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RESUMO

SUMMARY

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A desnutrição em idosos é comum, pois com a idade avançada, o consumo alimentar diário diminui. Além disso, os alimentos consumidos são de baixas calorias, contribuindo para a deficiência
nutricional e desnutrição. O objetivo deste estudo foi apresentar questões relacionadas com a desnutrição no idoso e
aspectos da intervenção nutricional.
CONTEÚDO: Os sinais e sintomas do processo de envelhecimento são facilmente confundidos com a desnutrição,
dessa forma, as intervenções muitas vezes são inadequadas
e menos potentes do que poderiam ser. A nutrição como
um componente da saúde e do tratamento da doença no
idoso, depende do conhecimento das recomendações nutricionais e também da capacidade de avaliar, de forma
eficaz, as suas necessidades nutricionais. A suplementação
oral é uma estratégia eficaz e viável, sendo utilizada para
proporcionar uma vigilância nutricional adequada, principalmente quando esta faixa etária apresenta problemas de
desnutrição.
CONCLUSÃO: A intervenção nutricional na desnutrição
precisa ser individualizada, respeitando as suas necessidades de nutrientes, as doenças existentes e, caso necessário, a
orientação sobre suplementação e pirâmide alimentar para
idosos.
Descritores: Desnutrição, Estado Nutricional, Idoso.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The aging of a
human being is a natural biological process rather than a
pathologic one, characterized by a series of morpho-physiological, biochemical and psychological changes that take
place throughout the lives of human beings. This objective
to study was presented questions to be connected with malnutrition in elderly and aspects of nutritional intervention.
CONTENTS: The malnutrition in aged is common, since,
with the advanced age, the daily food intake reduces.
Moreover, the food consumed is low-calorie, contributing
to nutritional deficiency and malnutrition. The signs and
symptoms of the aging process are easily mistaken with
malnutrition, and so, interventions are many times inadequate and less potent than they could be. Nutrition, as a
component of health, can only be used in the treatment of
illnesses in the elderly population if the nutritional recommendations and also the capacity to efficiently evaluate the
nutritional needs of the elderly are known. The oral supplementation is an efficient and viable strategy, being used
to provide an appropriate nutritional surveillance, mainly
when the elderly group presents malnutrition problems.
CONCLUSION: The nutritional intervention in malnutrition is necessary to be: individual, to respect the nutritional
needs of the elderly and the existent diseases. If necessary
the oral supplementation guidance and food guide pyramid
for elderly.
Keywords: Elderly, Malnutrition, Nutritional Status.
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A nutrição e a saúde estão entre as principais preocupações
em relação as pessoas idosas. Para o Brasil estima-se que,
em 2050, a expectativa de vida ao nascer chegue a 85 anos
de idade, elevando, assim, a parcela de idosos da população1. Além disso, já se observa um contínuo incremento de
indivíduos com 60 anos e mais, em nível da população brasileira: atualmente, no Brasil, 15 milhões de pessoas (8,6%
da população total) já passaram dos 60 anos de idade2. Entretanto, as estimativas indicam que, em 2025, o país terá
mais do que o dobro do número de idosos existentes na
atualidade, ou seja, 35.148.000 de pessoas idosas (15,4% da
população total) versus 16.488.000 (8,8% da população total), em 20053.
Com o envelhecimento, mudanças fisiológicas, metabólicas
e capacidade funcional resultam na alteração das necessidades nutricionais. Além disso, a população idosa é hetero-
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gênea pela diversidade social, cultural, econômica e idade
fisiológica4. Essas mudanças, assim como a diversidade entre os idosos podem contribuir para alterar o seu estado
nutricional.
O mais importante distúrbio nutricional observado nos
idosos é a desnutrição, que está associada ao aumento da
mortalidade e da susceptibilidade às infecções e a redução
da qualidade de vida. Entretanto, freqüentemente, a desnutrição insere-se no contexto de outras modificações orgânicas verificadas ao longo do processo de envelhecimento,
deixando de ser diagnosticada5,6.
Alguns autores consideram que os sinais de desnutrição podem ser difíceis de distinguir daqueles resultantes do processo natural de envelhecimento, porém se essa condição
mórbida não for detectada, pode contribuir para o agravamento de manifestações clínicas associadas à inúmeras
doenças crônicas e aumento de mortalidade7,8.
AVALIAÇÃO DA DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS
A desnutrição é um transtorno corporal produzido por um
desequilíbrio entre o aporte de nutrientes e as necessidades
do indivíduo motivado por uma dieta inadequada, ou por
fatores que comprometam a ingestão, absorção e utilização
dos nutrientes decorrente de alguma afecção ou por necessidades nutricionais aumentadas9.
Os idosos constituem um grupo de risco de desnutrição
devido a uma série de mudanças fisiológicas (Quadro 1),
sociais, econômicas e psicológicas relacionadas com o processo de envelhecimento. Uma nutrição deficitária favorece
o aparecimento de doenças que, por sua vez, repercutem
negativamente no seu estado nutricional, instaurando-se
desta maneira um ciclo vicioso má nutrição – doença10,11.
Quadro 1 – Efeitos do envelhecimento em alguns dos sistemas envolvidos diretamente com o estado nutricional4
Aparelho ou
Sistema Fisiológico
Orofaríngeo

