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1.1 Envelhecimento Populacional 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1989) define cronologicamente 

os idosos como pessoas que alcançaram idade superior a 60 anos. Por outro lado, 

Maynard Smith (1967), caracteriza o envelhecimento como um prejuízo generalizado e 

progressivo das funções orgânicas resultando na redução de respostas adaptativas para o 

estresse.  

O envelhecimento populacional, ou seja, o aumento da proporção de 

idosos, e suas implicações nos setores socioeconômico e médico-sanitário têm se 

tornado um debate constante nas mesas de discussões da maioria dos países 

desenvolvidos que experimentam este processo desde o começo do século passado. 

Atualmente, o mesmo está sendo vivido pelos países em desenvolvimento. 

Durante as quatro primeiras décadas do século vinte, o Brasil apresentava 

grande estabilidade de sua estrutura etária, principalmente devido à pequena oscilação 

das taxas de natalidade e mortalidade. Foi pequeno o declínio no coeficiente de 

mortalidade de 1900 até 1940 (CHAIMOWICZ, 1997). A esperança de vida ao nascer 

pouco variou no período, passando de 33,3 para 37,6 anos para homens e de 34,1 para 

39,4 anos para mulheres (SANTOS; 1990). A taxa bruta de natalidade, que permanecia 

ao redor de 46 nascimentos vivos por mil habitantes entre 1870 e 1900, declinou para 

43,5 por mil no final daquele período (MORTARA, 1990). O crescimento vegetativo 

manteve-se por volta de 2%. A população era extremamente jovem sendo cerca de 42% 

a 46% o grupo de jovens com menos de 15 anos e 2,5% o de idosos (CAMARGO & 

SAAD, 1990; IBGE, 1990).  

A partir de 1940 houve declínio rápido da mortalidade e a esperança de 

vida aumentou para 53,7 anos em 1970 (SANTOS, 1990). Entre as principais 
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explicações encontram-se as conquistas tecnológicas da medicina moderna (assepsia, 

vacinas, antibióticos, quimioterápicos, exames complementares de diagnóstico, entre 

outros) determinadas por intervenções estatais (OLIVEIRA & FELIX, 1995; YAZAKI & 

SAAD, 1990). A combinação de menores taxas de mortalidade e elevadas taxas de 

fecundidade determinou o aumento do crescimento vegetativo da população que saltou 

de 41 para 93 milhões de pessoas entre 1940 e 1970, crescendo em média 2,8 % ao ano, 

sem alteração na estrutura etária, pois a redução da mortalidade deveu-se basicamente à 

queda das taxas de mortalidade infantil (CARVALHO, 1993). 

A população brasileira passou a envelhecer efetivamente a partir de 1960, 

com o processo de transição demográfica que, segundo a OMS (1999) é caracterizado 

pela passagem de um país jovem para um país idoso, tendo em vista, no início, o 

declínio da fecundidade em algumas regiões mais desenvolvidas do país.  

Desta forma, a passagem de uma situação de alta mortalidade e alta 

fecundidade para uma de moderada ou baixa mortalidade e, gradualmente, baixa 

fecundidade, como a que se observa atualmente no Brasil, está sendo responsável pela 

elevação da expectativa de vida média da população e aumento do número de pessoas 

atingindo idades mais avançadas.  

Em países desenvolvidos, a transição demográfica aconteceu de forma 

mais vagarosa, associada ao processo de estruturação dos sistemas econômicos, 

culturais e de planejamento de políticas de saúde pública (CHAIMOWICZ, 1997), Esse 

processo foi vivenciado tardiamente e de forma menos organizada em países como o 

Brasil que ainda apresentam desigualdades sociais e regionais (RAMOS, 1993). 

Entre 1960 e 2025 estima-se em 760% o crescimento do número de 

idosos e em 166% o de jovens. Também no período de 1960 a 2025 a proporção de 

jovens estima-se que reduzirá de 44% para 25% e a de idosos saltará de 5% para 14%.  
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(RAMOS, 1987; RAMOS, 1993; CARVALHO, 1993; IBGE, 1983; MACHADO, 

1993).  

Diante de tantas mudanças, o Brasil passará, entre 1960 e 2025, da 16ª 

para a 6ª posição mundial em termos de números absolutos de indivíduos com 60 anos 

ou mais (KALACHE, 1987).  Isto já vem se confirmando, pois, no ano de 2003, os 

idosos já representaram 9,6% da população total (IBGE, 2004). 

 

1.2 Aspectos Socioeconômicos do Envelhecimento 

As mudanças no perfil da pirâmide populacional brasileira estão 

acarretando uma série de previsíveis conseqüências sociais, culturais e epidemiológicas, 

as quais ainda não estamos preparados para enfrentar.  

Uma das características marcantes dos idosos no Brasil é a pobreza. 

Entre as principais fontes de renda, nesta faixa etária, estão as pensões e aposentadorias, 

que para a maioria, chegam apenas a até 2,5 salários mínimo representando uma 

condição socioeconômica injusta e inadequada (REZENDE, 2001).  

O empobrecimento do idoso também se agrava pela tendência, no Brasil, 

de crescimento dos domicílios chefiados pelas mulheres, em parte pela viuvez, 

separações e maternidade sem casamento (BERQUÓ, 1999). Segundo os dados do 

censo demográfico do IBGE em 2000, as mulheres são responsáveis em 24,9% pelos 

lares e esses lares são, geralmente, mais pobres (com renda nominal mensal mediana de 

duzentos e setenta reais) do que os chefiados por homens, podendo interferir no cuidado 

dos idosos (IBGE, 2000).  

Outro problema observado por Chaimowicz (1997), é o fato de que 

mulheres idosas vivem mais que os homens e, ao se tornarem viúvas, têm mais 

dificuldades para se casar novamente, são mais sozinhas, apresentam menores níveis de 



 

12 

 

 

instrução e renda, maior freqüência de queixas de saúde e conseqüentemente uma 

ingestão de nutrientes abaixo dos níveis adequados.  

No Brasil, o suporte dos familiares parece ser o principal apoio oferecido 

ao idoso. No entanto este suporte encontra três dificuldades principais para sua 

consolidação (CAVALCANTI, 1990 e IBGE, 1996): 

1. Não existem políticas sociais de suporte aos cuidadores em setores 

como a alimentação, auxílio domiciliar, assistência médica e serviços de orientação. 

2. O tamanho da família brasileira está diminuindo devido à queda de 

fecundidade. 

3. Mais da metade dos idosos brasileiros vivem em domicílios cuja renda 

familiar não ultrapassa três salários mínimos.  

Coelho Filho e Ramos (1999), em estudo realizado no nordeste 

brasileiro, concluíram que os idosos que moram em domicílio multigeracional tendem a 

ser mais pobres e com maior grau de dependência. Por sua vez, aqueles com melhor 

nível socioeconômico preferem morar em domicílios unigeracionais ou sozinhos, têm 

menor grau de dependência e são mais, teoricamente, preparados a não dependerem de 

outros. Assim, o domicílio multigeracional, antes de ser uma opção cultural de bem 

estar ou humanitária, pode ser simplesmente um arranjo de sobrevivência, capaz, muitas 

vezes, de se contrapor às vontades que teria a vida em família. 

A presença de doenças crônico-degenerativas, a redução na capacidade 

física, o maior risco de adoecer e as dificuldades cognitivas têm levado os idosos a um 

processo de exclusão socioeconômico e cultural. 

Segundo Bennett (2002), o nível de engajamento social do idoso na 

comunidade têm um papel importante na manutenção da sua saúde física e mental e 

efeito direto sobre a mortalidade. Portanto, o grau de envolvimento social dos idosos é 
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preditor direto de índices de mortalidade. Dentro desse mesmo contexto, Dubois (2001) 

relaciona diretamente indicadores de posição social e qualidade de vida com uma 

melhor qualidade da alimentação, podendo evitar o aparecimento de doenças crônico-

degenerativas.  

Apesar dos indicadores de saúde desfavoráveis entre os idosos brasileiros 

e do descaso, até então, dispensado a esta população até há alguns anos, os primeiros 

sinais de melhora na atenção ao idoso estão aparecendo. Diante do reconhecimento do 

rápido envelhecimento populacional e da necessidade de planejar e otimizar a 

participação do idoso na sociedade, em 1994 foi criada a Política Nacional do Idoso. 

Esta política teve como objetivo assegurar os direitos sociais do Idoso, criando 

condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

Suas diretrizes priorizam o atendimento através de suas famílias, em detrimento do 

atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 

própria sobrevivência. As diretrizes também priorizam o atendimento ao idoso em 

órgãos públicos e privados prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família. 

Os cuidadores sejam eles da família ou não, não foram incluídos nesta política 

(POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, 1996). 

Em 2004, entrou em vigor o Estatuto do Idoso para regular os direitos 

assegurados às pessoas com sessenta anos ou mais no qual também não foram incluídos 

os direitos e suportes ao cuidador. 

O Estatuto garante ao idoso todas as oportunidades e facilidades para a 

prevenção de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
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cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

(ESTATUTO DO IDOSO, 2004). 

A implantação do Estatuto do Idoso caminha em passos lentos sem 

acompanhar a rápida transição demográfica que, por sua vez, dificulta a visualização 

das soluções prioritárias direcionadas aos idosos ainda não percebidas ou conhecidas 

pela maioria da população.  

 

1.3 Aspectos Fisiológicos e Nutricionais do Envelhecimento 

O aumento em número da população idosa tem criado uma necessidade 

de conhecimento adicional a respeito das mudanças morfofuncionais ligadas ao 

envelhecimento. Parte destas mudanças afeta diretamente os aspectos nutricionais, os 

quais têm implicação direta sobre a evolução de doenças e na manutenção da saúde e 

qualidade de vida. Mudanças no estilo de vida, sedentarismo, distúrbios alimentares, 

hábitos erráticos e fatores ambientais também contribuem para a deterioração do estado 

de saúde e, conseqüentemente, susceptibilidade a doenças crônico-degenerativas.  

O processo de envelhecimento envolve mudanças na composição 

corporal e uma série de outras transformações orgânico-funcionais em ambos os sexos 

atribuídas a fatores diversos. 

O metabolismo energético também se encontra alterado nos idosos. Há 

uma gradual e não uniforme diminuição das funções dos órgãos podendo afetar o 

consumo de energia (SHOCK, 1970). 

O metabolismo basal diminui cerca de 20 % entre as idades de 20 e 90 

anos (YOUNG, 1983) associada à redução na massa magra corporal e à diminuição de 

níveis de atividade física. Esta última é influenciada especialmente por maus hábitos e 

pela presença de doenças crônico-degenerativas limitantes, tais como, doença pulmonar 
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obstrutiva crônica, angina e artrite (DURNIN & LEAN, 1992). Desta forma, encontram-

se alterados os requerimentos nutricionais e novas adaptações ao consumo energético 

devem existir.  

Diante do que foi exposto, conclui-se que há dificuldade em avaliar o 

estado nutricional e metabólico durante o envelhecimento normal e especialmente na 

presença de doenças crônicas e agudas (GARROW, 1994). 

Doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e câncer, por serem mais 

prevalentes nesta faixa etária, podem modificar as necessidades nutricionais e o 

consumo de nutrientes (RIVLIN, 1981). Soma-se a isto, a redução no funcionamento de 

determinados órgãos do aparelho digestivo prejudicando o estado nutricional. 

 O envelhecimento pode vir acompanhado de mudanças que podem 

prejudicar a procura por alimentos e conseqüentemente a sua ingestão. Mudanças no 

olfato e paladar parecem diminuir a ingestão alimentar ou alterar os tipos de alimentos 

selecionados pelos idosos. Com o envelhecimento há uma perda progressiva do número 

de papilas gustativas na língua. Paralelamente o paladar para gostos amargo, azedo ou 

ácido parece estar aumentado nos idosos (HEBER, 1980). Acredita-se que 50 % das 

pessoas idosas tenham apetite prejudicado associado com a redução do paladar e do 

olfato (BUSSE,1980), justificando a monotonia da dieta (ROLLS, 1994).  

Há, ainda, uma diminuição do volume dos sucos digestivos no trato 

gastrintestinal, diminuição do peristaltismo e alteração da motilidade esofágica. 

Segundo Mattes (2002), não se pode afirmar completamente que alterações neuro-

sensoriais que acompanham o envelhecimento sejam responsáveis por alterações na 

escolha dos alimentos e, conseqüentemente, pelo aparecimento de doenças carenciais. 

Combinações de medicamentos, especialmente os de uso prolongado, podem interferir 
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no aporte energético por efeito hiporexígeno e por comprometerem a digestão, 

absorção, utilização e excreção de nutrientes. 

Mudanças orgânicas como, diminuição da acuidade visual, problemas 

articulares, tremores e problemas auditivos podem dificultar a tarefa de comer e 

preparar os alimentos.  

Os fatores psicológicos, sociais e culturais têm, segundo Briley (1994), 

influência na qualidade da alimentação dos idosos, descrevendo que o lar 

multigeracional implica em melhores hábitos alimentares. 

Outros fatores que afetam o estado nutricional dos idosos incluem o 

isolamento social, inabilidade para as compras e atividades diárias, perda do cônjuge, 

depressão, diminuição da motilidade, demência, anorexia secundária a doença 

(especialmente câncer), medicamentos, dentição precária, alcoolismo e doenças agudas 

(SIEBENS, 1986). 

   

1.4 Recomendações Nutricionais  

A falta de informações referentes aos efeitos do envelhecimento sobre as 

necessidades nutricionais dificultando a avaliação da ingestão adequada de muitos 

nutrientes. As evidências científicas sobre as necessidades energéticas em idosos são 

incompletas e variáveis. As razões para isto incluem o pequeno número de pesquisas, a 

grande variabilidade entre os dados encontrados sobre as necessidades energéticas nesta 

faixa populacional e principalmente a diversidade de níveis de atividade física entre os 

idosos.  

As necessidades de energia diminuem com a idade. O declínio normal no 

metabolismo oxidativo e a diminuição na atividade física são os principais responsáveis 

pela redução das necessidades energéticas. As RDAs (Recommend Dietary Allowances) 
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de 1989 recomendam uma redução média no consumo energético, após os 51 anos de 

idade, de 600Kcal/dia para os homens e 300 Kcal/dia para as mulheres (FOOD AND 

NUTRITION BOARD, 1989).  

A FAO/WHO/UNO Expert Consultation (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1985) usou equações preditoras do gasto energético basal 

(SCHOFIELD, 1985) para a estimativa do consumo energético, recomendando valores 

de 1,51 vezes o gasto energético basal para a estimativa da necessidade energética total. 

O FOOD AND NUTRITION BOARD (1989), recomenda, em média, 2300Kcal/dia 

para homens acima de 50 anos e 1900Kcal/dia para mulheres.  

As RDAs de 2002 recomendam calcular as necessidades energéticas 

totais utilizando a intensidade de atividade física. Para adultos e crianças com estilo de 

vida mais sedentário, deve-se calcular as necessidades como sendo de 1,0 a 1,4 vezes o 

gasto energético basal. Para aqueles que apresentam um estilo de vida ativo, utiliza-se o 

índice de 1,6 a 1,7 vezes o gasto energético basal. 

