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Resumo
Objetivo – Avaliar o perfil nutricional de idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na cidade de
Natal/RN. Métodos – Foram avaliados 243 idosos de seis ILPI diferentes, por meio de entrevistas utilizando-se questionários com in-
formações sócio demográficas, saúde e institucionalização, além de uma avaliação nutricional subjetiva e antropométrica (Triagem
Nutricional Subjetiva. Lipschitz, 1994). As análises descritivas dos dados foram realizadas por meio do Microsoft Excel XP. Resultados –
Diante da análise dos resultados, no que diz respeito aos dados socioeconômicos foi revelado uma maior prevalência dos idosos com
faixa etária acima de 80, do sexo feminino, solteiras ou viúvas, com baixo grau de escolaridade. Já no tocante a avaliação nutricional
42,38% dos gerontes se encontra em alto risco nutricional. Dentre os idosos que tiveram o índice de Massa Corpórea avaliado, obser-
vou-se que a maioria apresentava eutrofia ou excesso de peso, correspondendo a aproximadamente 64%. Conclusão – Conclui-se que
há uma maior prevalência de gerontes octogenários, do sexo feminino, viúvos ou solteiros e com moderado risco nutricional residindo
nas ILPI da cidade de Natal/RN.

Descritores: Idosos; Nutrição do Idoso; Antropometria; Índice de massa corporal

Abstract
Objective – To evaluate the nutritional profile of elderly living in Natal/RN philanthropic long-term nursing homes. Methods – 243 el-
derly from 6 different long-term nursing homes where evaluated through a questionnaire about sociodemographic, health and institu-
tionalization information and a anthropometric and subjective nutritional evaluatin (Triagem Nutricional Subjetiva. Lipschitz, 1994).
The data descriptive analysis where done through Microsoft-Excel XP software. Results – After analyzing the results, in regard to so-
cioeconomic data, where revealed a higher prevalence of the elderly aged over 80, female, single or widow and low schooling. Con-
cernig the nutritional evaluation, 42,38% of the elderly has high nutritional risk. Among the patients whose BMI where measured. It
was observed that most had normal weight or overweight, corresponding to approximately 64% of them. Conclusion – Where conclu-
ded that there is a higher prevalence of octogenarians, female, widow or single, with moderate nutritional risk elderly living in Natal/RN
philanthropic long-term nursing homes.

Descriptors: Aged; Elderly nutrition; Anthropometry; Body mass index

Introdução
No decorrer das últimas décadas, a população de

brasileiros acima de 60 anos tem aumentado conside-
ravelmente. Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), as estimativas para o ano de 2050 para a popu-
lação de mais de 60 anos será em torno de dois bilhões
de pessoas idosas no mundo e a maioria delas vivendo
em países em desenvolvimento. A velocidade com que
ocorre o envelhecimento populacional, especialmente
nos países em desenvolvimento, tornou-se tema da
atualidade1.

Dessa forma, a transição demográfica modificou o
cenário populacional e epidemiológico do país, e devido
às baixas taxas de fecundidade e mortalidade a popula-
ção envelheceu tornando cada vez mais necessário dar
atenção a esse público, especialmente pelo motivo de
terem diversas necesssidades e fragilidades intrínsecas.
No Brasil, o acelerado ritmo de envelhecimento cria
novos desafios para a sociedade brasileira contemporâ-
nea, onde ocorre num cenário de profundas transfor-

mações sociais, urbanas, industriais e familiares.
Percebe-se que nas alterações relacionadas à idade

estão a presença de fatores de risco e a ocorrência de
doenças crônico-degenerativas que determinam para o
idoso certo grau de dependência, relacionado direta-
mente com a perda de autonomia e dificuldade de rea-
lizar as atividades básicas de vida diária o que pode in-
terferir na sua qualidade de vida, prejudicando a
independência e autonomia dos indivíduos e por vezes
levando-os a viver em instituições de longa permanência
para idosos – ILPI. Apesar do envelhecimento popula-
cional a prevalência de idosos que residem nessas ins-
tituições no Brasil ainda é muito pequena cerca de
1,5%, contrastando com o que é visto em centros países
em desenvolvimento, onde essas instituições abrigam
11% da população de idosos. Ademais, uma caracterís-
tica marcante com relação às ILPI brasileiras é que em
sua maioria apresentam natureza filantrópica, de alber-
gue 65,2%2-3. Os gerontes que residem nas ILPI devido
a fatores sociais, demográficos ou de saúde, buscam
também nessas instituições uma alternativa para me-



lhorar a qualidade de vida e atenção à sua saúde, visto
que esses estabelecimentos apresentam ações de pro-
moção, prevenção e reabilitação, portanto, a participa-
ção da alimentação é de extrema importância para uma
vida saudável e equilibrada. A idade mais avançada traz
consigo um aumento significativo da incidência de pa-
tologias crônicas e múltiplas e o uso de contínuo de vá-
rios medicamentos, o que demanda um cuidado per-
manente, inclusive com a alimentação, a qual deve ser
adequada para atender as especificidades metabólicas
dessa população, a fim de promover a saúde nessa fase
da vida.