Efeitos do Envelhecimento

Gastrintestinal

Esôfago: diminuição da motilidade
Estômago: atraso no esvaziamento
Cólon / reto: constipação e incontinência
Alteração nos níveis / ação dos
hormônios circulantes
Diminuição da percepção sensorial
Diminuição da resposta do músculo à
estímulos
Diminuição da cognição e memória
Perda de células cerebrais

Endócrino
Nervoso

Dentição deficiente
Xerostomia
Alteração da percepção do gosto
Diminuição da discriminação olfativa

Entre os fatores sócio-econômicos que contribuem para o
déficit nutricional encontram-se os psicossociais, tais como
perda do cônjuge, depressão, isolamento social, pobreza,
perda da capacidade de integração social, da independência, da função cognitiva e outros associados às doenças de

base que acometem o idoso12. Já entre as principais mudanças fisiológicas que interferem no estado nutricional
do idoso encontra-se a diminuição do metabolismo basal,
redistribuição da massa corporal, alterações no funcionamento digestivo, alterações na percepção sensorial e diminuição da sensibilidade à sede10.
As doenças crônicas que, freqüentemente, estão associadas
a algum tipo de deficiência alimentar na vida adulta, são
também relacionadas aos fatores que levam o idoso à desnutrição. O uso de múltiplos medicamentos, situação bastante
comum na população idosa13, influencia na ingestão de alimentos, nos processos de digestão, absorção e utilização dos
diversos nutrientes, podendo comprometer o estado de saúde
e nutricional do idoso14. Além disso, entre os fatores de risco
associados à desnutrição, pode-se incluir a deterioração da
saúde oral12 e da sensibilidade a gostos primários11,15.
A desnutrição também se manifesta como um dos resultados de uma variedade de condições, incluindo-se anemia,
úlcera de pressão, fraturas ósseas, fragilidade, déficit cognitivo, desidratação, hipotensão ortostática e disfunção
imune9, as quais demonstram uma estreita relação com o
estado nutricional dos idosos16.
Segundo estimativas feitas no início da década passada, o
Brasil apresentava uma proporção de baixo peso entre homens idosos em torno de 20,7%, e de 17% para as mulheres
na mesma faixa etária. Em números absolutos, o país tinha,
nesse período, cerca de 1.300.000 idosos com baixo peso17.
Os dados atuais apontam para uma prevalência de desnutrição em idosos residentes em domicílios em nível de 1%
a 15%, para idosos internados em hospitais essa proporção
oscila entre 35% e 65% e para os idosos institucionalizados
detecta-se desnutrição em 25% a 60%18.
Em comparação com outros países, no Brasil o risco de
morrer de desnutrição na velhice é 71% maior do que nos
EUA e 32,13% maior do que na Costa Rica. Verifica-se
maior proporção de óbitos em indivíduos de 70 anos ou
mais do que em indivíduos na faixa etária de 60 a 69 anos,
independente do sexo19.
De acordo com estudo multicêntrico de desnutrição hospitalar feito no Brasil, o Ibranutri (Inquérito Brasileiro
de Avaliação Nutricional Hospitalar), a prevalência de desnutrição é maior nas regiões Norte e Nordeste do país. No
Pará, 78,8% dos pacientes internados encontram-se desnutridos. Já em Salvador (BA), verifica-se uma prevalência de
76% de pacientes internados desnutridos e em Natal (RN)
esse percentual chega a 67,6%. Na região Sul, a prevalência
de desnutrição entre os internados é de 38,9% e, na região