O conteúdo protéico do organismo idoso saudável é de 60 a 70% daquela 

dos adultos jovens, sugerindo uma necessidade menor por proteína dietética. No 

entanto, as necessidades protéicas aumentam em relação à gravidade e duração da 

maioria das principais doenças crônicas que aparecem na terceira idade. Os estímulos 

físicos e psicológicos podem induzir um balanço nitrogenado negativo. As infecções, 

alterações gastrointestinais e mudanças metabólicas causadas por doenças crônicas 

podem reduzir a eficiência da utilização do nitrogênio da dieta. Assim sendo, torna-se 

difícil definir, com exatidão, se as recomendações de proteínas para os idosos estão 

aumentadas ou diminuídas. 

Em 1989 concluiu-se que a RDA de proteína de 0,8g/Kg de peso é 

apropriada para adultos de todas as idades (FOOD AND NUTRITION BOARD, 1989). 
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Em 2002, com a nova publicação das RDAs, manteve-se a mesma orientação da 

quantidade de proteína por quilograma de peso para adultos.  Entretanto, estas RDAs 

podem não ser suficientes para os idosos. Segundo Campbell (1994), a ingestão de 1,0 a 

1,25g de proteínas/kg de peso, fornece diariamente o melhor balanço nitrogenado aos 

idosos. 

 

1.5 Desnutrição Protéico-calórica no Idoso 

A desnutrição protéico-calórica é um espectro de situações patológicas 

que provém da falta, em várias proporções, de proteínas e calorias (FAO/WHO, 1991). 

Suas principais formas são o marasmo e kwashiorkor. O primeiro associado à 

deficiência primária de energia e o segundo caracterizado pela deficiência tanto de 

proteína como de energia. Esta condição clínica não está associada ao envelhecimento 

normal, porém, não é pouco comum encontrarmos idosos desnutridos em nosso meio, 

especialmente em instituições asilares e em hospitais. Suas causas são multifatoriais, 

podendo ser divididas em primárias e secundárias. As primeiras estão associadas ao 

déficit no aporte calórico (ingestão deficiente de alimentos) e as segundas relacionadas à 

presença de condições clínicas determinantes do aumento do catabolismo protéico ou 

promotoras de má absorção (McLAREN, 1999) . Sabe-se que pode propiciar uma 

variedade de doenças e limitações ao funcionamento adequado do organismo 

(LIPSCHITZ, 1992). 

A diminuição da resistência às infecções, a lenta recuperação de 

ferimentos, o aumento da fragilidade da pele, a osteoporose, a anemia, as doenças 

cardiovasculares, as cataratas podem estar agravados pela desnutrição durante o 

envelhecimento. Em idosos, a desnutrição freqüentemente precede a hospitalização 

(GUIGOZ, 1996).  
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A prevalência de desnutrição em idosos vivendo nos domicílios tem sido 

pouco estudada em nosso meio. Acredita-se que esteja na ordem de 5 a 10 % da 

população anciã (CEDERHOLM, 1992). Estima-se que estes valores possam chegar a 40 

% ou mais em idosos institucionalizados (REZENDE, 2001).  

A desnutrição protéico-energética está associada ao aumento da 

mortalidade e da susceptibilidade às infecções e à redução da qualidade de vida 

(OTERO, 2002). Entretanto, é vista erroneamente como parte do processo normal de 

envelhecimento, sendo com freqüência ignorada (GUIGOZ, 1996).                   

Segundo Tavares (1997), a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) mostra 

que a prevalência de desnutrição nas regiões brasileiras varia entre 10 e 19%, valores 

considerados pela OMS marcadores de situação de pobreza em adultos. Entretanto, a 

baixa qualidade do preenchimento dos registros de óbito é um importante obstáculo no 

estudo da ocorrência e da distribuição da desnutrição pelos serviços de saúde    

(OTERO, 2002).  

Segundo Noronha, (2000), em um estudo de causas múltiplas de óbitos 

no Município de Rio de Janeiro, os idosos contribuíram com 54% das mortes ocorridas 

no primeiro semestre de 1999. O perfil de mortalidade, segundo a causa básica, apontou 

as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas como responsáveis por 6,2 % do total 

de óbitos. 

Nos EUA, um enfoque de causa múltipla de óbitos revelou que a 

desnutrição ocupou o décimo lugar entre as causas notificadas de óbitos em idosos. No 

entanto, o ponto relevante que contribuiu para a subnotificação da desnutrição foi o 

forte componente social que a tornou não reconhecida como causa de morte e 

adoecimento (BITTENCOURT & MAGALHÃES, 1995). 
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Diversos estudos apontam o impacto da desnutrição na saúde de idosos, 

fazendo com que esse grupo apresente pior prognóstico para a saúde.                   

Segundo Tierney (1996), 18% dos pacientes com fratura de bacia e gravemente 

desnutridos morreram em comparação com 4% dos pacientes adequadamente nutridos 

que também faleceram com esta condição.  

Nos EUA, em estudo prospectivo de um ano, os pacientes com 

desnutrição moderada e grave apresentaram maior probabilidade de morrer em 90 dias e 

em um ano após a alta que os não desnutridos (COVINSK, 1999). 

No Brasil, o coeficiente de mortalidade por desnutrição, entre 1980 e 

1989, aumentou cerca de 60% em relação à década anterior. Os óbitos de brasileiros por 

desnutrição, entre 1980 e 1997, chegaram a 36.955, dos quais 23.968 (64,9% do total) 

óbitos na região Sudeste (OTERO, 2002). 

Proporcionalmente entre os homens, os óbitos ocorrem no grupo menos 

idoso e entre as mulheres no grupo mais idoso. Essa informação é coerente com os 

dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), segundo a qual a 

freqüência de baixo peso, entre os idosos, aumenta nas últimas faixas de idade, com 

predominância em mulheres quando comparadas aos homens, até a faixa de 70 a 75 

anos (TIERNEY, 1996). No entanto, o aumento do número de óbitos por desnutrição 

entre os idosos mais velhos e a diferença de mortalidade entre os sexos devem ser vistos 

com cautela, pois, entre 1980 e 1996, houve ganho expressivo na longevidade da 

população idosa, quando as mulheres passaram a viver mais 2,8 anos e os homens 2,1 

anos (CAMARANO, 1999).  

Em resumo, uma vez que não é parte do envelhecimento normal, porém, 

extremamente freqüente em indivíduos da terceira idade com suas condições 

determinantes, a desnutrição ainda é uma preocupação menor das sociedades em 
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desenvolvimento em seus sistemas de saúde. As altas taxas de mortalidade a ela 

associadas são preocupantes neste grupo etário e torna necessário a determinação, em 

nosso país, dos índices exatos de sua ocorrência na comunidade em geral para o 

estabelecimento de programas de saúde preventivos que visem a sua contenção. 

 

1.6 Avaliação do Estado Nutricional no Idoso 

A avaliação do estado nutricional é um dos maiores desafios na prática 

clínica geriátrica. O envelhecimento afeta parâmetros antropométricos, bioquímicos e 

hematológicos comumente usados para avaliar o estado nutricional do adulto.  

Para fazer um julgamento considerável sobre depleção nutricional e as 

intervenções necessárias para prevenir o impacto sobre a saúde, é necessário uma 

avaliação nutricional multivariada incluindo interrogatórios, exame físico e avaliação 

laboratorial. Assim, para calcular a adequação individual, é importante fazer uma 

avaliação minuciosa, incluindo aparência física, saúde oral, situações ambientais e 

sociais, desordens psicológicas e potencial físico, história médica e medicamentosa, 

avaliação antropométrica, avaliação bioquímica, hematológica, função imune e uma 

abrangente história alimentar (MITCHELL & CHERNOFF, 1999).  

A desnutrição pode não ser reconhecida nos idosos porque mudanças 

associadas ao envelhecimento podem estar sobrepostas à condição de baixo conteúdo 

protéico energético. Indivíduos com desnutrição grave são mais facilmente identificados 

do que os leve ou moderadamente desnutridos. Os últimos podem não ter sinais 

declarados de desnutrição. A negligência destes aspectos, por parte de profissionais da 

saúde, é responsável pela subnotificação da desnutrição subclínica (BUZINA, 1989). 

O exame clínico semiológico é importante especialmente nos casos de 

desnutrição crônica associada à deficiência de nutrientes essenciais (McLAREN,1999). 
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A deficiência destes pode se manifestar através de alterações na pele, cabelo, unha, 

musculatura, olhos, mucosa e outros atributos físicos.  

A antropometria é uma técnica utilizada para avaliação da composição 

corporal. Costuma ser usada como método diagnóstico e de monitorização da terapia 

nutricional, com os seguintes parâmetros: estatura, peso corporal, circunferências e 

pregas cutâneas. Contudo, existem limitações para o seu uso em idosos pela falta de 

padronização, bem como pelas limitações oferecidas pelo envelhecimento. 

Mudanças fisiológicas bem conhecidas na estatura e na composição 

corporal dos idosos devem ser consideradas quando a antropometria for usada para 

avaliar o estado nutricional. A mais evidente é a diminuição de estatura         

(ROSSMAN, 1979), primariamente em função do estreitamento dos discos 

intervertebrais. Tanto em homens quanto em mulheres, a redução estatural é de 

aproximadamente um centímetro por década após os 40 anos de idade             

(REZENDE, 2001). Outra causa importante é a redução de massa óssea e o 

aparecimento de curvaturas patológicas da coluna vertebral responsáveis, portanto, por 

alterações na precisão do índice de massa corporal. 

Tem sido questionada, portanto, a viabilidade de se utilizar medidas 

antropométricas para a avaliação da composição corporal em idosos          

(CARVALHO FILHO, 1996) e a necessidade de se criar padrões de peso e altura para 

esta faixa populacional (FRISANCHO, 1984). Um estudo sueco (STEEN, 1977) 

comparou simples medidas antropométricos do tronco (pregas subescapular e 

suprailíaca) com medidas sofisticadas como a da composição corporal através do 

potássio corporal total. Concluiu que estas medidas, quando combinadas, podem ser 

satisfatórias em estimar a gordura corporal em homens idosos. No entanto, as outras 

medidas (pregas bicipital e tricipital) têm maior acurácia para mulheres. 
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Além da antropometria, a avaliação sistemática do estado nutricional 

tradicionalmente inclui análises bioquímicas (pré-albumina, albumina, cálcio, fosfatase 

alcalina, vitamina B12 e folato) e hematológicas (hemoglobina, hematócrito e 

transferrina), avaliação dietética (recordatório 24 horas, inquérito e freqüência 

alimentar) e evolução clínica. 

Assim como nas medidas antropométricas, também existem problemas 

no uso dos índices bioquímicos para avaliação de idosos. Estado geral de saúde, história 

de doenças passadas e presentes, o uso abusivo do álcool, tabaco e medicações podem 

alterar os dados bioquímicos (MITCHELL & CHERNOFF, 1999). 

A avaliação dietética de idosos deve fornecer compreensão dos hábitos 

alimentares atuais e passados. O melhor método para esta tarefa é dificultado pelos 

prejuízos cognitivos freqüentemente observados nesta população. Segundo Najas e 

Sachs (1997), os métodos mais utilizados para avaliação da ingestão alimentar são: 

1. Recordatórios: formados por uma entrevista que permite aos 

indivíduos lembrarem-se dos alimentos ingeridos em um período de tempo (podem ser 

de 24 horas ou 7 dias). 

2. Registros: o indivíduo é incentivado a registrar o consumo alimentar 

de duas formas. A primeira por meio de pesagem direta dos alimentos e a segunda 

registrando os alimentos ingeridos em um período de tempo pré-determinado. 

3. Freqüência do consumo de alimentos: avalia-se o consumo qualitativo 

de vários grupos alimentares listados em um questionário. 

4. História dietética: é composta por um recordatório de 24 horas e avalia 

a freqüência alimentar, tabus, preferências e hábitos alimentares. 

Segundo Omran (2000), para os idosos, pode-se usar o método do 

recordatório em 24 horas. Seus melhores resultados estão na informação sobre a 
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ingestão de nutrientes e a principal desvantagem está na omissão de porções e 

tamanhos, especialmente devido à inabilidade de alguns idosos em fornecerem 

estimativas corretas. Suas principais vantagens e desvantagens então relacionadas no 

quadro abaixo. 

Vantagens Desvantagens 
  

•Fácil e rápido de ser administrado •Depende da memória 
•Baixo custo •Requer treinamento do investigador para  
•Não altera a dieta usual  evitar indução 
•Pode ser utilizado em grupos de baixo  •A ingestão prévia das 24 hs pode ser atípica 
 nível de escolaridade •Bebidas e lanches podem ser omitidos 
•Pode ser usado para estimar o valor  •Não fornece dados quantitativos precisos 
 energético total da dieta e a ingestão  sobre a ingestão dos nutrientes 
 de macornutientes • Pode ocorrer sub ou superestimação 

  Fonte: Kamimura et al, 2002 

Há, ainda hoje, uma deficiência de instrumentos que possibilitem uma 

avaliação precisa do estado nutricional em idosos. Isto acontece porque os elementos 

usados na avaliação são extremamente afetados por alterações antropométricas 

decorrentes do envelhecimento, de doenças crônicas e por não haver uma definição 

universal de desnutrição protéico-calórica, bem como pelas dificuldades técnicas 

aplicáveis. 

 Sabe-se que a desnutrição está fortemente associada ao aumento da 

morbimortalidade dos idosos, tornando-se um grande desafio para a equipe médica 

identificar os idosos subnutridos ou com mínimas alterações nutricionais sem usar os 

exames bioquímicos complementares. Assim sendo, torna-se mais difícil identificar 

qual idoso poderá se beneficiar de uma intervenção precoce para a recuperação do 

estado nutricional.  

O uso da “Mini Avaliação Nutricional” (MAN) representa um dos 

poucos instrumentos no avanço da avaliação dos riscos de desnutrição em idosos frágeis 

através de pontuações referentes a dados clínicos, antropométricos, dietéticos e de auto 

avaliação (GUIGOZ, 1996). 
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A “Mini Nutritional Assessment” (MNA) nasceu da necessidade de se 

criar um instrumento confiável e de fácil aplicabilidade para detecção precoce de idosos 

com comprometimento do estado nutricional. Assim como outros instrumentos de 

trabalho gerontológicos como as escalas de depressão (YESAVAGE, 1983), de 

avaliação cognitiva (FOLSTEIN, 1975) e de atividade de vida diária (KATZ, 1970) que 

facilitam o trabalho com idosos e permitem um benefício na detecção de problemas para 

intervenção precoce, uma medida fácil de avaliação nutricional precisava ser criada para 

ser aplicada, inclusive por profissionais menos especializados (GUIGOZ, 2002). 

A partir de 1991 a MAN passou a ser testada e validada por uma série de 

estudos para permitir a detecção de idosos que estavam sob risco de desnutrição ao 

serem admitidos em asilos, casas de repouso ou hospitais e, desta forma, permitir uma 

possível intervenção nutricional quando possível (GUIGOZ, 1994).  

A MAN é composta por 18 itens com medidas simples e questões 

rápidas, podendo ser aplicada em menos de 15 minutos (GUIGOZ, 1994). A soma dos 

escores de cada parte avaliada é categorizada da seguinte maneira: (1) nutrido, (2) risco 

de desnutrição e (3) desnutrido.  

