Processo de recrutamento dos sujeitos da pesquisa, Natal-RN, 2013 a 2015. 
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Para a análise dos dados desta pesquisa foram consideradas as informações da linha de 

base do estudo, pois, apesar das variáveis antropométricas e de triagem nutricional tenderem a 

flutuações ao longo da coorte, principalmente devido às intervenções no tocante à assistência 

à saúde dentro das ILPI, tais mudanças não ocorreram de forma significativa, e os dados se 

apresentaram com tendência de linearidade durante os 12 meses de acompanhamento (figura 

4). Ademais, fazendo uma análise da alteração do estado nutricional para cada indicador 

utilizado neste estudo, ao longo dos 12 meses de acompanhamento, observou-se que 82,6% 

dos idosos não mudaram o seu estado nutricional de acordo com IMC, 88,4% de acordo com 

a PP; e 69,3% com relação à MAN. As flutuações mais expressivas apresentadas pela MAN 

se devem ao fato da maior parte dos questionários terem sido respondidos pelos idosos com o 

auxílio dos cuidadores, em especial os cuidadores particulares, em virtude da presença de 

comprometimento cognitivo dos mesmos.  

Diante disso, tomou-se a decisão de escolher apenas as variáveis coletadas durante a 

linha de base desta coorte para a caracterização da população estudada, bem como para a 

análise de sobrevida, que serão apresentadas a seguir. 

Assim, considerando a linha de base deste estudo, pode-se constatar que os 345 idosos 

avaliados apresentaram média de idade igual a 81,2 (9,3) anos, com maior proporção da 

população com idade maior e igual a 75 anos, residindo em ILPI sem fins lucrativos (60,3%) 

e com menos de 20% da sua vida idosa institucionalizada. A maioria dos institucionalizados 

se caracteriza por ser do sexo feminino, raça/cor branca, solteira e por possuir algum grau de 

escolaridade, além de afirmarem receber visitas e não terem plano de saúde. Com relação ao 

estilo de vida, constatou-se que a maior parte dos idosos não possui ocupação em tempo livre 

e realiza exercícios físicos apenas com os profissionais de saúde das instituições. 
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Figura 4 - Representação gráfica das distribuições relativas das variáveis antropométricas: IMC (a) e PP (b); e de triagem nutricional: MAN (c) dos idosos das ILPI Natal-RN, 

2013 a 2015. 

 

 a)                                                                                                          b)                                                                                                    c) 

 

 

 

   

 

 

  

 

Legenda: ENA- Esta Nutricional Antropométrico ; EN- Estado Nutricional 
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Já com relação às condições de saúde foi possível observar que muitos possuem 

restrição de mobilidade, é acometida por, no mínimo, uma doença crônica, consome 

medicamentos diariamente, alimentam-se sem a ajuda dos cuidadores onde a refeição, 

predominantemente, é de consistência normal e pastosa. Também foi possível constatar que o 

consumo de energia está abaixo do recomendado para essa população, estando a maior parte 

dos idosos com baixo peso, indicativo de perda muscular (PP <31 cm), em risco nutricional 

segundo a MAN, e apresentam algum grau de desnutrição, segundo a avaliação pela albumina 

sérica (Tabela 1). 

Caracterizando os idosos por tipo de instituição, é possível constatar que os idosos 

institucionalizados em ILPI sem fins lucrativos se caracterizam por ser, em sua grande 

maioria, brancos ou pardos, solteiros, com mais de 20% da vida idosa institucionalizada, 

fazerem uso diário de medicamentos (< 5 medicamentos) e não possuírem planos de saúde. 

Nesse tipo de instituição, também reside um maior número de idosos analfabetos e com 

ausência de registro de doenças em seus prontuários, quando comparados aos idosos das ILPI 

com fins lucrativos. 

A maior parte dos idosos institucionalizados em ILPI particulares é branca, com idade 

≥75 anos, com menos de 20% da sua vida idosa institucionalizada, solteira e viúva e com 

algum grau de escolaridade. Utilizam cinco ou mais medicamentos ao dia, possuem três ou 

mais doenças registradas no prontuário e possuem planos de saúde.  

Apesar do motivo da institucionalização “sem cuidador/morar sozinho” ter obtido uma 

maior proporção de idosos em ambas instituições, é importante destacar que uma parcela 

significativa de idosos residentes em ILPI com fins lucrativos foi institucionalizada por 

motivo de doença, estando este fato não muito expressivo nos idosos residentes em ILPI sem 

fins lucrativos. Observou-se também que o número de idosos que realiza exercícios físicos, 

ocupa-se em tempo livre e recebe visitas, é maior entre os residentes em instituições com fins 

lucrativos do que naquelas que não possuem fins lucrativos. Ressalta-se também que a 

natureza destas visitas é diferenciada, estando os idosos das ILPI sem fins lucrativos com uma 

maior assistência advinda de grupos religiosos e acadêmicos de universidades públicas e 

particulares da região, e as com fins lucrativos, de familiares e amigos. 

A tabela 1 apresenta as principais características da população estudada, demonstrando 

todas as informações que foram aqui apresentadas. 
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Tabela 1 - Caracterização dos idosos residentes em ILPI do Natal-RN, 2013 a 2015. 

 População Tipo de ILPI 

Variáveis  

n (%) 

Sem fins 

lucrativos 

n (%) 

Com fins 

lucrativos 

n (%) 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

 
81 (23,5)  

264 (76,5) 

  
45(21,6) 

163(78,4) 

  
36 (26,3) 

101 (73,7) 

 

Faixa-etária  
60-74 anos 
≥75 anos 

 

87 (25,2) 
258 (74,8) 

  

62 (29,8) 
146 (70,2) 

  

25 (18,2) 
112 (81,8) 

 

Cor/Raça  
Branco 
Negro 

Pardo 

Outra 

 

198 (57,4) 
30 (8,7) 

112 (32,5) 

5 (1,5) 

  

103 (49,5) 
23 (11,1) 

78 (37,5) 

4 (1,9) 

  

95 (69,3) 
7 (5,1) 

34 (24,8) 

1 (0,7) 

 

Estado Civil  
Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 
NS/NR 

a 
 

 
158 (45,8) 

45 (13,0) 

34 (9,9) 

84 (24,3) 
24(7,0) 

  
117 (56,2) 

19 (9,1) 

15 (7,2) 

42 (20,7) 
14 (6,7) 

  
41 (29,9) 

26 (19,) 

19 (13,9) 

41 (29,9) 
10 (1,3) 

 

Escolaridade  
Analfabeto 
Com algum grau de escolaridade 

NS/NR 
a
 

 

72 (20,9) 
212 (61,4) 

61 (17,7) 

  

65 (31,2) 
112 (53,8) 

31 (14,9) 

  

7 (5,1) 
100 (73,0) 

 30 (21,9) 

 

Plano de Saúde  
Sim 
Não 

 

121(35,1) 
224(64,9) 

  

12 (5,8) 
196 (94,2) 

  

109 (79,6) 
28 (20,4) 

 

Restrição de mobilidade  
Sim 

Não 

 

179 (51,9) 

166 (48,1)  

  

114 (54,8) 

94 (45,2) 

  

38 (52,0) 

85 (62,0) 

 

Realiza exercício físico  
Sim 

Não 

 

207(60,0) 

138(40,0) 

  

107 (51,4) 

101 (48,6) 

  

100 (73,0) 

37 (27,0) 

 

Carga de doenças  
= 0 doença registrada no prontuário 

= 01 doença registrada no prontuário 

= 02 doenças registradas no prontuário 
≥ 03 doenças registradas no prontuário 

 

38(11,0) 

121 (35,1) 

92 (26,7) 
94 (27,2) 

  

29 (23,9) 

79 (38,0) 

52 (25,0) 
48 (23,1) 

  

9 (6,6) 

42 (30,7) 

40 (29,2) 
46 (33,6) 

 

Polifarmácia  

<05 medicamentos ao dia 
≥ 05 medicamentos ao dia 

 

189 (54,8) 
156 (45,2) 

  

154 (74,0) 
54 (26,0) 

  

35 (25,5) 
102 (74,5) 

 

Tempo de institucionalização 

ajustado pela idade  
≥ 20% da vida idosa institucionalizado 

< 20% da vida idosa institucionalizado 

 

 

159 (46,1)  
186(53,9) 

  

 

131 (63,0) 
77 (37,0) 

  

 

28 (20,4) 
109 (79,6) 

 

Motivo da Institucionalização  
Sem cuidador/ morava sozinho 

Doença 
Opção própria 

Outros motivos 

 

194 (56,2)  

42 (12,2) 
12 (3,5) 

71 (20,6) 

  

118 (56,7) 

11 (5,3) 
6 (2,6) 

61 (29,3) 

  

76 (55,5) 

31 (22,6) 
6 (4,4) 

10 (7,3) 
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NS/NR 
a
 26(7,5) 12 (5,8) 14 (10,2) 

Ocupação em tempo livre  
Sim 

Não 

NS/NR 
a
 

 
123 (35,7) 

206 (59,7)  

16 (4,6) 

  
62 (29,8) 

135 (64,9) 

11 (5,3) 

  
61 (44,5) 

71 (51,8) 

5 (3,6) 

 

Recebe Visitas  
Sim 

Não 

 

270 (78,3) 

75 (21,7) 

  

138 (66,3) 

70 (33,7) 

  

132 (96,4) 

5 (3,6) 

 

Tipo/Consistência da dieta
 
 

Normal 

Pastosa 

Mista 

Sonda 

 
203 (58,8) 

122 (35,4) 

10 (2,9) 

10 (2,9) 

  
131 (63,0) 

68 (32,7) 

7 (3,4) 

2 (1,0) 

  
72 (52,6) 

54 (39,4) 

3 (2,2) 

8 (5,8) 

 

Consumo de energia  

Abaixo do recomendado 

Adequado 
Acima do recomendado 

 

145 (51,6) 

34 (12,1) 
102 (36,3) 

  

85 (48,0) 

24 (13,6) 
68 (38,4) 

  

60 (57,7) 

10 (9,6) 
34 (32,7) 

 

Necessidade de ajuda para alimentar-

se  

Sem ajuda 
Com ajuda 

 

 

213 (61,7) 
132 (38,3) 

  

 

115 (55,3) 
93 (44,7) 

  

 

98 (71,5) 
39 (28,5) 

 

Índice de Massa Corporal 

Baixo peso 
Eutrofia 

Excesso de peso 

 

166 (48,1) 
98 (28,4) 

81 (23,5) 

  

105 (50,5) 
56 (26,9) 

47 (22,6) 

  

61 (44,5) 
42 (30,7) 

34 (24,8) 

 

 

Perímetro da Panturrilha 

≥ 31cm 
< 31cm 

 

130 (37,7) 
215 (62,3) 

  

75 (36,1) 
133 (63,9) 

  

55 (40,1) 
82 (59,9) 

 

Mini Avaliação Nutricional 

Desnutrição 

Risco de desnutrição 
Eutrofia 

 

71 (21,2) 

147 (43,9) 
117 (34,9) 

  

48 (23,3) 

81 (39,3) 
77 (37,4) 

  

23 (17,8) 

66 (51,2) 
40 (31,0) 

 

Classificação de desnutrição pela 

albumina sérica g/dl 
Desnutrição grave  

Desnutrição moderada  

Desnutrição leve  

Eutrofia 

 

 
7 (3,0) 

46 (19,7) 

73 (31,3) 

107 (45,9) 

  

 
5 (3,2) 

20 (13,0) 

47 (30,5) 

82 (53,2) 

  

 
2 (2,5) 

26 (32,9) 

26 (32,9) 

25 (31,6) 

 

a: Não Sabe/ Não Respondeu. 

 

 

No tocante às principais doenças e agravos encontrados nos idosos institucionalizados, 

constatou-se que as doenças crônicas como a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o 

diabetes, são as mais frequentes, estando presente em 157 e 88 indivíduos, respectivamente. 

Ademais, 68,12% das doenças e agravos estão relacionadas à saúde mental (Figura 5). 
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Figura 5 - Distribuição relativa das principais morbidades que acometem idosos das ILPI, Natal-RN, 2013 a 

2015. 

 

 

Já no que diz respeito aos óbitos registrados nessa pesquisa, constatou-se que dos 345 

idosos, 70 foram a óbito (20,3%, IC=16,25 - 25,00). Grande parte destes era do sexo 

feminino, com idade igual ou superior a 75 anos, considerava-se branca, era solteira, possuía 

algum grau de escolaridade e recebia visitas com frequência. A maioria dos óbitos ocorreu nas 

instituições sem fins lucrativos, em indivíduos com mais de 20% da vida idosa asilada e que 

se institucionalizaram, principalmente, porque moravam sozinhos e não possuíam um 

cuidador. Ademais, constatou-se que muitos idosos não realizavam atividades de lazer em seu 

tempo livre e nem exercícios físicos, bem como não possuíam plano de saúde. Destes, 95,8% 

possuíam algum tipo de doença crônica e metade fazia uso de mais de cinco medicamentos ao 

dia. A maioria dos idosos que foram a óbito estava em dieta pastosa; necessitava da ajuda do 

cuidador para se alimentar; apresentava baixo peso, com relação ao IMC; indicativo de perda 

de massa muscular, segundo o PP e desnutrição, segundo a MAN e concentração de albumina 

sérica em g/dL (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Caracterização dos idosos institucionalizados que foram a óbito durante a pesquisa, Natal-RN, 2013 a 

2015. 

Variáveis  

 

Óbito  

Não  

n (%) 

Sim  

n (%) 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

Total 

 

63 (22,9) 

212 (77,1) 

275 (100,0) 

  

18 (25,7) 

52(74,3) 

70 (100,0) 

 

Faixa-etária  

60-74 anos 

≥75 anos 

Total 

 

81 (29,5) 

194 (70,5) 

275 (100,0) 

  

6 (8,6) 

64 (91,4) 

70 (100,0) 

 

Cor/Raça  

Branco 

Negro 

Pardo 

Outra 

Total 

 

161 (58,5) 

27 (9,8) 

83 (30,2) 

4 (1,5) 

275 (100,0) 

  

37 (52,9) 

3 (4,3) 

29 (41,4) 

1 (1,4) 

70 (100,0) 

 

Estado Civil  

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

NS/NR 
a 

Total 

 

127 (46,2) 

37 (13,5) 

28 (10,2) 

65 (23,6) 

18 (6,5) 

275 (100,0) 

  

31 (44,3) 

8 (11,4) 

6 (8,6) 

19 (27,1) 

6 (8,6) 

70 (100,0) 

 

Escolaridade  

Analfabeto 

Com algum grau de escolaridade 

NS/NR 
a 

Total 

 

58 (21,1) 

170 (61,8) 

47 (17,1) 

275 (100,0) 

  

14 (20,0) 

42 (60,0) 

14 (20,0) 

70(100,0) 

 

Tipo de ILPI 

Sem fins lucrativos 

Com fins lucrativos 

Total 

 

166 (60,4) 

109 (39,6) 

275 (100,0) 

  

42 (60,0) 

28 (40,0) 

70 (100,0) 

 

Plano de Saúde  

Sim 

Não 

Total 

 

100 (36,4) 

175 (63,3) 

275 (100,0) 

  

21 (30,0) 

49 (70,0) 

70 (100,0) 

 

Restrição de mobilidade  

Sim 

Não 

Total 

 

145 (52,7) 

130 (47,3) 

275 (100,0) 

  

21 (30,0) 

49 (70,0) 

70 (100,0) 

 

Realiza exercício físico  

Sim 

Não 

Total 

 

115 (41,8) 

160 (58,2) 

275 (100,0) 

  

23 (32,9) 

47 (67,1) 

70 (100,0) 
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Carga de doenças  

= 0 doença registrada no prontuário 

= 01 doença registrada no prontuário 

= 02 doenças registradas no prontuário 

≥ 03 doenças registradas no prontuário 

Total 

 

35 (12,7) 

84 (30,5) 

79 (28,7) 

77 (28,0) 

275 (100,0) 

  

3 (4,3) 

37 (52,9) 

13 (18,6) 

17 (24,3) 

70 (100,0) 

 

Polifarmácia  

<05 medicamentos ao dia 

≥ 05 medicamentos ao dia 

Total 

 

154 (56,0) 

121 (44,0) 

275 (100,0) 

  

35 (50,0) 

35 (50,0) 

70 (100,0) 

 

Tempo de institucionalização ajustado pela 

idade  

≥ 20% da vida idosa institucionalizado 

< 20% da vida idosa institucionalizado 

Total 

 

 

114 (52,4) 

131 (47,6) 

275 (100,0) 

  

 

42 (60,0) 

28 (40,0) 

70 (100,0) 

 

Motivo da Institucionalização  

Sem cuidador/ morava sozinho 

Doença 

Opção própria 

Outros motivos 

NS/NR 
a 

Total 

 

150 (54,5) 

36 (13,1) 

10 (3,6) 

59 (21,5) 

20 (7,3) 

275 (100,0) 

  

44 (62,9) 

6 (8,6) 

2 (2,9) 

12 (17,1) 

6 (8,6) 

70 (100,0) 

 

Ocupação em tempo livre  

Sim 

Não 

NS/NR 
a 

Total 

 

99 (36,0) 

163 (59,3) 

13 (4,7) 

275 (100,0) 

  

