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Avaliação do Estado Nutricional de Idosos

Erika Aparecida da Silveira, Aline Cristine Souza Lopes e Waleska Teixeira Caiaffa

Uma das maiores conquistas do século XX foi o aumento da longevidade como conseqüência do desen-
volvimento, da modernização e progresso científico elevando a quantidade de idosos na população global. Ao
mesmo tempo, houve também redução da fertilidade, que atua diminuindo o número de jovens em uma popu-
lação. Com a atuação dessas duas forças demográficas, a proporção de pessoas idosas aumentou e continua
aumentando. Essa mudança na configuração populacional, conhecida como transição demográfica, ocorreu de
forma gradual em países desenvolvidos, possibilitando avanços sociais e políticos que se refletem nas condições de
vida dos idosos. Em contraste, essa transição tem ocorrido de forma acelerada nos países em desenvolvimento.
No Brasil, a população de idosos, que era de 5,1% em 1970 e de 8,6% (14,5 milhões) em 2000, de acordo com
o último censo, poderá alcançar, em 2025, 15% do total da população (Carvalho & Garcia, 2003).

O envelhecimento populacional traz vários desafios políticos, econômicos e sociais para o setor Saúde. No
Brasil, diferentemente de países desenvolvidos, no que diz respeito à ausência de associação entre nível socioeconômico
e saúde do idoso, há forte associação entre menor renda domiciliar per capita e pior condição de saúde, pior função
física e menor uso de serviços de saúde (médicos e dentistas) entre idosos (Lima-Costa et al., 2003).

Do ponto de vista biológico, o envelhecimento é um processo contínuo que se inicia por volta dos 30 anos,
como conseqüência de mecanismos genéticos, fisiológicos e das interações socioambientais e do estilo de vida.
Esse processo se inicia no nascimento, acarretando mudanças progressivas no organismo como um todo que
levam à perda de adaptabilidade e ao aumento da susceptibilidade a doenças, com importante impacto na deter-
minação da morbi-mortalidade (Harris, 2005; Bales & Ritchie, 2006). Do ponto de vista nutricional, o declínio
natural das funções fisiológicas, as restrições dietéticas decorrentes de doenças específicas e o uso constante de
vários medicamentos levam à menor eficiência na absorção e no metabolismo de nutrientes (César, Wada &
Borges, 2005; Harris, 2005). Problemas físicos, sociais e emocionais podem interferir no apetite ou afetar a
disposição para o preparo de alimentos e o consumo de uma dieta adequada, fazendo com que padrões alimen-
tares desta faixa etária contribuam para possíveis níveis de inadequação tanto do consumo de alimentos quanto
do estado nutricional (Acuña & Cruz, 2004).

Como resultado de múltiplos fatores fisiológicos, sociais, psicológicos e econômicos, os idosos estão sob
especial risco nutricional. A avaliação do estado nutricional neste grupo populacional é fundamental para detectar
precocemente dificuldades e distúrbios alimentares, identificando indivíduos e grupos com maior risco nutricional,
com o objetivo de estabelecer intervenções apropriadas para prevenir ou reduzir os danos à saúde (WHO, 1995).
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Consumo Alimentar e de Nutrientes
A alimentação exerce papel fundamental na promoção, manutenção e recuperação da saúde, cabendo à

segurança alimentar e nutricional garantir o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade
suficiente. No entanto, com o envelhecimento, a insegurança alimentar torna-se mais freqüente, em função de
fatores que limitam o consumo de alimentos. Entre eles estão as alterações fisiológicas e da cavidade bucal, fatores
econômicos e psicossociais, restrição da mobilidade e institucionalização (Campos, Monteiro & Ornelas, 2000;
Arbonés et al., 2003; Gollub & Weddle, 2004; Acuña & Cruz, 2004; Brasil, 2004; Marin-León et al., 2005;
Cardoso et al., 2006; Menezes & Marucci, 2006).

Alterações Fisiológicas
Algumas alterações fisiológicas interferem no consumo de alimentos dos idosos, influenciando no suprimen-

to de suas necessidades nutricionais. Entre as principais estão: comprometimento da percepção sensorial, xerostomia,
redução da sensibilidade à sede e saúde bucal (Campos, Monteiro & Ornelas, 2000; Acuña & Cruz, 2004).

A interação de processos sensoriais tais como paladar, olfato, visão e audição com outras estruturas e vias
neurais pode afetar o comportamento alimentar por alterações no controle do apetite e da saciedade. A visão
reduzida pode estar associada à diminuição do apetite, por dificultar o reconhecimento dos alimentos. E a difi-
culdade em detectar sabores primários tais como doce, salgado, amargo e ácido predispõe o idoso a adoçar e
salgar mais os alimentos (Campos, Monteiro & Ornelas, 2000; Arbonés et al., 2003; Cambraia, 2004).

A xerostomia, caracterizada pela inibição do fluxo salivar, pode afetar o consumo de alimentos por promo-
ver cáries, dificultando a mastigação e a deglutição (Campos, Monteiro & Ornelas, 2000; Arbonés et al., 2003).
Idosos também apresentam risco importante de desidratação em função da redução da sensibilidade à sede, das
limitações físicas que dificultam o acesso a líquidos, além do medo de ingerir líquidos em função da incontinên-
cia urinária e do uso de diuréticos e laxantes (Campos, Monteiro & Ornelas, 2000; Arbonés et al., 2003).

Saúde Bucal
A perda dos dentes associada às infecções na cavidade periodontal ocasiona dor e dificuldades para mastigar

e deglutir, alterando o consumo de alimentos (Campos, Monteiro & Ornelas, 2000; Acuña & Cruz, 2004;
MacMillan & Wong, 2004). Além disso, o uso de prótese dentária reduz a eficiência da mastigação em aproxima-
damente 75-85%, o que leva à diminuição do consumo de carnes, frutas e vegetais frescos (Campos, Monteiro &
Ornelas, 2000). Em estudo sobre a saúde bucal e ingestão de nutrientes, verificou-se que o consumo de fibras,
proteína, cálcio, ferro não-heme, niacina e vitamina C foi significativamente menor em edêntulos do que em não
edêntulos, evidenciando a importância de um bom estado dentário para uma dieta balanceada e um estado
nutricional satisfatório (Marcenes et al., 2003).

Fatores Econômicos e Psicossociais
A população brasileira apresenta número expressivo de idosos de baixa renda, e quanto menor a renda

familiar maior o nível de insegurança alimentar (Gollub & Weddle, 2004; Marín-León et al., 2005).
A solidão e o isolamento social também podem favorecer a alimentação inadequada, por desestimularem a

aquisição e o preparo de alimentos. O idoso pode relatar aumento do consumo de alimentos industrializados,
como doces e massas, ou de fácil preparo, como chás e torradas, em detrimento de outros mais saudáveis (Cam-
pos, Monteiro & Ornelas, 2000; Arbonés et al., 2003; Brasil, 2004).
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Restrição de Mobilidade
A restrição da mobilidade e a coordenação motora comprometida afetam a aquisição e o preparo de ali-

mentos, tornando o idoso dependente de cuidados (Campos, Monteiro & Ornelas, 2000; Arbonés et al., 2003;
Payette, 2005; Toral, Gubert & Schmitz, 2006).