Para dar validade à MAN, foram realizados três estudos consecutivos 

com mais de seiscentos (600) idosos. O primeiro estudo foi realizado em Toulouse 

(França), em 1991. O teste foi aplicado a 105 voluntários caracterizados como frágeis 

de um Centro Clínico Geriátrico, comparados a 50 idosos saudáveis da Universidade da 

Terceira Idade de Toulouse (GUIGOZ, 1994). A MAN foi validada usando dois 

principais critérios. O primeiro foi o estado clínico avaliado por dois médicos treinados 

em nutrição que usaram apenas critérios clínicos sem conhecimento prévio dos 

resultados da MAN. O segundo critério considerado padrão ouro foi à avaliação 

nutricional composta por história clínica, exame físico, medidas antropométricas, 
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marcadores bioquímicos (proteína, vitaminas, minerais e índices hematológicos), 

questionário de freqüência alimentar e a avaliação de ingestão de nutrientes pelo 

inquérito alimentar de três dias. Através de uma análise discriminatória observou-se que 

a MAN classificava com acurácia 92% dos participantes baseado apenas nos critérios 

clínicos definidos pelos dois médicos. Quando todos os outros critérios de avaliação 

nutricional foram adicionados, a MAN classificava 98% dos participantes com acurácia. 

Estes resultados sugerem que a MAN pode avaliar corretamente o estado nutricional 

sem o uso extensivo de medidas bioquímicas. Concluiu-se que os escores da MAN 

possuem alta correlação com os principais parâmetros de avaliação do estado 

nutricional e pode servir como um bom instrumento de screening para risco de 

desnutrição (GUIGOZ, 1994).  

O segundo estudo para validação da MAN, foi desenvolvido em 

Toulouse, França, em 1993, com 120 idosos frágeis (90 idosos do Centro Geriátrico da 

Universidade de Toulouse e 30 idosos da Universidade da Terceira Idade de Toulouse). 

Utilizou-se a mesma metodologia do estudo de 1991. A avaliação nutricional fornecida 

pela MAN foi comparada com o estado clínico através de análise discriminatória. A 

identificação do estado nutricional pela MAN, sem os marcadores bioquímicos, foi 

comparada à avaliação do estado clínico em 89% dos participantes. A classificação 

determinada pela MAN com os marcadores bioquímicos foi praticamente idêntica à 

determinação do estado clínico pelos médicos para 88% dos participantes          

(GUIGOZ, 1994).  

O potencial classificatório da MAN foi avaliado por uma validação 

cruzada dos participantes dos trabalhos de 1991 e 1993 usando equações da análise 

discriminatória e usando a avaliação do estado clínico como padrão ouro. A população 

do estudo de 1993 foi classificada usando-se cálculo das equações derivadas do 
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desenvolvimento do estudo. Deste procedimento, 78% da classificação da MAN esteve 

de acordo com o estado clínico. Estes resultados foram confirmados por análise inversa. 

A população de 1991 foi classificada usando as equações derivadas da validação do 

estudo. Para 72% dos participantes a MAN foi concordante com as classificações 

usando a avaliação clínica. No entanto, 25% a 30% dos participantes apresentaram 

escore intermediário na MAN (aproximadamente 19 pontos). Esses participantes eram 

idosos com risco de desnutrição e necessitaram de futuras avaliações para melhor 

caracterização do estado nutricional. Os resultados indicam, portanto, que 70% a 75% 

das pessoas podem ser classificadas diretamente como bem nutridos (escore > 24 

pontos) ou subnutridos (escore < 17 pontos) usando a MAN sem recorrer a exames 

bioquímicos (GUIGOZ, 1994).  

O terceiro estudo para validar a MAN foi desenvolvido em Albuquerque, 

Novo México, em 1993, com 347 idosos saudáveis não institucionalizados provenientes 

do estudo longitudinal do Processo de Envelhecimento do Novo México, sendo uma 

amostra de idosos saudáveis vivendo na comunidade. A avaliação do estado nutricional 

desses idosos foi feita usando os escores da MAN comparada com a avaliação clínica, 

antropometria e albumina sérica. Os resultados demonstraram que 20 % dos idosos 

saudáveis foram classificados como em risco de desnutrição pela MAN, mesmo tendo 

albumina sérica e medidas antropométricas dentro da normalidade (GUIGOZ, 1994).  

A MAN tem sido muito usada como parte de uma compreensão da 

avaliação geriátrica que inclui avaliação da mobilidade, da autonomia, da vida social e 

dos aspectos cognitivos (VELLAS, 1999). No estudo realizado por Vellas et al (1999), 

foi constatado que através da MAN é possível identificar os idosos com risco de 

desnutrição, os quais não apresentam perda de peso ou níveis baixos de albumina. 
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Tendo em vista o acelerado envelhecimento populacional brasileiro e a 

necessidade de identificar os problemas de saúde pública que emergem junto com esse 

novo grupo populacional, o trabalho direcionou-se para a identificação da presença de 

desnutrição e prevalência de risco de desnutrição entre idosos moradores em domicílios, 

no Distrito de Bonfim Paulista, situação esta ainda pouco conhecida pelos profissionais 

de saúde deste distrito e do país.             

 Conhecendo as particularidades nutricionais e antropométricas do 

envelhecimento e sabendo serem escassas as pesquisas sobre o estado nutricional de 

idosos que vivem em comunidades brasileiras, preocupamo-nos em obter informações 

sobre o estado nutricional bem como identificar fatores peculiares relacionados à saúde 

nutricional do idoso. Diante da amplitude de informações que podem ser colhidas sobre 

nutrição e envelhecimento e usando o questionário da MAN como método de 

abordagem, também estudamos a prevalência e características particulares de um grupo 

específico de idosos classificados como em “risco de desnutrição”. Ainda não sabemos 

se este grupo é apenas um intermediário ou ponto de partida para chegar à desnutrição 

ou se constitui um grupo heterogêneo, mas sabemos que diante da sua identificação, 

pode ser gerada uma série de medidas de saúde pública intervencionistas com o objetivo 

de evitar agravos da saúde neste grupo de idosos.  

 

 

1.7 Breve história de Bonfim Paulista 

Distrito do município de Ribeirão Preto-SP, Bonfim Paulista surgiu 

apenas depois do nascimento de Ribeirão Preto, terra que, na época era ocupada por 

matas virgens e grandes fazendas de gado. 
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Em 1845, foram doados os primeiros lotes de terra para construção de 

uma capela e, onze anos depois teve início o município de Ribeirão Preto, cuja terra era 

conhecida, na época, como “terra roxa”, que significava “terra boa e fértil” para as 

lavouras como arroz, feijão, milho, algodão, cana de açúcar e, principalmente o café. 

Posteriormente, tornou-se conhecida mundialmente como a “Capital do Café”. 

Com a diversidade da lavoura em alta produção, mandou-se construir, 

pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, um viaduto, por onde passariam seus 

trens, transportando os excelentes produtos da não menos excelente “terra roxa” para 

outras partes do país. Este viaduto deu origem, mais tarde, a um povoado – Villa 

Bonfim. 

Este Distrito não teve somente um único nome na sua história. Freguesia 

até 02 de abril de 1860 e Viaduto até 03 de outubro de 1895. 

Neste mesmo ano, 1895, a “Chave do Viaduto” passou a se chamar Villa 

Bonfim, e por motivos políticos recebeu, em 30 de setembro de 1944, o nome de 

Gaturamo (espécie de ave de bela plumagem colorida e mavioso canto). Retornando às 

origens, o vilarejo recebeu o nome de Bonfim Paulista no ano de 1949. 

A partir de 1888 após a assinatura da Lei Áurea, este vilarejo recebeu 

importante contribuição de imigrantes da Itália, Portugal e Japão em buscada da tão 

sonhada “terra roxa”.  

Nos dias atuais, Bonfim Paulista é um agradável distrito com pouco mais 

de 10 mil habitantes e, além da agricultura, desenvolveu seu comércio e abriga 

indústrias. Tem sua saúde vinculada com Ribeirão Preto e abriga uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS), onde a maioria da população é atendida. Sua população distribui-se em 

um pequeno aglomerado e também em chácaras e condomínios fechados. 
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Esta mesma população já é considerada envelhecida e pouco se conhece 

em relação à saúde do idoso, além de serem escassos os programas de intervenções 

nesta área. Por este motivo, Bonfim Paulista foi escolhido para realizar este estudo. 

Está localizado na zona sul de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, 

ocupando uma área de 164 Km2. 
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2. Objetivos 
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2.1 Geral 

 

O trabalho se propõe a estudar o estado nutricional de uma amostra 

aleatória de idosos vivendo na zona urbana do Distrito de Bonfim Paulista, bem como 

identificar alguns fatores relacionados ao risco de desnutrição. 

 

2.2 Específicos 

 
2.2.1 Classificar os idosos segundo o estado nutricional usando a Mini 

Avaliação Nutricional e identificar a prevalência de idosos sob “risco de desnutrição” 

em uma comunidade brasileira. 

 

2.2.2 Identificar e analisar as condições socioeconômicas, estado de 

saúde, participação social, sexo e auto avaliação de qualidade de vida e de saúde como 

fatores relacionados ao estado nutricional. 
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3 Casuística e métodos 
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3.1 Caracterização da amostra e seleção dos idosos 

Segundo a OMS (1996), considera-se uma população envelhecida aquela 

com 7% ou mais de idosos na sua composição total. Desta forma, Bonfim Paulista pode 

ser considerada uma população envelhecida, pois conta com 1019 idosos ou 10% de 

toda a população (IBGE, 2000 - a).  

A principal explicação para o envelhecimento populacional neste distrito 

é a mesma encontrada em regiões mais pobres do país: a migração dos jovens para 

regiões polarizadoras em busca de trabalho e melhores condições sócio-econômicas 

(neste caso específico, Ribeirão Preto). Além de ser uma população envelhecida, a 

proposta de estudar os idosos em Bonfim Paulista é reforçada pela facilidade de acesso 

ao distrito bem como aos indivíduos pretendidos, uma vez que já se encontram 

cadastrados. Também reforçam a intenção o fato de haver um baixo nível de 

intervenção em saúde nutricional e uma única referência em atendimento à saúde, a 

UBS local. 

O estudo usou uma amostra da população com idade igual ou superior a 

60 anos, residente em área urbanizada do Distrito de Bonfim Paulista e cadastrada no 

Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) da Secretaria Municipal de Saúde 

pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) da Unidade Básica de Saúde 

(UBS), desenvolvido pelos agentes comunitários da região, onde estão cadastrados 2241 

famílias e 921 idosos (SIAB, 2003). Como podemos observar, não estão cadastrados 

todos os idosos (1019) do Distrito neste programa por uma série de dificuldades que os 

agentes comunitários enfrentam, especialmente problemas como o acesso aos mesmos. 

Dos 921 idosos foram excluídos aqueles institucionalizados, aqueles que viviam em 

condomínios fechados de difícil acesso e aqueles da zona rural obtendo-se, portanto, o 

valor 851 como sendo a população a ser estudada. 
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Para calcular o tamanho da amostra ideal, primeiramente foi realizado 

um estudo piloto com 20 idosos sorteados ao acaso. Foram aplicados a MAN e o 

Inquérito Domiciliar. Após a classificação da MAN, considerou-se a variável “risco de 

desnutrição”, a qual apresenta apenas dois resultados  possíveis: sim ou não.  Dessa 

forma, o número de pacientes com risco de desnutrição, em uma amostra de tamanho n, 

possui distribuição binomial, com proporção populacional representada por p. Para a 

realização dos cálculos, considerou-se: 

- a distribuição binomial como aproximadamente normal 

- a estimativa inicial de p como sendo igual a 0,50 

- o nível de confiança de 0,95 

- o erro de amostragem de 0,10 

- a população com 851 integrantes 

Com o tamanho de amostra determinado, estima-se uma prevalência p̂  

de pacientes com risco; assegura-se, com uma confiança de 95%, que a proporção p de 

desnutridos e em risco da população se encontra entre os limites ( p̂ - 0,10) e ( p̂ + 0,10).  

Dessa forma, o tamanho da amostra encontrado foi n = 86 (Daniel, 1991), 

a qual foi selecionada pelo procedimento de amostragem simples ao acaso. 

A lista de idosos foi elaborada a partir das fichas usadas pelos agentes 

comunitários do Programa de Agentes Comunitárias (PACS) e numerado um por um, 

sendo, assim, possível a seleção dos idosos ao acaso, utilizando-se a aleatorização por 

sorteio numérico (GUIMARÃES, 1998), antes de quaisquer contatos com os mesmos. 

No caso de recusa, foi selecionado o número imediatamente posterior ao sorteado. Os 

idosos que moravam em condomínios fechados foram excluídos por impossibilidade de 

acesso, conforme previamente detectado, sendo excluídos já na elaboração da lista 

realizada previamente para o sorteio. 
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3.2 Avaliação antropométrica, nutricional, aplicação da Mini Avaliação 
Nutricional (MAN) e do Inquérito Domiciliar 

 

 A avaliação antropométrica foi realizada para preencher os itens 

contidos na MAN entre eles o peso, a altura, as circunferências do braço e da 

panturrilha. No caso dos idosos acamados foi necessário aferir a altura do joelho e a 

prega cutânea subescapular. 

 O peso dos participantes foi aferido pela mesma pessoa e por uma única 

balança “Plenna” (MEA – 08128) com tecnologia micro-eletrônica para medidas de 

peso com alta precisão, automaticamente acionada com o toque dos pés (em escala de 

100 gramas) e com capacidade para três a cento e cinqüenta quilos.  

A estatura foi medida em régua vertical dividida a cada 0,5 centímetros, 

sendo escolhido, na casa do examinado, local adequado como parede ou batente de 

porta, sem rodapés, de maneira a formar ângulo reto com o piso. Para tanto o idoso se 

manteve em posição ereta, com o olhar para o horizonte, pés juntos e de costas para a 

régua. A leitura da estatura foi realizada até 0,5 cm da escala (DEHOOG, 199). 

Os idosos que estavam acamados tiveram sua altura estimada pela 

medida da altura do joelho. A mesma foi realizada em decúbito dorsal com a perna em 

90º e medindo-se a distância do calcanhar até a cabeça da fíbula. A leitura foi aferida 

quando a régua estava paralela a toda extensão da tíbia e a marcação no 0,1 cm mais 

próximo (CHUMLEA, 1985).  

As equações usadas para o cálculo da estatura seguem-se abaixo: 

  (2,02 X altura do joelho) – (0,04 X idade) + 64,19, para homens 

 (1,83 X altura do joelho) – (0,24 X idade) + 84,88, para mulheres 
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Para o peso estimado dos idosos acamados, foi usada a medida da 

circunferência braquial, da panturrilha e a prega cutânea subescapular          

(CHUMLEA, 1985). 

A medida da circunferência braquial e da panturrilha foi feita com fita 

métrica não distensível. A circunferência braquial foi tomada após marcar o ponto 

médio do braço esquerdo, no sentido longitudinal, com o idoso em decúbito dorsal. A 

circunferência da panturrilha foi tomada em decúbito dorsal, fletindo-se a perna 

esquerda em 90o com o joelho, no seu diâmetro mais longo, sem compressão tecidual. 

As leituras foram feitas no 0,1 cm mais próximo. 