24 (34,3) 

43 (61,4) 

3 (4,3) 

70 (100,0) 

 

Recebe visitas  
Sim 

Não 

Total 

 

207 (75,3) 

68 (24,7) 

275 (100,0) 

  

63 (90,0) 

7 (10,0) 

70 (100,0) 

 

Tipo/Consistência da dieta 

Normal 

Pastosa 

Mista 

Sonda 

Total 

 

178 (64,7) 

85 (30,9) 

7 (2,5) 

5 (1,8) 

275 (100,0)  

  

25 (35,7) 

37 (52,9) 

3 (4,3) 

5 (7,1) 

70 (100,0) 

 

Consumo de energia 

Abaixo do recomendado 

Adequado 

Acima do recomendado 

Total 

 

114 (51,8) 

 27 (12,3)  

79 (35,9)  

220 (100,0) 

  

31 (50,8) 

7 (11,5) 

23 (37,7) 

61 (100,0) 

 

Necessidade de ajuda para alimentar-se 

Sem ajuda 

Com ajuda 

Total 

 

180 (65,5) 

95 (34,5) 

275 (100,0) 

  

33 (47,1) 

37 (52,9) 

70 (100,0) 

 

Índice de Massa Corporal 

Baixo peso 

 

119 (43,3) 

  

47 (67,1)  
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Eutrofia 

Excesso de peso 

Total 

80 (29,1) 

 76 (27,6) 

 275 (100,0)  

18 (25,7) 

5 (7,1) 

70 (100,0) 

Perímetro da Panturrilha 

≥ 31cm 

< 31cm 

Total 

 

115 (41,8)  

160 (58,2) 

275 (100,0)  

  

15 (21,4) 

55 (78,6) 

70 (100,0) 

 

Mini Avaliação Nutricional 

Desnutrição 

Risco de desnutrição 

Eutrofia 

Total 

 

50 (18,5) 

114 (42,2) 

106 (39,3) 

270 (100,0) 

  

21 (32,3) 

33 (50,8) 

 11 (16,9) 

65 (100,0) 

 

Classificação de desnutrição pela albumina 

sérica g/dL 

Desnutrição grave  

Desnutrição moderada  

Desnutrição leve  

Eutrofia  

Total 

 

 

3 (1,6) 

34 (18,1)  

59 (31,4) 

92 (48,9) 

188 (100,0)  

  

 

4 (8,9)  

12 (26,7) 

14 (31,1) 

15 (33,3) 

45 (100,0) 

 

a: Não Sabe/ Não Respondeu 

 

Apresentam-se como principais causas de base para mortalidade nestes indivíduos as 

doenças dos aparelhos respiratório (n=31), com destaque para a pneumonia e insuficiência 

respiratória e as doenças do aparelho circulatório (n=21), principalmente o infarto agudo do 

miocárdio (Figura 6). As causas múltiplas de óbitos contribuíram com 37,1% dos casos de 

morte, onde a pneumonia, sepse e complicações do diabetes se destacam como as causas mais 

comuns. 

 

Figura 6 - Distribuição relativa das principais causas de morte encontradas nos idosos residentes em ILPI, Natal-

RN, 2013 a 2015. 
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5.1.1 Análise de Sobrevida   

 A análise de sobrevida desse estudo buscou identificar os fatores prognósticos para a 

mortalidade em idosos institucionalizados no município do Natal/RN. Por se tratar de uma 

análise de sobrevida, a variável de interesse foi o tempo decorrido até a ocorrência do óbito do 

idoso e as variáveis preditoras foram agrupadas em variáveis socioeconômicas, 

sociodemográficas, condições de saúde e estilo de vida. 

Durante os 18 meses de acompanhamento, foram registrados 70 óbitos e 275 censuras 

(79,7%). A probabilidade acumulada de sobrevida global dos idosos institucionalizados foi de 

0,909 (IC, 0,87-0,93) após 06 meses de acompanhamento, 0,845 (IC, 0,80-0,88) após 12 

meses e 0,787 (IC, 0,74-0,83) ao final da coorte. A figura 7 a seguir, apresenta a curva de 

sobrevida dos idosos institucionalizados no município do Natal. 

 

Figura 7 – Curva de sobrevida dos idosos institucionalizados no município do Natal-RN, 2013 a 2015. 

 

 

Analisando-se as curvas de sobrevida para cada variável, constatou-se que as 

variáveis: faixa-etária, “recebe visitas”, restrição de mobilidade, carga de doenças, ajuda para 
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alimentar-se, tipo/consistência de alimentação (pastosa/via oral e sonda), IMC, PP, MAN e 

concentração de albumina sérica, apresentaram diferença significativa nas curvas (p< 0,05), 

após o teste de significância Log- Rank (Figuras 8 e 9). 

A probabilidade de sobrevida após 18 meses foi menor nos idosos com idade ≥ 75 

anos (S(t)=74,0%, IC=0,68-0,79), que recebiam visitas (S(t)=75,4%, IC= 0,70-0,80), 

possuíam restrição de mobilidade (S(t)= 71,6%, IC=0,64-0,78), com pelo menos 01 doença 

registrada no prontuário (S(t)=67,9%, IC=0,59-0,76), que precisavam de ajuda do cuidador 

para alimentar-se (S(t)=71,4%, IC=0,63-0,78), com alimentação pastosa (S(t)=69,3%, 

IC=0,60-0,77) ou com alimentação por sonda (S(t)=45,7%, IC=0,143-0,729) (Figura 8-letras 

a, b, c, d, e, f, g). 
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a)                                                                     b)                            c)                                                                              d) 

 

 

 

 

 

  

 

e)                                                                        f)                                                                        g)                                                            

 

 

 

 

                         

 

 

Figura 8 – Curvas de sobrevida das variáveis de saúde e estilo de vida que obtiveram p< 0,05, após o teste de significância Log-Rank. 
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No tocante as variáveis relacionadas às condições de saúde que são associados à 

desnutrição, fator prognóstico para mortalidade em idosos, verificou-se que a probabilidade 

de sobrevida, após o término da coorte, também foi menor para os idosos com baixo peso, 

segundo o IMC (S(t) 70,3%, IC =0,62-0,77), com indicativo de perda de massa muscular, 

segundo o PP (S(t)=73,1%, IC=0,66-0,79), com risco de desnutrição, segundo a MAN (S(t)= 

69,9%, IC= 0,58-0,79) e com diagnóstico de desnutrição grave, segundo a albumina sérica 

(<2,4g/dl) (S(t)=42,9%,IC= 0,09-0,73) (Figura 9-letras a, b, c, d). 

 

Figura 9 – Curvas de sobrevida das variáveis de saúde associadas à desnutrição que obtiveram p< 0,05, após o 

teste de significância Log-Rank. 

 

  a)                                                                                                       b) 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                                  d)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação aos fatores prognósticos de mortalidade em idosos institucionalizados, 

observou-se que: ter idade ≥ 75 anos (p=0,002); possuir restrição de mobilidade (p=0,002); 

perímetro da panturrilha inferior a 31cm (p=0,002); desnutrição (p=0,001) ou em risco de 
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desnutrição (p=0,009), segundo a MAN; em dieta pastosa (p=0,001)  ou em dieta por sonda 

(p= 0,013); com necessidade de ajuda para alimentar-se (p=0,009) e com desnutrição grave, 

avaliada por meio da concentração da albumina sérica (p=0,002), constituem-se em fatores 

prognóstico de mortalidade em 18 meses (Tabela 3). 

Dentre esses fatores, a condição de desnutrição grave apresentou um maior Hazard 

Ratio (HR), indicando que um idoso com a referida doença possui risco 5,93 vezes maior de ir 

a óbito, a cada unidade do tempo, do que um idoso eutrófico, com intervalo de confiança igual 

a 1,95-18,00 (IC, 95%). Já, no que diz respeito aos fatores de proteção, destaca-se que a 

condição de excesso de peso (segundo o IMC), apresentou um HR de 0,31 (IC, 0,114-0,826), 

estando tal condição associada a uma maior sobrevida na população estudada. A tabela 3 

apresenta o Hazard Ratio e o intervalo de confiança (95%) das variáveis que obtiveram o 

valor de p de HR até 0,25, ponto de corte adotado para que a variável pudesse ser testada na 

análise múltipla. 

 

Tabela 3 - Hazard Ratio e intervalo de confiança de 95%, para o óbito de idosos institucionalizados no 

município do Natal-RN 2013 a 2015. 

Variáveis  Casos 

(n) 

HR 

 

IC, 95% P 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

52 

18 

 

1 

1,27 

 

 

0,745-2,178 

 

 

0,375 

Faixa-etária 

60-74 anos 

≥75 anos 

 

6 

64 

 

1 

3,88 

 

 

1,678-8,951 

 

 

0,002 

Tempo de institucionalização 

ajustado pela idade  

< 20% da vida idosa 

institucionalizado 

≥20% da vida idosa 

institucionalizado 

 

 

42 

 

28 

 

 

1 

 

0,75 

 

 

 

 

0,462-1,204 

 

 

 

 

0,231 

Restrição de mobilidade 

Sem restrições 

Com restrições 

 

21 

49 

 

1 

2,22 

 

 

1,333-3,707 

 

 

0,002 

Motivo/institucionalizado 

por ausência de cuidador 

Sim 

Não 

 

 

36 

34 

 

 

1 

1,41 

 

 

 

0,881-2,249 

 

 

 

0,153 

Recebe visitas  

Sim 

Não 

 

63 

7 

 

1 

0,37 

 

 

0,169-0,807 

 

 

0,013 
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Índice de Massa Corporal 

Eutrofia 

Baixo peso 

Excesso de peso 

 

18 

47 

5 

 

1 

1,65 

0,31 

 

 

0,959-2,844 

0,114-0,826 

 

 

0,070 

0,019 

Perímetro da Panturrilha 

≥ 31cm 

< 31cm 

 

15 

55 

 

1 

2,42 

 

 

1,366-4,282 

 

 

0,002 

Mini Avaliação Nutricional 

Eutrofia  

Desnutrição 

Risco de desnutrição 

 

11 

21 

33 

 

1 

2,50 

 

 

1,647-7,089 

1,263-4,948 

 

 

0,001 

0,009 

Dieta pastosa 

Não 

Sim 

 

33 

37 

 

1 

2,15 

 

 

1,345-3,439 

 

 

0,001 

Dieta por sonda 

Não 

Sim 

 

65 

5 

 

1 

3,17 

 

 

1,274-7,866 

 

 

0,013 

Alimentação 

Sem ajuda do cuidador 

Com a ajuda do cuidador 

 

33 

37 

 

1 

1,88 

 

 

1,177-3,009 

 

 

0,008 

Classificação de desnutrição 

pela albumina sérica g/dl 

Eutrofia  

Desnutrição grave  

Desnutrição moderada 

Desnutrição leve  

 

 

15 

4 

12 

14 

 

 

1 

5,93 

1,91 

1,39 

 

 

 

1,951-18,001 

0,896-4,089 

0,670-2,876 

 

 

 

0,002 

0,094 

0,377 
 

 

No que diz respeito à análise multivariada, nesta foram introduzidas as variáveis com 

significância estatística, bem como as de reconhecido potencial na mortalidade de idosos 

institucionalizados (Tabela 4). No modelo final, permaneceram como fatores prognósticos, 

independente para o óbito, a idade ≥ 75 anos (HR=3,85), alimentação por meio de sonda 

(HR=2,59), restrição de mobilidade (HR=1,76) e sexo masculino (HR= 1,75), ajustado pela 

ausência de um cuidador como motivo da institucionalização.  

 
Tabela 4 - Resultado da regressão de Cox, com os fatores prognósticos de mortalidade em 18 meses de 

seguimento, dos idosos institucionalizados no município do Natal-RN, 2013 a 2015. 

Variáveis  Referência p  HR 

ajustado 

IC95% 

Faixa etária 

≥75 anos 

 

60-74 anos 

 

0,002 

 

3,85 

 

1,628 - 9,081 

Alimentação por Sonda 

Sim 

 

Não 

 

0,046 

 

2,59 

 

1,014 - 6,593 

Restrição de mobilidade 

Com restrições 

 

Sem restrições 

 

0,034 

 

1,76 

 

1,044 - 2,979 
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Sexo 

Masculino 
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0,045 

 

1,75 

 

1,012 – 3,055 

 

As variáveis do modelo final foram analisadas pelos gráficos de resíduos Martingale ; 

Deviance; e o Cox-Snell, apresentando uma precisão do modelo (Figura 10 a, b e c). 

 

 

Figura 10 - Gráficos de resíduos de Martingale (a), Deviance (b) e Cox Snell (c) para o óbito de idosos (n=345) 

das ILPI Natal-RN, 2013 a 2015. 

a)                                                                b) 

 

 

 

 

                 c)  
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5.2 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DE SOBREVIDA DOS PARTICIPANTES DA 

SUBAMOSTRA DO ESTUDO 

 

A subamostra foi formada por todos os idosos que responderam a MAN e que 

realizaram os exames bioquímicos para a avaliação da concentração da albumina sérica, 

importantes fatores prognósticos de mortalidade. Dessa forma, um total de 227 idosos foi 

avaliado. Destes, 42 (18,5%, IC=13,67-24,18) foram a óbito, onde a maioria era do sexo 

feminino, possuía idade igual ou superior a 75 anos, era considera branca, solteira e possuía 

algum grau de escolaridade. A maior proporção de casos de óbitos ocorreu nas instituições 

sem fins lucrativos, em idosos que possuíam mais de 20% da vida idosa asilada, cuja 

institucionalização ocorreu porque moravam sozinhos e não possuírem um cuidador. Além 

disso, a maioria dos idosos não possuía plano de saúde, não realizava atividades de lazer em 

seu tempo livre, mas recebia visitas de familiares, amigos ou grupos de instituições 

acadêmicas ou religiosas (Tabela 5). 

Com relação às condições de saúde, foi possível constatar que a maior parte dos 

residentes que foram a óbito possuía restrição de mobilidade, fazia usos de mais de cinco 

medicamentos ao dia, possuía pelo menos uma doença crônica registrada no prontuário , 

estava em dieta pastosa,  apresentavam baixo peso, com relação ao IMC, apresentavam 

indicativo de perda de massa muscular, segundo o PP, e com risco de desnutrição, segundo a 

MAN (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Caracterização da subamostra de idosos institucionalizados que foram a óbito durante a pesquisa, 

Natal-RN, 2013 a 2015. 

Variáveis  

 

Óbito 

Não 

n (%) 

Sim 

n (%) 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

Total 

 

40 (21,6) 

145(78,4) 

185(100,0) 

  

10 (23,8) 

32 (76,2) 

42 (100,0) 

 

Faixa-etária  

60-74 anos 

≥75 anos 

Total 

 

55 (29,7) 

130 (70,3) 

185 (100,0) 

  

2 (4,8) 

40 (95,2) 

42 (100,0) 

 

Cor/Raça  

Branco 

Negro 

Pardo 

 

100 (54,1) 

19 (10,3) 

62 (33,5) 

  

23 (54,8) 

2 (4,8) 

17 (40,5) 
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Outra 

Total 

4 (2,2) 

185 (100,0) 

0 (0,0) 

42 (100,0) 

Estado Civil  

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

NS/NR 
a 

Total 

 

98 (53,0) 

24 (13,0) 

14 (7,6) 

42 (22,7) 

7 (3,8) 

185 (100,0) 

  

21 (50,0) 

3 (7,1) 

6 (14,3) 

11 (26,2) 

1 (2,4) 

42 (100,0) 

 

Escolaridade  

Analfabeto 

Com algum grau de escolaridade 

NS/NR 
a 

Total 

 

51 (27,6) 

110 (59,5) 

24 (13,0) 

185 (100,0) 

  

9 (21,4) 

26 (61,9) 

7 (16,7) 

42 (100,0) 

 

Tipo de ILPI 

Sem fins lucrativos 

Com fins lucrativos 

Total 

 

129 (69,7) 

56 (30,3) 

185 (100,0) 

  

24 (51,7) 

18 (42,9) 

42 (100,0) 

 

Plano de Saúde  

Sim 

Não 

Total 

 

55 (29,7) 

130 (70,3) 

185 (100,0) 

  

16 (38,1) 

26 (61,9) 

42 (100,0) 

 

Restrição de mobilidade  

Sim 

Não 

Total 

 

82 (44,3) 

103 (55,7) 

185 (100) 

  

32 (76,2) 

10 (23,8) 

42 (100) 

 

Realiza exercício físico  

Sim 

Não 

Total 

 

107 (57,8) 

78 (42,2) 

185 (100,0) 

  

28 (66,7) 

14 (33,3) 

42 (100,0) 

 

Carga de doenças  

= 0 doença registrada no prontuário 

= 01 doença registrada no prontuário 

= 02 doenças registradas no prontuário 

≥ 03 doenças registradas no prontuário 

Total 

 

24 (13,0) 

57 (30,8) 

57 (30,8) 

47 (25,4) 

185 (100,0) 

  

1 (2,4) 

19 (45,2) 

9 (21,4) 

13 (31,0) 

42 (100,0) 

 

Polifarmácia  

<05 medicamentos ao dia 

≥ 05 medicamentos ao dia 

Total 

 

114 (61,1) 

71 (38,4) 

185 (100,0) 

  

19 (45,2) 