Institucionalização dos Idosos
Em tempos de alta prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) associada a baixa renda,

abandono familiar e dependência por cuidados externos, tem aumentado a demanda dos idosos por instituições
geriátricas. Apesar de ser responsabilidade das instituições manter o controle higiênico-sanitário adequado e o
planejamento de refeições que atendam às necessidades nutricionais dos idosos, muitas não o fazem (Menezes,
Marucci & Holanda, 2005; Menezes & Marucci, 2006; Toral, Gubert & Schmitz, 2006). Estudo realizado em
instituições geriátricas do Distrito Federal identificou refeições nutricionalmente inadequadas e condições higiê-
nicas e estruturais precárias (Toral, Gubert & Schmitz, 2006).

Além disso, idosos asilados podem apresentar consumo alimentar excessivo ou insuficiente de alguns nutrientes.
Em estudos realizados entre idosos asilados, observaram-se altos índices de sobrepeso e obesidade (Santos et al.,
2004; Cardoso et al., 2006).

Todos esses fatores limitam o consumo alimentar de idosos, devendo ser observados e minimizados, a fim
de favorecer uma boa alimentação e um bom estado de nutrição e saúde.

Hábitos Alimentares e Envelhecimento
 Os processos de urbanização e globalização facilitaram a propagação de hábitos alimentares inadequados,

favorecendo as altas prevalências de DCNT. De acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2002-
2003, parece haver uma tendência ao decréscimo do consumo e produção de alimentos de origem vegetal e
aumento do consumo dos de origem animal. Entre as famílias brasileiras, independentemente de renda e região,
persiste o alto consumo de açúcar, principalmente refrigerantes, e o baixo consumo de frutas, hortaliças e gordura
(IBGE, 2004a).

A transição nutricional, decorrente de mudanças no padrão alimentar, e o sedentarismo trouxeram grande
impacto para a saúde e o estado nutricional dos idosos. É elevado o consumo de produtos industrializados com
alto valor energético, tais como doces e massas, ou de fácil preparo e baixo valor energético, como chás e torradas
(Campos, Monteiro & Ornelas, 2000). Com o comprometimento da saúde oral, também ocorre a redução do
consumo de vegetais e frutas frescas, por serem considerados mais perecíveis, caros, além de necessitarem de
preparo (Rugg-Gunn, 2001). Entretanto, fatores culturais e a presença de cuidadores favorecem hábitos alimen-
tares mais saudáveis (Siviero et al., 2002).

Em pesquisa realizada para identificar o hábito alimentar de idosos em três regiões de São Paulo, verificou-se
que mais de 90% dos indivíduos ingeriam feculentos, arroz, pão e macarrão. Cerca de 70% ou mais consumiam
feijão, carne de boi, aves, leites e ovos, e mais de 85% consumiam frutas, verduras, folhosos e legumes, principal-
mente nos estratos socioeconômicos mais elevados (Najas et al., 1994).

Já entre idosos institucionalizados, verificou-se baixo consumo de frutas e hortaliças, sendo a oferta média
destes de 60% e 53% da recomendação, respectivamente (Toral, Gubert & Schmitz, 2006). Verificou-se também
adequação igual ou superior a 100% para alimentos que são fontes protéicas e baixa oferta dos grupos de açúcares
e doces, e pães e massas. O consumo de óleos e gordura, na mesma pesquisa, foi de 120% da recomendação
(Toral, Gubert & Schmitz, 2006). De leite e derivados, apesar de serem importantes fontes protéicas, constatou-se
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em instituições asilares de Fortaleza, CE, que a maioria dos idosos apresentava ingestão insuficiente, o que pode
se dever à alta diluição do leite servido (Menezes, Marucci & Holanda, 2005).

A mudança no padrão alimentar dos idosos traz preocupações importantes, principalmente ao se conside-
rar a alta prevalência de DCNT. Esta tendência atual reflete a necessidade de intervenções nutricionais urgentes,
as quais podem ser dificultadas pelos hábitos arraigados decorrentes do envelhecimento (Brasil, 2006).

Perfil Dietético dos Idosos Brasileiros
No Brasil, estudos epidemiológicos do consumo alimentar e de nutrientes entre idosos são escassos e não

ocorrem de forma sistemática. O Estudo Multicêntrico sobre Consumo Alimentar, realizado em cinco cidades
brasileiras – Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Goiânia e Ouro Preto –, mostrou alto percentual de idosos com
consumo inadequado de nutrientes. O consumo de proteínas apresentou inadequação, com maior ingestão desse
nutriente, principalmente entre a população estudada no Rio de Janeiro e em Goiânia. Quanto aos ácidos graxos
saturados, houve inadequação das recomendações, com maior consumo principalmente em Curitiba. Com rela-
ção ao cálcio, nota-se consumo insuficiente, principalmente em Goiânia, sendo o sexo feminino o de maior
inadequação em todas as regiões (Galeazzi, Domene & Sichieri, 1997).

Estudos observam uma tendência de consumo de dietas hiperprotéicas e hiperlipídicas entre idosos. No
Estudo Multicêntrico, Goiânia foi o município que apresentou a maior prevalência de inadequação do consumo
de proteínas, e em Ouro Preto 17% da população idosa apresentaram baixa ingestão (Galeazzi, Domene &
Sichieri, 1997). Por sua vez, o consumo de ácidos graxos saturados e colesterol no Rio de Janeiro apresentou redu-
ção, sendo a ingestão de colesterol cerca de 30% menor (Galeazzi, Domene & Sichieri,1997). Para Toral Gubert e
Schmitz (2006), a oferta dos grupos alimentares fonte de proteínas apresentou adequação igual ou superior a 100%,
e a oferta do grupo de óleos e gorduras atingiu 120% de adequação. Já para Cardoso e colaboradores (2006), idosos
relataram elevada ingestão protéica, estando o consumo lipídico dentro dos níveis recomendados. Lopes e colabora-
dores (2005), em estudo realizado entre idosos residentes em Bambuí, MG, relataram elevado consumo de lipídios,
ressaltando os ácidos graxos saturados.

Em geral, idosos relatam baixa ingestão de micronutrientes em conseqüência da redução do consumo de
vegetais e frutas (Toral, Gubert & Schmitz, 2006). No entanto, alguns estudos demonstram resultados distintos
(Velásquez-Meléndez et al., 1997; Santos et al., 2004), A seguir, estão descritas informações referentes ao consu-
mo de minerais e vitaminas entre idosos institucionalizados e não institucionalizados.