As equações para o cálculo do peso de homens e mulheres seguem-se 

abaixo, respectivamente (CHUMLEA, 1985): 

(0,98 X CP) + (1,16 X altura do joelho) + (1,73 X CB) + (0,37 X PSE) – 81,69 

(1,27 X CP) + (0,87 X altura do joelho) + (0,98 X CB) + (0,4 X PSE) – 62,65 

A medida da prega cutânea subescapular foi aferida com o idoso em 

decúbito lateral direito, braço direito sobre os travesseiros e pernas fletidas. O braço 

esquerdo ao longo do tronco, com a palma da mão para baixo. A um centímetro abaixo 

do ângulo inferior da escápula, a pele foi tomada, afastando-a do músculo. As pregas 

foram pinçadas com as extremidades do adipômetro (LOHMAN, 1991).  

Os idosos selecionados foram avaliados quanto ao estado nutricional 

através da “Mini Avaliação Nutricional” (anexo A), seguindo as instruções do Manual 

da MAN (A GUIDE TO COMPLETING THE MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT 

– MNA). 

O questionário é composto por 18 itens. É um método rápido e simples 

de ser aplicado, podendo ser feito em menos de 15 minutos (GUIGOZ, 1996) através de 

quatro avaliações objetivas: 
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1. Antropométrica: composta por quatro itens relacionando peso, altura, 

índice de massa corporal – IMC, circunferência de braço e da panturrilha, pregas 

cutâneas triciptal e subescapular e perda de peso nos últimos três meses. 

2. Global: contém seis questões relacionadas à vida independente, uso de 

mais de três drogas, estresse psicológico ou doença aguda nos últimos três meses, 

mobilidade, úlceras de decúbito e problemas neuropsicológicos. Para a avaliação 

neuropsicológica foram aplicados os instrumentos: “Mini Mental State Examination” – 

MMSE (FOLSTEIN, 1975) modificado (SEABRA, 1990), objetivando a detecção de 

demência (anexo B) e a escala de depressão geriátrica – GDS (YESAVAGE, 1983) para 

rastreamento de depressão (anexo C). 

3. Dietética: utiliza seis questões versando sobre o número de refeições, 

ingestão de líquidos e alimentos e autonomia para se alimentar. 

4. Auto-avaliação: realizada por meio de duas questões de auto 

percepção dos problemas nutricionais e do estado de saúde.  

A soma máxima dos escores obtidos com as questões acima é de 30 

pontos, e de acordo com a pontuação alcançada podemos diferenciar os seguintes 

grupos: 

Pontuação da MAN Estado Nutricional 

≥ 24,0 Nutrido 

17,0 a 23,5 Risco de Desnutrição 

< 17,0 Desnutrido 

 

Os resultados obtidos pela MAN apresentam sensibilidade de 96% e 

especificidade de 98% na caracterização de risco de desnutrição (VELLAS et al,1999). 
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Em relação à avaliação dietética da MAN, foi seguida toda a 

recomendação do manual da MAN. No seu item 11, cada refeição é considerada 

completa quando o idoso senta-se à mesa para comer e consome mais que dois alimentos 

diferentes do prato. No seu item 12, que versa sobre o consumo de proteína, é 

considerada uma porção de laticínio quando o idoso consome um copo de leite ou 

queijo no sanduíche ou um pote de iogurte (pote pequeno de iogurte industrializado). 

No item 13, que representa a porção de frutas ou vegetais, é considerada a resposta 

“sim” quando o idoso se alimenta de pelo menos um pedaço de fruta (maçã, banana, 

laranja, etc), um copo de suco de fruta ou uma porção (prato de sobremesa raso) de 

vegetais (não incluindo a batata). E, finalmente, na questão 15, considera-se “xícara” o 

recipiente cujo volume médio seja de 190ml (A GUIDE TO COMPLETING THE MINI 

NUTRITIONAL ASSESSMENT – MAN).  

Na avaliação dietética foi utilizado o recordatório 24 horas, que é um dos 

instrumentos usados para identificar as calorias totais consumidas por um indivíduo e 

pode ser utilizado na comparação com o gasto energético basal e total              

(MADDEN, 1967). Os dados do recordatório 24 horas foram analisados pelo software 

Diet Pro 4.0 versão para Windows. Neste programa, foi escolhida e utilizada a tabela de 

calorias de medidas caseiras (PINHEIRO, 2001) para cálculo do consumo energético 

total (CET) além das fórmulas estimadas da Organização Mundial de Saúde (OMS, 

1985) para calcular o Gasto Energético Basal (GEB). O Gasto Energético Total (GET) 

de cada participante foi calculado considerando-se o índice máximo para indivíduos 

sedentários de acordo com as RDAs. Assim o GET obtido para os indivíduos foi 40% 

superior ao valor do gasto energético basal, ou seja, 1,4 X GEB (RDA, 2002). 

O Inquérito domiciliar (anexo D) foi elaborado pela pesquisadora 

especificamente para este estudo, contendo nove questões fechadas e uma aberta para 
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qualquer acréscimo de informações relevantes. As questões foram relacionadas à 

escolaridade, renda do idoso e da família, perfil multidimensional, impressão subjetiva 

de saúde e de qualidade de vida, atividades de trabalho, moradia, presença de doenças 

crônicas, e participação social.  

Para a caracterização do grupo de analfabetos fomos criteriosos quanto à 

definição do termo e, portanto, entre os alfabetizados não estão incluídos aqueles 

indivíduos que sabem apenas escrever o próprio nome e os analfabetos funcionais. 

A renda do idoso e da família foi descrita transformando-se os valores da 

moeda corrente informados, em números de salários mínimos, considerando-se o valor 

vigente no período equivalente a R$ 240,00. Para simplificação da análise, 

consideramos uma renda mensal inferior a 88 reais e 50 centavos per capita 

(US$30,00/mês) como marcador de extrema pobreza na população geral, segundo a 

definição do Banco Mundial (WORLD BANK, 2000). Como a média do número de 

indivíduos por família foi de 3,46 integrantes, entendemos que este número 

multiplicado pela renda per capita (3,46 X 88,50 = R$306,21) poderia fornecer um nível 

de corte para identificar uma família em extrema pobreza. Assim, analisamos os idosos 

que vivem em famílias que ganham menos do que dois salários mínimos mensais e 

aqueles cuja família ganha dois ou mais salários mínimos mensais. Paralelamente, neste 

item, os idosos foram agrupados entre aqueles que possuíam e não possuíam renda 

própria.  

A avaliação do perfil multidimensional foi feita perguntando-se quantos 

moradores viviam na mesma casa que o idoso e quais eram essas pessoas, permitindo 

assim identificar quantas gerações moravam junto com o idoso. Para a análise dos 

dados, consideramos um domicílio multigeracional aquele com duas ou mais gerações. 
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A impressão subjetiva de qualidade de vida foi avaliada através de uma 

única pergunta fornecendo ao entrevistado quatro opções para caracterizar a forma 

como ele estava vivendo naquele momento (ótima, boa, regular ou ruim). 

Posteriormente, para facilitação da análise dos dados, agregamos as respostas em dois 

grupos: ótima ou boa em um grupo e regular ou ruim em outro.   

A questão sobre a atividade de trabalho conteve cinco alternativas para 

identificarmos aqueles idosos ativos e inativos independente de serem aposentados. 

 Os idosos também foram avaliados, no item referente à moradia, quanto 

a possuir ou não uma casa própria. 

A montagem do item referente à identificação de doenças crônicas foi 

feita com a ajuda de um médico que considerou e listou as principais doenças crônicas 

mais prevalentes e conhecidas pelos pacientes. Também foram listados outros principais 

sintomas de doenças que poderiam estar presentes, porém não reconhecidas pelos 

próprios entrevistados. Deveriam responder sim ou não caso apresentassem alguma das 

doenças mencionadas. As respostas positivas e alguns detalhes das doenças ou outros 

sintomas foram marcados e posteriormente apresentadas a um profissional médico para 

reforçar ou eliminar a resposta positiva do entrevistado, caracterizando, com maior 

segurança, a presença de uma doença crônica. Durante a análise, usamos o nível de 

corte aleatório de três (3) doenças por acreditar que a desnutrição, entre os idosos, esteja 

associada a uma maior quantidades de doenças crônicas. 

A impressão subjetiva de saúde foi avaliada através de uma única 

pergunta sobre “sentir-se doente” com opção de resposta “sim” ou “não”.  

A participação social foi definida como a presença de pelo menos uma 

resposta positiva, e não uma impressão subjetiva, dentro de um amplo conjunto de 

perguntas elaboradas pelo pesquisador. Haviam oito questões gerais sobre os principais 
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aspectos de envolvimento social que poderiam existir em Bonfim Paulista, levando em 

consideração as particularidades da comunidade local. Consideramos as respostas “sim” 

ou “não” para a participação social. Foram considerados ter alguma participação os 

idosos que responderam ao menos um dos oito itens. 

As questões relacionadas ao perfil multidimensional e participação social 

foram baseadas no inquérito domiciliar utilizado por Ramos em 1993. 

 

3.3 Delineamento do estudo 

Foi realizado, primeiramente, um estudo piloto, através da aleatorização 

por sorteio numérico, com vinte idosos para testar os instrumentos do projeto. Desta 

forma foi possível formular um melhor questionário e obter o tamanho mínimo da 

amostra para idealização dos cálculos estatísticos para as variáveis a serem estudadas.  

Foram sorteados cento e quatorze (114) idosos e convidados para 

participar do estudo. Entre os 114 idosos, 43 (37,7%) eram do sexo masculino e 71 

(62,2%) do sexo feminino. Três deles foram, posteriormente, excluídos por não estarem 

presentes nos horários habituais de realização das entrevistas por motivo de trabalho. 

Seis recusaram-se a participar, quatro idosos haviam falecido, um era surdo e 

impossibilitado para a entrevista e dois mudaram-se do Distrito. Desta forma, deixaram 

de participar do estudo 16 idosos (13 homens e 3 mulheres) restando uma amostra de 98 

indivíduos com um percentual elevado de idosos do sexo feminino (69,3%). 

Foram realizadas, portanto, noventa e oito (98) entrevistas com duração 

mínima de quarenta e cinco minutos cada. O pesquisador compareceu diretamente ao 

domicílio, fez o convite e esclareceu aos participantes através de carta direcionada 

(Anexo E). Os voluntários foram, então, incluídos no projeto após assinatura do termo 

de consentimento (Anexo F).  
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As entrevistas se realizaram no domicílio, sempre no período da manhã, 

onde os idosos foram submetidos às medidas de peso e altura, com o menor número de 

roupas e após esvaziamento completo da bexiga. Após aferir o peso e altura aplicou-se 

um recordatório alimentar de 24 horas para a avaliação de seus hábitos alimentares e 

cálculo aproximado do consumo energético total diário a ser comparado com o gasto 

energético total de cada idoso.  

Seqüencialmente, foi aplicado a todos os participantes o questionário da 

Mini Avaliação Nutricional do qual fazem parte o cálculo do índice de massa corporal 

(IMC) e as medidas das pregas cutâneas e circunferências corporais.  

As condições socioeconômicas, estado de saúde, atividade de vida diária 

e participação social, foram avaliadas após aplicar a MAN por um questionário 

específico. Esse questionário foi baseado nos indicadores de saúde do IBGE, dados 

recolhidos do DATASUS e em questionários usados por outros autores para inquérito 

domiciliar (RAMOS, 1993). 

O pesquisador foi acompanhado por um agente comunitário de cada 

micro-área específica. As entrevistas que apresentaram dúvidas quanto às classificações 

de demência, problemas neuropsicológicos ou depressão, foram realizadas novamente 

com a presença de um médico capacitado para melhor diagnóstico neuropsicológico. 
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4 Análise Estatística 
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Os resultados foram expressos como média e desvio padrão, mediana e 

percentis e como porcentagens de indivíduos em tabelas de freqüência. A normalidade 

dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro e Wilk (1965). Para a análise da 

mediana de grupos individualmente, usamos o teste não paramétrico de Wilcoxon. As 

diferenças entre os grupos foram analisadas pelo teste não paramétrico de Kruskall-

Wallis e pós-teste de Dunn (DANIEL, 1991). Para a análise das tabelas de freqüência de 

variáveis qualitativas usamos o Teste Exato de Fisher. A análise estatística foi 

processada pelo software GraphPad Instat 3 versão para Windows. Usamos o valor p < 

0,05 para demonstrar o nível de significância estatística entre as medianas e a diferença 

entre as proporções. 
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5. Resultados 
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Participaram do trabalho 98 voluntários. A amostra aleatória foi extraída 

de um total de 851 idosos dos quais 53,81% eram do sexo feminino e 46,18% do sexo 

masculino.  Após a elaboração da amostra observamos que a mesma compôs-se de 30 

(30,7%) idosos do sexo masculino e 68 (69,3%) do sexo feminino.  

Os voluntários foram caracterizados quanto ao estado nutricional com 

base nos escores da Mini Avaliação Nutricional (MAN). Formaram-se, portanto, três 

grupos: onze idosos desnutridos com escore inferior a 17 (MAN < 17), trinta e sete 

idosos em risco de desnutrição (17 ≤  MAN  ≥  23,5) e cinqüenta idosos em bom estado 

nutricional (MAN ≥ 24) apresentados no anexo H. Detectamos, portanto, 11,2% de 

idosos desnutridos e 37,7% de idosos sob risco de desnutrição de acordo com o método 

usado. 

A tabela 1 traz informações sobre características gerais de avaliação 

antropométrica e neuropsiquiátrica do grupo estudado. Observamos que as variáveis em 

estudo, distribuídas em linhas, relacionam-se com o estado nutricional da amostra que, 

por sua vez, encontra-se subdividida em 3 grupos apresentados em colunas (desnutridos, 

risco de desnutrição e nutridos).  

A variáveis idade e IMC dos três grupos não apresentaram distribuição 

normal. A mediana amostral para a idade foi de 69 anos. O grupo de desnutridos 

apresentou idade mais elevada em relação ao grupo de idosos bem nutridos, de menor 

idade (p < 0,05).  

A mediana amostral do Índice de Massa Corporal (IMC) foi 27,3 Kg/m2, 

considerado como valor de peso normal (23 < IMC < 28) para idosos segundo a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2001). Não houve diferença estatística 

entre a mediana do grupo de desnutridos comparada ao dos bem nutridos (p > 0,05). No 
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entanto, este fato pode ser explicado pela presença de quatro idosos, 36% do primeiro 

grupo, com perfil antropométrico sugestivo de obesidade com IMC ≥ 30 Kg/m2       

(Anexo G), apesar de caracterizados como desnutridos pela MAN. O grupo de idosos sob 

risco de desnutrição apresentou IMC inferior ao grupo dos bem nutridos (p < 0,05). 

Diferentemente do grupo dos desnutridos, apenas 19% dos idosos sob risco de 

desnutrição apresentaram IMC ≥ 30 Kg/m2.  