23 (54,8) 

42 (100,0) 

 

Tempo de institucionalização ajustado pela idade  

≥ 20% da vida idosa institucionalizado 

< 20% da vida idosa institucionalizado 

Total 

 

86 (46,5) 

99 (53,5) 

185 (100,0) 

  

25 (59,5) 

17 (40,5) 

42 (100,0) 

 

Motivo da Institucionalização  

Sem cuidador/ morava sozinho 

Doença 

Opção própria 

 

105 (56,8) 

22 (11,9) 

5 (2,7) 

  

29 (69,0) 

3 (7,1) 

0 (0.0) 
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Outros motivos 

NS/NR 
a 

Total 

49 (26,5) 

4 (2,2) 

185 (100,0) 

7 (16,7) 

3 (7,1) 

42 (100,0) 

Ocupação em tempo livre  

Sim 

Não 

Total 

 

76 (41,1) 

109 (58,9) 

185 (100,0) 

  

16 (38,1) 

26 (61,9) 

42 (100,0) 

 

Recebe Visitas  

Sim 

Não 

Total 

 

131 (70,8) 

54 (29,2) 

185 (100,0) 

  

39 (92,9) 

3 (7,1) 

42 (100,0) 

 

Tipo/ Consistência da dieta 

Normal 

Pastosa 

Mista 

Total 

 

120 (64,9) 

61 (33,0) 

4 (2,2) 

185 (100,0) 

  

13 (31,0) 

26 (61,9) 

3 (7,1) 

42 (100,0) 

 

Consumo de energia 

Abaixo do recomendado  

Adequado 

Acima do recomendado 

Total 

 

93 (55,7) 

18 (10,8) 

56 (33,5) 

167 (100,0) 

  

22 (52,4) 

5 (11,9) 

15 (35,7) 

42 (100,0) 

 

Necessidade de ajuda para alimentar-se 

Sem ajuda 

Com ajuda 

Total 

 

113 (61,1) 

72 (38,9) 

185 (100,0) 

  

19 (45,2) 

23 (54,8) 

42 (100,0) 

 

Classificação de desnutrição pela albumina sérica 

g/dl 

Desnutrição grave  

Desnutrição moderada  

Desnutrição leve  

Eutrofia  

Total 

 

 

3 (1,6) 

34 (18,4) 

57 (30,8) 

91 (49,2) 

185 (100,0) 

  

 

4 (9,5) 

11 (26,2) 

13 (31,0) 

14 (33,3) 

42 (100,0) 

 

 

No tocante à análise de sobrevida, foi possível encontrar 185 censuras (81,5%) e 42 

óbitos, onde a probabilidade acumulada de sobrevida fora equivalente a 0,9511 (95,11%, 

IC=0,91 – 0,97) após 6 meses de seguimento; 0,8696 (86,96%, IC= 0,81 – 0,90) após 12 

meses e 0,8098 (80,98%, IC 0,751 – 0,855) ao final da coorte (Figura 11). Esses dados foram 

semelhantes aos encontrados na análise envolvendo o total de idosos do estudo. 
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Figura 11 – Curva de sobrevida da subamostra dos idosos institucionalizados no município do Natal-RN, 2013 a 

2015. 

 

 

Analisando-se as curvas de sobrevida para cada variável, observou-se que as variáveis: 

faixa-etária, “recebe visitas”, restrição de mobilidade, institucionalização por ausência de 

cuidador, carga de doenças, tipo de alimentação (pastosa), IMC, PP, MAN e concentração de 

albumina sérica, apresentaram diferença significativa nas curvas (p< 0,05), após o teste de 

significância Log- Rank (Figuras 12 e 13). 

Constatou-se que a probabilidade de sobrevida após 18 meses foi menor nos idosos 

com idade ≥ 75 anos (S(t)=75,7%, IC=0,68-0,81), que recebiam visitas (S(t)=75,4%, IC= 

0,70-0,80), possuem restrição de mobilidade (S(t)= 71,5%, IC=0,62-0,79), com pelo menos 

01 doença registrada no prontuário (S(t)=74,1%, IC=0,62-0,82), que se institucionalizaram 

devido a ausência de um cuidador (S(t)=75,2%, IC=0,65-0,82) e com alimentação pastosa 

(S(t)=69,8%, IC=0,59-0,78) (Figura 12-letras a, b, c, d, e, f). 
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a)                                                                                               b)                                                       c) 

                                                                                                                                         

                                                                          

 

 

 

 

d)                                                                                               e)                                                                     f)  

                                                                                                                                             

     

 

 

  

 

 

 

Figura 12 – Curvas de sobrevida das variáveis de saúde e estilo de vida que obtiveram (p< 0,05), após o teste de significância Log-Rank (n=227) 
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Com relação às variáveis relacionadas às condições de saúde associados à desnutrição, 

verificou-se que a probabilidade de sobrevida, após o término da coorte, também foi menor 

para os idosos com baixo peso, segundo o IMC (S(t) 74,5%, IC =0,65-0,82), com indicativo 

de perda de massa muscular, segundo o PP (S(t)=75,0%, IC=0,66-0,81), com desnutrição, 

segundo a MAN (S(t)= 70,8%, IC= 0,54-0,82) e com diagnóstico de desnutrição grave, 

segundo a albumina sérica (<2,4g/dl) (S(t)=42,8%,IC= 0,09-0,73) (Figura 13-letras a, b, c e 

d). 

 
Figura 13 – Curva de sobrevida das variáveis de saúde associadas à desnutrição que obtiveram (p< 0,05), após o 

teste de significância Log-Rank (n=227). 

  

   a)                                                                                             b) 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

       c)                                                                         d) 

 

 

 

 

 

 

 

Já com relação aos fatores prognósticos para mortalidade em idosos 

institucionalizados, foi constatado que possuir idade ≥ 75 anos (p=0,005); apresentar restrição 

de mobilidade (p=0,001); perímetro da panturrilha inferior a 31 cm (p=0,008); com 
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desnutrição (p=0,001) ou em risco de desnutrição (p=0,001), segundo o MAN e, com 

desnutrição grave, avaliada por meio da concentração da albumina sérica (p=0,001); em dieta 

pastosa (p=0,001), ser institucionalizado em virtude da ausência de um cuidador (p=0,048); e 

residir em instituições sem fins lucrativos (p=0,008), são considerados fatores prognósticos de 

mortalidade em idosos institucionalizados.  

A tabela 6 apresenta o Hazard Ratio e o intervalo de confiança (95%) das variáveis 

que obtiveram o valor de p de HR até 0,25, ponto de corte adotado nesta pesquisa para que a 

variável possa ser testada na análise múltipla. Embora a variável sexo apresente um p valor 

superior ao adotado como ponto de corte para a entrada no modelo múltiplo, o mesmo 

permaneceu na tabela, já que a literatura trás o fato de que a variável sexo poderá servir de 

ajuste do modelo proposto. 

 

Tabela 6 - Hazard Ratio e intervalo de confiança de 95%, para o óbito na subamostra dos idosos 

institucionalizados no município do Natal-RN, 2013-2015 

Variáveis  Casos (n) HR IC, 95% P 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

32 

10 

 

1 

1,25 

 

 

0,617-2,556 

 

 

0,529 

Faixa-Etária 

60-74 anos 

≥75 anos 

 

2 

40 

 

1 

7,54 

 

 

1,821-31,148 

 

 

0,005 

Tipo de ILPI 

Com fins lucrativos 

Sem fins lucrativos 

 

18 

24 

 

1 

0,58 

 

 

0,314-1,067 

 

 

0,008 

Tempo de institucionalização 

ajustado pela idade  

< 20% da vida idosa 

institucionalizado 

≥ 20% da vida idosa 

institucionalizado 

 

 

25 

 

17 

 

 

1 

 

0,62 

 

 

 

 

0,335-1,151 

 

 

 

 

0,135 

Restrição de mobilidade 

Sem restrições 

Com restrições 

 

10 

32 

 

1 

3,37 

 

 

1,655-6,852 

 

 

0,001 

Motivo/institucionalizado 

por ausência de cuidador 

Não 

Sim 

 

 

17 

25 

 

 

1 

1,86 

 

 

 

1,006-3,451 

 

 

 

0,048 

Recebe visitas 

Sim 

Não 

 

39 

3 

 

1 

0,21 

 

 

0,065-0,068 

 

 

0,009 

Índice de Massa Corporal 

Eutrofia 

 

13 

 

1 
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Baixo peso 

Excesso de peso 

25 

4 

1,33 

0,37 

0,681-2,604 

0,109-1,032 

0,402 

0,057 

Perímetro da Panturrilha 

> 31cm 

≤31cm 

 

9 

33 

 

1 

2,73 

 

 

1,305-5,700 

 

 

0,008 

Mini Avaliação Nutricional 

Eutrofia  

Desnutrição 

Risco de desnutrição 

 

3 

12 

27 

 

1 

8,49 

7,88 

 

 

2,395-30,103 

2,389-25,970 

 

 

0,001 

0,001 

Dieta de consistência pastosa 

Não 

Sim 

 

16 

26 

 

1 

2,92 

 

 

1,567-5,451 

 

 

0,001 

Dieta de consistência mista 

Não 

Sim 

 

39 

3 

 

1 

3,02 

 

 

0,932-9,786 

 

 

0,065 

Necessidade de ajuda para 

alimentar-se 

Sem ajuda do cuidador 

Com a ajuda do cuidador 

 

19 

23 

 

1 

1,71 

 

 

0,931-3,139 

 

 

0,084 

Carga de doenças  

= 0 doença registrada no 

prontuário 

= 01 doença registrada no 

prontuário 

≥ 02 doenças registradas no 

prontuário 

 

1 

 

19 

 

22 

 

1 

 

7,22 

 

4,59 

 

 

 

0,966-53,955 

 

0,619-34,078 

 

 

 

0,054 

 

0,136 

Insuficiência Cardíaca 

Congestiva 

Não 

Sim 

 

 

37 

5 

 

 

1 

2,43 

 

 

 

0,955-6,188 

 

 

 

0,062 

Acidente Vascular Cerebral 

Não 

Sim 

 

37 

5 

 

1 

2,12 

 

 

0,833-5,402 

 

 

0,144 

Parkinson 

Não 

Sim 

 

38 

4 

 

1 

2,05 

 

 

0,731-5,746 

 

 

0,172 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

Não 

Sim 

 

 

18 

24 

 

 

1 

1,61 

 

 

 

0,873-2,965 

 

 

 

0,127 

Polifarmácia 

<05 medicamentos ao dia 

≥ 05 medicamentos ao dia 

 

19 

23 

 

1 

1,80 

 

 

0,982-3,310 

 

 

0,057 

Classificação de desnutrição 

pela albumina sérica g/dL 

Eutrofia  

Desnutrição grave  

Desnutrição moderada  

 

 

14 

4 

11 

 

 

1 

6,35 

1,89 

 

 

 

2,075-19,465 

0,861-4,179 

 

 

 

0,001 

0,112 
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Desnutrição leve  13 1,42 0,667-3,021 0,362 

 

No que se refere à análise multivariada, nesta também foram introduzidas as variáveis 

de significância estatística, bem como as de reconhecido potencial na mortalidade de idosos 

institucionalizados. Neste modelo, permaneceram como fatores prognósticos, independente 

para o óbito, fazer uso de uma dieta com consistência pastosa (HR=2,23), possuir um PP 

inferior a 31 cm (HR=2,58) e fazer uso de cinco ou mais medicamentos por dia, 

caracterizando-se como uma Polifarmácia (HR = 2,07), ajustado pelo sexo (Tabela 7). 

 

Tabela 7- Resultado da regressão de Cox, com as variáveis preditoras de mortalidade em 18 meses de 

seguimento, da subamostra dos idosos institucionalizados no município do Natal-RN, 2013-2015. 

Variáveis  Referência p  HR  IC95% 

Dieta de consistência 

pastosa 

Sim 

 

 

Não 

 

 

0,017 

 

 

2,23 

 

 

1,156 – 4,305 

PP
a
 

≤31cm 

 

>31 cm 

 

0,018 

 

2,58 

 

1,178 – 5,645 

Polifarmácia 

≥ 05 medicamentos ao dia 

 

<05 

medicamentos 

ao dia 

 

0,027 

 

1,55 

 

1,084 – 3,781 

a PP = Perímetro da Panturrilha 

 

As variáveis deste modelo também foram analisadas pelos gráficos de resíduos 

Martingale, Deviance e Cox-Snell (Figura 14), apresentando um bom ajuste no modelo 

encontrado. 
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Figura 14- Gráficos de resíduos de Martingale (a), Deviance (b) e Cox Snell (c) para o óbito na subamostra de 

idosos das ILPI, Natal-RN, 2013 a 2015. 

a)                                                         b)  

 

 

 

 

                           c) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O resultado apresentado acerca da mortalidade por causas básicas e múltiplas de 

óbitos, bem como os fatores prognósticos, considerando os 18 meses de acompanhamento dos 

idosos institucionalizados, será discutido concomitantemente a caracterização da amostra, 

englobando as variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, estilo de vida e condições de 

saúde, tendo em vista que essa caracterização possibilita uma melhor compreensão do objeto 

deste estudo. Ao final da discussão, serão apresentadas as dificuldades, limitações e pontos 

fortes do desenvolvimento desta pesquisa. 

Este é o primeiro estudo desenvolvido sobre a mortalidade e seus fatores prognósticos 

em 18 meses entre idosos institucionalizados no município do Natal, Rio Grande do Norte. 

Ao término da coorte, dos 345 idosos acompanhados, 20,3% foram a óbito. A proporção de 

morte encontrada está em consonância com a literatura sobre estudos de sobrevida, em curto 

prazo, entre idosos residentes em ILPI. A pesquisa de Flacker e Kiely (2003) revela um 

percentual de 21% de mortes após 12 meses de acompanhamento em idosos 

institucionalizados. Percentuais superiores foram observados por Hjaltadóttir, et al. (2011), 

em idosos institucionalizados na Islândia, os quais apresentaram 28,8% de óbitos, também 

após 01 ano de acompanhamento. O que diferencia os estudos supramencionados do nosso é o 

critério adotado para a entrada dos idosos na coorte, considerado o momento da 

institucionalização como tempo inicial na pesquisa. 

No entanto, é importante destacar que mesmo não sendo possível a adoção do referido 

critério, os dados encontrados foram semelhantes o que ressalta a grande influência do tipo da 

assistência prestada pelas ILPI, sua frequência e qualidade, bem como dos critérios de 

admissão dos residentes, principalmente em relação às suas condições de vida e saúde antes 

da institucionalização, sobre a ocorrência de morte destes, independente de se considerar o 

momento admissão na ILPI como início da coorte. As condições de vida e saúde são reflexos 

dos determinantes sociais da saúde do idoso, expressos por meio dos aspectos econômicos, 

culturais e ambientais gerais, condições de vida e trabalho, redes sociais comunitárias e 

características individuais, comportamentais e estilo de vida, ao longo de todo o curso da vida. 

Estes determinantes definem a forma como o idoso envelhece, o tipo de assistência que ele 

necessitará ao ser institucionalizado, bem como o padrão de morbimortalidade (CARVALHO; 

GARCIA, 2003).   
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Especialmente nos idosos institucionalizados, os aspectos envolvendo as redes sociais 

comunitárias, além das características individuais, comportamentais e estilo de vida adotados 

dentro da instituição, influenciam diretamente a mortalidade destes indivíduos (DALE et al., 

2011; THOMAS et al., 2013; CHAN et al., 2010; SERGI et al., 2006; MILER et al., 2009). 

Neste trabalho, as principais causas para a mortalidade dos idosos nas ILPI do Natal/ 

RN foram relacionadas com as doenças do aparelho respiratório, sendo a pneumonia e a 

insuficiência respiratória as mais frequentes e as doenças do aparelho circulatório, com 

destaque para a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. As referidas causas de óbitos estão 

em consonância com as estatísticas nacionais e locais.  

No Brasil, as doenças cardiovasculares e respiratórias se destacam como as principais 

causas de mortalidade entre os idosos. Em 2013, as doenças do aparelho circulatório foram a 

primeira causa de morte nestes indivíduos (34,7%, n=265.965), seguida das neoplasias 

(18,4%, n=130.093) e das doenças do aparelho respiratório (15,5%, n=111.565). Em 

Natal/RN, as causas de óbito seguiram o mesmo comportamento, quando 41,8% de idosos 

foram a óbito devido a doenças cardiovasculares, 30,8% neoplasias e 15,7% a doenças 

respiratórias (DATASUS, 2013). 

O estudo de Oliveira, Medeiros e Lima (2015) também identificou como principal 

causa de morte entre os idosos do Rio Grande do Norte, no período de 2001 a 2011, as 

doenças do aparelho circulatório, presentes em 35,26% em idosos longevos (> 80 anos) e 

32,76% naqueles com idade entre 60 a 69 anos. Com relação às doenças do aparelho 

respiratório, estas contribuíram com 12,8% (> 80 anos) e 6,24% (60-69 anos) do total de 

óbitos entre os idosos, no mesmo período. 