Dessa maneira, no que diz respeito aspecto nutricional
nas ILPI, os problemas alimentares são frequentes e in-
cluem sinais disfágicos, dependência para alimentação,
alterações de comportamento interferentes na alimen-
tação, ingestão reduzida, consistência inadequada do
alimento, oferta rápida do alimento pelo cuidador, pro-
blemas relacionados à postura e posicionamento, perda
dentária ou outras alterações dentárias que levem a dor4.
Um estudo em uma instituição de Natal, Rio Grande
do Norte, detectou que 66% estavam com risco alimen-
tar alto5.

Assim, o presente estudo é um recorte de uma pes-
quisa que avaliou o perfil nutricional, social e psicoló-
gico de idosos residentes em seis ILPI filantrópicas de
Natal, RN; cujo objetivo é caracterizar o perfil nutricio-
nal desses gerontes, fornecendo subsídios para uma dis-
cussão sobre o cuidado com os idosos.

Métodos
Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal e cen-

sitário, envolvendo seis ILPI filantrópicas, com uma po-
pulação de 243 idosos. A coleta de dados se deu por
meio de entrevistas com os idosos nas instituições me-
diante a aplicação de um questionário com informações
sócio demográficas, saúde e institucionalização e uma
análise do estado nutricional com questões antropomé-
tricas (peso e estatura) e Índice de Massa Corpórea. Par-
ticiparam do estudo todos os com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, que aceitaram responder a entrevista e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
e/ou a impressão datiloscópica. Foram excluídos os ido-
sos que apresentaram limitações cognitivas, que os im-
possibilitasse na compreensão dos questionamentos. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob
parecer nº 164/2011. As análises descritivas dos dados
foram realizadas por meio Microsoft-Excel XP e as aná-
lises estatísticas foram processadas pelo Statistical Pac-
kage for Social Sciences (SPSS), versão 20.

Resultados
Foram avaliados 243 idosos, de ambos os sexos e

idade entre 60 e 105 anos, residentes em seis ILPI de
Natal/RN, através do questionário que abordou os dados
socioeconômicos e a realização da avaliação nutricio-
nal subjetiva e antropométrica da pessoa idosa (Triagem
Nutricional Subjetiva. Lipschitz, 1994). No que diz res-

peito aos dados socioeconômicos tem-se a maior parte
dos idosos com a faixa etária acima dos 80 anos
(52,26%) e do sexo feminino (70,78%), realidade essa
condizente com a maioria das ILPI do país do mundo,
fato esse descrito pela The AGS Foudation for Health in
Aging. Além disso, grande parte dos gerontes ou são
solteiros (51,02%) ou são viúvos (27,16%), o que tam-
bém é observado em outras localidades. E com relação
à ocupação que exerceram antes da institucionalização,
a maioria não tinha especialização (53,49%) por pos-
suírem baixa escolaridade, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Dados socioeconômicos de idoso residentes em
seis ILPI filantrópicas em Natal, RN

  Dados socioeconômicos                       n               %

  Sexo
  Feminino                                               172           70,78
  Masculino                                             71           29,21
  Idade
  60 a 69 anos                                         39           16,04
  70 a 79 anos                                         77           31,68
  ≥ 80 anos                                              127           52,26
  Estado Civil
  Casados                                                22           9,05
  Solteiros                                                124           51,02
  Separados                                             19           7,81
  Viúvos                                                   66           27,16
  NR                                                        12           4,93
  Ocupação
  Não tem especialização                        130           53,49
  Pouca especialização                            38           15,63
  Equivalente ao ensino médio                21           8,64
  Ensino superior                                          2            0,82
  Nunca trabalharam                                   4            1,64
  Não sabem                                                48           19,75
Fonte: Dados da pesquisa

Com relação ao perfil nutricional desses idosos, ele
foi avaliado pelo Lipschitz (1994), visando a avaliação
nutricional subjetiva e antropométrica. Assim, na ten-
tativa de estimar o risco nutricional dos institucionali-
zados obteve-se que do total, 26 indivíduos (10,69%)
não apresentaram risco nutricional, ou seja, possuía
score entre 0 e 2 pontos, portanto, esses precisam ser
reavaliados depois de seis meses. Outros 114 idosos
(46,91%) apresentaram risco moderado, isto é, score
entre 3 e 5; portanto, necessitam de uma reavaliação
após três meses e, por último 103 (42,38%) gerontes
apresentaram alto risco nutricional, revelando a neces-
sidade de encaminhá-lo para o médico e/ou nutricio-
nista e/ou assistente social. Tais dados estão dispostos
na tabela abaixo.