Tabela 1- Valores amostrais referentes às variáveis idade, IMC, MEEM e EDG, expressos em 
percentis dez (P10), mediana (P50), noventa (P90), média e desvio padrão 

  Total  Desnutrido  Risco  Nutrido  Valores p 
  (n 98)  (n 11)  (n 37)  (n 50)   
           
 Média ± dp 69,96±7,65  74,27±7,74  71,16±7,91  68,14±7,00   
 P 10 61  65  62,3  61   

Idade (anos) P 50 69  74  70    67 *  < 0,05 
 P 90 81,3  83  83,6  79   
           
 Média ± dp 29,38±8,98  31,77±12,42  26,54±6,28  30,96±9,45   
 P 10 21,23  20,9  19,73  25,39   

IMC (Kg/m2) P 50 27,38  26,98  25,53     28,78 ‡  < 0,05 
 P 90 35,65  52,35  34,97  35,45   
           
 Média ± dp 21,81±5,01  16,09±5,00  21,27±4,78  23,48±4,18   
 P 10 15,7  9  15  17,9   

MEEM P 50 23  17      22 *     24 *  <0,01 
 P 90 27,3  20  27  28   
           
 Média ± dp 4,19±3,21  8,90±2,91  4,64±2,93  2,82±2,31   
 P 10 1  5  1  1   

EDG P 50 3  9  4*       2 * ‡  < 0,01 
 P 90 9  11  9  6   

 
IMC – índice de massa corporal 
MEEM – mini exame do estado mental 
EDG – escala de depressão geriátrica com 15 pontos (GDS15) 
* p nível de significância para comparação de qualquer grupo com o grupo de desnutridos usando o pós teste de Dunn 
‡ p nível de significância para comparação do grupo nutrido com o grupo de risco de desnutrição usando o pós teste de Dunn 

 
Segundo a classificação sugerida pela OPAS (2001), 47,9% dos 

participantes estavam acima do peso normal dos quais 32,65% foram considerados 

obesos. O percentual de mulheres obesas foi de 39,13% e de 17,24% o de homens 

(Tabela 2). Segundo a mesma Organização, 15,32% dos voluntários apresentaram 

sobrepeso. Entre os homens, o percentual de sobrepeso (17,24%) foi maior que o das 

mulheres (14,5%).  
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Apesar de 37,7% dos idosos estarem sob risco de desnutrição e 11,3% de 

idosos desnutridos após a aplicação da MAN, apenas 19,38% dos idosos foram 

classificados como de baixo peso. 

        Tabela 2- Distribuição dos idosos de Bonfim Paulista, segundo IMC (índice de massa corporal) e 
sexo 

 
IMC/Sexo  Mulheres   Homens   Total  

  n %  n %  n % 
 

Baixo Peso  13 18,84  6 20,69  19 19,38 
          

Peso Normal  19 27,53  13 44,83  32 32,65 
          

Sobrepeso  10 14,5  5 17,24  15 15,32 
          

Obesidade  27 39,13  5 17,24  32 32,65 
          

Total  69 100  29 100  98 100 
  

Os grupos também foram avaliados quanto à interferência de variáveis 

neuropsiquiátricas sobre o estado nutricional. A mediana da variável “Mini Exame do 

Estado Mental” (MEEM) foi de 23 pontos para a amostra geral (n = 98) onde apenas 

57% dos indivíduos eram alfabetizados e, portanto, inferior ao valor limítrofe de 24 

pontos (valor que define a sensibilidade do uso do método para rastreamento de 

demências em idosos com escolaridade até a quarta série do ensino fundamental).  

Na comparação intergrupos, observamos que os desnutridos 

apresentavam menor desempenho cognitivo (MEEM de 17 pontos) que os demais 

grupos (p < 0,01). Não houve diferença estatística quando o desempenho cognitivo, 

avaliado pelo MEEM, dos idosos de risco foi comparado ao dos idosos nutridos.  

A análise dos escores de pontuação da variável “Escala de Depressão 

Geriátrica” (GDS15) mostrou que os idosos desnutridos apresentam mais sintomas 

depressivos que os demais grupos (9 pontos). Da mesma forma, o grupo de idosos de 

risco de desnutrição apresentou escore mediano de 4, superior ao dos nutridos                   
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(p < 0,01). Apenas o grupo de idosos nutridos apresentou pontuação mediana inferior a 

4 (valor que define a sensibilidade do uso do método para rastreamento de depressão). 

A tabela 3 apresenta dados relacionados com a avaliação dietética. O 

consumo energético total diário dos idosos desnutridos foi inferior ao dos nutridos       

(p < 0,05), porém, não houve diferença no consumo energético entre idosos sob risco e 

os idosos nutridos quando suas medianas foram comparadas (p > 0,05). 

Tabela 3- Valores amostrais referentes às variáveis: consumo energético total (CET), Gasto 
energético basal (GEB), Gasto Energético Total (GET), Excesso de GEB (CET – 
GEB), Excesso de GET (CET – GET), quantidade em gramas de proteína por 
quilograma de peso (g ptn/Kg) 

 
  Total  Desnutrido  Risco  Nutrido  Valores  
  (n 98)  (n 11)  (n 37)  (n 50)  p 
           
 Média ± dp 1576,59±625,77  1110,27±486,75  1514,79±524,67  1724,91±669,66   
 P10 876,65  746,77  913  1017,42   

CET (Kcal) P50 1450,21  971,37  1446,17  1470,11 *  < 0,05 
 P90 2426,32  1657,1  2263,78  2723,54   
           
 Média ± dp 1348,78±218,38  1325,56±329,99  1270,55±196,82  1411,78±186,89   
 P10 1097,27  1050,65  1064,51  1190,61   
GEB (Kcal) P50 1342,2  1208,15  1281,65  1397,67 * ‡  <0,01 
 P90 1618,97  1580,5  1519,21  1692,33   
           
 Média ± dp 1889,8±306,94  1855,79±461,98  1778,77±275,55  1979,44±263,42   
 P10 1536,17  1470,91  1490,31  1666,86   
GET (Kcal) P50 1879,08  1691,41  1794,31  1956,74 * ‡  < 0,01 
 P90 2266,56  2212,7  2126,89  2369,26   
           
 Média ± dp -281,79±667,03  -745,51±764,02  -263,98±632,08  -218,02±691,10   
 P10 -1016,9  -1908,71  -1015,08  -921,69   
CET-GET P50 -491,82  -692,11  -493,64  -506,9  > 0,05 
 P90 687,3  186,19  727,45  594,62   
           
 Média ± dp 234,63±648,95  -202,07±667,75  244,24±590,91  323,59±659,68   
 P10 -474,11  -1138,64  -424,29  -421,63   
CET-GEB P50 62,1  -216,83  81,18  114,615  > 0,05 
 P90 1154,21  606,45  1200,14  1148,07   
           
 Média ± dp 1,00±0,57  0,84±0,7  1,01±0,57  1,02±0,54   
 P10 0,42  0,28  0,47  0,41   
g ptn/Kg P50 0,82  0,72  0,83  0,84  > 0,05 

 P90 1,83  1,33  1,73  1,98   
 
* p nível de significância para comparação de qualquer grupo com o grupo de desnutridos usando o pós teste de Dunn 
‡ p nível de significância para comparação do grupo nutrido com o grupo de risco de desnutrição usando o pós teste de Dunn 
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O gasto energético basal (GEB) do grupo de idosos nutridos foi superior 

ao do grupo risco (p < 0,01). Em primeira instância não observamos diferença entre os 

idosos nutridos e desnutridos, mas após a análise das diferenças dos postos podemos 

considerar que o GEB dos idosos nutridos também é superior ao dos desnutridos. Esta 

análise peculiar apresentou tal característica devido ao pequeno número de idosos 

desnutridos (n = 11). 

O GET dos idosos nutridos também foi superior ao dos demais grupos   

(p < 0,01) tendo a mesma ressalva da análise estatística da variável GEB.  

Para melhor compreensão das informações obtidas através dos resultados 

individuais do GEB e GET, procuramos analisar diferenças entre consumo energético 

diário e gasto energético basal (CET – GEB) e entre consumo energético diário e gasto 

energético total (CET – GET). Primeiramente, verificou-se a normalidade dessas 

diferenças por meio do teste de Shapiro e Wilk (1965), em cada um dos três grupos que 

não foi constatada nos grupos risco e nutridos, em ambas as variáveis. Dessa forma, 

optou-se por métodos não paramétricos na realização da análise dos dados      

(DANIEL, 1991).  

O teste de Wilcoxon foi usado para avaliar se houve diferença entre o 

consumo diário e o gasto total diário para cada grupo individualmente (CET – GET). 

Obtivemos os seguintes valores de p, para os grupos desnutridos, risco e nutridos, 

respectivamente: 0,006 , 0,017 e 0,005. Observamos que houve, portanto, diferença 

significante em todos os grupos. Pela observação das medianas (tabela 2) conclui-se 

que, em todos os grupos, a energia consumida nas últimas 24h é insuficiente para gasto 

energético total diário. O teste de Kruskall-Wallis, para comparar os três grupos, no 

entanto, não apresentou significância estatística (p = 0,094). 
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Concomitantemente procuramos avaliar se o consumo diário (CET) é 

suficiente para, ao menos, suprir o gasto energético basal (GEB). Para verificar se houve 

diferença entre o consumo energético total e o gasto energético basal (CET-GEB), 

utilizou-se o teste de Wilcoxon, em cada grupo individualmente. Diferenças entre 

grupos foram analisadas pelo teste de Kruskall-Wallis. Obtivemos os seguintes valores 

de p, para os grupos desnutridos, risco e nutridos, respectivamente: 0,320, 0,067 e 

0,006. Dessa forma, apurou-se que houve significância apenas no grupo dos nutridos. 

Pela observação das medianas conclui-se que apenas no grupo dos nutridos a energia 

consumida nas últimas 24h é maior que o gasto energético basal. Porém, o teste de 

Kruskall-Wallis, para comparar os três grupos, também não apresentou significância 

estatística (p = 0,082).  

O gráfico de colunas abaixo mostra valores do CET, GEB e GET 

apresentados na abscissa e os grupos estudados na ordenada. Observamos que o 

consumo energético de 24 horas é inferior ao gasto energético total nos três grupos 

conforme descrito em análise estatística. Observamos também que o mesmo consumo é 

inferior e insuficiente para manter o GEB no grupo de desnutrido. Apesar da 

semelhança gráfica entre os grupos de risco e nutridos, apenas no grupo dos nutridos o 

consumo de 24 horas é estatisticamente superior ao gasto energético basal.  
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O consumo diário de proteína por quilograma de peso foi analisado 

procurando-se identificar diferenças entre os grupos e diferenças individuais em relação 

às recomendações dietéticas. Não houve diferença entre os grupos quanto ao consumo 

diário de proteínas e nenhum grupo consumia menos que o valor preconizado pelas 

RDAs (0,8 g PTN/Kg/dia) (p > 0,05). 

A tabela 4 mostra valores de distribuição de freqüências e valores de p 

referentes à análise da interferência de variáveis sociais sobre o estado nutricional. 

De acordo com a menor ou maior pontuação encontrada em cada  

variável de interferência nutricional proposto pelo questionário da MAN, o idoso pode 

ser incluído em três faixas de avaliação do estado nutricional: uma delas (escore ≥ 24) 

de melhor prognóstico e duas outras de pior prognóstico nutricional                   

(17 ≤  MAN  ≤  23,5 e escore < 17). Assim, os grupos de “risco” e de desnutridos estão 

sob influência de variáveis comuns e, dependendo da sua intensidade de atuação, 

determinam o pior prognóstico nutricional. 

Na tabela 4, consideramos os idosos desnutridos e os de risco em um 

único grupo com escore inferior ou igual a 23,5 da MAN que os define como grupo 

sobre o qual podem atuar negativamente outras variáveis de perfis sociais que não 

constam no questionário original. É este o grupo sobre o qual testamos a interferência 

das variáveis em estudo usando o teste exato de Fisher em tabelas 2X2.  

Pode-se observar que a variável “renda familiar inferior a 2 salários 

mínimos” associa-se ao pior prognóstico nutricional ou MAN ≤ 23,5. O pior estado 

nutricional também é dependente das variáveis “atividade de trabalho”, “participação 

social” e “nível de escolaridade”. Assim, ser inativo (sem atividade de trabalho), não ter 

participação social e ser analfabeto são fatores associados à menor pontuação na Mini 

Avaliação Nutricional. 
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Tabela 4- Distribuição de freqüências de indivíduos em linhas e colunas de acordo com 
variáveis de   perfis sociais que podem estar relacionadas com baixos escores 
obtidos pela Mini Avaliação do Estado Nutricional (MAN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN – mini avaliação do estado nutricional 
RF – renda familiar 
 

Com relação à variável atividade de trabalho, o pesquisador conseguiu 

separar os idosos aposentados ou não, entre aqueles que não têm atividades atuais 

(inativos) e aqueles que ainda mantém alguma atividade mínima de trabalho 

remunerado ou não(ativos). 

As variáveis “casa própria” e “número de moradores no domicílio” 

parecem não interferir sobre o pior estado nutricional (p > 0,05). 

A tabela 5 ilustra as distribuições de freqüências dos voluntários de 

acordo com a pontuação na MAN e de acordo com outras possíveis variáveis de 

interferência sobre o estado nutricional. Procuramos avaliar se o sexo, a idade, a 

impressão subjetiva de qualidade de vida entre outras podem afetar o estado nutricional 

dos idosos. 

Variável  MAN ≤ 23,5   MAN ≥ 24  Valores 
  n %  n % p 
        

Renda Familiar RF < 2 SM 19 79,2  5 20,8 0,0009 
 RF ≥ 2 SM 29 39,2  45 60,8  
        

Atividade de Trabalho inativo 10 90,9  1 9,1 0,0035 
 em atividade 38 43,6  49 56,4  
        

Participação Social não 20 76,9  6 23,1 0,0012 
 sim 28 38,9  44 61,1  
        

Escolaridade analfabeto 31 73,8  11 26,2 < 0,0001 
 alfabetizado 17 30,4  39 69,6  
        

Renda Própria não 11 45,8  13 54,2 0,8159 
 sim 37 50  37 50  
        

Casa Própria não 11 52,4  10 47,6 0,8078 
 sim  37 48  40 52  
        

Nº de gerações no 
mesmo domicílio 

Sozinho ou 1 
geração 16 45,7  19 54,3 0,6770 

 ≥ 2 32 50,7  31 49,3  
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O sexo não interfere sobre o estado nutricional. Parece haver um 

equilíbrio percentual entre homens e mulheres na classificação do estado nutricional 

onde 43,3% dos homens e 51,5% das mulheres apresentam pontuação inferior a 23,5 pela 

MAN. 