Na presente pesquisa, o aumento no percentual de óbitos por essas causas pode estar 

associado à ocorrência de um elevado número de indivíduos fragilizados e acamados, 

residentes nas instituições. A caracterização da população estudada demonstrou que a grande 

maioria dos idosos possui restrição de mobilidade (51,9%) associada à presença de doenças 

crônicas (89,0%), o que contribui para o quadro de dependência, necessitando de maior 

assistência à saúde. A redução nas atividades ou a imobilidade possui, como efeito 

secundário, um descondicionamento global, resultando em alterações no sistema respiratório, 

cardiovascular, nervoso, gastrointestinal e psicológico (BORGES et al., 2015). 

A literatura enfatiza que idosos institucionalizados frequentemente apresentam a 

síndrome da imobilidade, possuem uma ou mais doenças crônicas, são frágeis e necessitam de 
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cuidados especializados (ROBINSON et al., 2011; MEDEIROS, 2012). As alterações da 

mobilidade podem ser explicadas pelas próprias características do processo do 

envelhecimento (MACIEL; GUERRA, 2005). 

Com o envelhecimento, há uma redução na quantidade e qualidade das informações 

necessárias para a mobilidade eficiente, como a propriocepção, força muscular e integridade 

capsulo-articular. Soma-se a isso a diminuição na sensibilidade vibratória, na visão e nos 

reflexos posturais que atuam como gatilhos dos distúrbios da mobilidade (MACIEL; 

GUERRA, 2005). A imobilização está associada à perda de massa muscular, surgimento das 

úlceras de pressão, incontinência e declínio significativo na saúde e qualidade de vida, 

representando alto custo financeiro para o sistema de saúde (SLAUGHTER et al., 2011) e 

para as instituições.  

Dhawan et al. (2015) ressalta que o fato dos idosos institucionalizados frequentemente 

possuírem doenças crônicas, desnutrição, diminuição no reflexo da tosse, redução nos níveis 

de imunoglobulinas A, somado às condições das instituições quanto à ausência de 

imunizações e administração de múltiplos medicamentos, estão associados a uma maior 

ocorrência de doenças respiratórias, em especial a pneumonia, sendo fator de risco para a 

mortalidade. 

É importante destacar também que a estrutura física das instituições de longa 

permanência, no tocante aos aspectos ambientais em que se encontram os idosos, 

especialmente os acamados, pode contribuir para o agravamento das doenças respiratórias. 

Nesse sentido, ações envolvendo a organização das camas dos idosos em quartos coletivos em 

busca de uma maior circulação indireta de ar no ambiente, bem como uma rotina de 

higienização devem ser prioritários nestas instituições. 

Ainda sob este aspecto, é importante destacar que a literatura envolvendo idosos 

institucionalizados corrobora os achados desse estudo, apontando as doenças respiratórias e 

circulatórias como principais causas de óbitos. A pesquisa de Bóas e Ferreira (2007) 

constatou uma elevada prevalência de infecções respiratórias entre os idosos 

institusionalizados, com taxa de mortalidade equivalente a 9% durante 13 meses de 

acompanhamento. Já Gorzoni e Pires (2001) destacam a broncopneumonia como uma das 

principais causas de óbito durante 12 meses de seguimento. Quadros de sepses originárias de 

infecções respiratórias também aparecem em destaque no estudo de Goldberg e Botero 

(2008), como determinante para a mortalidade em idosos residentes em ILPI.  
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No tocante à presença de doenças do aparelho circulatório nestes indivíduos, Hancock 

et al. (2013) chamam a atenção sobre os desafios do diagnóstico dessas doenças nas ILPI, em 

especial da insuficiência cardíaca, e, como os demais autores já citados, novamente enfatizam 

a ocorrência deste fato relacionado a morbidades, declínio cognitivo, polifarmácia, 

imobilidade e ausência de acesso contínuo aos serviços de saúde. Em seu estudo, foi 

constatada a prevalência de 22,8% de insuficiência cardíaca, considerada um importante fator 

para o declínio da qualidade de vida, morbidade e mortalidade, devendo, portanto, ser 

monitorada. 

 Ademais, Gorzoni e Pires (2001) ressaltam a elevada ocorrência de morte súbita nas 

ILPI, principalmente em idosos dependentes, já que os sinais e sintomas de coronariopatias 

podem não ser percebidos pela equipe de saúde, tendo em vista a ausência de esforço 

necessário a produzir precordialgia e/ou dispneia de esforço, dificultando a assistência devida 

durante a ocorrência do evento.  

Neste cenário, torna-se preocupante os achados sobre as condições de saúde e estilo de 

vida dos idosos residentes nas ILPI pesquisadas, sendo a análise destas variáveis importante 

para auxiliar na compreensão dos resultados encontrados sobre as principais causas de base 

para óbitos. 

Com relação ao estilo de vida, foi constatado que a maior parte dos indivíduos não 

possui ocupação em tempo livre e realiza exercício físico apenas durante a fisioterapia. 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada- RDC nº 283 de 26 de Setembro de 2005, as 

instituições devem promover condições de lazer para os idosos, incluindo atividades físicas, 

recreativas e culturais, buscando uma maior integração e qualidade de vida para os internos. 

No entanto, essa prática não é estabelecida com frequência nas ILPI pesquisadas.  

Sabe-se que as atividades de lazer e recreação trazem benefício à saúde física e 

psicológica dos idosos, em especial na resposta ao tratamento das doenças do aparelho 

circulatório e depressão. Um estudo realizado por Lucca e Rabelo (2011) evidencia a 

importância de tal atividade na ILPI, ao apresentar a melhoria do bem estar e a redução dos 

sintomas de depressão naqueles que realizavam atividades de lazer e recreação em uma 

instituição de Ipatinga, Minas Gerais. Dessa forma, a gestão das atividades, em conjunto com 

a equipe de assistentes sociais e demais profissionais de saúde das ILPI em Natal deve ser 

revista, adaptando as atividades de lazer e recreação às características funcionais dos idosos, 

promovendo uma melhor qualidade de vida e integração entre eles. 



92 

 

Verificou-se também no presente estudo que o fato de receber visitas revela ser as 

principais formas de interação existentes entre os idosos e os “extramuros” das instituições, 

estando a natureza dessas diferenciadas pelo tipo de ILPI. Observou-se que nas ILPI com fins 

lucrativos, os familiares visitam mais os idosos. Contudo, nas sem fins lucrativos, a maioria 

destas visitas é realizada por grupos religiosos ou de estudantes. Os dados indicam uma 

tendência de maior frequência de visitas nas instituições particulares, decorrente de um maior 

grau de doenças instaladas, associadas à fragilidade de seus residentes.  

Para Silva, Comin e Santos (2013), as visitas são consideradas primordiais à 

manutenção do vínculo familiar e devem ser rotineiramente realizadas, já que a sensação de 

abandono gera efeitos negativos sobre a saúde dos residentes. O estudo de Perline, Leite e 

Furini (2007) também ressalta que nos períodos iniciais da institucionalização, os idosos 

tendem a receber mais visitas dos seus familiares, mas com o passar do tempo, a frequência 

diminui, implicando no agravamento de suas perdas cognitivas e nas condições globais de 

saúde. 

No tocante às condições de saúde, ficou evidenciado neste estudo que 89,3% dos 

residentes apresentavam alguma doença registrada no prontuário, sendo a hipertensão arterial 

sistêmica e o diabetes as mais frequentes. Dantas et al. (2013), apresentaram uma prevalência 

de 91,8% de doenças crônicas e agravos em idosos residentes em ILPI de Recife/PE, estando 

também a HAS com maior frequência (48,8%). Já a pesquisa de Moore et al. (2012) 

demonstrou uma prevalência de 55% para hipertensão, 51% demência, 35% depressão, 24% 

diabetes mellitus, 20% insuficiência cardíaca congestiva, 20% doença cérebro vascular e 19% 

anemia.  

A elevada ocorrência de HAS e diabetes mellitus encontrada no nosso estudo pode ser 

reflexo das condições de vida e trabalho, características individuais, comportamentais e estilo 

de vida, antes da institucionalização, somada ao estilo de vida sedentário, alimentação e 

polimedicamentos após a institucionalização.  

Outro ponto importante para ser discutido nos achados desta tese diz respeito ao 

percentual de doenças relacionadas com a saúde mental. Foi constatado que 68,1% das 

doenças registradas englobam o diagnóstico de Alzheimer, demência, depressão, 

esquizofrenia e Parkinson, o que remete a ideia de modelo psiquiátrico das instituições 

asilares para o cuidado necessários a tais indivíduos.  
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Este resultado é condizente com o estudo de Grabowski et al. (2010) que, em seu 

artigo de revisão sobre a qualidade dos cuidados em saúde mental nas ILPI, evidencia elevada 

proporção de idosos com transtornos mentais, com estimativas variando entre 65% a 97%. 

Ademais, os referidos autores destacam que os idosos com doença mental são frequentemente 

internados em instituições asilares para tratamento, porém, as ILPI não conseguem oferecer 

uma assistência de qualidade, contribuindo para o aumento no número de óbitos entre os 

residentes.  

As doenças relacionadas à saúde mental também foram as mais prevalentes no estudo 

de Hung, Liu e Boockvar (2010), onde a demência e a depressão apareceram em destaque, 

respectivamente, em 41% e 38% dos idosos institucionalizados, seguidas de insuficiência 

cardíaca congestiva (25%), doença pulmonar obstrutiva crônica (27%) e AVC (15%).  

No entanto, também é importante destacar que o próprio processo de 

institucionalização pode contribuir para o surgimento de desordens psiquiátricas, na medida 

em que se associa a um processo de perdas, isolamento e dificuldades de relações pessoais, 

conduzindo a quadros depressivos, resultando na redução da autonomia e agravamento de 

quadros de doenças preexistentes (CARREIRA et al., 2011).  

Como visto, o cenário atual das condições de saúde dos idosos está associado tanto às 

causas de base quanto às causas múltiplas para os óbitos registrados nesta pesquisa. Já no que 

diz respeito aos achados sobre as causas múltiplas de óbito, constatou-se que as mesmas 

contribuíram com 37,1% dos casos de morte entre os residentes, estando a pneumonia, sepse e 

complicações do diabetes como as mais comuns. Vale ressaltar que a frequência elevada de 

idosos com diabetes poderia estar associada à causa básica de muitos óbitos aqui registrados. 

No entanto, existe uma tendência para a subestimação do diabetes mellitus como causa básica, 

possivelmente proveniente do mal preenchimento da declaração de óbito, haja vista esta 

doença ser, por muitas vezes, erroneamente classificada como causa contribuinte 

(OLIVEIRA; MEDEIROS; LIMA, 2015; LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2008).  

No tocante à análise de sobrevida dos idosos, observou-se que a sobrevida global 

estimada em 12 meses foi de 84,5%, e, ao final do seguimento (18 meses), 78,8%. As 

sobrevidas encontradas são superiores às relatadas nos estudos de Hicks, Black e rabins 

(2010) e Zuluaga et al. (2012). No primeiro estudo, os autores identificaram uma 

probabilidade de sobrevida de 48,6% em idosos institucionalizados com demência para além 

de 12 meses de seguimento. Já no segundo, foram registrados 21,6% de óbitos em 9 ILPI em 
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Granada, Espanha, durante 12 meses de acompanhamento, com 50% de sobrevida entre os 

idosos.  

Tomando como base para comparação os estudos referidos, possivelmente a sobrevida 

dos idosos institucionalizados em Natal foi maior, em virtude das características da população 

estudada, bem como dos critérios de inclusão adotados, onde foram convidados a participar 

todos os idosos institucionalizados, independente do tipo e evolução da doença crônica. É 

importante destacar também que mesmo com mais de 50% da população estudada 

apresentando desordens psiquiátricas, não foi avaliada, de maneira isolada, a influência destas 

desordens sobre a mortalidade dos residentes, por não constituir objeto de estudo deste 

trabalho. 

Dentre os fatores prognósticos encontrados, a idade é considerada um dos melhores 

preditores, pois a medida que a idade aumenta, cresce a probabilidade do idoso adquirir 

doenças crônicas ou incapacidade que comprometem o seu estado de saúde, e, 

consequentemente, há um aumento da possibilidade de morte (VERAS, 2001; DEL DUCA, 

2012; CHAN et al., 2010). A idade também é considerada um fator de risco para a fragilidade, 

que por sua vez, é apontada como indicador prognóstico para a morte ou perda da 

funcionalidade neste grupo populacional (CALDAS et al., 2013). 

Para Veras (2011), a idade, hereditariedade e o gênero também são fatores de risco não 

modificáveis para DCNT que acometem os idosos. Em muitos estudos, as DCNT como 

diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e obesidade são apontados como fatores 

prognósticos para mortalidade nestes indivíduos (FUIJISAWA et al., 2008; JOHNSON; 

LANGFORD, 2009; BYBERG et al., 2009; KHAW et al., 2008). 

A predominância de uma população com idade maior e igual a 75 anos, de cor branca, 

solteira, com algum grau de escolaridade e sem plano de saúde, nas instituições asilares 

pesquisadas, corrobora a discussão presente na literatura sobre o assunto (OLIVEIRA; 

TAVARES, 2014; MENEZES et al., 2011; PASSOS; FERREIRA, 2010; HERÉDIA; 

CORTELETTI; CASARA, 2010; ALENCAR et al., 2012). Estes resultados podem estar 

relacionados com o fato de que os idosos, nessa faixa etária, apresentam maior probabilidade 

de possuir doenças crônicas, bem como fragilidade e dependência, ou outras necessidades de 

reabilitação em saúde, sendo estas condições consideradas fatores de risco para a 

institucionalização (GRECO, CHAIMOWICZ, 1999; PESTANA; ESPÍRITO SANTO, 2008; 

BESSA; SILVA, 2008; DEL DUCA et al., 2012).  
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Ademais, a inexistência de um parceiro(a), somada a ausência de suporte familiar, 

bem como a baixa escolaridade refletida em um menor acesso à renda para custear os 

cuidados necessários à saúde, também estão associados ao processo de institucionalização, e 

por isso, possivelmente, encontramos essas características nos idosos pesquisados (DEL 

DUCA et al., 2012; BESSA; SILVA, 2008; GRECO; CHAIMOWICZ, 1999;  PROCHNAU; 

PASTÓRIO, 2007; LEME; SILVA, 2002; PESTANA; ESPÍRITO SANTO, 2009). 

Assim como no estudo de Flacker e Kiely (2003), a sobrevida encontrada também foi 

menor entre os homens idosos. Os idosos do sexo masculino apresentaram um risco 75% 

maior de ir a óbito do que as idosas, conforme demonstrado no modelo múltiplo. Talvez seja 

esta a razão da predominância de idosas encontradas nas instituições pesquisadas. Além disso, 

esta condição era esperada em virtude da presença do fenômeno da feminilização do 

envelhecimento na população brasileira, em decorrência do aumento da expectativa de vida de 

forma não uniformizada entre os sexos (CAMARANO, 2014).  

Segundo o censo de 2010, as idosas representam 55,8% das pessoas com 60 anos ou 

mais, e a expectativa de vida feminina encontra-se em torno dos 77 anos, maior que a dos 

homens idosos, que é de 69,4 anos (IBGE, 2011). Os achados dessa pesquisa também estão 

em consonância com os dados demonstrados por Camarano e Kanso (2010), ao avaliar o 

perfil das ILPI no Brasil, demonstrando uma maior frequência de idosas institucionalizadas. 

Além do mais, é interessante destacar que vários fatores estão relacionados com o 

aumento da longevidade feminina em detrimento da masculina, como: as diferenças na 

exposição aos riscos ocupacionais, maior cuidado em relação à saúde e prevenção das 

doenças, bem como maior utilização dos serviços de saúde, além de maiores taxas de 

mortalidade por causas externas em homens, especialmente por situações de violência (DEL 

DUCA et al., 2012).  

No tocante aos indicadores do estado nutricional avaliados neste estudo, observou-se 

que os idosos que apresentaram o diagnóstico de baixo peso, segundo o IMC, bem como com 

o perímetro da panturrilha inferior a 31 cm tiveram uma menor sobrevida, em 18 meses. O 

Índice de Massa Corporal é o indicador antropométrico mais utilizado para o 

acompanhamento da alteração ponderal, sendo este o primeiro indicativo de alerta para o 

desenvolvimento da desnutrição.  

Já o perímetro da panturrilha é um indicador sensível para mudanças da massa 

muscular dos idosos, pois indica alterações na massa livre de gordura que ocorre com a idade 
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e com a diminuição da atividade física (WHO, 1995) que pode levar a alterações na 

funcionalidade do idoso e desenvolvimento da sarcopenia (SOUSA; GUARIENTO, 2009). 

A sarcopenia consiste na redução da massa muscular associada à redução da força e do 

desempenho físico, podendo levar o idoso à incapacidade física e à morte. Quando a redução 

é apenas de massa muscular, denomina-se pré-sarcopenia. Nos casos em que se observa, além 

da redução da massa muscular, a redução da força ou desempenho físico, considera-se como 

sarcopenia moderada. A sarcopenia severa ocorre na existência de alterações nas três 

variáveis envolvidas na ocorrência da doença (CRUZ-JENTOFT et al., 2010).   

Em idosos institucionalizados, a prevalência de sarcopenia é elevada, sendo a maior 

ocorrência diagnosticada em homens, bem como está fortemente associada com dependência, 

morbidade e caqueixa (FREITAS et al., 2015). O estudo de Coin et al. (2008), com idosos 

institucionalizados, identificou a prevalência de sarcopenia equivalente a 50,4% nos homens e 

49,1% nas mulheres. Estudos de Landi et al. (2012), Woods et al. (2009) e Kimyagarov et al. 