Estudos sobre consumo alimentar têm encontrado importante inadequação na ingestão de cálcio entre
idosos, apesar de sua importância na prevenção da osteoporose. No Estudo Multicêntrico, a prevalência de
inadequação do consumo de cálcio foi bastante elevada (90% entre as mulheres), sendo que em Ouro Preto
idosos apresentaram maior prevalência de deficiência (Galeazzi, Domene & Sichieri, 1997). Lanzillotti e colabo-
radores (2003) observaram que 86% das mulheres com osteopenia e 84,8% das com osteoporose apresentaram
baixa ingestão de cálcio proveniente de produtos lácteos. Essa deficiência no consumo de cálcio – assim consi-
derada em relação às elevadas recomendações nutricionais propostas – pode se dever à intolerância à lactose decor-
rente da idade, a fatores antinutricionais como os ácidos oxálico e fítico, e ao consumo de cafeína (Lanzillotti et al.,
2003; Santos et al., 2004; Lopes et al., 2005; Menezes, Marucci & Holanda, 2005; Cardoso et al., 2006).

Idosos residentes no Rio de Janeiro relataram redução da ingestão de ferro (Galeazzi, Domene & Sichieri,
1997). Lopes e colaboradores (2005), por sua vez, encontraram baixa adequação do consumo de ferro para
36,9% dos idosos e consumo excessivo em 38,1%, e Velásquez-Meléndez e colaboradores (1997) verificaram que
apenas 30% do ferro ingerido eram de origem animal. Entre idosos institucionalizados, a ingestão de ferro esteve
elevada nos estudos realizados por Santos e colaboradores (2004) e por Cardoso e colaboradores (2006), e dentro
das recomendações de acordo com Menezes, Marucci e Holanda (2005).
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Estudos têm demonstrado o consumo insuficiente de zinco (Santos et al., 2004; Lopes et al., 2005); em
estudo realizado por Lopes e colaboradores (2005), todos os idosos apresentaram consumo abaixo do adequado.
Em contrapartida, César, Wada e Borges (2005) relataram aporte de zinco adequado, principalmente provenien-
te do consumo de carnes.

Quanto às vitaminas, idosos relataram consumo inadequado de riboflavina, tiamina e niacina, em função da
reduzida ingestão de cereais integrais, vísceras, entre outros alimentos (Velásquez-Meléndez et al., 1997; Coelho et
al., 2002; Cardoso et al., 2006). Já para a vitamina A, o consumo deficiente foi encontrado por Lopes e colabo-
radores (2005) e Velásquez-Meléndez e colaboradores (1997), em estudos entre idosos não institucionalizados.
No entanto, Coelho e colaboradores (2002) e Cardoso e colaboradores (2006) observaram ingestão acima da
adequação entre idosos internados em instituições geriátricas.

A alta ingestão de vitamina C foi encontrada em alguns estudos (Velásquez-Meléndez et al., 1997; Santos
et al., 2004), em função da freqüente ingestão de frutas e vegetais fontes desse mineral (Coelho et al., 2002). No
entanto, Lopes e colaboradores (2005) observaram baixo consumo de vitamina C, condição que poderia ser
agravada pelo uso de alguns medicamentos.

Apesar dos poucos estudos sobre o consumo alimentar realizado entre idosos, é possível identificar uma
inadequação importante para a maioria dos nutrientes, caracterizada pelo consumo tanto excessivo quanto insu-
ficiente (Velásquez-Meléndez et al., 1997; Lopes et al., 2005). Ressalta-se, contudo, que esses estudos apresentam
diferenças metodológicas importantes que dificultam a comparação. Utilizam diferentes métodos dietéticos, tabelas
de composição de alimentos e referências para as recomendações nutricionais, além de trabalharem, em sua maioria,
com grupos específicos, como idosos institucionalizados, que apresentam limitações ainda mais importantes para
relatar informações (Velásquez-Meléndez et al., 1997; Lopes et al., 2005; Menezes & Marucci, 2006).

Métodos de Avaliação do Consumo Alimentar:
limitações e alternativas
Dentre os métodos mais utilizados para avaliar o consumo alimentar, estão o Recordatório 24 Horas

(R24), o registro alimentar, o Questionário de Freqüência Alimentar (QFA), o Questionário Semiquantitativo de
Freqüência Alimentar (QSFA), a História Dietética (HD – combinação do R24 com um QFA) e a pesagem
direta dos alimentos, os quais estão descritos no capítulo 10, “Métodos de avaliação do consumo de alimentos”.

Os métodos de avaliação do consumo alimentar, quando aplicados em idosos, podem apresentar limita-
ções importantes. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a memória. Idosos têm a memória comprome-
tida, principalmente do tipo recente, dificultando recordar os alimentos e tamanhos de porções consumidos. A
maioria dos métodos de avaliação de consumo alimentares é dependente da memória, sendo que o R24 está
associado principalmente à perda da memória recente por referir-se ao período de 24 horas, tipo de memória
ainda mais comprometida em idosos (Pereira, 2005).

Outra limitação enfrentada é a dificuldade em quantificar o tamanho das porções consumidas, principal-
mente entre os homens. Tal limitação é importante para o QSFA, R24, HD e registro alimentar. Esse aspecto
pode ser ainda mais relevante quando o idoso não está habituado a servir suas próprias refeições.

Esses problemas relativos à memória e à estimação do tamanho de porções podem ser minimizados se
forem utilizadas réplicas de alimentos ou álbuns de fotografias com medidas caseiras (Gibson, 1990).

O comprometimento das capacidades visual e auditiva também pode dificultar a aplicação de métodos de
avaliação do consumo alimentar. Idosos com reduzida audição podem ter dificuldades em responder às entrevis-
tas, sendo o registro alimentar e a pesagem direta de alimentos boas alternativas nesses casos (Pereira, 2005).
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Aqueles com dificuldade na visão podem ter problemas ao redigir o registro e, nesse caso, os métodos que
utilizam entrevista ou pesagem direta de alimentos são recomendados.

O registro alimentar exige que o indivíduo tenha boa habilidade de leitura e escrita. Trata-se de uma
limitação importante, pois, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2004-
2005), idosos brasileiros têm em média 3,5 anos de estudo (IBGE, 2004b). O registro, quando aplicado por sete
dias, é considerado como representativo da ingestão habitual de alimentos. No entanto, é inviável para o idoso ou
o cuidador realizar as anotações por longos períodos.

Para indivíduos sem escolaridade e/ou com dificuldades motoras, deve-se recorrer aos cuidadores para
redigir os dados ou utilizar R24 e o QSFA, que são dependentes da adequada aplicação por entrevistadores
treinados (Wengreen et al., 2001).

Todos os métodos, com exceção da pesagem direta de alimentos, apresentam limitações referentes à informação
por parte dos indivíduos investigados. Idosos com comprometimento mental podem fornecer informações com
pouca qualidade, o que inviabiliza a realização de inquéritos dietéticos. Na presença de comprometimento mental
ou deficiência cognitiva importante, deve-se recorrer ao cuidador para relatar ou redigir as informações referentes ao
consumo alimentar.

Ao aplicar os métodos de avaliação de consumo alimentar em idosos, deve-se considerar, além da análise
qualitativa e quantitativa, as peculiaridades desta faixa etária. Dessa forma, é necessário avaliar a memória e a
atenção limitadas, presença de doenças crônicas e mentais, condições socioeconômicas, além das alterações fisio-
lógicas. Em contrapartida, idosos possuem hábitos alimentares específicos, arraigados e monótonos, que facili-
tam sua participação em inquéritos dietéticos (Pereira, 2005).