Centro-Oeste, que inclui o Distrito Federal, há 34,8% de
desnutridos. Associa-se o menor número de desnutrido nas
regiões Sul e Sudeste à melhor oferta de cuidados adequados na área da Saúde20.
Indicadores de Desnutrição ou de Risco de Desnutrição no
Idoso
Na verificação das alterações associadas ao estado nutricional, faz-se necessário proceder a avaliação nutricional,
cujos objetivos são os seguintes, entre outros: identificar os
indivíduos em risco para desenvolver doenças crônicas não
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transmissíveis; monitorar a eficácia da intervenção dietoterápica21.
Vários indicadores têm sido propostos para avaliar o estado nutricional, embora eles sejam questionáveis, pois são
influenciados por fatores não relacionados à ingestão de
alimentos. Os indicadores utilizados são: dados antropométricos (peso, altura, índice de massa corporal, circunferências do braço, panturrilha e abdominal, pregas cutâneas
e composição corporal), exame clínico, exames laboratoriais (hemograma, eletroforese de proteínas, balanço nitrogenado, colesterol sérico) e dietéticos22,23.
Podem-se considerar como os principais indicadores de
desnutrição nos idosos os seguintes parâmetros:
• Perda de peso involuntária de aproximadamente 5% em
um mês, 7,5% em três meses e 10% em 6 meses;
• Peso baixo para a altura, inferior a mais de 20% do peso
corporal ideal;
• Índice de massa corporal (IMC) menor que 22 kg/m2;
• Albumina sérica abaixo de 3,5 mg/dL;
• Nível de colesterol sérico total inferior a 160 mg/dL;
• Mudança do estado funcional: de independente para dependente;
• Ingestão alimentar inadequada;
• Circunferência muscular do braço inferior ao percentil 10;
• Prega cutânea tricipital menor que o percentil 10 ou maior
que o percentil 9524.
Inúmeros testes de avaliação para risco de desnutrição têm
sido desenvolvidos, destacando-se a Mini Avaliação Nutricional (MAN) e o SCALES.
A MAN foi desenvolvida para avaliar o risco de desnutrição em idosos, assim como para identificar aqueles que pudessem se beneficiar de intervenção dietoterápica precoce.
A versão original é composta de 18 tópicos que englobam
avaliação antropométrica, dietética e clínica; autopercepção
da saúde e estado nutricional, podendo ser utilizada tanto
para triagem como para apreciação diagnóstica, desde que
aplicada por profissional da área de saúde5. Constitui-se em
instrumento prático, não invasivo, que leva em consideração o estado nutricional, o estado de saúde, a fragilidade e
eventuais doenças que acometem os idosos25.
O instrumento SCALES foi desenvolvido por médicos e
dietistas para uso na prática clínica e validado juntamente
com a MAN. Tem capacidade superior para identificar subseqüentes problemas nutricionais que possam se associar à
condição mórbida prévia. Esse instrumento necessita exames laboratoriais complementares e pode ser usado como
segundo nível de avaliação, após a mensuração do risco de
desnutrição feita através da MAN9 (Tabela 1).
Tabela 1 – Avaliação rápida para o risco de desnutrição,
através do instrumento scales9
S:
C:
A:
L:
E:
S:
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Depressão
Colesterol < 4,14 mmol/L (1600 mg/L)
Albumina < 4,0 g/L
Perda de peso
Problemas para se alimentar (cognitivo ou físico)
Problemas na aquisição de alimentos ou dificuldade para
prepará-los