(2010), também identificaram prevalências elevadas de 67,7% e 20,8%, 43% e 21%, e 87,5% 

e 41,0%, em homens e mulheres, respectivamente. Devido às consequências deletérias dessa 

síndrome, a atitude de vigilância da sarcopenia se faz importante, estando o PP como um 

excelente indicador de perda de massa muscular, além de ser considerado um marcador para 

desnutrição (WHO, 1995). 

É importante ressaltar também que alterações fisiológicas comuns ao envelhecimento 

como a redistribuição da massa corporal, a redução do metabolismo basal, perda do apetite, 

redução do esvaziamento gástrico e na percepção sensorial, além da saciedade precoce, 

interferem no estado nutricional do idoso, tornando-o mais susceptível à ocorrência de 

desnutrição (FREITAS et al., 2015). A desnutrição, em especial a Desnutrição Proteico 

Calórica (DPC), possui uma etiologia multifatorial, atuando como coadjuvante na 

determinação de ocorrência de óbitos, principalmente quando está associada a quadros de 

pneumonia e infecções (OLIVEIRA et al., 2014, OTERO et al., 2002). Dessa forma, uma 

menor sobrevida encontrada neste estudo para os idosos com baixo peso, ou com indicativo 

de perda de muscularidade, pode estar associada à ocorrência da desnutrição, mesmo que o 

fato de possuir baixo peso, segundo o IMC, não tenha sido considerado fator preditor de 

mortalidade. 

Vale ressaltar que devido à gravidade da desnutrição, especialmente para a população 

institucionalizada, a resolução que regulamenta o funcionamento das ILPI, citada 
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anteriormente, torna obrigatória a avaliação nutricional nos idosos para que seja investigada e 

notificada, mensalmente, a ocorrência de desnutrição nestes indivíduos. No entanto, mesmo 

com a avaliação e notificação mensal, foi possível constatar que durante as avaliações 

antropométricas trimestrais não ocorreram mudanças significativas no estado nutricional dos 

idosos, fato que justificou a utilização das informações da linha de base para as análises de 

sobrevida. Entretanto, este é um resultado preocupante, sendo necessário reavaliar as condutas 

de cuidados entre os profissionais de saúde, visando à recuperação do estado nutricional e, 

consequentemente, da saúde global dos residentes. 

Os achados desse estudo estão em consonância com a pesquisa realizada em idosos 

residentes em quatro ILPI no município de Teresina/PI, o qual apresentou também 

predominância de baixo peso, segundo o IMC, em 59,4% na população pesquisada (SOUSA 

et al., 2009). Porém, com relação aos estudos de prognósticos, as pesquisas indicam que 

medidas isoladas do Índice de Massa Corporal não devem ser utilizadas como fator 

prognóstico de mortalidade, visto que sofrem forte influência com o processo de 

envelhecimento, causada pelas más formações esqueléticas degenerativas e redistribuição da 

gordura corporal relacionada à idade, apresentando uma associação falsa nos estudos 

preditores de morbidade e mortalidade, em curto prazo (CHANG et al., 2012).  

Em relação a esta discussão, Sergi et al. (2006) e Miler et al. (2009) consideram 

importante o acompanhamento nutricional por meio do IMC, já que valores inferiores a ≤22 

kg / m
2
 estão associadas a um aumento da mortalidade, aumento do número de internações 

hospitalares, dependência funcional, risco de fratura e elevação nos custos com os cuidados 

em saúde. Os autores concordam também que o IMC <20 kg /m
2
 seja um imperativo para a 

desnutrição, mas escores mais elevados podem não ser suficientes para descartar a presença 

de desnutrição.  

A ocorrência de baixo peso e desnutrição identificada na maioria dos idosos desta 

pesquisa também é reflexo do processo de alimentação, que pode sofrer influência a partir das 

condições clínicas dos idosos, em especial das doenças e agravos não transmissíveis 

existentes, bem como da oferta inadequada de nutrientes durante as refeições, já que 51,6% 

dos institucionalizados consomem uma alimentação com necessidades energéticas abaixo do 

recomendado. 

Pesquisas realizadas por Menezes (2000) e Villarroel et al., (2012), também 

identificaram um consumo de energia abaixo do recomendado pelos idosos residentes em 
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ILPI. Na primeira pesquisa, realizada no Brasil, foi constatado um consumo insatisfatório de 

energia em 61,2% dos idosos institucionalizados. Já na segunda, desenvolvida para avaliar o 

consumo energético-proteico de idosos espanhóis residentes em ILPI, Vilarroel et al. (2012) 

verificaram consumo de energia insatisfatório em 44% destes. 

O planejamento alimentar direcionado para uma ingestão adequada de macro e 

micronutrientes deve ser considerado como requisito essencial para qualquer método 

terapêutico bem sucedido em idosos institucionalizados. Dessa forma, é necessária uma 

atenção especial sobre a oferta de alimentos adequados nas instituições de longa permanência, 

principalmente com relação à dieta de consistência pastosa ou enteral artesanal, que, 

geralmente, apresentam uma baixa densidade calórica quando não preparada de forma correta, 

contribuindo para o quadro de desnutrição e mortalidade (MARTINS; REZENDE; TORRES, 

2012). Ademais, é necessário considerar também o comprometimento da absorção intestinal 

dos nutrientes ofertados pela dieta em virtude das alterações gástricas, inerentes ao processo 

de envelhecimento, associados a interações droga nutrientes (ROBERTO; BANA, 2010). 

A alimentação pastosa ou por meio de sonda também fora identificada como fator 

prognóstico de mortalidade nos idosos pesquisados. As razões destes achados, possivelmente, 

devem-se ao fato dos residentes com estes tipos de alimentação estarem mais fragilizados do 

que os que fazem uso de uma dieta de consistência normal, somados ao aporte energético 

inadequado, além de um maior risco para desenvolver uma pneumonia por broncoaspiração. 

Flacker e Kiely (2003) corroboram esses resultados ao apontar o uso de sonda e a presença de 

disfagia como fator prognóstico para mortalidade em idosos, ao longo de 12 meses de 

seguimento. 

Vale destacar que a consistência da alimentação oferecida ao idoso é definida levando 

em consideração o seu estado de saúde, bem como as alterações na dinâmica alimentar. Estas 

alterações associadas a fatores como: presença de colonização de bactérias orofaríngeas, 

presença de dentes em más condições, higiene oral deficiente, xerostomia, alterações nos 

músculos respiratórios e da função pulmonar, baixa imunidade e desidratação podem 

aumentar o risco de pneumonia aspirativa, condição mais comum de morbidade e mortalidade 

no idoso disfágico (VENITES; SOARES; PELEGRINI, 2011; MARICK; KAPLAN, 2003). 

O estudo de Martins, Rezende e Torres (2012) identificou que 43% dos idosos que faziam uso 

de dieta por meio de sonda foram a óbito após 11 meses de seguimento, estando a mediana de 

sobrevida em 01 ano, após iniciada a dieta.  
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Ainda no que diz respeito à discussão sobre a sobrevida dos idosos deste estudo, foi 

possível constatar que os residentes que estão em risco de desnutrição, segundo a MAN, com 

diagnóstico de desnutrição grave, segundo a albumina sérica e que se institucionalizaram 

devido à ausência de um cuidador, apresentaram uma menor sobrevida após 18 meses de 

acompanhamento. 

A Mini Avaliação Nutricional é um instrumento validado e frequentemente utilizado 

para a avaliação do risco de desnutrição em idosos (OLIVEIRA et al., 2014, GUIGOZ; 

VELLAS,1998). A MAN é fortemente correlacionada com albumina sérica em idosos 

residentes em instituições de longa permanência, estando a presença do risco nutricional 

associada à hipoalbuminemia nesses indivíduos (MALARA et al., 2014). Cabrerizo et al. 

(2015) afirmam que a hipoalbuminemia é um fator preditor de mortalidade, estando 

relacionada à ocorrência de óbitos em curto prazo (01 ano).  

Os idosos deste estudo apresentaram um elevado percentual de risco de desnutrição 

(43,9%), segundo a MAN e hipoalbuminemia (54%). A condição de imobilidade, baixo peso, 

indicativo de perda de muscularidade, associada a uma alimentação inadequada, já relatada 

nesta tese, podem explicar esses achados. 

Essas condições de saúde também foram discutidas por Nazemi et al. (2015). Ao 

utilizar a MAN para a avaliação do estado nutricional de idosos institucionalizados, esses 

autores observaram que 68,8% destes estavam em risco de desnutrição e 10,3% já 

apresentavam desnutrição. Na pesquisa de Donini et al. (2013), a prevalência de desnutrição 

foi mais expressiva, demonstrando que 46% estavam em risco de desnutrição e 36% 

desnutridos. Nas duas pesquisas também foram avaliados níveis séricos de albumina e PP, 

estando também a maioria dos idosos com indicativo de perda de muscularidade e 

hipoalbuminemia. 

Vale destacar também o estudo de Martins, Rezende e Torres (2012), que apresentou 

resultados semelhantes ao nosso trabalho, ao constatarem que os idosos desnutridos, 

apresentando perímetro da panturrilha inferior a 30,5 cm e níveis séricos de albumina ≤ 

3,5mg/ dL, obtiveram uma menor sobrevida, em 01 ano, especialmente nos idosos com dieta 

por meio de sonda. 

O motivo da institucionalização decorrente da ausência de um cuidador remete à 

dependência funcional do idoso, associado à presença de doenças, reclamando cuidados 

especializados, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida, retardando a ocorrência 
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do óbito. Neste estudo, a maior parte dos idosos foi institucionalizada porque morava sozinha 

e não possuía cuidadores, possuindo ainda menos de 20% de sua vida idosa institucionalizada.  

Fatos semelhantes foram encontrados nas pesquisas de Oliveira e Tavares (2014) e 

Passos e Ferreira (2010). Na primeira, a principal causa de institucionalização consistiu em 

morar sozinho, e o tempo de permanência na ILPI foi de 2 a 5 anos. Na segunda, os motivos 

da institucionalização perpassaram pela ausência de cuidador, abandono ou encaminhamento 

pelo Ministério Público, cujo tempo de moradia foi compreendido entre o período de 0 a 5 

anos. As mudanças nos rearranjos familiares, bem como a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, refletem na indisponibilidade dos familiares em cuidar dos idosos, necessitando 

assim de assistência de terceiros (CAMARANO, 2010; PASINATO, 2009).  

A utilização de múltiplos medicamentos também foi observada nesta pesquisa, estando 

a referida condição relacionada a uma menor sobrevida nos idosos institucionalizados, em 18 

meses de seguimento. Destaca-se que esse percentual foi mais expressivo naqueles que 

residem em ILPI com fins lucrativos, já que a institucionalização destes está associada à 

presença de doenças que necessitam de cuidados a longo prazo. 

Dados semelhantes foram descritos na pesquisa de Lucchetti et al. (2010), onde 46,4% 

dos idosos institucionalizados faziam uso de cinco ou mais medicamentos, bem como na 

pesquisa de Halon et al. (2009), que identificaram a polifarmácia em 74% dos idosos, 

próximos aos achados nos idosos residentes nas ILPI com fins lucrativos. Segundo Lucchetti 

et al., (2010) e Gautério, et al., (2012), a presença de doenças, o número de diagnósticos e o 

tempo de institucionalização são considerados fatores de risco para a polifarmácia, estando 

associada à presença de iatrogenia e reações adversas nos idosos. Esses fatores de risco 

também foram observados nos indivíduos deste estudo, o que possivelmente explica a 

condição de polifarmácia encontrada. 

Ainda sobre a polifarmácia, destaca-se que esta condição foi descrita, em um dos 

modelos, como fator prognóstico de mortalidade nos idosos institucionalizados, onde os 

residentes que utilizam diariamente cinco ou mais medicamentos possuem risco de 2,07 vezes 

maior de ir a óbito do que os que fazem uso de quantidades inferiores. Este resultado era 

esperado já que o uso de polimedicamentos é bastante discutido na literatura como fator 

prognóstico para a mortalidade (HALON et al., 2009; LUCCHETTI et al., 2010; GAUTÉRIO  

et al., 2012).  
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A polifarmácia causa efeitos deletérios graves ao idoso. Alguns medicamentos podem 

interferir na ingestão, absorção, utilização e excreção de nutrientes contidos nos alimentos, o 

que, associados à oferta inadequada de calorias, como observado neste estudo, pode acelerar a 

ocorrência de desnutrição nos idosos. Reciprocamente, a condição de desnutrição pode alterar 

a ação, efeito e utilização dos fármacos, dificultando o controle e tratamento das doenças, 

resultando na piora do prognóstico do idoso (BORREGO et al., 2012).  

Sichieri (2012) destaca que a administração de polimedicamentos em idosos pode 

estar associada a diferentes desfechos como piora do estado de saúde, resposta clínica 

diferente da esperada, agravamento de uma doença pré-existente, maior utilização dos 

serviços de saúde e óbitos. Hughe e Lapane (2011) corroboram essa afirmação ao destacar 

que o excesso de medicamentos prescritos e dosagens inadequadas, somado às reações 

adversas ao medicamento e interações medicamentosas, contribuem para complicações 

clínicas e ocorrência de óbitos em idosos institucionalizados (HUGHE; LAPANE, 2011). 

Hemorragias, anemias, insuficiência renal, bradicardia, náuseas, anorexia, constipação, 

retenção urinária, confusão mental, quedas, hipotensão postural, sedação e isolamento social 

são umas das inúmeras reações adversas ao medicamento que podem surgir devido ao 

consumo de múltiplos fármacos. Além disso, os medicamentos comumente utilizados em 

idosos, como os antiinflamatórios não esteroidais, beta bloqueadores, dioréticos, 

antilipidêmicos e depressores do sistema nervoso central são potencialmente interativos e 

ameaçam a saúde destes indivíduos (SECOLI, 2010).  

Hughe e Lapane (2011) relatam outra importante problemática envolvendo a utilização 

de medicamentos nas instituições asilares. Os autores afirmam que a prática do uso abusivo de 

drogas antipsicóticas, presentes em ILPI com déficit de funcionários para a assistência ao 

idoso, contribuiu com o adicional de 1800 mortes e 1620 ocorrências cerebrovasculares em 

idosos com demência no Reino Unido. A administração de medicamentos antipsicóticos para 

tratamentos comportamentais em ILPI também foi relatada por Grabowski et al. (2010). O 

estudo de Chen et al. (2012) encontrou uma prevalência de 32,7% no uso de medicamentos 

potencialmente inapropriados nos idosos institucionalizados na Malásia, repercutindo na 

morbimortalidade destes. No presente estudo, não foi realizada a análise por tipo de 

medicamento, mas o percentual elevado de desordens psiquiátricas encontradas nos idosos 

sugerem esta conduta. 
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Segundo Lucchetti et al., (2010) e Carreira et al., (2011) o uso dos psicoativos no 

contexto das instituições de longa permanência se deve às características clínicas dos 

residentes, que possuíam ou adquiriram após o processo de institucionalização, síndromes 

demenciais, apresentando agressividade, agitação, doenças psiquiátricas de difícil controle, 

isolamento social, quadros depressivos e de ansiedade, má qualidade do sono, perda da 

autonomia e dependência física. Dessa forma, a promoção do uso racional de fármacos nas 

instituições asilares pode ser uma alternativa para garantir a efetividade e segurança do 

tratamento, reduzindo os desfechos clínicos associados à mortalidade, buscando uma melhor 

qualidade de vida aos residentes (ZAMPARETTI; LUCIANO; GALATO, 2008). 

Diante do que fora exposto, infere-se que todas as categorias de variáveis discutidas, 

especialmente as inseridas no modelo múltiplo, remetem a condições frequentemente 

presentes em idosos institucionalizados, principalmente nos mais fragilizados. Dessa forma, 

idosos residentes nas ILPI do Natal/RN que possuem idade avançada (≥75 anos), 

apresentando restrição de mobilidade, polimedicamentos, com perda de massa muscular e 

com dieta pastosa ou nutrição enteral (sonda), devem possuir uma atenção especial, a fim de 

reduzir a mortalidade precoce. 

Neste cenário, mister se faz a adoção de um plano de cuidado ao idoso 

institucionalizado que vislumbre medidas protetivas à saúde, com ênfase nos fatores 

prognósticos apresentados, especialmente aqueles que podem ser modificáveis como a 

mobilidade, tipo de alimentação, medicamentos e massa muscular. Desta feita, sugere-se que 

a atenção à saúde do idoso institucionalizado incorpore algumas ações norteadoras para 

promoção da saúde, prevenção de incapacidades e redução da mortalidade precoce. Para 

tanto, este cuidado deve ser iniciado na entrada do idoso à instituição.  

Durante a admissão, é necessário conhecer aspectos relacionados aos determinantes 

sociais da saúde, já que são esses determinantes que contribuirão, de forma significativa, para 

o processo particular de envelhecimento de cada idoso, indicando a necessidade de cuidados 

de longa duração, além do tipo de ILPI que receberá este indivíduo. 