Avaliação Antropométrica e Composição Corporal
 A escolha do método de avaliação antropométrica a ser utilizado em idosos depende não só do que se

pretende como da presença de morbidade, de deficiência física e dos recursos e tecnologias disponíveis, e sobre-
tudo das alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento que provocam mudanças nas dimensões e na
composição corporal. As principais alterações fisiológicas são a redução da estatura, da massa magra (músculos,
ossos, vísceras) e da quantidade de água corporal, e o aumento e redistribuição de gordura, que diminui nos
membros e passa a se concentrar no abdome (WHO, 1995).

Perfil Antropométrico da População Idosa Brasileira
Mesmo com o crescente envelhecimento populacional observado no Brasil e no mundo e com os idosos

constituindo importante grupo de risco nutricional, ainda são escassas as pesquisas populacionais sobre o perfil
antropométrico deste grupo etário. No âmbito nacional, três pesquisas avaliaram a situação nutricional da popu-
lação com 20 ou mais anos: o Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef, 1974-1975), a Pesquisa Nacional
sobre Saúde e Nutrição (PNSN, 1989) e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2002-2003). Porém, os
resultados dessas pesquisas são publicados, quase sempre, agregando os resultados de adultos e idosos, com
poucos resultados específicos para a faixa etária de 60 ou mais anos (IBGE, 1977, 2004a; Inan, 1990).

Nos 15 anos decorridos entre o Endef e a PNSN, verificou-se grande alteração da situação nutricional de
adultos e idosos, com aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade e decréscimo do déficit de peso. No
entanto, considerando período mais recente, 13 anos entre a PNSN e a POF, observa-se que essas alterações
ocorreram apenas no sexo masculino. Tais comparações são realizadas após padronização das prevalências para a
distribuição etária da população brasileira em cada sexo (IBGE, 1977, 2004a;  Inan, 1990).
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As informações antropométricas apresentadas a seguir seguem as recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS) para o Índice de Massa Corporal (IMC), sendo déficit de peso IMC < 18,5 kg/m², excesso de
peso IMC > 25 kg/m² e obesidade, IMC > 30 kg/m² (WHO, 1995).

Análise do banco de dados da PNSN realizado por Tavares e Anjos (1999) revela na população de 60 ou
mais anos uma prevalência de déficit de peso de 7,8% e 8,4%, de excesso de peso de 24,7% e 32% e obesidade de
5,7% e 18,2% em homens e mulheres, respectivamente. O déficit de peso aumentou com a idade, atingindo
maiores patamares na faixa etária de 75 a 79 anos, 17% de homens e 14% de mulheres, e diminuindo a partir dos
80 anos. Entre os homens, a prevalência de obesidade se reduziu com a idade, atingindo 6,8% dos idosos entre 60
e 65 anos e 1,2% com 80 ou mais anos. A mesma tendência foi observada entre as mulheres, porém iniciando
mais tarde (Tavares & Anjos, 1999).

O déficit de peso foi mais freqüente em áreas rurais das regiões Centro-Oeste/Nordeste (em mulheres) e
Sudeste/Centro-Oeste (em homens), nas classes de menor renda e escolaridade e piores condições de moradia.
A obesidade atingiu prevalência de 20,3% entre mulheres idosas residindo em áreas urbanas, chegando a 23,3%
nas regiões Sudeste e Sul. A prevalência de obesidade em idosas residentes em áreas rurais foi de 11%. Exceto para
a região Sul, observou-se menor prevalência de obesidade em idosas nas áreas rurais. Nos homens, essas prevalências
foram de 7,3% e 2,4%, em áreas urbana e rural, respectivamente. Inversamente ao déficit de peso, a obesidade
alcançou maiores prevalências nos grupos de maior renda, maior escolaridade e melhores condições de moradia
(Tavares & Anjos, 1999).

Entre a PNSN desenvolvida em 1989 e a POF de 2002-2003, realizou-se no Brasil a Pesquisa de Padrões
de Vida (PPV, 1996-1997), com amostra populacional apenas das regiões Nordeste e Sudeste. Comparando-se as
prevalências apresentadas no Gráfico 1, observa-se que o déficit de peso diminuiu em ambos os sexos, a prevalência
de excesso de peso aumentou entre homens e não se alterou entre as mulheres, e a obesidade manteve-se estável
entre os homens, reduzindo-se entre as mulheres.

Gráfico 1 – Prevalência de déficit de peso, excesso de peso na população com 60 ou mais anos de idade, por
sexo – Brasil, 1989 e 1996-97

PNSN - Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, 1989.

PPV - Pesquisa de Padrões de Vida, 1996-97, população das regiões Nordeste e Sudeste.

Fonte: dados apresentados por Tavares e Anjos (1999) e Campos e colaboradores (2006).

Com relação à renda, observaram-se resultados semelhantes aos da PNSN, ou seja, associação inversa com
déficit de peso e direta com obesidade (IBGE, 1998; Campos et al., 2006).
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Dados da POF 2002-2003 evidenciam que apenas no grupo etário de 75 anos ou mais o déficit de peso em
idosos excedeu os 5% compatíveis com proporção populacional de indivíduos constitucionalmente magros, ou
seja, não indicativa de exposição à desnutrição, com prevalência global estimada de 6,7%, sendo 8,9% no sexo
masculino e 4,9% no feminino. Para o excesso de peso, a prevalência aumentou com a idade, atingindo 53,9% da
população de 55 a 64 anos, diminuindo a partir dessa faixa etária para 49,1% e 38,5% nos idosos de 65 a 74 anos
e 75 anos e mais, respectivamente. A prevalência de obesidade na população brasileira também aumentou com a
idade, atingindo 17,1% na faixa etária de 55 a 64 anos, decrescendo para 14% na categoria de 65 a 74 anos, e
para 10,5% naqueles com 75 anos e mais. O aumento na prevalência de obesidade e excesso de peso ocorreu de
forma mais rápida entre os homens do que entre as mulheres, e a prevalência de excesso de peso declinou entre os
homens a partir de 55 anos e mulheres a partir de 65 anos (IBGE, 2004a).

Em estudo realizado na população idosa de Bambuí, MG, a prevalência de obesidade (IMC > 30 kg/m²)
foi de 12,8%, estando associada ao sexo feminino e ao sedentarismo. Já o déficit de peso (IMC > 20 kg/m²,
critério adotado especificamente nesse estudo) foi associado ao sexo masculino e à ocorrência de duas ou mais
internações no último ano, atingindo prevalência de 14,8% nos homens. Nesse estudo também foram observa-
das maiores prevalências de obesidade entre os de maior renda familiar e de déficit de peso entre os de menor
renda (Barreto, Passo & Lima-Costa, 2003).