Tabela 2. Estado nutricional dos idosos residentes em seis
ILPI filantrópicas, conforme triagem nutricional
subjetiva (LIPSCHITZ, 1994), em Natal, RN

  Estado nutricional                                      n             %

  Sem risco nutricional                                 26           10,69
  Risco nutricional moderado                       114           46,91
  Alto risco nutricional                                 103           42,38

Fonte: Dados da pesquisa
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Ainda nessa perspectiva de se avaliar o estado nutri-
cional dos idosos, mediu-se o Índice de Massa Corpórea
(IMC), para avaliar a proporção entre o peso e altura e
tentar identificar possíveis quadros de desnutrição e
obesidade; contudo, nesse caso não foi possível estimar
o IMC de todos os indivíduos, sendo excluídas da coleta
36,21% (n=88) pessoas, porque elas não souberam in-
formar ou o peso ou a altura, tendo-se nesse aspecto
um total de 155 idosos, dos quais 10,96% apresentaram
algum grau de magreza, enquanto 36,12 apresentaram
eutrofia e 52,89% possuíam algum grau de obesidade.

Tabela 3. Avaliação através de Índice de Massa Corpórea
(IMC) de idosos residentes em seis ILPI filantrópicas
em natal, RN, classificação segundo Lipschitz, 1994

  IMC (kg/m2)        Classificação                       n %

  <22                    Desnutrição                        48 30,97
  22-24                 Risco nutricional                 21 13,55
  24-27                 Normal                               25 16,13
  27-30                 Sobrepeso Homens             10 6,45
  27-32                 Sobrepeso mulheres            17 10,97
  >30                    Obesidade Homens            10 6,45
  >32                    Obesidade mulheres           24 15,48
Fonte: Dados da pesquisa

Discussão
Tendo em vista o total de idosos do presente estudo

fica evidente que há uma prevalência de mais de 70%
dos idosos institucionalizados serem do sexo feminino,
como pode ser observado na Tabela 1, sendo essa rea-
lidade de acordo com outros estudos brasileiros, os
quais foram realizados em Olinda (73,8%), no Rio
Grande do Sul (64,9%), em Avaré-SP (61,1%) e em
Belo Horizonte (81,1%) e já havia sido verificado em
Natal em outro estudo6-7,9-11. Este fenômeno também é
condizente com uma maior expectativa de vida do sexo
feminino, que prevalece, há longas datas, na população
brasileira, devido a hábitos que conferem maior sobre-
vida, além de se tornarem viúvas mais cedo, apresen-
tarem maior dificuldade para casar e terem menores
níveis de instrução, taxa de ocupação e renda8,11.

Além do sexo, outros dados socioeconômicos foram
avaliados no presente estudo, dentre os quais se ressal-
tam a idade avançada, o baixo grau de escolaridade
(refletido no baixo grau de especialização da ocupação
desenvolvida) e o estado civil solteiro ou viúvo que
correspondem, respectivamente, a 69,14% e 78,19%
dos idosos que participaram do estudo, dessa forma
correspondem à maioria dos idosos estudados, refle-
tindo, assim, dados compatíveis com outras pesquisas
nacionais com idosos institucionalizados em ILPI, em
uma instituição de Maceió, na qual 79,9% eram anal-
fabetos ou tinham até 4 anos de estudo e 96,6% eram
solteiros ou viúvos e no Rio de Janeiro, os índices são,
respectivamente, 68,3% e 46,2%7-8. Tais fatores asso-
ciados a alterações digestivas, exclusão social e aban-
dono são comuns em idosos e relacionam-se com alte-
rações do estado nutricional, pois limitam a ingestão
adequada de nutrientes, já que esses fatores costumam

impor hábitos alimentares limitados12.
Assim, no que diz respeito a essas alterações faz-se

necessário avaliar melhor o estado nutricional dos ge-
rontes. Dessa forma, quando se discute a avaliação nu-
tricional de idosos, um fator importante a ser discutido,
além do Lipschitz, é a Mini Avaliação Nutricional
(MAN), o qual consiste em um método que foi desen-
volvido para auxiliar no diagnóstico nutricional dos
idosos, prevenindo sua desnutrição13,15. Conforme a Ta-
bela 2, um maior número de idosos encontram-se em
algum tipo de risco nutricional, merecendo uma maior
atenção dos profissionais de saúde, uma vez que a ali-
mentação balanceada e a manutenção do estado nutri-
cional dentro dos níveis de normalidade interferem na
sobrevida desses idosos13.