O modelo teórico dos DSS, adaptado de Dalhgren e Whitehead (1991), apresentado 

neste tralho, traz os aspectos envolvendo as condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais gerais, condições de vida e trabalho, redes sociais e comunitárias, características 

individuais, comportamentais e estilo de vida, como fatores determinantes da saúde 

associadas à institucionalização e mortalidade entre os idosos.  
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Nesta perspectiva, conhecer os aspectos relacionados à estrutura familiar do idoso, 

grau de escolaridade, renda, alimentação, medicamentos, assistência à saúde, educação em 

saúde, suporte social, além de informações mais individuais como sexo, idade, estado civil, 

paridade, morbidade, mobilidade e estilo de vida são fundamentais para gerar informações 

sobre a história de vida que orientam o entendimento da condição de saúde do idoso que será 

institucionalizado. 

Diante destas informações, ações programadas orientadas para a preservação da 

capacidade funcional, bem como para o monitoramento dos riscos de fragilização devem ser 

prioritárias quando se trata do cuidado a estes indivíduos. Em consonância com a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, as ações desenvolvidas devem objetivar a valorização, 

autonomia e manutenção da integridade física e mental dos idosos. 

No âmbito da operacionalização do cuidado nas instituições, ações de alimentação e 

nutrição, como a avaliação nutricional antropométrica, de consumo alimentar e avaliação 

bioquímica devem ser estabelecidas rotineiramente. Identificar as necessidades nutricionais de 

macro e micronutrientes da população institucionalizada direciona o planejamento alimentar 

adequado para a oferta de alimentação diversificada, equilibrada e saudável, respeitando a 

cultura alimentar dos residentes e sua condição atual de saúde.  

A avaliação da perda de massa muscular, por meio do PP, é uma atitude simples que 

deve ser implantada como forma de monitoramento dos agravos nutricionais que geram, se 

não tratados, incapacidades como a sarcopenia e desnutrição. A avaliação do PP associado a 

outros indicadores antropométricos como o IMC, e bioquímicos, como a concentração de 

albumina sérica, auxiliam na vigilância e no diagnóstico dessas doenças. Ressalta-se que em 

obediência às normativas da RDC nº 283, a notificação de casos de desnutrição nos idosos 

institucionalizados deve ser mensal, mesmo que, em virtude da complexidade de tal doença, 

não seja possível recuperar o estado nutricional do idoso em 30 dias. Recomenda-se que a 

atitude de vigilância seja complementada por meio da MAN, pois também é um excelente 

indicador dos distúrbios nutricionais e parece ser uma ferramenta útil na condução desse 

monitoramento (OLIVEIRA et al., 2014). 

Exercícios físicos acompanhados por profissionais especializados, também auxiliam 

na prevenção e controle das doenças e demais agravos à saúde do idoso. Os exercícios 

contribuem para o retardo da redução da massa muscular, principalmente naqueles com 

restrição de mobilidade (WHO, 2002). Essas ações devem ser combinadas à atitude constante 
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de avaliação dos medicamentos prescritos, buscando utilizar, quando possível, o menor 

número destes devido às complicações e relações com a morbimortalidade já discutida.  

A avaliação periódica do preenchimento do prontuário também deve ser vista com 

atenção devida, já que a ausência de informações compromete a qualidade da comunicação 

existente entre as equipes de cuidado, na medida em que o prontuário se configura no melhor 

instrumento de comunicação de saúde entre a equipe multiprofissional existente nas 

instituições asilares e fora delas.  

Não podemos deixar de enaltecer a importância do apoio social informal para a 

promoção e reabilitação da saúde do idoso, como ressaltado ao longo deste trabalho. O apoio 

social informal deve ser incentivado e articulado junto às ações ofertadas pela instituição, 

sejam eles provenientes de grupos escolares, religiosos ou associação de moradores do bairro, 

a qual a ILPI está adstrita. 

Ademais, a educação permanente dos familiares e profissionais de saúde, incluindo os 

cuidadores e responsáveis pela manipulação dos alimentos, é uma estratégia que deve ser 

realizada buscando uma maior integração entre os profissionais da ILPI e as famílias dos 

idosos, bem como a integralidade das ações de saúde desenvolvidas. 

Na perspectiva de colocar em prática as orientações referidas, na tentativa de sugerir 

propostas de ações que direcione o cuidado em saúde do idoso institucionalizados no 

município, é importante refletir também sobre os cuidados de longa duração existentes. No 

Brasil, a ILPI se configura na única alternativa disponível para os cuidados de longa duração. 

O confinamento, isolamento social, a sensação de abandono e a perda da autonomia são 

pontos chaves que devem ser revistos pelo Estado, setor privado e sociedade civil, na busca de 

melhorar o atendimento das necessidades dos idosos. 

É necessário pensar em alternativas de cuidados que atendam a heterogeneidade de 

saúde e assistência social que demandam esses indivíduos. Gandini, Barione e Souza (2012) 

destacam a necessidade emergencial de proporcionar ao idoso políticas de reintegração sociais 

e comunitárias de forma a diminuir os preconceitos existentes na sociedade e contribuir para a 

melhoria da condição física, mental, social e de vida deste indivíduo. 

 A criação de residências para idosos, centros-dia, casa-lar, serviços voluntários 

domiciliares, associados à capacitação de profissionais, familiares e voluntários, devem 

constar nas agendas programadas das políticas voltadas aos idosos, especialmente as 

desenvolvidas no município do Natal/RN. 
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Por fim, algumas considerações importantes merecem ser mencionadas sobre este 

estudo. A primeira delas diz respeito ao delineamento metodológico que considerou como 

tempo zero (t0) o início das avaliações nutricionais antropométricas, sendo convidados a 

participar da coorte todos os idosos que atenderam aos critérios de inclusão, durante os 18 

meses de seguimento. Dessa forma, não foi iniciado o acompanhamento levando em 

consideração o momento da institucionalização ou o diagnóstico de uma determinada doença, 

como relatado nos estudos encontrados sobre o assunto que fundamentaram o referencial 

teórico e a discussão apresentada. 

Outro ponto importante diz respeito à escassez de pesquisas sobre mortalidade e 

fatores prognósticos em idosos institucionalizados. Apesar das dificuldades em encontrar 

estudos para comparar os nossos resultados, as informações contidas neste trabalho 

apresentam uma extensa fonte de dados a respeito das causas de morte e seus fatores 

prognósticos em 18 meses na população residente em instituições de longa permanência no 

município do Natal, além de uma vasta caracterização dessa população envolvendo as 

condições sociodemográficas, socioeconômicas, de saúde e estilo de vida, fundamentais para 

o entendimento do comportamento da mortalidade destes. A riqueza deste estudo revela que 

todos os aspectos tratados ao longo da tese podem contribuir para o pensar em modos 

alternativos de cuidados que sejam concretos e possíveis de implementação, de acordo com o 

contexto atual das ILPI do Natal/RN. 

Ressaltam-se também os desafios para a realização desta pesquisa com baixos recursos 

financeiros disponibilizados, pois estudos de coorte demandam uma logística de 

equipamentos, insumos e recursos humanos que geram despesas para a sua execução. A 

parceria firmada entre os departamentos de Nutrição da UFRN e a Pós Graduação em Saúde 

Coletiva, da mesma universidade, com a participação da Fundação de Apoio e Amparo à 

Pesquisa do Rio Grande do Norte, foram essenciais para cobrir a necessidade de 

equipamentos e pesquisadores disponíveis a coletar os dados, viabilizando o desenvolvimento 

desta pesquisa.  

Apesar da complexidade para o desenvolvimento deste trabalho, estudos dessa 

natureza são de extrema importância, pois poderão auxiliar o setor público e privado no 

direcionamento das práticas de cuidado visando uma melhor qualidade de vida aos idosos, 

reduzindo os custos com a saúde e retardando a mortalidade destes indivíduos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência em Natal/RN 

caracterizam-se por ser, em sua grande maioria, do sexo feminino, idade ≥75 anos, raça/cor 

branca, solteira, com menos de 20% da vida idosa institucionalizada, possuir algum grau de 

escolaridade, receber visitas e sem plano de saúde. A maioria não realiza atividades em seu 

tempo livre, apresenta restrição de mobilidade, diagnóstico de doenças crônicas, fazem uso de 

medicamentos diariamente, não precisam de ajuda durante a alimentação, em dieta de 

consistência normal ou pastosa e com baixa ingestão média de energia. Além disso, a maior 

parte dos idosos possui baixo peso, indicativo de perda de muscularidade, em risco nutricional 

e com algum grau de desnutrição, segundo os níveis séricos de albumina. 

Estes idosos apresentam como principais causas básicas de morte as doenças do 

aparelho respiratório, sendo a pneumonia e a insuficiência respiratória as mais frequentes, 

seguida das doenças do aparelho circulatório, com destaque para os casos de infarto agudo do 

miocárdio. Dentre as causas múltiplas de óbitos, a pneumonia, sepse e complicações do 

diabetes se apresentam com maior ocorrência.  

A sobrevida global encontrada em 18 meses foi elevada sendo equivalente a 78,7% 

(IC, 074-083). Neste mesmo período, foram considerados fatores prognósticos: possuir idade 

maior ou igual a 75 anos, sexo masculino, com alimentação pastosa ou por meio de sonda, 

com restrição de mobilidade, perda muscular e com polifarmácia. 

Especialmente na população estudada, mister se faz o planejamento de intervenções 

que reduzam a ocorrência de morte por doenças respiratórias e cardiovasculares, bem como 

ações que envolvam a recuperação do estado nutricional antopométrico e de consumo 

alimentar, além da administração de medicamentos, prática de exercícios físicos e de lazer, 

somadas a ações que retardem a incapacidade funcional dos idosos,  promovendo uma vida 

digna nas instituições.  

Por fim, vale ressaltar que estudos dessa natureza podem fornecer subsídios para o 

planejamento de cuidados aos idosos, com participação não só da equipe multidisciplinar 

presente nas instituições asilares, mas da família e da sociedade em busca de mudanças 

efetivas, com foco nos fatores remediáveis, na tentativa de melhorar a qualidade de vida dos 

residentes e reduzir a mortalidade precoce. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

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.  

O motivo que nos leva a fazer esse estudo é a necessidade da realização de um 

diagnóstico integrado sobre as condições de saúde dos idosos institucionalizados para 

propor melhorias na qualidade de vida dessa população. 

Caso decida aceitar o convite, inicialmente 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, a forma de acesso e preparação dos alimentos e como a 

instituição 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).  
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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 

alteração. 

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, durante 05 

anos, 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 

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 
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NATAL, _____ de __________________ de ______. 

 

DE ACORDO, 

_______________________________ 

(NOME EM LETRA DE FORMA) 

_______________________________ 

(PARTICIPANTE DA PESQUISA) 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Envelhecimento Humano e Saúde – A 

realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter o 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _______/_________/_______ 

 

 

________________________________ 

(PESQUISADOR) 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

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. 

O MOTIVO QUE NOS LEVA A FAZER ESSE ESTUDO É A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE UM 

DIAGNÓSTICO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS PARA PROPOR MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DESSA POPULAÇÃO. 

CASO DECIDA ACEITAR O CONVITE, INICIALMENTE NÓS FAREMOS UMAS PERGUNTAS SOBRE AS 

SUAS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS E O QUE O (A) SENHOR (A) FAZ NO DIA-A-DIA. NUM 

OUTRO DIA, OS NUTRICIONISTAS EXAMINARÃO O (A) SENHOR (A) E MEDIRÃO SEU PESO, A ALTURA, 

A CINTURA, O BRAÇO, A BATATA DA PERNA E OUTRAS MEDIDAS QUE MOSTRARÃO A QUANTIDADE 

DE GORDURA QUE O (A) SENHOR (A) POSSUI NO CORPO. ESSAS MEDIDAS SERÃO REALIZADAS EM 

CINCO MOMENTOS, COM INTERVALO DE TRÊS MESES ENTRE ELES. EM OUTRO MOMENTO, ESSES 

MESMOS NUTRICIONISTAS OBSERVARÃO O QUE O (A) SENHOR (A) COME, SENDO PREVIAMENTE 

PESADOS TODOS OS ALIMENTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS PELO O (A) SENHOR (A) DURANTE DOIS 

DIAS DE UMA SEMANA. DUAS SEMANAS DEPOIS, OS FARMACÊUTICOS VIRÃO ATÉ AQUI E COLHERÃO 

SANGUE DO (A) SENHOR (A) PARA OBSERVAR SE AS TAXAS E OUTRAS ANÁLISES BIOQUÍMICAS DE 

IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL, INCLUSIVE DE ZINCO E PROTEÍNAS, ESTÃO TODOS CONTROLADOS. 

UMA AMOSTRA DE PLASMA OU SORO DO (A) SENHOR (A) SERÁ ARMAZENADA COMO RESERVA CASO 

SEJA NECESSÁRIO MAIS ALGUMA DOSAGEM BIOQUÍMICA COMPLEMENTAR PARA ENTENDIMENTO 

DE SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE. 

TUDO ISSO VAI SER FEITO DENTRO DE UM MÊS EM DIAS DIFERENTES PARA QUE O (A) 

SENHOR (A) NÃO SE CANSE. CASO O (A) SENHOR (A) NÃO QUEIRA RESPONDER UMA PERGUNTA 

FEITA POR QUALQUER DOS PROFISSIONAIS OU ACHE QUE NÃO DEVA SER EXAMINADO PELOS 

PROFISSIONAIS, É SÓ DIZER QUE NÃO QUER RESPONDER OU NÃO QUER SER EXAMINADO.   

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 UM EXAME FÍSICO, DE OBSERVAÇÕES DURANTE AS REFEIÇÕES E DE 
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PERGUNTAS QUE SERÃO FEITAS EM DIAS DIFERENTES DURANTE UM MÊS PARA QUE O (A) SENHOR (A) 

NÃO SE CANSE. DURANTE A REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE PESO E ALTURA, CASO O (A) SENHOR (A) 

SINTA ALGUMA TONTURA E SE DESEQUILIBRE, OS NUTRICIONISTAS ESTARÃO AO SEU LADO PARA 

EVITAR UMA POSSÍVEL QUEDA. MESMO QUE ISSO VENHA A OCORRER, TODO O CHÃO, AO LADO DOS 

EQUIPAMENTOS, ESTARÁ PROTEGIDO POR TAPETES DE BORRACHA PARA QUE O (A) SENHOR (A) NÃO SE 

MACHUQUE. AS OUTRAS MEDIDAS SERÃO REALIZADAS COM O (A) SENHOR (A) SENTADO OU DEITADO. 

EM RELAÇÃO À COLETA DO SANGUE, O QUE PODE ACONTECER É DEPOIS DA COLETA FICAR UM POUCO 

DOLORIDO E ROXO NO LOCAL, MAS OS FARMACÊUTICOS QUE IRÃO COLETAR O SANGUE, ALÉM DA 

PRÁTICA QUE POSSUEM, FARÃO RECOMENDAÇÕES AO (À) SENHOR (A) PARA QUE ISSO NÃO VENHA A 

ACONTECER. CASO O (A) SENHOR (A) NÃO SE SINTA BEM DURANTE A COLETA DO SANGUE, O (A) 

SENHOR (A) FICARÁ EM REPOUSO E O MÉDICO DA EQUIPE O (A) ACOMPANHARÁ 

O (A) SENHOR (A) TERÁ OS SEGUINTES BENEFÍCIOS AO PARTICIPAR DA PESQUISA: CONTRIBUIRÁ 

PARA QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE/DOENÇA ACERCA DOS IDOSOS SEJAM OBTIDAS E COM ISSO 

LHE PROPORCIONARÁ A DETECÇÃO DE ALGUM PROBLEMA, DE MODO QUE O (A) SENHOR (A) POSSA 

SER ENCAMINHADO AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DE TRATAR O PROBLEMA DA INSTITUIÇÃO 

OU ÀQUELE PROFISSIONAL PARTICULAR QUE O (A) SENHOR (A) TENHA PARA QUE ELE AVALIE O 

EXAME E PASSE ALGUM REMÉDIO, DIETA, EXERCÍCIO OU INDIQUE ALGUM TRATAMENTO PARA 

MANTER A SUA SAÚDE. 

TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS SERÃO SIGILOSAS E O SEU NOME NÃO SERÁ IDENTIFICADO 

EM NENHUM MOMENTO. OS DADOS SERÃO GUARDADOS EM LOCAL SEGURO, DURANTE 05 ANOS, 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, SERÁ RESSARCIDO, CASO SOLICITE. 

EM QUALQUER MOMENTO, SE O (A) SENHOR (A) SOFRER ALGUM DANO COMPROVADAMENTE 

DECORRENTE DA PESQUISA, TERÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO. 

VOCÊ FICARÁ COM UMA CÓPIA DESTE TERMO E TODA DÚVIDA QUE 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 

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 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 
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NATAL, ____ de ____________________ de ________. 

 

DE ACORDO, 

_______________________________ 

(NOME EM LETRA DE FORMA) 

_______________________________ 

(PARTICIPANTE DA PESQUISA) 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

COMO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELO ESTUDO “ENVELHECIMENTO HUMANO E SAÚDE – A 

REALIDADE DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DA CIDADE DO NATAL/RN”,DECLARO QUE ASSUMO 

A INTEIRA RESPONSABILIDADE DE CUMPRIR FIELMENTE OS PROCEDIMENTOS METODOLOGICAMENTE E 

DIREITOS QUE FORAM ESCLARECIDOS E ASSEGURADOS AO PARTICIPANTE DESTE ESTUDO, ASSIM COMO 

MANTER O SIGILO E CONFIDENCIALIDADE SOBRE A IDENTIDADE DO MESMO.  