Tabela 5- Distribuição de freqüências de indivíduos de acordo com variáveis (sexo, idade, 
estado de saúde) que podem estar relacionadas com baixos escores obtidos pela 
(MAN) 

 
Variável  MAN ≤ 23,5   MAN ≥ 24  Valores 

  n %  n % p 
        

Sexo Masculino 13 43,3  17 56,7 0,515 
 Feminino 35 51,5  33 48,5  
        

Idade (anos) 60 - 70 27 42,8  36 57,2  
 71 - 80 12 52,2  11 47,8  
 ≥ 81 9 75  3 25 > 0,05 
        

Impressão subjetiva de  Regular/Ruim 10 66,6  5 33,4 0,167 
qualidade de vida Otima/Boa 38 45,7  45 54,3  

        
Nº Doenças Crônicas ≥3 22 52,3  20 47,7 0,6834 

 <3 26 46,4  30 53,6  
        

Impressão Subjetiva  doente 21 87,5  3 12,5 < 0,0001 
do estado de Saúde saudável 27 36,5  47 63,5  

 
MAN – Mini Avaliação Nutricional 

  
As variáveis “impressão subjetiva de qualidade de vida ruim ou regular” 

e o “número de doenças crônicas igual ou superior a 3” não interferiram no desempenho 

nutricional (p > 0,05). A primeira variável foi obtida através da auto caracterização 

sobre o grau de satisfação com a vida após uma pergunta direta do pesquisador. A 

quantificação do número de doenças crônicas foi feita perguntando-se ao entrevistado 

sobre a presença de doenças contidas na lista do questionário ou sobre saber ser 

portador de alguma doença específica. Para a definição final houve ajuda de um médico 

geriatra especialmente para quantificar doenças informadas pelo entrevistado que não 

constavam no questionário.   
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Finalmente, 75% dos idosos com idade superior ou igual a 81 anos 

parecem estar em pior estado nutricional em relação aos 42% de idosos entre 60 e 70 

anos. Paralelamente, 87,5% dos idosos que se sentem doentes tiveram baixa pontuação 

comparados com 36,5% dentre aqueles que acreditam não estarem doentes e que 

também pontuaram abaixo de 23,5 pontos.  
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   6 Discussão 
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O envelhecimento populacional, especialmente em países em 

desenvolvimento, está acontecendo de forma rápida e desorganizada, encontrando 

lacunas no seu planejamento tanto na esfera da saúde quanto no âmbito social. A 

preocupação com o estado nutricional do idoso e sua relação com qualidade de vida é 

um campo aberto às pesquisas especialmente se considerarmos que o idoso, no Brasil, 

encontra-se ainda pouco protegido sócio-político e economicamente, favorecendo o 

aparecimento de indicadores de saúde desfavoráveis nesta população. 

Nosso trabalho destina-se à investigação do estado nutricional de idosos 

vivendo na comunidade brasileira usando metodologia de investigação até então 

validada em comunidades estrangeiras.  Procuramos identificar a prevalência de idosos 

em risco de desnutrição usando a Mini Avaliação do Estado Nutricional (MAN) 

comparando-a com resultados obtidos por outros autores (GUIGOZ, 2002; MILLER, 

1999). Preocupamo-nos, também, em identificar particularidades sociais e econômicas, 

não discriminadas na MAN, que poderiam interferir sobre o estado nutricional do idoso 

brasileiro.  

A MAN é um instrumento de avaliação nutricional validado para 

populações norte-americanas e européias que avalia o estado nutricional especialmente, 

de idosos frágeis, institucionalizados e hospitalizados onde a prevalência de desnutrição 

é alta (GUIGOZ, 1994). Como possui uma alta sensibilidade, é capaz de detectar idosos 

verdadeiramente desnutridos e aqueles em risco de desnutrição que possam merecer 

alguma intervenção nutricional. Paralelamente, foi testada e validada em comunidades 

de idosos saudáveis (GUIGOZ, 1994) onde a prevalência de desnutrição era baixa       

(1% a 4%), mas também se mostrou eficaz em identificar idosos sob risco de 

desnutrição após confirmação clínica, antropométrica e bioquímica (GUIGOZ, 2002). 
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Esse grupo considerado como de “risco” de desnutrição possui 

características próprias que o faz mais vulnerável quanto ao desempenho cognitivo, auto 

cuidado, capacidades funcionais e agravos de saúde, além de ser um grupo com 

morbimortalidade aumentada quando comparado ao grupo de bem nutridos ou com 

escore ≥ 24 pontos pela MAN (BECK et al, 1999). 

A MAN possui uma boa correlação clínica, bioquímica e antropométrica 

para com os indivíduos identificados como desnutridos. No entanto, aqueles indivíduos 

identificados como em risco de desnutrição podem ter valores antropométricos e 

bioquímicos normais. O simples fato de terem baixos escores obtidos na MAN é um 

preditor de fragilidade que aparece antes mesmo de marcadores bioquímicos e 

antropométricos (albumina e IMC) (VELLAS, 1999; VELLAS, 2000). Tem sido 

sugerido que escores superiores a 27 podem ser marcadores de um envelhecimento bem 

sucedido (SCHEIRLINCKX, 1999). 

Ao ser usada em populações de baixa prevalência de desnutrição, a 

identificação de idosos sob “risco” pela MAN tem extrema importância ao 

considerarmos que simples programas nutricionais de baixo custo, correções de 

imperfeições e readaptações alimentares poderiam evitar uma evolução desfavorável 

que culminaria com a desnutrição e outros agravos de saúde (GUIGOZ, 2002).  

Alguns estudos descrevem que os idosos têm maior chance de adoecer e 

terem maiores complicações nutricionais diante de baixos escores de pontuação na Mini 

Avaliação do Estado Nutricional (MAN ≤ 23,5) e, conseqüentemente aumento do risco 

de infecções, hospitalizações e da morbimortalidade (BECK, et al, 1999). Diante desta 

observação, entendemos que o instrumento possui grande poder discriminatório para 

identificar de forma rápida, simplificada e pouco onerosa daqueles indivíduos que 

poderiam se beneficiar de medidas preventivas e de intervenção nutricional.  
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O distrito de Bonfim Paulista caracteriza-se por ser uma comunidade em 

pleno envelhecimento com 10.036 habitantes. É, portanto uma comunidade envelhecida 

(10% de idosos) devido à elevada taxa de migração dos jovens em busca de emprego e 

estudo nas grandes cidades e da permanência dos mais velhos. Esta justificativa se 

assemelha à do processo de envelhecimento das populações do norte e nordeste do 

Brasil (COELHO FILHO & RAMOS, 1999; IBGE, 2004). Nesta população, 90% dos 

idosos vivem na zona urbana (IBGE, 2000-a).  

A percentagem de idosos brasileiros do sexo feminino (51,5%) supera em 

três pontos percentuais a do sexo masculino (48,5%) pela maior longevidade da mulher 

brasileira em relação ao homem (IBGE, 2004). A feminização da velhice é uma 

constatação mundial. Segundo análise feita com base nos dados do Censo Demográfico 

de 2000, no Brasil, a diferença na distribuição das pessoas idosas por sexo cresce 

significativamente à medida que aumenta a idade. Há uma predominância feminina de 

6,4% na faixa etária dos 60-64 anos, crescendo sempre até atingir a diferença de 31,6% 

na faixa de 95-99 anos (HERÉDIA, 2004). Várias são as hipóteses sobre a longevidade 

da mulher, entre elas: o acompanhamento médico-obstétrico mais efetivo, maior 

preocupação e mais cuidados em relação às doenças e à prevenção da saúde, padrões de 

comportamento e estilo de vida mais saudáveis, o que atenua os fatores de risco, menor 

exposição a riscos relativos a acidentes de trabalho e de trânsito, menos homicídios e 

suicídios. 

O percentual de analfabetismo entre os idosos de Bonfim pelo censo do 

IBGE em 2000 foi de 28%. Este valor parece ser elevado se considerarmos o acesso à 

educação em um Núcleo de alfabetização destinado aos adultos e a proximidade de um 

pólo educacional como Ribeirão Preto. No entanto o baixo nível de escolaridade entre 

os idosos deve remontar às dificuldades de acesso á educação em meados do século 
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passado.  Na década de 1940, período que corresponderia à época de escolarização nas 

séries iniciais dos entrevistados, o índice de analfabetismo no Brasil, segundo dados do 

IBGE (2002), era de 32,2% (HERÉDIA, 2004). Dados da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios (PNAD) mostra que o analfabetismo dos idosos no Brasil em 

2003 compreende 32,5% da população total de idosos (IBGE, 2004). 

O acesso do idoso à saúde pública se dá através de uma única unidade de 

saúde, feita por agendamentos e consultas eventuais não existindo programas 

específicos como hipertensão e diabetes. Existe um programa de integração comunitária 

que funciona no salão paroquial e que propõe atividades físicas para a terceira idade 

com bom nível de aderência.  

Apesar do conhecimento dos dados anteriores fornecidos pelo IBGE 

referentes ao ano 2000, a estruturação e planejamento do trabalho usou como referência 

a população de idosos que viviam na zona urbana cadastrados no Sistema de 

Informação e Atenção Básica (SIAB). Usamos este sistema pela facilidade de acesso 

aos idosos e às informações relacionadas à saúde dos mesmos. Assim, a população de 

referência (851 idosos cadastrados) representou 83,5% do total de idosos do Distrito 

(1019 idosos).  

A amostra estudada foi de 98 idosos com predominância do sexo 

feminino (69,4%). Teve média de idade de 69,9 anos, sendo o grupo de desnutridos o de 

maior média de idade (74,2 anos).  

Após a análise dos dados conseguimos observar a presença de 11,2% de 

idosos desnutridos vivendo na comunidade e a prevalência de 37,7% de idosos sob risco 

de desnutrição. Concluímos haver um maior percentual de idosos desnutridos quando 

nossos dados foram confrontados com dados da literatura em trabalhos que usaram a 

MAN como instrumento de pesquisa, e que apontam ser de 1% a 5% o percentual de 
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idosos desnutridos na comunidade (de GROOT, 1998). No entanto, autores como 

Margetts (2003), apontam um valor de até 10% para o percentual de idosos desnutridos 

vivendo na comunidade no Reino Unido, sendo que esse valor pode variar ainda mais de 

acordo com a região avaliada. Paralelamente, o percentual de idosos sob risco de 

desnutrição parece condizente com a maioria dos estudos prévios que usaram a mesma 

metodologia de investigação como Miller (1999).  

Segundo o estudo brasileiro de Delacorte (2004) que comparou a MAN 

com a avaliação clínica, antropométrica e bioquímica de 42 idosos vivendo na 

comunidade, 30,9% dos idosos foram considerados em risco de desnutrição. Ao usar a 

MAN, o mesmo autor não identificou idosos desnutridos, no entanto, houve 3 idosos 

caracterizados clinicamente e bioquimicamente como desnutridos. Acreditamos que a 

não detecção de idosos desnutridos pela MAN esteja relacionada ao pequeno número de 

indivíduos da amostra e ao fato de não ser um instrumento direcionado para uma 

sensível detecção de desnutrição, mas sim de risco de desnutrição. 

Esses achados merecem algumas considerações. A primeira é a de que a 

MAN, por possuir um alto valor preditivo positivo, é capaz de informar que os 

indivíduos detectados como desnutridos são realmente desnutridos. Ou seja, existe 

realmente uma maior prevalência de idosos desnutridos na população estudada em 

relação à maioria dos trabalhos europeus, norte-americanos e brasileiros que pode ser 

explicado por uma série de fatores como baixa renda, poucos recursos oferecidos pelo 

Distrito, condições mínimas de atendimento em saúde, baixa participação social, 

escolaridade e alimentação.   

Guigoz et al (2002) descreve, que a ingestão inadequada de nutrientes é 

mais comum nos idosos que vivem na comunidade e que 80% dos que têm uma 

ingestão inadequada de algum nutriente tem um alto risco de ficar desnutrido. A má 
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alimentação ou privação alimentar é uma das principais causas de desnutrição entre os 

idosos na comunidade (MORLEY, 2001).  

O Recordatório alimentar de 24 horas nos deu informações sobre o 

consumo energético total e permitiu calcular as condições dietéticas dos 3 grupos 

(desnutridos, risco de desnutrição e nutridos) e fazer comparações com o gasto 

energético basal (GEB) e gasto energético total (GET). A diferença entre o consumo 

diário e o gasto total (CET – GET) mostrou existir deficiência no suprimento energético 

entre todos os grupos. Parece fácil entender que o consumo diário total não consegue 

suprir as necessidades dos desnutridos e daqueles sob risco e que esta é uma das 

principais causas de desnutrição entre os idosos, mas é difícil entender porque os idosos 

nutridos também não conseguiram suprir as necessidades diárias de energia. Para tanto, 

acreditamos que o recordatório de 24 horas (MADDEN, 1967) não seja o melhor 

método para avaliar a média de consumo energético total e poderia ser substituído por 

outros métodos como o inquérito alimentar de sete dias (MAHALKO, 1985), cuja 

aplicabilidade neste trabalho esteve inviabilizada por dificuldade referente ao 

comparecimento em duplicidade aos domicílios dos voluntários, pela facilidade 

metodológica de aplicação do recordatório de 24 horas e pela alta taxa de analfabetismo. 

Por outro lado, também acreditamos que, entre os idosos caracterizados como nutridos, 

erros e deficiências alimentares são muito freqüentes e podem, futuramente, contribuir 

para o aparecimento de algum distúrbio nutricional (BRILEY, 1994; VAILAS, 1998; 

MORLEY, 2001). 

Também não observamos diferenças entre os grupos no que diz respeito 

ao consumo diário de proteínas e nenhum grupo consumiu menos do que as quantidades 

recomendadas pelas RDAs (0,8g ptn/kg peso). No entanto, devemos estar atentos para a 

constatação de alguns autores que consideram insuficiente o valor 0,8g de proteína/Kg 
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de peso para os idosos. Segundo Campbell (1994), a ingestão de 1,0 a 1,25g de 

proteínas/kg de peso, fornece diariamente o melhor balanço nitrogenado aos idosos. 

Esta necessidade aumentada pode ser atribuída, em parte, pela menor eficiência 

metabólica na utilização das proteínas entre os idosos bem como pela menor 

contribuição da musculatura no processo de síntese e quebra de proteína (UAUY, 1978). 

A segunda consideração é a de que a MAN não é capaz de identificar 

seguramente todos os desnutridos da população. Ela fornece a informação da existência 

de idosos sob “risco de desnutrição” como um bom instrumento de triagem. Neste 

grupo, possivelmente encontram-se diferentes indivíduos em diversos estados 

nutricionais entre eles: idosos desnutridos, idosos nutridos com baixa pontuação na 

MAN, idosos que estão se recuperando de um processo de desnutrição e idosos que 

estejam evoluindo para desnutrição, porém com uma pontuação elevada na MAN. Isto 

chama a atenção para uma possível maior prevalência de desnutridos em nosso trabalho 

caso tivéssemos feito uma avaliação clínica e bioquímica pormenorizada.  

A atenção dirigida ao grupo de risco é de fundamental importância, pois 

já apresenta maior morbimortalidade e é sobre ele que o nível de vigilância e prevenção 

em saúde deve ser intensificado.  

Quando nos propusemos a avaliar o estado nutricional usando um 

questionário padronizado e validado, questionamo-nos sobre as reais informações que 

algumas variáveis poderiam trazer para nossa população.  

A variável IMC isoladamente não é apropriada para detectar sozinha o 

estado nutricional do idoso, especialmente porque os idosos apresentam muitas 

variações na sua constituição que podem alterar as avaliações antropométricas 

(CHUMLEA, 1985; MASORO, 1985) Houve uma porcentagem elevada de idosos 

desnutridos e sob risco de desnutrição com IMCs elevados e que contribuíram para o 
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aumento da mediana dos grupos e nenhuma mediana atingiu valores para caracterização 

de desnutrição.  

Dados preliminares da OPAS (2001), mostraram que, no México, 

Barbados, Uruguai e Chile, o percentual de obesidade entre os idosos é maior no sexo 

feminino. Considerando a classificação proposta pela OPAS (2001), encontramos em 

nosso trabalho 39,13% de obesidade entre as mulheres e 17, 24% entre os homens. 

Esses resultados são semelhantes aos encontrados na PNSN em 1989              

(TAVARES, 1999) e no Projeto SABE do município de São Paulo (LEBRÃO, 2003), 

onde as mulheres apresentam-se mais obesas que os homens.  