Antropometria em Idosos
Medidas antropométricas simples e de custo acessível, aplicáveis tanto no nível individual quanto

populacional, são utilizadas na avaliação do estado nutricional do idoso, como peso, estatura, IMC, circunferên-
cias e dobras cutâneas (WHO, 1995). Devido à inexistência de padrões de referência para as medidas
antropométricas em idosos nos países em desenvolvimento, a OMS recomenda a utilização dos dados de referência
do Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III 1988-1994) constituída com base
em uma amostra de idosos não institucionalizados. Kuczmarski, Kuczmarski e Najar (2000) apresentam tabelas
com os percentis de dobra cutânea tricipital, circunferência do braço, circunferência muscular do braço, peso,
estatura e IMC para homens e mulheres a partir dos 50 anos, conforme dados do NHANES III. Essas medidas
devem ser aferidas seguindo padronização específica, conforme descrito no capítulo 5, “Antropometria como
método de avaliação do estado de nutrição e saúde do adulto”.

Peso
Em idosos, medidas em série do peso corporal podem ser consideradas um indicador simples e adequado

sobre a mudança do estado nutricional do ponto de vista da avaliação clínica individual. A perda ou ganho de
peso involuntário é um sinal de advertência importante que deve ser considerado pelo profissional da saúde
(Harris, 2005; Bales & Ritchie, 2006), devendo este, inclusive, orientar seus pacientes para que fiquem atentos à
evolução do seu próprio peso e informem qualquer mudança involuntária.

Importante destacar que, também em idosos, a obesidade ou adiposidade, implicando risco cardiovascular,
pode ser mascarada pelo peso relativamente normal, porém com massa gorda aumentada e massa livre de gordura
diminuída (Roubenoff et al., 2000). Da mesma forma, parâmetros normais de peso não indicam necessariamen-
te que não há perda de tecido muscular, ou seja, o peso não permite distinguir entre as variações de massa
muscular, gordura corporal e presença de edema (Bales & Ritchie, 2006). A perda de tecido muscular e a presença
de edema são bastante comuns em idosos, principalmente nos hospitalizados (Harris, 2005).
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Em pacientes idosos, obter o peso corporal nem sempre é fácil, principalmente entre aqueles mais frágeis.
Quando houver essa dificuldade, é possível estimar o peso por meio de equações como a proposta por Chumlea
e colaboradores, em 1988:

Homem [(0,98 x CP) + (1,16 x AJ) + (1,73 x CB) + (0,37 x DSE) - 81,69]
Mulher [(1,27 x CP) + (0,87 x AJ) + (0,98 x CB) + (0,4 x DSE) - 62,35]

Sendo CP circunferência da panturrilha, CB circunferência do braço, AJ altura do joelho e DSE dobra cutânea subescapular.

Deve-se considerar que a estimativa do peso conforme proposta por esses autores requer quatro medidas
corporais e apresenta elevada margem de erro. No entanto, não está descrita na literatura, até o momento, outra
pesquisa que tenha desenvolvido equação mais acurada.

Estatura
Durante o envelhecimento, a estatura declina progressivamente como conseqüência de compressão dos

discos intervertebrais, achatamento das vértebras, cifose torácica, escoliose, osteoporose, achatamento do arco
plantar e arqueamento de membros inferiores (Perissinoto et al., 2002). Tal declínio inicia-se por volta dos 40
anos, mas a velocidade dessa redução ainda não está claramente estabelecida. O Euronut Seneca Study encontrou
uma redução de um a dois centímetros em quatro anos, enquanto Perissinoto e colaboradores a quantificaram em
dois a três centímetros por década.

Sempre que possível, deve-se usar a estatura do paciente antes dos 50 anos como estatura de referência,
buscando evitar os efeitos supracitados. Porém, essa informação deve vir de fonte confiável, considerando o viés
de informação em pacientes idosos (Bales & Ritchie, 2006). Em idosos acamados, amputados ou com curvatura
espinhal, a estatura pode ser estimada por meio da envergadura do braço, da estatura recumbente e da Altura do
Joelho (AJ). Para as medidas da estatura recumbente e da envergadura do braço, são relatadas dificuldades relaciona-
das à rigidez das articulações, que dificultam o correto posicionamento durante sua tomada (Chumlea et al.,
1998).

A envergadura do braço é a distância do meio da fúrcula esternal até a ponta do dedo médio, medida com
o braço levantado em posição horizontal para o lado. A medida deve ser feita em ambos os lados, e então a
estatura pode ser calculada (WHO, 1999): Estatura = [0,73 x (2 x a metade da envergadura dos braços)] + 0,43.

Quanto à estimativa da estatura a partir da AJ, várias fórmulas foram desenvolvidas com base em dados do
NHANES III, conforme sexo e etnia/raça para pessoas com 60 ou mais anos. Algumas dessas equações podem ser
observadas na Tabela 1 (página seguinte).

Entretanto, tais equações podem não ser aplicáveis em outras populações, conforme avaliaram Mendoza-
Núnez e colaboradores (2002) em amostra de idosos mexicanos. A estatura média de méxico-americanos, nas
quais se baseiam as equações de Chumlea e colaboradores (1998), difere significativamente dos valores de
referência em homens e mulheres mexicanos. A equação para estimar estatura (cm) de idosos mexicanos
proposta por Mendoza-Núnez e colaboradores (2002) para homens é 52,6 + (2,17 × AJ cm) e para mulheres,
73,7 + (1,99 × AJ cm) - (0,23 × idades em anos).
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Tabela 1 – Equações para predizer estatura (cm) por etnia/raça em homens e mulheres, conforme dados do
NHANES III

AJ: altura do joelho

Fonte: baseada em Chumlea et al. (1998).

Índice de Massa Corporal
Com o peso e a estatura calcula-se o Índice de Massa Corporal (IMC), que é amplamente utilizado na

avaliação do estado nutricional tanto em adultos quanto nos idosos. No entanto, há várias críticas e
questionamentos, principalmente para a faixa etária de 60 ou mais anos, sobre a capacidade desse índice de
estimar a gordura corporal, a adiposidade central e ainda classificar obesidade em pessoas de diferentes idades,
sexo e composição corporal. Ainda assim, seu uso é recomendado pela OMS e por diversos autores, pois apresen-
ta vantagens como baixo custo, facilidade de aplicação, pequena variação intra e interavaliador, alta correlação
com peso corporal e baixa correlação com estatura, associação com doenças cardiovasculares, diabetes, alguns
tipos de câncer e correlação com mortalidade. Até o momento, o IMC é considerado um bom indicador do
estado nutricional em estudos epidemiológicos e em rastreamento de grupos de risco em adultos (WHO, 1997;
Santos & Sichieri, 2005). Entretanto, não há consenso sobre o ponto de corte mais adequado para o IMC em
idosos, sendo os mais utilizados o critério recomendado pela OMS (WHO, 1997) e o critério de Lipschitz
(1994).

Na Tabela 2 podem ser observados os diferentes critérios de IMC para a classificação do estado nutricional
em idosos. A recomendação da OMS (WHO, 1997) foi utilizada em pesquisas nacionais como a PNSN e a POF
2002-2003; no entanto, há críticas sobre o uso dos mesmos pontos de corte de IMC para adultos e idosos, já que
ocorrem mudanças na composição corporal associadas ao processo de envelhecimento, tais como diminuição da
massa livre de gordura (massa óssea, músculos, vísceras e água) e redistribuição e aumento da gordura corporal.
Apesar de ser descrita uma boa correlação entre o IMC e a porcentagem de gordura corporal, menores valores do
coeficiente de correlação são encontrados a partir dos 60 anos. Com o aumento e a redistribuição de gordura
concentrando-se na região abdominal, o IMC subestima a obesidade, definida como o aumento da gordura
corporal, e principalmente a adiposidade central. Assim, recomenda-se que o IMC em idosos não seja utilizado
como único estimador de obesidade (WHO, 1997; Landi et al., 2000; Perissinotto et al., 2002; Cervi, Franceschini
& Priori, 2005).