DECLARO AINDA ESTAR CIENTE QUE NA INOBSERVÂNCIA DO COMPROMISSO ORA ASSUMIDO 

ESTAREI INFRINGINDO AS NORMAS E DIRETRIZES PROPOSTAS PELA RESOLUÇÃO 466/12 DO CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE – CNS, QUE REGULAMENTA AS PESQUISAS ENVOLVENDO O SER HUMANO. 

 

Natal, _______/_________/_______ 

________________________________ 

(PESQUISADOR) 
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APÊNDICE C – MANUAL DE CAPACITAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS 

ANTROPOMÉTRICOS EM IDOSOS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2013 

MANUAL DE CAPACITAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS 

ANTROPOMÉTRICOS EM IDOSOS 
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PROJETO ENVELHECIMENTO HUMANO E SAÚDE – A REALIDADE DOS 

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE NATAL-RN 

 

Projeto com financiamento da FAPERN – Edital 003/2011 

 

Coordenador 

 

Prof. Kenio Costa de Lima 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UFRN 

 

Pesquisadores envolvidos na elaboração deste manual 

 

Profª. Clélia de Oliveira Lyra 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UFRN 

 

Profª. Lúcia de Fátima Campos Pedrosa Schwarzschild 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UFRN 

 

Profª Severina Carla Vieira Cunha Lima 

Departamento de Nutrição– UFRN 

 

Profª Célia Márcia Medeiros de Morais 

Departamento de Nutrição – UFRN 

 

Profª Karine Cavalcanti Maurício de Sena Evangelista 

Departamento de Nutrição – UFRN 

 

Discentes envolvidos na elaboração deste manual 

 

Marcos Felipe Silva de Lima 

Larissa Praça de Oliveira 

Natália Louise de Araújo Cabral 

Laura Camila Pereira Liberalino 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UFRN 

 

Este manual pode ser reproduzido, desde que citada a fonte e a origem dos recursos 

financeiros (FAPERN). 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente manual foi elaborado visando auxiliar na padronização da aferição das 

medidas antropométricas para projetos de pesquisa em Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI) e aulas teórico-práticas no Laboratório de Avaliação Nutricional do 

Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Está organizado de forma a apresentar desde os aspectos importantes de ambiente e 

calibração de equipamentos, até as descrições das técnicas antropométricas propriamente ditas 

de peso e altura, perímetros corporais, dobras cutâneas, comprimentos e diâmetros.  

As medidas antropométricas descritas estão relacionadas a indicadores do estado 

nutricional antropométrico e de estimativa de peso e altura a partir dos perímetros corporais, 

dobras cutâneas, comprimentos e diâmetros, com vistas a aplicação na avaliação 

antropométrica para fins de diagnóstico. 

 

 

 

A Equipe 
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ASPECTOS GERAIS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ANTROPOMÉTRICO 

 

O estado nutricional representa um importante indicador para avaliar a situação de 

saúde e nutrição de populações. Na avaliação do estado nutricional de idosos faz-se necessária 

a tomada de medidas antropométricas, quais sejam: peso e estatura. Quando não é possível 

aferir estas, utiliza-se estimativas a partir de medidas corporais, como: altura do joelho, 

perímetro braquial, abdominal, punho e panturrilha, comprimento da ulna, dobras cutâneas 

subescapular e triciptal e diâmetro sagital. Cada uma dessas medidas, quando aplicadas em 

equações ou modelos de regressão linear, nos fornecem estimativas de peso e altura a serem 

aplicadas nos indivíduos dessa população. 

Considerando que o diagnóstico nutricional individual ou coletivo é utilizado para 

conhecer uma realidade e subsidiar intervenções pertinentes e adequadas, o processo de coleta 

das medidas antropométricas deve ser realizado com rigor, a fim de se estabelecer um 

diagnóstico fidedigno. 

Assim, para a precisão das medidas antropométricas é necessário a utilização 

adequada dos equipamentos e técnicas de pesagem e medição. Além disso, para minimizar os 

riscos relacionados à biossegurança, faz-se necessária a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI), como luvas, máscara, jaleco de manga comprida, sapato fechado e 

touca. 
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ASPECTOS GERAIS SOBRE O AMBIENTE DO EXAME ANTROPOMÉTRICO 

 

Para a excelente obtenção de medidas é necessário um ambiente favorável, 

considerando o posicionamento dos equipamentos e o fluxo de trabalho. É importante 

considerar que possíveis transtornos de rotina podem influenciar na precisão das medidas e 

consequentemente no diagnóstico realizado, logo é de fundamental importância estar sempre 

atento para evitar possíveis erros de aferição. 

Neste sentido é necessário considerar: 

 Espaço físico que comporte todos os equipamentos necessários a realização da 

pesquisa, bem como da equipe da coleta de dados e dos participantes da pesquisa, 

promovendo a otimização do fluxo operacional; 

 Os equipamentos devem estar posicionados de modo a favorecer esse fluxo durante a 

investigação: preenchimento do formulário, aferições do peso, da estatura, dos 

perímetros corporais, das dobras cutâneas, dos comprimentos e diâmetros corporais; 

 O ambiente deve ser isolado de maneira a evitar o constrangimento do entrevistado 

durante a coleta de dados; 

 O ambiente deve ter iluminação clara para visibilidade do formulário e leitura dos 

equipamentos; 

 Deve ser um local arejado para que não cause desconforto ao entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA O EXAME ANTROPOMÉTRICO 

 

 

BALANÇA ELETRÔNICA BALMAK 

 

Capacidade de 300 Kg e precisão 50g. Deve ser instalada em local 

plano. 

 

 

ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 

 

Estadiômetro dividido em três partes para facilitar o manejo. Possui 

plataforma com cobertura de borracha antiderrapante e coluna em 

tubo de alumínio. Apresenta capacidade máxima de altura de 200 

cm. 

 
 

FITA ANTROPOMÉTRICA  

 

A fita antropométrica possui dois lados, um em centímetros e o 

outro em polegadas. É dotada de uma alça, para facilitar a tomada 

da medida e de um botão que trava a fita, que deve ser acionado 

sempre que for movimentar a fita. 

 
 

ADIPÔMETRO DE LANGE 

 

O adipômetro possui duas hastes sensíveis que não devem ser soltas 

bruscamente porque interfere na aferição do equipamento. 

Apresenta escala de 0 a 60 mm e resolução de 1 mm. 
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INFANTÔMETRO EM MADEIRA 

 

O Infantômetro possui uma base fixa e uma haste móvel. Somente 

um dos lados é graduado. A leitura é realizada na parte inferior ao 

braço móvel. Apresenta graduação em centímetros. 

 
 

PAQUÍMETRO 

 

Paquímetro com trena graduada em centímetros e com base fixa e 

parte móvel. Apresenta precisão de 0,1mm. 
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CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O EXAME ANTROPOMÉTRICO 

 

O diagnóstico nutricional depende da qualidade dos dados antropométricos coletados. 

Assim, todos os aspectos que possam interferir nesse processo devem ser controlados. Neste 

sentido, deve-se enfatizar a importância da calibração dos instrumentos de aferição das 

medidas antropométricas. Especificamente em relação às balanças e aos adipômetros, devem 

ser tomados dois cuidados básicos antes do início do trabalho de campo: 

 Calibração – Necessária para verificar a condição do equipamento e informar o valor 

exato da medida e este processo deve ser padronizado e sistemático para cada dia de 

coleta de dados.  

 Balança: utilizar peso padrão de 2kg. 

 Estadiômetro de parede: marcar 1 metro na parede a partir do piso. 

 Adipômetro: utilizar calibrador de Vernier. Ao realizar a medida, afastar as hastes do 

adipômetro para removê-lo do local, fechando-as lentamente para prevenir danos ou 

perdas da calibragem. 

 Tarar – utilizado apenas para balanças. Para este procedimento, o equipamento deve 

estar ligado e o antropometrista deve verificar se o visor apresenta o número zero, para 

em seguida proceder a aferição do peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ANTROPOMÉTRICO 

 

OBS. 1: Não devem ser realizadas aproximações nas medidas. Devem ser registrados 

nos formulários os valores observados, considerando uma casa decimal (kg para as medidas 

de peso e cm para as medidas de estatura e perímetros). 

 

OBS. 2: O antropometrista deve registrar no formulário duas medida de peso, duas de 

estatura, de dobras cutâneas, perímetros, comprimentos e diâmetros corporais. Caso a 

diferença entre as duas medidas sejam iguais ou superiores a 0,5 cm para estatura perímetros e 

comprimentos e 1 mm para dobras cutâneas e diâmetros corporais, uma terceira medida 

deverá ser realizada e, serão consideradas as duas mais próximas, contanto que dentro dos 

limites considerados aceitáveis. 

 

OBS. 3: Para a realização das medidas, manter o indivíduo descalço e em posição 

ortostática (pés afastados na altura dos ombros), com os braços estendidos ao longo do corpo, 

com a cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos (Plano Horizontal de 

Frankfurt). Deve ser orientado a usar roupas leves e retirar objetos pesados tais como chaves, 

cintos, óculos, telefones celulares e quaisquer outros objetos que possam interferir no peso 

total (BRASIL, 2011). 

 

 

 
Figura 1: Plano de Frankfurt. 

Fonte: http://aulas-de-anatomia.blogspot.com.br/ 
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TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ANTROPOMÉTRICO 

 

Peso 

 

1º PASSO: Posicionar a balança em espaço livre, dispondo os colchonetes ao redor do 

equipamento; 

2º PASSO: Posicionar a rampa em frente à balança e observar o nivelamento; 

3º PASSO: Ligar a balança e aguardar até o visor mostrar o número zero. Caso necessário, 

tarar a balança pressionando o botão “T”. 

4º PASSO: Posicionar o indivíduo no centro da balança, de forma a distribuir o peso 

equilibradamente sobre o equipamento, usando o mínimo de roupa possível. Mantê-lo parado 

nesta posição; 

5º PASSO: Aguardar o visor estacionar em um determinado valor; 

6º PASSO: Realizar a leitura; 

7º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, exatamente como aparecer no 

visor; 

 

 

Altura 

 

1º PASSO: Montar equipamento em local nivelado, o mais próximo possível da balança; 

2º PASSO: Posicionar o indivíduo no centro e abaixo do equipamento com a cabeça livre de 

adereços; 

3º PASSO: Encostar delicadamente os calcanhares e as costas no equipamento; 

4º PASSO: Abaixar a parte móvel do equipamento, encostando-a contra a cabeça, com 

pressão suficiente para comprimir o cabelo; 

5º PASSO: Fixar a parte móvel e retirar o indivíduo do equipamento; 

6º PASSO: Realizar a leitura e registrar o resultado em formulário específico, sem 

aproximações; 

7º PASSO: Repetir todo o procedimento para realização da segunda medida; 

8º PASSO: Em relação à altura a diferença aceitável entre as duas medidas é de 1cm; 

 

 

Perímetros: 

Abdominal 

 

1º PASSO: Higienizar o equipamento; 

2º PASSO: Com o indivíduo em posição ortostática, marcar o ponto médio entre a última 

costela e a crista ilíaca; 

3º PASSO: O antropometrista deve posicionar-se na lateral do corpo da pessoa que está sendo 

avaliada, para facilitar a tomada da medida; 

4º PASSO: Com uma fita métrica inelástica circundar o indivíduo na linha do ponto marcado; 

5º PASSO: Realizar a leitura na face da fita que possui a medida em centímetros, no momento 

da expiração do indivíduo, com precisão de 0,1cm; 

6º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem aproximações; 

7º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o resultado. 
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*Obs.: Para os indivíduos com restrição de mobilidade, a marcação da medida deverá 

ser realizada com o indivíduo deitado, e a aferição do perímetro abdominal deverá ser 

realizada com o indivíduo sentado. 

 

Maior perímetro abdominal 

 

1º PASSO: Higienizar o equipamento; 

2º PASSO: Posicionar o indivíduo em posição ortostática; 

3º PASSO: O antropometrista deve posicionar-se na lateral do corpo da pessoa que está sendo 

avaliada, para facilitar a tomada da medida; 

4º PASSO: Com uma fita métrica inelástica circundar o indivíduo na linha da maior 

protuberância abdominal; 

5º PASSO: Realizar a leitura na face da fita que possui a medida em centímetros, no momento 

da expiração do indivíduo, com precisão de 0,1cm; 

6º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem aproximações; 

7º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o resultado. 

*Obs.: Para os indivíduos com restrição de mobilidade, a marcação da medida deverá 

ser realizada com o indivíduo deitado, e a aferição do perímetro abdominal deverá ser 

realizada com o indivíduo sentado. 

 

 

Braço 

 

1º PASSO: Higienizar o equipamento; 

2º PASSO: O indivíduo deverá estar com o braço avaliado flexionado em direção ao tórax, 

formando um ângulo de 90º. 

3º PASSO: Localizar e marcar o ponto médio entre os ossos acrômio e o olécrano; 

4º PASSO: Solicitar ao indivíduo que fique com o braço estendido ao longo do corpo com a 

palma da mão voltada para coxa; 

5º PASSO: Contornar o braço com a fita antropométrica no ponto marcado de forma ajustada, 

evitando compressão da pele ou folga; 

6º PASSO: Fazer a leitura na face da fita que possui a medida em centímetros, com precisão 

de 0,1cm; 

7º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem aproximações; 

8º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o resultado. 

 

 

Panturrilha 

 

1º PASSO: Higienizar o equipamento; 

2º PASSO: O indivíduo deve estar sentado com as pernas posicionadas em ângulo de 90º; 

3º PASSO: Aplicar a fita horizontalmente ao redor do perímetro máximo do músculo da 

panturrilha; 

4º PASSO: Realizar a leitura na face da fita que possui a medida em centímetros, com 

precisão de 0,1cm; 

5º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem aproximações; 

6º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o resultado. 
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Punho 

 

1º PASSO: Higienizar o equipamento; 

2º PASSO: Os braços devem estar em posição pronada; 

3º PASSO: Circunde a fita na perímetro do pulso, distal aos processos estilóides do rádio e da 

ulna. 

4º PASSO: Fazer a leitura na face da fita que possui a medida em centímetros, com precisão 

de 0,1cm; 

5º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem aproximações; 

6º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o resultado. 

 

 

 
Figura 2: Pontos anatômicos para aferição de perímetros corporais. 

Fonte: NORTON e OLDS, Antropométrica, 2005. 
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Dobras cutâneas: 

Subescapular 

 

1º PASSO: Posicionar o indivíduo de costas para o avaliador; 

2º PASSO: Posicionar o braço direito nas costas formando um ângulo de 90º entre o braço e o 

antebraço; 

3º PASSO: Identificar o ponto a ser mensurado, traçando uma linha horizontal dois dedos 

abaixo do ângulo inferior da escápula. A linha vertical deverá ser traçada no local em que a 

escápula apresenta a maior protuberância e esta marcação representa o local onde será 

colocado o adipômetro. 

4º PASSO: Relaxar o braço e posicioná-lo ao lado do corpo; 

5º PASSO: Levantar a pele 1 cm abaixo do local marcado, de forma que se possa observar um 

ângulo de 45° entre esta e a coluna vertebral; 

6º PASSO: Segurar a dobra contornando a escápula e aplicar o adipômetro formando um 

ângulo reto, soltando a pressão das hastes lentamente; 

7º PASSO: Fazer a leitura onde a agulha estiver marcando, após 4 segundos da pressão ter 

sido aplicada, com precisão de 0,1mm; 

8º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem aproximações; 

9º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o resultado. 

 
Figura 3: Heward & Stolarczyk, 2000.            Figura 4: Heward & Stolarczyk, 2000. 

 

Triciptal 

 

1º PASSO: O indivíduo deverá estar com braço direito flexionado em direção ao tórax, 

formando um ângulo de 90º; 

2º PASSO: Localizar e marcar o ponto médio entre os ossos acrômio e o olécrano; 

3º PASSO: Relaxar o braço do indivíduo e posicioná-lo ao lado do corpo; 

4º PASSO: Identificar o ponto a ser mensurado, traçando uma linha horizontal ao longo do 

ponto médio do braço, coincidindo com o músculo de referência (triciptal). 5º PASSO: A 

linha vertical deverá ser traçada no local que será colocado o adipômetro, coincidindo com o 

ponto médio do braço; 

6º PASSO: Destacar levemente a dobra, desprendendo-a do tecido muscular, segurando entre 

o polegar e o indicador da mão esquerda (a dobra é destacada 1 cm acima do local medido); 

7º PASSO: Segurar a dobra verticalmente e aplicar o adipômetro formando um ângulo reto, 

soltando a pressão das hastes lentamente; 

8º PASSO: Manter a dobra pressionada enquanto a medida é realizada; 
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9º PASSO: Fazer a leitura onde a agulha estiver marcando, após 4 segundos da pressão ter 

sido aplicada, com precisão de 0,1mm; 

10º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem aproximações; 

11º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o resultado. 