O maior IMC verificado para o sexo feminino pode ser explicado por 

apresentarem maiores estoques de gordura corporal em todas as idades, principalmente 

a “gordura essencial” que é quatro vezes superior a dos indivíduos do sexo masculino. 

Infelizmente há poucos padrões antropométricos descritos para a terceira 

idade (Kuczmarski, 1989). Muitos autores já procuraram fórmulas para calcular o IMC 

padrão para idosos após corrigir variações na composição corporal, especialmente 

correções na estatura (CHUMLEA, 1985). Vários normogramas, entre eles o proposto 

por Shetty e James (1994) e usado pela OMS, que considera o IMC inferior a            

18,4 Kg/m2 como limite para definir deficiência protéico-calórica, foram cogitados para 

definir os limites superior e inferior da normalidade. A Organização Pan-Americana de 

Saúde classifica os idosos em baixo peso quando possuírem IMC inferior ou igual a 23, 

sobrepeso aqueles com IMC entre 28 e 30 e obesos os que estiverem iguais ou acima de 

30 quilogramas por metro quadrado. Enquanto não há uma definição exata para os 

idosos, a nós, é importante entender que os extremos de IMC na terceira idade possuem 

correlação com aumento da mortalidade (POTTER, 1988; HARRIS, 1988). Segundo 
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Deschamps (2002), valores de IMC entre 23 e 27 para idosos saudáveis estão associados 

com baixos riscos de distúrbios funcionais e cognitivos. 

A depressão e a demência são doenças que causam alterações 

neurosensoriais que podem limitar o apetite, o acesso à alimentação e à atividade física. 

Suas elevadas prevalências na terceira idade bem como o efeito anorexígeno de 

medicamentos usados no seu tratamento podem contribuir para o aparecimento de 

distúrbios nutricionais entre os idosos (POEHLMAN, 2000). 

O uso dos questionários de avaliação neuropsiquiátrica (MEEM e GDS15) 

é uma forma de concluir sobre a pontuação efetuada na MAN diante das questões que 

procuram saber se o idoso é portador ou não de depressão ou demência. Estes 

questionários neuropsiquiátricos favorecem especialmente pesquisadores não médicos 

ou que não tenham conhecimento suficiente para diagnosticar depressão ou demência. 

Não existe padronização para o uso de determinados questionários exclusivos para a 

MAN e a ajuda de um profissional experiente em diagnosticar também pode ser usada 

Os nossos resultados mostraram que os idosos desnutridos tiveram menor 

desempenho cognitivo e mais sintomas depressivos que os demais grupos como 

previamente descrito por Arellano (2004). 

Segundo Pearson (2001), em um estudo com 627 idosos com idade entre 

80 a 85 anos, o pior estado nutricional mostrou associação com um menor desempenho 

cognitivo e diminuição nos auto cuidados. A redução do estado cognitivo e nos auto 

cuidados parece aumentar em até três vezes o risco de desnutrição. Entretanto, pode-se 

entender também que a desnutrição pode levar a um menor desempenho cognitivo e 

sintomas de depressão (ARELLANO, 2004). Concordamos, portanto, que as pontuações 

no MEEM e na GDS15 possuem boa correlação com o estado nutricional e podem 
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continuar sendo usados para tentar responder à pergunta da MAN que versa sobre 

cognição e humor. 

O trabalho também procurou avaliar fatores sociais que pudessem 

interferir sobre o estado nutricional e conseqüentemente alterar negativamente a 

pontuação na Mini Avaliação Nutricional. Segundo Bennett (2002), o nível de 

participação social do idoso possui um impacto direto sobre a mortalidade. O mesmo 

autor encontrou dificuldades, assim como no presente estudo, em caracterizar o conceito 

de participação social e seus diferentes níveis e, para tanto, criou um questionário 

próprio para a mesma avaliação (Brief Assesment of Social Engagement).  

Diferentemente de Bennett (2002), avaliamos a participação social 

através de oito questões gerais sobre os principais aspectos de envolvimento social que 

poderiam existir em Bonfim Paulista, levando em consideração as particularidades da 

comunidade local. As oito questões eram uma das partes do Inquérito Domiciliar 

(Anexo D). Consideramos as respostas “sim” ou “não” para a participação social. Foram 

considerados ter alguma participação os idosos que responderam ao menos um dos oito 

itens e, após a confrontação dos dados, concluímos que a não participação social está 

associada a um prognóstico nutricional desfavorável. Assim sendo, acreditamos que o 

engajamento social do idoso seja, realmente, um preditor de morbimortalidade. 

Na comunidade estudada, a maioria dos idosos tem pouca participação 

nas atividades que envolvem trabalho remunerado, especialmente após a aposentadoria. 

A participação na produtividade do país está delegada a classes mais jovens que 

disputam o mercado com maior agilidade, especialmente se considerarmos que a maior 

parte da população está envolvida com trabalhos de baixa remuneração e que exigem 

força física. Além disso, a população idosa brasileira ainda têm altas taxas de 

analfabetismo (32,5%) (IBGE, 2004) e está sob maior risco de adoecer e afastar-se de 
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suas atividades, algo indesejável no mercado competitivo e ágil dos últimos anos. 

Indubitavelmente, o mercado dos países em desenvolvimento ainda prefere perder em 

experiência e ganhar em força física devido aos tipos de atividades e ao baixo nível de 

incorporação tecnológica. 

Assim sendo, a aposentadoria e pensões continuam sendo a principal 

fonte de renda dos idosos e, em conseqüência do baixo valor dos benefícios, 34% dos 

idosos brasileiros, ainda se mantém em atividades produtivas mal remuneradas, 

sobretudo no mercado informal cuja renda dificilmente ultrapassa dois salários mínimos 

(CHAIMOWICZ, 1997). 

Diante do exposto, o presente estudo permitiu concluir que Bonfim 

Paulista possui um precário perfil social do idoso, muito parecido ao da população geral 

de idosos no Brasil. Encontramos 42,8% de analfabetos, 24,4% sobrevivendo com renda 

familiar inferior a dois salários mínimos, 21,4% sem casa própria, vivendo com filhos, 

enteados ou parentes próximos e 24% dos idosos sem qualquer tipo de remuneração. 

Observamos ainda que o analfabetismo e a baixa renda familiar possuem forte 

associação com um prognóstico nutricional desfavorável e conseqüentes baixos escores 

na MAN (p < 0,05).  

Por outro lado, 88,7% dos idosos, aposentados ou não, ainda 

desempenham alguma atividade de trabalho, remunerada (16%) ou não remunerada. 

Esta informação, em primeira instância, deve ser observada com cautela, pois pode 

repercutir negativamente se pensarmos que os idosos ainda se mantêm em atividades 

profissionais, no entanto, a manutenção de uma atividade de trabalho, associou-se com 

um melhor prognóstico nutricional. Não podemos descartar a possibilidade de os idosos 

estarem ativos, porém, sem remuneração, devido a falta de condições de saúde 

apropriadas para os trabalhos remunerados existentes.  
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Assim como Margetts (2003), não observamos associação entre o sexo e 

o estado nutricional apesar da maior prevalência de mulheres em nosso trabalho. 

Mesmo sem encontrar associação entre o aumento da idade e o estado nutricional, 

observamos que o grupo dos idosos desnutridos são mais velhos (tabela 1) e 75% dos 

idosos com mais de 81 anos obtiveram baixas pontuações na MAN. Ainda segundo 

Margetts (2003), parece haver uma tendência aumentada de risco de desnutrição com o 

avançar da idade. 

Na América Latina, idosos que moram em domicílios multigeracionais 

tendem a ser mais pobres e com maior grau de dependência. Por sua vez, idosos com 

melhor nível socioeconômico tendem a morar mais em domicílios unigeracionais ou 

sozinhos, ter menor grau de dependência e serem mais, teoricamente, preparados a não 

dependerem de outros (COELHO FILHO & RAMOS, 1999). Não observamos, no 

entanto, em nossa amostra, associação entre baixos escores nutricionais e convivência 

em domicílios multigeracionais. 

Como a ingestão alimentar não é apenas um ato físico, mas também 

envolve aspectos sócio-culturais, a noção de bem estar e de qualidade de vida também 

tem um potencial de influenciar o estado nutricional (KELLER, 2004). Pode-se argüir 

que uma alimentação saudável é uma parte integrante da qualidade de vida. Uma análise 

grosseira de auto-avaliação e satisfação com a qualidade de vida sugere que esta 

avaliação, aparentemente holística, pode estar associada ao risco nutricional. Esta 

mesma observação não foi por nós contemplada, ou seja, a impressão subjetiva de 

qualidade de vida não se associou a um prognóstico nutricional favorável ou não. 

Acreditamos que uma melhor definição sobre qualidade de vida através de questionários 

e adaptações para cada comunidade isoladamente possa trazer melhores informações 

neste sentido dado à abrangência desta conceituação. 
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Finalmente, o presente estudo dedicou-se a avaliar a relação entre a 

impressão subjetiva de saúde, ou autopercepção em saúde, com o estado nutricional. A 

percepção de um maior número de doenças reconhecidas no questionário pelos idosos, 

não teve associação com a pior pontuação na MAN. Assim, aqueles que reconheceram, 

na entrevista, serem portadores de mais de três doenças crônicas não possuíam maior 

risco de desnutrição que aqueles que responderam ter menor número de doenças.  

Segundo Ruiz-López (2003) o elevado risco de desnutrição detectado 

pela Mini Avaliação Nutricional (MAN) em mulheres idosas institucionalizadas foi 

atribuído principalmente à autopercepção de saúde. 

A autopercepção sobre o estado de saúde, assim como já definido no 

questionário original da MAN, está relacionado com o pior ou melhor prognóstico 

nutricional. Em nosso questionário, a autopercepção se diferenciou por elaborar 

facilmente apenas duas opções (sentir-se doente e não se sentir doente) comparado ao 

questionário da MAN, em seu item 18, que oferece quatro opções comparativas de 

resposta.  O nosso questionário evita opções intermediárias que poderiam trazer 

confusão à resposta do candidato. Assim como os resultados de Ruiz-López (2003) a 

autopercepção de doença correlacionou-se fortemente com uma menor pontuação na 

MAN sugerindo que, independente do reconhecimento do número de doenças 

possuídas, a autopercepção do estado de saúde é um item de extrema importância nas 

entrevistas que avaliam o estado nutricional do idoso. 
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7 Conclusão 
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Concluímos que A Mini Avaliação Nutricional (MAN) é um método 

viável e de fácil aplicabilidade que pode ser usado na avaliação de idosos vivendo em 

comunidades brasileiras com o intuito de identificar idosos em “risco” de desnutrição. 

Em comunidades como a de Bonfim Paulista, onde os níveis de saúde, socioeconômico 

e educacionais da terceira idade ainda encontram-se fragilizados, maiores percentuais de 

desnutridos foram encontrados na Mini Avaliação Nutricional comparados aos estudos 

prévios da literatura neste ramo. Estes percentuais podem ser ainda maiores se 

considerarmos que, entre os idosos de “risco”, também se costuma identificar idosos 

clinicamente desnutridos.  

O IMC não é um bom parâmetro para caracterização de desnutrição entre 

os idosos quando usado isoladamente em estudos populacionais. Podemos encontrar 

idosos com obesidade e sobrepeso, mesmo quando classificados pela MAN como 

desnutridos ou sob risco de desnutrição. No entanto, dados sobre o IMC podem fornecer 

informações sobre morbimortalidade na terceira idade.  

O baixo consumo energético continua sendo uma das principais causas 

de desnutrição na terceira idade e pode estar presente mesmo entre os idosos 

caracterizados como nutridos. 

Acreditamos que o estado de saúde mental do idoso contribui fortemente 

para o seu estado nutricional. Os questionários de avaliação neuropsiquiátrica são 

instrumentos úteis e de boa correlação com o melhor ou pior prognóstico nutricional 

apesar de a MAN não definir exatamente qual questionário específico deva ser usado na 

caracterização do item nove (9), o qual refere-se ao estado neuropsicológico do idoso. 

Fatores como a alfabetização, a renda familiar, participação social e em 

atividades de trabalho possuem forte correlação com os escores da MAN apesar de não 
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fazerem parte do seu conteúdo. Podem, por enquanto, serem usados para direcionar a 

avaliação de questionários gerais sobre o estado nutricional do idoso. 

Da mesma forma que a avaliação neuropsiquiátrica, a auto avaliação do 

estado de saúde, considerados por nós como impressão subjetiva de saúde, possui forte 

correlação com a maior ou menor pontuação na MAN, mesmo quando a pergunta sobre 

“sentir-se doente” ofereça resposta simplificada “sim” e “não”. 

Finalmente, apesar de não ter havido correlação estatística, acreditamos 

que haja uma tendência à maior prevalência de desnutrição em faixas etárias mais 

elevadas. 
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ANEXO A - Mini Avaliação Nutricional (MAN) 
 
Nome:_______________________________________________________________________________ 
Sexo _____ Data ____/____/____ Idade: _______ Peso (Kg) _______ Altura (cm) _________________ 

Altura do joelho (cm) __________                         PSE _________  

 

I. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 
1- Índice massa corporal (IMC) 
     0 = IMC < 19 
     1 = 19 ≤ IMC < 21 
     2 = 21 ≤ IMC < 23 
      3 = IMC ≥ 23 
2- Circunferência do braço- CB (cm) 
     0,0 = CB < 21 
     0,5 = 21 ≤ CB ≤ 22 
     1,0 = CB > 22 
 
3- Circunferência da panturrilha- CP (cm) 
     0 = CP < 31     1 = CP ≥ 31 
 
4- Perda de peso nos últimos 3 meses 
     0 = perda de peso > 3 Kg 
     1 = não sabe 
     2 = perda de peso entre 1 e 3 Kg 
     3 = sem perda de peso 

II. AVALIAÇÃO GLOBAL 
5- Vive em casa (fora do asilo ou hospital) ? 
     0 = não         1 = sim 
 
6- Toma mais de 3 medicamentos diferentes 
     por dia? 
     0 = sim         1 = não  
 
7- Sofreu estresse psicológico ou doença aguda 
    nos últimos 3 meses? 
     0 = sim         2 = não 
 
8- Mobilidade 
     0 = restrito ao leito ou cadeira de rodas 
     1 = capaz de levantar da cama ou cadeira mas 
            não sai da casa 
     2 = sai da casa 
 
9- problemas neuropsicológicos 
     0 = demência ou depressão grave 
     1 = demência leve 
     2 = sem problemas psicológicos 
 
10- Úlceras de decúbito ou escaras de pele 
     0 = sim       1 = não 

III. AVALIAÇÃO DIETÉTICA 
11-Quantas refeições completas o idoso faz por dia? 
     0 = 1 refeição 
     1 = 2 refeições 
     2 = 3 refeições 

12- O idoso consome: 
      - pelo menos uma porção de laticínio por 
dia (leite, queijo, iogurte)?        sim        não       
 
      2 ou mais porções de feijão ou ovo por 
semana                                        sim       não       
    
       - carne, peixe ou ave todo o dia? 
                                                    sim       não 
        0,0 = se 0-1 sim 
        0,5 = se 2 sim 
        1,0 = se 3 sim 
                            
13- Consome 2 ou mais porções de frutas ou  
vegetais por dia?      1 = sim       0 = não 
 