O critério de classificação preconizado por Lipschitz (1994) assemelha-se ao proposto pelo Center of
Disease Control (CDC) e utilizado no NHANES III 1988-1994, que acrescenta diferenças entre homens e
mulheres idosas, porém sem distinção para categorias com diferentes níveis de risco, ou seja, baixo peso, sobrepeso
e obesidade (CDC/NSCH, 1991). Segundo Cervi, Franceschini e Priori (2005), essa classificação leva em consi-
deração as mudanças na composição corporal que ocorrem com o envelhecimento e a vulnerabilidade dos idosos

oxeS açar/ocintéopurG seõçauqE

onilucsaM ocnarbocinâpsih-oãN )edadi41,0(-)JA49,1(+13,87

orgenocinâpsih-oãN )edadi41,0(-)JA58,1(+96,97

onacirema-ocixéM )edadi61,0(-)JA38,1(+77,28

oninimeF ocnarbocinâpsih-oãN )edadi12,0(-)JA58,1(+12,28

orgenocinâpsih-oãN )edadi71,0(-)JA16,1(+85,98

onacirema-ocixéM )edadi62,0(-)JA28,1(+52,48
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à desnutrição, uma vez que estes apresentam maior porcentagem de gordura e de massa magra, além de perda do
tecido livre de gordura, quando comparados com os indivíduos adultos. Recentemente, o Nutrition Screening
Initiative (NSI) adotou o mesmo ponto de corte de Lipschitz para excesso de peso, porém com valor superior na
classificação do baixo peso (Harris, 2005).

São necessárias ainda pesquisas que ajudem a esclarecer pontos de corte do IMC para idosos considerando
a composição corporal, principalmente a partir de uma base populacional brasileira, pois, além das variações para
idade e sexo, o grupo étnico é outro fator de variabilidade importante.

Tabela 2 – Diferentes critérios de pontos de corte de IMC para avaliação do estado nutricional em idosos

* Mesmo critério utilizado para indivíduos adultos.

Fontes: CDC/NCHS (1991) e WHO (1997).

Dobras Cutâneas
As dobras cutâneas estimam a massa corpórea de gordura auxiliando a avaliação da duração e gravidade da

desnutrição, pois o tecido adiposo é uma reserva calórica que fornece energia durante o jejum ou a baixa ingestão
de nutrientes. É um método que exige bastante técnica e experiência do avaliador, principalmente no indivíduo
idoso, em função da baixa elasticidade dos tecidos, que dificulta separar o tecido subcutâneo do muscular (Frank
& Soares, 2002). A perda de elasticidade e a compressibilidade dos tecidos ocorrem devido à redução do tecido
muscular e à perda de água corporal.

Com a redução do tecido muscular e a redistribuição de gordura com maior acúmulo na região intra-
abdominal, a dobra cutânea triciptal, a circunferência do braço e a área muscular do braço diminuem com a
idade, principalmente em mulheres (Santos & Sichieri, 2005). Apesar de as dobras cutâneas se correlacionarem
fortemente com tecido adiposo total, em idosos elas não têm boa correlação com tecido adiposo visceral (Bales &
Ritchie, 2006).

Circunferências
As circunferências contribuem na avaliação mais completa do estado nutricional do idoso, fornecendo

informações sobre a composição e adiposidade corporal. É possível medir uma série de circunferências corporais.
Contudo, no idoso as mais utilizadas são o braço, a panturrilha, a cintura e o quadril. Estas duas últimas são
utilizadas para o cálculo da relação cintura-quadril (Acuña & Cruz, 2004; Harris, 2005; Santos & Sichieri,
2005). A padronização da tomada dessas medidas bem como os pontos de corte para circunferência da cintura e
relação cintura-quadril no idoso são os mesmos do adulto. Recentemente, em idosas, a relação cintura-quadril >
0,97 foi identificada como preditor de mortalidade total, o que não foi observado para o IMC e circunferência da
cintura (Cabrera et al., 2005).
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A comparação das medidas antropométricas com exames de diagnóstico por imagens, como a ressonância
magnética e a tomografia computadorizada, mostra que a circunferência da cintura foi a variável antropométrica
que apresentou melhor correlação com o tecido adiposo visceral (Harris, 2005; Bales & Ritchie, 2006). Assim, a
medida da circunferência da cintura é uma maneira simples e prática de avaliar a distribuição de gordura abdo-
minal. No entanto, vários grupos étnicos diferem entre si quanto à magnitude de risco associado com a elevada
circunferência da cintura. Portanto, a categorização do risco usando a circunferência da cintura deverá ser espe-
cífica para cada população e dependerá do nível de obesidade e da presença de outros fatores de risco para doença
cardiovascular e diabetes mellitus (WHO, 1997). Até o momento, não há relato de pontos de corte de circunfe-
rência da cintura específicos para idosos, nem estudos específicos para a população de idosos brasileira.

A circunferência do braço reflete a composição corpórea total, e a área muscular do braço é utilizada para
estimar a massa corpórea magra. No entanto, tais estimações podem ser diferentes em homens e mulheres. Santos
e Sichieri (2005) encontraram redução da circunferência e área muscular do braço com a idade em idosos do sexo
masculino, ao passo que, entre as idosas, a redução foi na área de gordura do braço, dobra subescapular e tricipital.
Em contrapartida, a circunferência da panturrilha tem sido considerada a medida mais sensível para avaliar a
massa muscular do idoso, apresentando-se como uma medida superior à área muscular do braço. Essa medida é
recomendada para monitorar a perda de massa muscular em idosos de ambos os sexos. Circunferência da panturrilha
inferior a 31 cm indica perda de massa muscular (WHO, 1995).

Sobre classificação do estado nutricional em idosos por meio de indicadores antropométricos, IMC, relação
cintura-quadril, circunferência da cintura e dobras cutâneas, o que fica claro é a falta de consenso (WHO, 1997).

Avaliação Laboratorial e Bioquímica
 A avaliação bioquímica é parte da avaliação nutricional do idoso, e pode detectar precocemente deficiên-

cias nutricionais em níveis subclínicos como quadros de desnutrição e anemia, além de dislipidemias, entre
outros. Alterações no estado nutricional podem ocorrer lentamente, e as alterações antropométricas somente se
manifestarão a posteriori. Conforme a deficiência nutricional se desenvolve, várias adaptações orgânicas são feitas
para que as funções fisiológicas normais não sejam afetadas. Os exames bioquímicos são medidas objetivas e
sensíveis do estado nutricional que permitem o seguimento, ao longo do tempo, de intervenções nutricionais. Os
principais são: hematócrito, hemoglobina, linfócitos totais, proteínas séricas (albumina, pré-albumina, transferrina,
proteína transportadora de retinol), índice creatinina-estatura, 3-metil histidina urinária, dosagens de vitaminas
e minerais e balanço nitrogenado (Harris, 2005; Bottoni et al., 2000).