 
Figura 5: Heward & Stolarczyk, 2000.          Figura 6: Heward & Stolarczyk, 2000. 

 

 

 

Comprimentos: 

 

Altura do joelho 

1º PASSO: O indivíduo deve estar sentado ou deitado, sem calçados, 

com o joelho formando um ângulo de 90º; 

2º PASSO: Com o auxílio de um infantômetro, posicionar a base do 

equipamento na sola do pé do indivíduo e posicionar a outra 

extremidade do infantômetro acima da patela; 

3º PASSO: Fazer a leitura onde estiver marcando, após leve compressão, 

com precisão de 0,1cm; 

4º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem 

aproximações; 

5º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário o 

resultado. 

Figura 7: BAPEN, 2011. 

 

Comprimento do braço / Ulna 

1º PASSO: Higienizar o equipamento; 

2º PASSO: Posicionar o indivíduo com a palma da mão direita no 

peito, e os dedos apontados para o ombro oposto; 

3º PASSO: Utilizando uma paquímetro, medir o comprimento em 

centímetros entre a ponta do cotovelo (olecrano) e o ponto médio 

do osso proeminente do punho (processo estiloide). 

4º PASSO: Fazer a leitura na marcação correta, com precisão de 

0,1cm; 

5º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem 

aproximações; 

6º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em 

formulário o resultado. 
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Hemi-envergadura – Base do dedo anelar e médio 

1º PASSO: Com o indivíduo deitado em posição supina, localizar e marcar o ponto médio do 

esterno; 

2º PASSO: Solicitar ao avaliado que alinhe o braço direito horizontalmente em relação ao 

ombro (dar assistência, certificando que o pulso está reto); 

3º PASSO: Utilizando um paquímetro, medir o 

comprimento entre a base dos dedos anelar e 

médio até o ponto médio do esterno; 

4º PASSO: Fazer a leitura na marcação correta, 

com precisão de 0,1cm; 

5º PASSO: Registrar o resultado em formulário 

específico, sem aproximações; 

6º PASSO: Realizar a medida novamente e 

registrar em formulário o resultado.   

Figura 9: BAPEN, 2011 

 

Hemi-envergadura – Extremidade distal do dedo médio 

1º PASSO: Com o indivíduo deitado em posição supina, localizar e marcar o ponto médio do 

esterno; 

2º PASSO: Solicitar ao avaliado que alinhe o braço direito 

horizontalmente em relação ao ombro (dar assistência, certificando 

que o pulso está reto); 

3º PASSO: Utilizando um paquímetro, medir o comprimento entre 

a extremidade distal do dedo médio até o ponto médio do esterno; 

4º PASSO: Fazer a leitura na marcação correta, com precisão de 

0,1cm; 

5º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, sem 

aproximações; 

6º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em formulário 

o resultado. 

Figura 10: http://www.bbc.co.uk/ 

Diâmetros 

Sagital 

1º PASSO: Posicionar o indivíduo deitado em posição supina; 

2º PASSO: Utilizando uma fita métrica, marcar o ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca; 

3º PASSO: Posicionar o braço inferior do paquímetro abaixo da marcação e o superior no 

plano frontal, acima da marcação; 

4º PASSO: Solicitar ao indivíduos que inspire e expire 

suavemente; 

5º PASSO: Realizar a leitura no momento da expiração, 

com precisão de 0,1cm; 

4º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico, 

sem aproximações; 

5º PASSO: Realizar a medida novamente e registrar em 

formulário o resultado.  

Figura 11: Sampaio et al. 2007. 
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Exame Físico 

 

Edema 

 

1º PASSO: Posicionar o indivíduo sentado; 

2º PASSO: Classificar o edema segundo o quadro 1; 

3º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico. 

 

Edema Excesso de peso hídrico 

+ Tornozelo 1 kg 

+ + Joelho 3 à 4 kg 

+ + + Raiz da coxa 5 à 6 kg 

+ + + + Anasarca 10 à 12 kg 

Quadro 1: Classificação do edema em cruzes 

Fonte: Duarte e Castellani, 2002 

 

 

Amputação 

 

1º PASSO: Verificar se há alguma amputação; 

2º PASSO: Registrar o resultado em formulário específico. 
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APÊNDICE D – CALIBRAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTIRCAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

CALIBRAÇÃO DAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Pesquisadores: Marcos e Larissa  Local: ______________________ Data_____/_____/________ 

 

QT NOME 

 

Calibração 

Marcor (M) 

Larissa (L) 

PBraço  

(cm) 

PPant  

(cm) 
Alt. Joelho (cm) 

PPunho * 

(cm) 

Comp Ulna* 

(cm) 

1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 

1  M                

L                

2  M                

L                

3  M                

L                

4  M                

L                

5  M                

L                

6  M                

L                

7  M                

L                

 

 

 

 

 

 

Calibração das medidas antropométricas Pesquisadores: Marcos e Larissa  Local: ______________________ Data_____/_____/________ 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=5670
http://www.google.com/imgres?um=1&safe=off&sa=N&hl=en&rlz=1I7GGNI_pt-BRBR525&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=vu6HRU-6mx_sDM:&imgrefurl=http://www.cartapotiguar.com.br/2012/11/05/porque-eles-sao-de-esquerda-a-ufrn-em-2014/&docid=MNmzs-0HGAV3aM&imgurl=http://www.cartapotiguar.com.br/wp-content/uploads/2012/11/f_2052.jpg&w=300&h=300&ei=Zn11UevNKOH30gGl8YBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:110&iact=rc&dur=176&page=1&tbnh=196&tbnw=196&start=0&ndsp=17&tx=99&ty=70
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QT NOME 

 

Calibração 

Marcor (M) 

Larissa (L) 

Altura 

(cm) 

PAb  

(cm) 

DCSE 

(mm) 

DCT  

(mm) 

1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 1ª  2ª 3ª 

1  M             

L             

2  M             

L             

3  M             

L             

4  M             

L             

5  M             

L             

6  M             

L             

7  M             

L             

8  M             

L             

9  M             

L             
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APÊNDICE E – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 
 
 
 

CENTRODE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS – PARTE I 

 
PERFIL DA INSTITUIÇÃO 

Instituição  
Tipo de Instituição  (    ) Sem fins lucrativos (    ) Com fins lucrativos 
Endereço  
Bairro  Cidade/ UF  
Telefone (84) (84) (84) 
Relação cuidador direto/ idoso  
Formação do cuidador direto  
Há cuidador que não seja da 
Instituição 

(    ) SIM (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Treinamento/ Capacitação (    ) SIM     (    ) NÃO 
Tempo de funcionamento  
Capacidade de atendimento  

Estrutura física 
contém 

(    ) Corrimão 
(    ) Quartos 
(    ) Banheiros 
(    ) Salas 

(    ) Corredores 
(    ) Refeitório 
(    ) Área de lazer 

(    ) Piso antiderrapante 
(    ) Quartos 
(    ) Banheiros 
(    ) Salas 

(    ) Corredores 
(    ) Refeitório 
(    ) Área de lazer 

(    ) Acesso a cadeirantes 
e deficientes físicos e/ ou 
visuais 

(    ) Quartos 
(    ) Banheiros 
(    ) Salas 

(    ) Corredores 
(    ) Refeitório 
(    ) Área de lazer 

(    ) Escadas 
(    ) Quartos 
(    ) Banheiros 
(    ) Salas 

(    ) Corredores 
(    ) Refeitório 
(    ) Área de lazer 

(    ) Rampas 
(    ) Quartos 
(    ) Banheiros 
(    ) Salas 

(    ) Corredores 
(    ) Refeitório 
(    ) Área de lazer 

Corpo de profissionais 

(    ) Médico 
(    ) Nutricionista 
(    ) Dentista 
(    ) Enfermeiro 

 (    ) Fisioterapeuta 
(    ) Psicólogo 
(    ) Assistente social 
(    ) Fonoaudiólogo 

 (    ) Ter. Ocupacional 
(    ) Educador físico 
(    ) Téc. de enfermagem 
(    ) Farmacêutico 

 

   

   

   

(    ) Outros:   
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FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS – PARTE II 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome  
Sexo (    ) Masculino    (    ) Feminino 
Data de Nascimento  Idade  (    ) NS (    ) NR 
Qual dessas opções 
o(a) descreve melhor 
sua cor/ raça? 

(    ) Branco 
(    ) Amarelo 
(    ) NS 

(    ) Negro 
(    ) Indígena 
(    ) NR 

(    ) Pardo     
(    ) Outra 
 

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 

Procedência  (    ) Zona urbana (    ) Zona rural 
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 

Ocupação do tempo livre 

(    ) Trabalhos artesanais 

(    ) Trabalhos domésticos 

(    )Trabalhos espirituais 

(    ) Passeios 

(    ) Jogos 

(    ) Não tem ocupação 

(    ) Outros: ___________ 

(    ) NS 

(    ) NR 

 

CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS 

  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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Profissão (antiga ocupação)  
Aposentado (    ) SIM (    ) NÃO 
É o(a) Sr(a).que toma conta do 
seu dinheiro? 

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se NÃO, quem faz?  
Mais alguém depende da renda 
do(a)Sr(a).? Se SIM, quem? 

(    ) SIM, ____________ 
(    ) NÃO 

(    ) NS 
(    ) NR 

O(a) Sr(a). tem dinheiro para 
comprar algo fora da 
Instituição? 

(    ) SIM 
(    ) NÃO 

(    ) NS 
(    ) NR 

O(a) Sr(a). tem plano de saúde 
além do atendimento público 
(SUS)? 

(    ) SIM, ____________ 
(    ) NÃO 

(    ) NS 
(    ) NR 

Que tipo de plano de saúde 
o(a) Sr(a). tem? 

(    ) Plano de Saúde/ Convênio particular 
(    ) Plano de Saúde/ Convênio Empresa 
(    ) Outro 
(    ) NS 
(    ) NR 

Quem paga o plano/ convênio 
de saúde? 

(    ) O próprio idoso (sozinho) 
(    ) O idoso + outra pessoa 
(    ) Outra pessoa 
(    ) NS 
(    ) NR 

 
 

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 

Quantidade  (    ) NS (    ) NR 

Há quanto tempo?  (    ) NS (    ) NR 

Tipo (    ) Cerveja       (    ) Vinho (    ) Destilada (    ) Mais de uma opção 

Frequência 

(    ) Diariamente  
(    ) Pelo menos uma vez por semana 
(    ) Nunca 

(    ) Duas ou três vezes na semana 
(    ) Mais de três vezes na semana 
(    ) Ex – alcoolista 

 

Tabagismo, se SIM, qual(is)? (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

(    ) Cigarro 
(    ) Fumo de rolo 

(    ) Cachimbo 
(    ) Mascar fumo 

(    ) Charuto 
(    ) Outros: ___________ 

Frequência 
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(    ) Pelo menos 1 vez/ dia 
(    ) 2 a 3 vezes/ dia 
(    ) 4 a 10 vezes/ dia 

(    ) 11 a 20 vezes/ dia 
(    ) > de 20 vezes/ dia 

Ex-fumante (    ) SIM             (    ) NÃO (    ) NS (    ) NR 

Quanto tempo deixou de fumar?  

 

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 

Modalidade  Duração  

Há quanto tempo?  

Frequência 

(    ) Diariamente  (    ) Uma vez na semana 

(    ) Duas vezes por semana  (    ) Três vezes por semana 

 

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 
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APÊNDICE F – MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
PROJETO ENVELHECIMENTO HUMANO E SAÚDE 

Mini Avaliação Nutricional - Adaptada 

 

Data da Coleta ____/___/___ Coleta (1) (2) (3) (4) (5)  

 

Nome: 

_________________________________________________ILPI___________________________ 

Peso:__________kg      Altura_________cm 

 

 

TRIAGEM 

  

A - Nos últimos três meses houve diminuição da ingestão alimentar devido à perda de apetite, 

problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir? 

0 = diminuição severa da ingestão (      )           1 = diminuição moderada da ingestão (       )          

2 = sem diminuição da ingestão (      )                                                   Pontuação__________ 

 

B- Perda de peso nos últimos 3 meses  

0 = superior a três quilos (        )        1 = não sabe informar (          )      

2 = entre um e três quilos (        )     3 = sem perda de peso (          ) 

Pontuação__________ 

 

C- Mobilidade  

0 = restrito ao leito ou à cadeira de rodas (       )                         2 = normal(        )                                                                                                 

1 = deambula, mas não é capaz de sair de casa (        )                       Pontuação__________ 

 

D- Passou por algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos três meses?  
0 = sim (         )              2 = não (         )                                                 Pontuação__________                                                                                                                                                              

 

E- Problemas neuropsicológicos  
0 = demência ou depressão graves (        )                                1 = demência leve (         )         

 2 = sem problemas psicológicos (        )                                               Pontuação__________ 

 

F- Índice de Massa Corporal (IMC = peso [kg] / estatura [m
2

] )  

0 = IMC < 19 (      )       1 = 19 ≤ IMC < 21 (      )      2 = 21 ≤ IMC < 23(     )        

3 = IMC ≥ 23(      )                                                                     Pontuação__________ 

 

Escore de Triagem (subtotal, máximo de 14 pontos) Total de Pontos (A,B,C,D,E e F) 
Pontuação:____________      12-14 pontos: estado nutricional normal                                                      

   8-11 pontos: sob risco de desnutrição                  0-7 pontos: desnutrido  

Se a pontuação obtida for igual ou menor que 11, continue a análise do questionário para obter escore 
indicador de desnutrição. 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL 

G- O idoso vive em sua própria casa (não em casa geriátrica ou hospital)  

1 = sim (       )             0 = não (  X   )                                                       Pontuação__________ 
 

H- Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia?  
0 = sim (      )        1 = não (      )                                                            Pontuação__________ 
 

I- Lesões de pele ou escaras?  

0 = sim (      )       1 = não(       )                                                              Pontuação__________ 
 

J- Quantas refeições faz por dia?  

0 = uma refeição (        )        1 = duas refeições(       )         

2 = três refeições (        )                                                                       Pontuação__________ 
 

K- O idoso consome:  
Pelo menos uma porção diária de leite ou derivados (leite, queijo, iogurte)?  

 sim (     )                 não(      ) 

Duas ou mais porções semanais de leguminosas ou ovos?                                   

 sim (     )                 não (      ) 

Carne, peixe ou aves todos os dias?                                                                       

 sim (     )                 não (      )                                                                Pontuação__________ 

 

0.0 = nenhuma ou uma resposta «sim» /  0.5 = duas respostas «sim» /  1.0 = três respostas «sim»                                    
 

L- O idoso consome duas ou mais porções diárias de fruta ou produtos hortícolas?  
0 = não(      )            1 = sim (      )                                                        Pontuação__________ 
 

M- Quantos copos de líquidos (água, suco, café, chá, leite) o idoso consome por dia?  
0.0 = menos de três copos  (    )                                                    0.5 = três a cinco copos (      )                                           

1.0 = mais de cinco copos(     )                                                               Pontuação__________ 
 

N- Modo de se alimentar  

0 = não é capaz de se alimentar sozinho (      )     2 = alimenta-se sozinho sem dificuldade (      ) 

1 = alimenta-se sozinho, porém com dificuldade (      )                                 Pontuação__________                                             
 

O- O idoso acredita ter algum problema nutricional?  
0 = acredita estar desnutrido (      )        1 = não sabe dizer(     )            

 2 = acredita não ter um problema nutricional (       )                                     Pontuação__________ 
 

P- Em comparação a outras pessoas da mesma idade, como o idoso considera a sua própria 

saúde?  
0.0 = pior  (      )          0.5 = não sabe (      )                   1.0 = igual (      )        

2.0 = melhor (       )                                                                                           Pontuação__________ 
  

Q- Perímetro braquial (PB) em cm  

0.0 = PB < 21  (      )        0.5 = 21 ≤ PB ≤ 22(      )       1.0 = PB > 22(      )                                                                    

Pontuação__________ 
 

E- Perímetro da perna (PP) em cm  

0 = PP < 31 (        )        1 = PP ≥ 31(         )                                                  Pontuação__________                                                                                                       

 

 Avaliação do Estado Nutricional:  

(         )De 24 a 30 pontos - estado nutricional normal  

(         )De 17 a 23,5 pontos-  sob risco de desnutrição  

(         ) Menos de 17-  pontos desnutrido 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

a) Ingere bebida alcoólica?  não (     )                 sim (      )   Frequência ___________________ 

b) Fumante?        não (     )                 sim (      )  Frequência ___________________ 

c) Realiza alimentação fora da ILPI?     não (     )            sim (      )   Frequência 

___________________ 

d) Consistência / tipo da alimentação : (    ) normal    (    ) pastosa     (   ) normal e pastosa     (   ) 

sonda 

e) O idoso faz usos de suplemento nutricional? não (     )      sim (      )  Frequência 

________________ 

f) Realiza exercícios físicos? não (     )             sim (      )  Frequência ___________________ 

g) Foi hospitalizado nos últimos três meses? não (     )      sim (      )  Frequência 

___________________ 

h) O idoso tem plano de saúde? não (     )             sim (      )   

i) Recebe visita de familiares e amigos: ? não (     )      sim (      )  Frequência 

___________________ 

Pesquisador:_______________________________________________________________________

_ 
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ANEXO A – PARECER N. 308/2012 
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