14- Tem diminuído a ingestão de comida nos 
últimos 3 meses por perda do apetite, 
problemas digestivos dificuldade para mastigar 
ou engolir? 
      0 = grave diminuição da ingestão 
      1 = moderada diminuição da ingestão 
      2 = sem diminuição da ingestão 
 
15- Quanto líquido (água, suco, café, chá, 
leite...) consome por dia? 
      a- menos que 3 xícaras = 0 ponto 
      b- 3-5 xícaras = 0,5 ponto 
      c- mais que 5 xícaras = 1,0 ponto 
 
16- Modo de alimentar 
      0- requer assistência para alimentar-se 
      1- alimenta-se só com alguma dificuldade 
      2- alimenta-se só sem qualquer problema 

IV- AUTO AVALIAÇÃO 
17-Você acha que tem algum problema 
nutricional? 
      0 = grave desnutrição 
      1 = não sabe ou moderada desnutrição 

2 = sem problema nutricional

18-Em comparação com outras pessoas da 
mesma idade, como você considera sua saúde? 
      0,0 = não é boa      1,0 boa 
      0,5 = não sei          2,0 melhor 

TOTAL(máximo 30 pontos)   
  ESCORE 
≥ 24 pontos  nutrido 
de 17-23,5 pontos risco de desnutrição 
< 17 pontos  desnutrido 
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ANEXO B - Mini-Exame do Estado Mental 

 
 
Nome ________________________                 Alfabetização________________  
 
Orientação – 10 pontos  
 
Dia da semana (  ), dia do mês (  ), Mês (  ), Ano (  ), Hora aproximada (  ) 
Local específico (  ), Setor (  ), Bairro/Rua (  ), Cidade (  ), Estado (  ) 
 
Memória Imediata – 3 pontos 
 
Repita as palavras: PENTE (  ), VASO (  ), LARANJA (  ) 
 
Atenção e Cálculo – 5 pontos 
 
Subtraia 7 de 100 cinco vezes ou soletre MUNDO de trás para frente 
(Um ponto para cada subtração ou letra soletrada) 
 
Evocação – 3 pontos 
 
Diga novamente as três palavras que mencionei anteriormente 
(Um ponto para cada palavra certa) 
 
Linguagem – 8 pontos 
 
Nomear um RELÓGIO (  ) e uma CANETA (  ) – 2 pontos 
Repita: “NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”(  ) – 1 ponto  
Obedeça ao comando: “PEGUE ESTE PAPEL COM A MÃO DIREITA (  ), DOBRE 
AO MEIO (  ) e COLOQUE NO CHÃO (  )” – 3 pontos 
Leia o que está escrito: “FECHE OS OLHOS” (  ) – 1 ponto 
Escreva ou diga uma frase (  ) – 1 ponto 
 
Atividade remota  - 1 ponto  
 
Copiar um desenho (  )        Escore ___________ 
                 (Normal 24, Analfabetos 17) 
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ANEXO C - Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) 

 
(respostas positivas sublinhadas) 

 

Nome:_________________________________________________________________  
 

O (A) senhor (a): 
 
01) Está satisfeito com sua vida? 
  Sim (  )       Não (  ) 
02) Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses? 
  Sim (  )       Não (  ) 
03) Sente que a vida está vazia? 
  Sim (  )       Não (  ) 
04) Geralmente se sente aborrecido? 
  Sim (  )       Não (  ) 
05) Se sente animado e feliz a maior parte do tempo? 
  Sim (  )       Não (  ) 
06) Tem medo que algo ruim possa acontecer? 
  Sim (  )       Não (  ) 
07) Se sente freqüentemente desamparado? 
  Sim (  )       Não (  ) 
08) Se sente inútil ou incapaz do modo como está agora? 
  Sim (  )       Não (  ) 
09) Prefere ficar em casa do que sair e fazer coisas novas? 
  Sim (  )       Não (  ) 
10) Acha que tem mais problemas de memória do que a maioria das pessoas? 
  Sim (  )       Não (  ) 
11) É esperançoso em relação ao futuro? 
  Sim (  )       Não (  ) 
12) Acha bom estar vivo? 
  Sim (  )       Não (  ) 
13) Se sente cheio de energia? 
  Sim (  )       Não (  ) 
14) Acha que a maioria das pessoas é melhor do que o senhor(a)? 
  Sim (  )       Não (  ) 
15) Acha bom estar vivo? 
  Sim (  )       Não (  ) 
 

Escore_________ 

0-4 Normal 
4-7 Depressão (sensibilidade 84%, especificidade 95%) 
7 Depressão ( sensibilidade 80%, especificidade 100%) 
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 ANEXO D - Inquérito Domiciliar 

Nome_________________________________________________________________ 
Idade__________ 
Sexo _____________                          Data nascimento _________________________ 
Estado civil ____________________________________________________________ 
Obs.:__________________________________________________________________ 
 
 
1) Grau de escolaridade:  
(   ) analfabeto   (   )primário     (   ) ginásio     (   ) colegial     (   ) nível superior 
( ) curso técnico  (   ) outros:  
Obs.:__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2) Renda do idoso:  
(   ) < 1 SM    (   ) 1-2 SM    (   ) 3-5 SM    (   ) 5-10 SM    (   ) > 10 SM 
(    ) ignorado                        (    ) não tem renda 
  Renda da família: 
(   ) < 1 SM    (   ) 1-2 SM    (   ) 3-5 SM    (   ) 5-10 SM    (   ) > 10 SM 
(    ) ignorado                        (    ) não tem renda 
Obs.:__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3) Perfil Multidimensional: 
No de moradores ___________ 
 
(   ) sozinho     (   ) cônjuge, filho(a), neto(a)     (   ) cônjuge  (    ) cônjuge e filho    
(   ) outros 
 
Obs.:__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4) Impressão subjetiva de qualidade de vida: 
O que o senhor (a) acha da forma que está vivendo (com as pessoas que moram 
juntas?) Ler as alternativas a abaixo: 
(   ) Ótimo               (     )Bom                    Regular (   )                Ruim (   ) 
 
5) Exerce alguma atividade de trabalho? Ler as alternativas abaixo: 
(   ) trabalho remunerado                  (   ) aposentado/ inativo 
(   ) aposentado e trabalho remunerado 
(   ) aposentado e trabalho não remunerado 
(   ) atividade não remunerada (cuida da horta, mulher cuida dos netos, etc.) 
Obs.:__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
6) Casa:    
(   ) própria                (   ) alugada                (   ) emprestada  
(   ) própria, pagando financiamento 
(   ) mora na casa de parente          (   ) parentes moram na casa do idoso 
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7) Eu vou perguntar ao senhor(a) se já teve alguma dessas doenças ou sintomas: 
Marcar as respostas por S (sim), N (não) e A (às vezes) 
 
a – reumatismo (   )                       m – perda urinária                                      

b – bronquite – asma (   )              n – câncer (   ) 
c – hipertensão (   )                       o – doença cardíaca (   ) 
d – má circulação (   )                   p – doença renal(   ) 
e – diabete (   )                              q – depressão (   )   
f – derrame (   )                             r – dificuldade visual (   ), auditiva (   ) 
g – dificuldade para mastigar (   ) 
h – dificuldade para engolir alimentos (   ) 
i – doença intestinal – diarréia ou constipação, perda involuntária (   )  
j – dificuldade para sentir o gosto ou cheiro dos alimentos (   ) 
l – cirurgias prévias (   ) 
* Existe alguma doença que o senhor (a) tem que não mencionei? Qual (is)? 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8) Impressão Subjetiva de Saúde 
O senhor(a) se sente doente?  
Não (   ) 
Sim (   ) 
 
9) Participação social. Ler as alternativas abaixo: 
Marcar as respostas por S (sim), N (não) e A (às vezes) 
 
(   ) faz compras das próprias roupas 
(   ) faz compra de seus alimentos 
(   ) visita parentes 
(   ) vai a quermesses, bingos, passear na praça 
(   ) atividade física fora do domicílio 
(   ) comunidade religiosa 
(   ) outros grupos comunitários 
(   ) atividades filantrópicas 
(   ) sem participação social 
 
10) O senhor (a) tem mais alguma coisa para contar? 
R.:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANEXO E - Esclarecimento ao sujeito da pesquisa 

 

 

NOME DA PESQUISA:  

“RISCO DE DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS NA COMUNIDADE” 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Larissa Joana Exposto de Carvalho, CRN  no 11883. 

 
O projeto de pesquisa atual faz parte do programa de mestrado da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo junto ao Departamento de 
Medicina Social. O trabalho se propõe  estudar o estado nutricional dos idosos que 
vivem na comunidade de Bonfim Paulista, tendo por objetivo avaliar a chance de uma 
pessoa idosa ficar desnutrida nesta mesma comunidade. Para isso, o pesquisador, após 
selecionar os idosos, irá até a sua casa para fazer perguntas e tirar medidas que possam 
informar sobre o estado nutricional do participante. Essas perguntas serão feitas na 
forma de questionários prolongados que exigirão colaboração e paciência, podendo 
durar mais de uma hora e ser cansativo para o voluntário. As mesmas perguntas estarão 
relacionadas ao bem estar físico, mental, social e econômico, podendo haver desistência 
da participação.   
Serão feitas medidas de peso, altura e dobras de pele usando balança, fita métrica e 
aparelho específico e inofensivo chamado “adipômetro” que o pesquisador levará até a 
casa. Este aparelho é capaz de informar a quantidade de gordura do corpo quando mede 
as dobras de pele. Por saber que alguns idosos encontram dificuldades para andar e 
equilibrar-se, todo cuidado será tomado durante as medidas para que não haja quedas, 
especialmente ao subir na balança. 
Desta forma, a pesquisa conseguirá atingir seus objetivos e poderá informar 
individualmente sobre o estado de nutrição do participante e também contribuir para o 
desenvolvimento científico e assistencial da terceira idade. 
 
 
 
DATA: ____/____/____ 
 
 
_______________________________________________ 
Nome e assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO F - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
   

 
 
  Eu ________________________________________________, abaixo 
assinado, tendo sido esclarecido sobre todas as condições que constam do documento 
“ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA”, de que trata o Projeto de 
Pesquisa intitulado RISCO DE DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS NA 
COMUNIDADE, que tem como pesquisador responsável o Sra. Larissa Joana Exposto 
de Carvalho, especialmente no que diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos 
procedimentos a que serei submetido, aos riscos e aos benefícios, declaro que tenho 
pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados, a seguir 
relacionados: 
 
1- A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 
qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações 
relacionadas com a pesquisa. 
2- A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 
qualquer momento. 
3- A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 
confidencial da informação relacionada a minha privacidade. 
4- O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o 
estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando. 
5- O compromisso de que serei acompanhado e assistido durante o período de 
coleta dos dados e o conhecimento de que não haverá gastos por parte do voluntário 
nem  formas de ressarcimento de eventuais despesas, atribuídas ao projeto de pesquisa, 
que são unicamente de responsabilidade do pesquisador.  
 
 
Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 
apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade de participar do referido 
projeto. 
 
 
   Ribeirão Preto, _______ de ____________ de _______ 
 
 
 
 
      _______________________________ 
       Assinatura do voluntário 
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ANEXO G – Apresentação dos valores individuais do índice de massa corporal 
(IMC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desnutridos IMC Risco de Desnutrição IMC Nutridos IMC 
AP 28,08 ABA 19,87 ELM 27,18 
SC 20,9 OB 26,83 BJG 27,12 
GJF 57,67 HCC 31,16 OVT 28,78 

WPB 35,52 VF 22,85 MCAR 31,35 
JAAF 26,75 JMH 29,23 FMS 30,11 
MFG 52,35 ACS 22,42 AZM 32,16 
ACL 25,12 MG 32 MJTM 25,72 
LAI 18,1 CSM 34,23 APC 34,33 

MDC 26,98 BS 19,96 LLA 28,18 
MBF 26,85 MFC 34,83 GV 25,49 
EGR 31,17 EPG 22,43 AMP 26,6 

  OJG 19,52 MAD 19,67 
  NFSF 40,3 LF 29,13 
  ABG 21,38 LSE 27,39 
  SS 29,33 PAA 35,15 
  MAB 25,53 BMOS 35,9 
  DRF 35,18 JSN 26,15 
  LCS 28,15 RC 27,38 
  OCZ 26,9 MTS 31,9 
  AML 19,02 DTM 28,79 
  AMP 20,52 AAC 30,17 
  MTL 23,14 ZPB 33,67 
  OH 24,04 PU 26,9 
  MGR 17,43 JMS 29,95 
  CSL 21,86 ES 25,92 
  ANE 19,25 MS 26,48 
  LAMC 44,5 HMP 34,25 
  HB 25,51 AAMN 33,85 
  RAA 29,36 LPV 26,17 
  RD 30,32 PAA 33,75 
  GLOB 27,59 LC 29,08 
  EMO 22,94 OB 31,22 
  MBB 26,04 IP 23,25 
  AAO 22,38 RMOL 28,78 
  JO 22,43 JFV 26,33 
  GF 28,01 NAS 26,01 
  AGS 35,66 GF 35,41 
    JG 26,22 
    APC 22,28 
    APC 29,67 
    JFS 26,21 
    PMP 34,25 
    ABGV 42,73 
    VRA 34,21 
    NLS 27,18 
    IOV 39,95 
    OS 29,44 
    PVS 52,6 
    IS 24,5 
    APB 24,47 
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ANEXO H – Apresentação dos escores individuais da Mini Avaliação Nutricional 

 
Desnutridos Escore MAN Risco de Desnutrição Escore MAN Nutridos 

Escore 
MAN 

AP 16 ABA 22,5 ELM 24 
SC 14,5 OB 22,5 BJG 25,5 
GJF 14 HCC 23,5 OVT 24 

WPB 15 VF 23 MCAR 28 
JAAF 16,5 JMH 19 FMS 25 
MFG 16,5 ACS 20,5 AZM 24 
ACL 12,5 MG 22,5 MJTM 26 
LAI 13 CSM 21 APC 26,5 

MDC 14,5 BS 17 LLA 24,5 
MBF 15,5 MFC 20 GV 25 
EGR 16,5 EPG 21,5 AMP 26 

  OJG 21 MAD 24 
  NFSF 23 LF 26,5 
  ABG 22 LSE 24,5 
  SS 22,5 PAA 27,5 
  MAB 22,5 BMOS 25 
  DRF 17 JSN 24,5 
  LCS 23 RC 26,5 
  OCZ 21,5 MTS 25 
  AML 19,5 DTM 24 
  AMP 20 AAC 25 
  MTL 17 ZPB 26 
  OH 21,5 PU 27 
  MGR 19 JMS 25 
  CSL 20,5 ES 25,5 
  ANE 20,5 MS 25 
  LAMC 22,5 HMP 24,5 
  HB 17,5 AAMN 24 
  RAA 22,5 LPV 29 
  RD 23 PAA 26 
  GLOB 23,5 LC 25 
  EMO 21 OB 24 
  MBB 20 IP 27 
  AAO 20,5 RMOL 27 
  JO 21 JFV 26,5 
  GF 21,5 NAS 27,5 
  AGS 21 GF 26 
    JG 25 
    APC 25 
    APC 24,5 
    JFS 25 
    PMP 26 
    ABGV 27,5 
    VRA 25,5 
    NLS 26,5 
    IOV 25 
    OS 26,5 
    PVS 26 
    IS 28 
    APB 24 