Entre as dosagens séricas de micronutrientes, as mais relevantes são a de vitamina A, C e E, ferro, zinco e
selênio. A maioria dos estudos brasileiros tem sido realizada em populações pediátricas, enfocando principalmente a
vitamina A, sendo raros os estudos em outras faixas etárias da população sadia. Haller e colaboradores (1996)
encontraram concentrações bioquímicas de vitamina E abaixo do recomendado em 1,1% dos idosos. MacNeill e
colaboradores (2002) encontraram deficiências de vitamina C entre idosos do sexo masculino, que se revelaram
maiores naqueles com 80 ou mais anos.

Não há um único exame bioquímico universalmente aceito para a avaliação do estado nutricional de
idosos. A transferrina e a albumina são exemplos de proteínas afetadas por fatores não nutricionais, como proces-
sos inflamatórios e diversas enfermidades. Publicação recente ressalta a concentração de leptina como importante
marcador biológico, por apresentar boa sensibilidade e especificidade na avaliação nutricional de idosos com
doenças agudas (Bouillanne et al., 2006). A pesquisa nela relatada buscou identificar os parâmetros biológicos –
leptina, IGF-1 (fator de crescimento semelhante à insulina Tipo I), IGFBP-1 (IGF Binding Protein-1), IGFBP-3 e
proteína-C reativa (PCr) – mais relacionados com os marcadores antropométricos de desnutrição. Entre estes, a
concentração de leptina foi o único parâmetro biológico relacionado ao estado nutricional avaliado por meio do
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IMC e de dobras cutâneas. Em idosos com déficit de peso, as concentrações de leptina foram mais baixas que nos
demais (Bouillanne et al., 2006).

Resultados desses exames devem ser interpretados com especial atenção, pois o idoso pode apresentar
algumas alterações bioquímicas decorrentes do próprio processo de envelhecimento, do uso de medicamentos
e da presença de enfermidades de ordem não nutricional que podem influenciar os resultados. Dessa forma,
destaca-se mais uma vez a importância da avaliação nutricional de idosos baseada em diferentes parâmetros,
combinando dados antropométricos, clínicos e história dietética, entre outros (Gariballa & Sinclair, 1998;
Kamimura et al., 2002).

Além de avaliar deficiências nutricionais específicas, os exames laboratoriais também são utilizados para
triagem e monitorização do risco de DCNT relacionadas à nutrição, como diabetes, hipertensão arterial, síndrome
metabólica e doença cardiovascular. Maiores detalhes sobre métodos bioquímicos de avaliação do estado nutricional
estão descritos no capítulo 7, “Indicadores bioquímicos na avaliação do estado nutricional”.

Avaliação Clínico-Nutricional
 Na prática clínica, tanto em nível hospitalar quanto ambulatorial, a anamnese tem um importante papel

na avaliação nutricional do idoso e, quando adequadamente conduzida, identifica aspectos importantes do estado
de saúde do indivíduo. Na anamnese ou história clínica, os principais pontos a serem levantados são: a) dados
sociodemográficos; b) capacidade funcional, de locomoção e nível de independência; c) antecedentes clínicos
como doenças crônicas e cirurgias; d) uso de medicamentos, de álcool, tabaco e drogas ilícitas; e) perda e variação
de peso; f ) história dietética; g) alterações no padrão alimentar, presença de disfagia e saúde oral; h) sintomas ou
doenças gastrointestinais como vômitos, constipação, diarréia, anorexia e gastrite; i) demanda metabólica, verifi-
cando fatores que aumentam as necessidades energéticas, como infecções, traumas, queimaduras e sépsis (Harris,
2005; Acuña & Cruz, 2004).

Em pacientes idosos, qualquer porcentagem de perda de peso é considerada clinicamente importante.
Considera-se perda de peso grave quando superior a 2% em uma semana e 5% em um mês (Blackburn &
Bistrain, 1977). A Perda Ponderal Recente (PPR) é calculada com a fórmula % PPR = PU - PA/PU x 100, sendo
PU peso usual e PA peso atual. O baixo peso (IMC < 18,5 kg/m²) foi identificado como preditor independente
de mortalidade total em idosas, principalmente naquelas com até 80 anos, em estudo de coorte prospectiva
(Cabrera et al., 2005).

Sobre a avaliação da capacidade funcional, mudanças recentes nos hábitos e na rotina diária de trabalho e
lazer devem ser averiguadas. Outros fatores que devem ser investigados pelo profissional da saúde são: depressão,
demência, perda recente do cônjuge, isolamento e diminuição da mobilidade.

É importante verificar, antes de iniciar a anamnese, se o idoso apresenta algum distúrbio ou limitação
cognitiva. Em caso positivo, a anamnese deverá ser respondida pela pessoa que mais convive com ele. Entre os
métodos para detecção da capacidade cognitiva, existem os mais complexos, que devem ser aplicados por profis-
sionais capacitados para realizar avaliação neuropsicológica, e aqueles mais simples e rápidos (duração: de 5 a 10
minutos), como o Mini-Exame de Estado Mental, que pode ser aplicado por qualquer profissional da saúde
(Folstein, Folstein & McHugh, 1975).

O exame físico deve complementar a história clínica, com o objetivo de identificar sinais de carências
nutricionais específicas. A desnutrição é um sério problema entre pacientes idosos internados e institucionalizados,
que faz aumentar a permanência hospitalar, o desenvolvimento de complicações e a mortalidade (Waitzberg &
Ferrini, 2000; Harris, 2005). Dessa forma, o profissional da saúde deve estar atento aos sinais de depleção
nutricional durante o exame físico.
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No idoso, os sinais clínicos detectados no exame físico podem ser decorrentes de alterações fisiológicas
próprias do processo de envelhecimento, de alguma doença de ordem não nutricional ou da própria depleção do
estado nutricional, o que lhe confere baixa especificidade para a identificação de carências nutricionais. Um
exemplo é a cegueira noturna, cuja causa é a deficiência de vitamina A, mas no idoso pode ser a catarata (Coelho
& Fausto, 2002). A perda de peso e a diminuição do tecido adiposo e do tônus muscular são importantes, porém
devem ser interpretadas com cuidado. O exame físico somente deve ser interpretado em conjunto com dados da
avaliação bioquímica, da história clínica, da antropometria ou de outro método que tenha sido empregado.

Métodos Conjuntos de Avaliação Nutricional
Os métodos de avaliação nutricional são diversos; no entanto, não existe um instrumento preciso para

avaliar o estado nutricional de idosos. Torna-se, assim, essencial a abordagem conjunta de indicadores que possi-
bilitem uma avaliação nutricional mais fidedigna.

Há vários métodos que utilizam conjuntamente componentes das avaliações clínica, bioquímica,
antropométrica, da composição corporal e da ingestão dietética. Entre esses, serão descritos no Quadro 1 a
Avaliação Global Subjetiva, a Mini-Avaliação Nutricional e o Questionário Payette.