Com a Mini-Avaliação Nutricional se diagnosticou,
entre os 243 participantes do estudo, 103 idosos com
alto risco nutricional (42,38%) e 114 em risco nutricional
(46,91%), proporção esta superior à incidência de
29,7% de desnutridos, observada em estudo realizado
no Distrito Federal em que utilizou o instrumento tam-
bém da MAN no qual 37 participantes do estudo con-
tribuíram para detecção do risco de má-nutrição dos
idosos institucionalizados15.

Ainda com relação ao aspecto nutricional é necessário
conderar que o processo de envelhecimento promove
algumas mudanças fisiológicas no organismo humano
como o declínio da altura, em decorrência da compres-
são vertebral, mudanças nos discos intervertebrais, perda
do tônus muscular e alterações posturais; mudança na
quantidade e distribuição de tecido adiposo; assim, como
o declínio da massa corporal magra e da quantidade de
água no organismo e alterações ósseas em decorrência
da osteoporose. Essas mudanças na estrutura e compo-
sição do corpo não são consideradas durante o cálculo
do IMC e apesar dele não ser o melhor método para
avaliar o estado nutricional dos idosos é bastante simples
e prático.

Além de ser um dos poucos instrumentos que podem
ser aplicados a grandes grupos de indivíduos e que apre-
senta uma boa correlação entre baixa estatura e elevado
peso corporal, então mesmo em idosos é a maneira
mais útil de medir obesidade ou desnutrição16-17. Ade-
mais, sabe-se que valores de IMC acima de 30kg/m2

constituem-se um fator de risco para a população de
um modo geral e, especialmente para os idosos, pois
aumenta as taxas de morbimortalidade e as doenças
crônico-degenerativas não transmissíveis, o que contri-
bui para uma pior qualidade de vida. E como a maioria
das doenças resulta da associação de fatores individuais
e ambientais é possível, a partir de uma boa alimenta-
ção, evitá-las18.

Nesta pesquisa apenas 155 idosos tiveram seu IMC
calculado e observou-se uma maior prevalência de ido-
sos ou com desnutrição ou em risco nutricional ou seja,
aqueles idosos que apresentam IMC até 24kg/m2, apro-
ximadamente 45%. Tal fato encontra-se de acordo com
outras pesquisas, as quais foram realizadas nos municí-
pios de Duque de Caxias/RJ, Lavras/MG, Alfenas/MG,
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Paranapoema/PR e no estado de São Paulo; além disso,
corrobora com a realidade descrita pela Pesquisa Na-
cional sobre Saúde e Nutrição de 1989 (PNSN). Ademais,
nossa pesquisa também difere do que foi observado em
estudos realizados nas cidades de Pelotas/RS, Viçosa/MG
e da realidade descrita na literatura nacional e em diver-
sos países da Europa, Ásia e América Latina, onde se
tem uma maior prevalência de idosos com excesso de
peso. Assim, essa maior prevalência de idosos desnutri-
dos corrobora com o resultado da avaliação nutricional
subjetiva, necessitando, portanto de uma maior assis-
tência multidisciplinar para avaliar quais aspectos preci-
sam ser modificados a fim de melhorar a sua qualidade
de vida7-10.

Igualmente, vale a pena ressaltar que em muitos es-
tudos a relação entre o risco de mortalidade por todas
as causas e IMC tem mostrado uma curva em forma
de “U”, ou seja, apresentar um baixo índice de massa
corpórea também se constitui como risco a saúde; den-
tre as implicações pode-se citar que o baixo peso con-
tribui para um declínio na função imunológica, tor-
nando os gerontes suscetíveis a quadros infecciosos.
Atrelado a esses resultados, tem-se ainda o fato do
Brasil apresentar um risco 71% maior de morte por
desnutrição na velhice, se comparado com os EUA ou
32,13% maior se comparado com a Costa Rica. Então,
nessa perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos
idosos residentes em ILPI deve estar incluída como es-
tratégia a adoção de uma alimentação saudável, que
supra as necessidades nutricionais de cada geronte,
assim como a importância de se realizar uma avaliação
nutricional contínua, a fim de guiar a terapia nutriconal
dentro dessas instituições6,19-21.

Conclusão
Conclui-se a partir dos dados obtidos pelo presente

estudo que o perfil do isoso residente nas ILPI da cidade
de Natal/RN são em sua maioria octogenária, do sexo
feminino, viúvas ou solteiras. Quanto ao perfil nutricio-
nal, propriamente dito, estes apresentam moderado risco
nutricional e perfil antropométrico abaixo do normal
(IMC<24kg/m2), ambos segundo a classificação Lipschitz
(1994).
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