Intervenção Nutricional no Idoso
A intervenção nutricional em Geriatria deve orientar-se de
maneira individual, em função do estado nutricional das múltiplas doenças acometidas, das mudanças biológicas e psicológicas associadas ao envelhecimento, da capacidade funcional
e das necessidades nutricionais do indivíduo. Seu objetivo é
proporcionar todos os nutrientes necessários e as quantidades
adequadas para manter um bom estado nutricional.
Suplementação
O Ministério da Saúde (MS) definiu, em 1998, que os suplementos, tanto vitamínicos quanto minerais, são alimentos
que servem para complementar a dieta diária de uma pessoa saudável, nos casos em que a ingestão desses nutrientes,
a partir da alimentação, seja insuficiente. Nos suplementos,
cada nutriente deve conter um mínimo de 25% e, no máximo, até 100% da “ingestão diária recomendada” (DRI),
na porção diária indicada pelo fabricante, não podendo
substituir os alimentos, nem se constituir em componente
exclusivo da dieta26.
São considerados suplementos: vitaminas isoladas ou associadas entre si, minerais isolados ou associados entre si,
associações de vitaminas com minerais e produtos que representem fontes naturais de vitaminas e ou minerais, legalmente regulamentados, em conformidade com a legislação
pertinente.
Os idosos constituem-se em grupo de risco de carência de
macro e micronutrientes, pois, freqüentemente, apresentam
dificuldades na manutenção da ingestão energética e de nutrientes adequada, através de alimentação balanceada4. A
oferta de suplementação oral, principalmente quando ocorrem complicações advindas da desnutrição, contribui para
adequada vigilância nutricional e manutenção das recomendações diárias para os indivíduos nesta faixa etária27.
Pirâmide Alimentar para Idosos
A pirâmide alimentar proposta para pacientes com mais de
70 anos, tem como objetivo evitar as carências nutricionais
e as doenças relacionadas com a má alimentação. As recomendações que mais se destacam são as seguintes:
• Ingestão de alimentos ricos em fibras, com baixa concentração de gorduras e açúcares refinados e ingestão das
quantidades superiores ao número de frações diárias de
cada grupo de alimentos;
• Consumir diariamente oito copos de água;
• Possível necessidade de suplementar à dieta com cálcio e
vitamina D (para reduzir o risco de fraturas ósseas) e vitamina B12;
• Nos grupos de alimentos, devem-se consumir alimentos
integrais, produtos lácteos com pouca gordura, carnes magras, pescados e aves28.
CONCLUSÃO
A desnutrição em idosos é comum, pois com o envelhecimento o consumo alimentar diário tende a diminuir. Além
disso, os alimentos consumidos têm baixo teor calórico,
contribuindo para a deficiência nutricional e desnutrição.
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Os sinais e sintomas do processo de envelhecimento são facilmente confundidos com a desnutrição e, dessa forma, as
intervenções muitas vezes são inadequadas e menos potentes do que poderiam ser.
Através de uma intervenção nutricional individualizada,
realizada depois de adequada avaliação do estado nutricional; e, quando necessário, das doenças existentes, será
possível reverter, em grande número de casos, um quadro
de desnutrição e, conseqüentemente, contribuir para proporcionar ao paciente idoso o restabelecimento de suas
funções orgânicas.
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