Avaliação Nutricional Subjetiva Global
Com intuito de viabilizar a avaliação nutricional de indivíduos acamados, em 1987, Detsky e colaborado-

res padronizaram a Avaliação Global Subjetiva (AGS). A AGS, inicialmente, era utilizada apenas para pacientes
cirúrgicos, mas atualmente é aplicada em vários outros grupos, incluindo idosos (Detsky et al.,1987; Pereira,
2005).

A AGS é um método simples, de baixo custo, facilmente aplicável, já validado, e pode ser realizado rapida-
mente à beira do leito. O método associa informações sobre alteração na ingestão de nutrientes, digestão e
absorção, além de efeitos na função e na composição corporal. O questionário, composto por anamnese dirigida
e exame físico simplificado, aborda questões referentes a mudanças no peso habitual nos últimos seis meses e nas
últimas duas semanas; alterações de hábitos alimentares e sua duração; presença de sintomas e sinais gastrointestinais,
como náuseas, vômitos, diarréia e anorexia; avaliação da capacidade funcional. De acordo com o diagnóstico de
base do paciente determina-se o grau de demanda metabólica, e o exame físico, realizado por inspeção e palpação,
busca identificar mudanças na composição subcutânea, massa muscular e presença de edemas. A classificação da
AGS consiste do conceito A, para bem nutrido; B, com suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido;
C, para gravemente desnutrido (Barbosa Silva, 2000).

A AGS pode ser utilizada de maneira seletiva e complementar aos métodos convencionais utilizados para o
diagnóstico nutricional de idosos hospitalizados ou institucionalizados. Em estudo realizado em instituições
geriátricas dos Estados Unidos utilizando a AGS, identificou-se relação importante com mortalidade e readmissão
hospitalar. Além disso, evidenciou-se que, se associada a medidas bioquímicas e antropométricas, a AGS pode
melhor determinar a mortalidade e morbidade entre idosos desnutridos residentes em instituições geriátricas
(Barbosa Silva, 2000; Pereira, 2005).

Mas o método apresenta limitações. Ele depende do nível de consciência do paciente; baseia-se unicamente
em critérios qualitativos, dificultando a detecção de pequenas alterações do estado nutricional; por ser um méto-
do subjetivo, sua precisão diagnóstica depende bastante do treinamento do observador; há dificuldades em acom-
panhar a evolução dos pacientes devido à ausência de critérios quantitativos (Barbosa Silva, 2000; Pereira, 2005).
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Quadro 1 – Métodos conjuntos de avaliação nutricional
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Mini-Avaliação Nutricional (MAN)
A Mini-Avaliação Nutricional (MAN) tem sido validada e utilizada desde o início da década de 1990,

objetivando facilitar a triagem e o diagnóstico nutricional de idosos sob risco de desnutrição (Vellas et al., 1999;
Guigoz, 2006). Embora o método tenha sido desenvolvido para idosos doentes, tem sido validado para indivíduos
saudáveis (Kuzuya et al., 2005).

O instrumento consiste em perguntas simples e de rápida aplicação, abordando medidas antropométricas
(IMC, percentual de perda de peso, circunferência do braço e da panturrilha), avaliação global (estilo de vida,
medicações utilizadas, mobilidade, presença de estresse agudo, presença de problemas neuropsicológicos, entre
outros), avaliação dietética (número de refeições, ingestão de alimento, ingestão de líquidos e autonomia para
alimentar-se sozinho) e auto-avaliação (autopercepção da saúde e nutrição). O método classifica o idoso, conforme
os escores, como eutrófico (MAN > 23,5), em risco de desnutrição (17> MAN < 23,5) ou desnutrido (MAN < 17)
(Vellas et al., 1999; Guigoz, Lauque & Vellas, 2002; Coelho & Fausto, 2002; (Pereira, 2005).

A MAN é um método prático, não invasivo, de rápida aplicação, e apresenta escala confiável. É capaz de
detectar melhor o risco de desnutrição e a desnutrição precoce, porque aborda aspectos físicos e mentais que
afetam o estado nutricional do idoso, além de apresentar alta correlação com outros parâmetros nutricionais
(Vellas et al., 1999, Pereira, 2005; Guigoz, 2006).

Em estudo realizado com idosos japoneses com estado de saúde precário, observou-se boa correlação da MAN
com medidas antropométricas e marcadores bioquímicos, incluindo albumina sérica e colesterol total, constatando-se
ser este um instrumento útil para determinar o estado nutricional de idosos japoneses frágeis (Kuzuya et al., 2005).
Entretanto, outro estudo realizado com idosos hospitalizados de Ottawa, no Canadá, constatou sensibilidade de
apenas 57%, provavelmente devido ao sistema de pontuação, que confere menor importância à perda de peso
involuntária, à escala do IMC, além de não utilizar dados bioquímicos (Azad, Murphy & Amos, 1999).

Questionário de Payette
O método Payette permite avaliar pessoas idosas que apresentam risco nutricional e necessitam de assistên-

cia para adequar sua ingestão alimentar. É um questionário curto, sensível e específico, facilmente aplicável por
profissionais da saúde (Robichaud et al., 2000). Foi validado em uma amostra de 145 idosos que recebiam
serviços de home care, usando como referência três recordatórios 24 horas não consecutivos. O instrumento
apresentou sensibilidade de 78% e especificidade de 77%, além de boa precisão para identificar idosos em risco
de desnutrição (Payette, 2005).

O questionário consiste em dados antropométricos (peso referido e medido, estatura e IMC), questões
sobre magreza, perda de peso no ano anterior, presença de artrite que interfira nas atividades diárias, proble-
mas de visão, bom apetite, presença de estresse psicológico recente e ingestão usual no desjejum. A cada
resposta se atribui uma pontuação, classificando o idoso, ao final, como de baixo risco nutricional (0-2 pontos),
de moderado risco nutricional (3-5 pontos) e de alto risco nutricional (6-13 pontos). Para cada classificação,
há recomendações específicas: a) baixo risco nutricional – monitorização dos fatores de risco; b) moderado
risco nutricional – monitorização da dieta (avaliação da ingestão de alimentos e orientação nutricional);
c) alto risco nutricional – aumento da ingestão de alimentos, com orientação para o preparo das refeições e
encaminhamento para o nutricionista (Payette, 2005).
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Considerações Finais
No Brasil, o desconhecimento da situação nutricional na terceira idade diante da nova realidade demográfica

do país, caracterizada pelo aumento absoluto e relativo da população de idosos, exige a realização de investigações
sistematizadas nesta área. Tais investigações envolvem diversas abordagens. Estas vão desde a questão metodológica
de como medir a dieta e da definição de parâmetros antropométricos mais específicos e acurados, passando pelo
entendimento do efeito produzido por aquilo que as pessoas comem (ou informam que comem), até a formula-
ção de um modelo biológico relevante que faria um elo da biologia molecular com os dados obtidos em estudos
epidemiológicos de base populacional. Somente assim se poderá alcançar um atendimento de melhor qualidade,
com enfoque na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida dos idosos, principalmente
daqueles com processos patológicos já instalados.
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