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RESUMO 

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e espera-se que 

em 2020 espera-se o Brasil seja sexto país do mundo em número de idosos. 

Especificamente em Santos, há grande prevalência de idosos (cerca de 19% da 

população local). Entretanto, junto ao envelhecimento crescem os custos com a 

previdência social e programa de saúde pública. A promoção da saúde pode 

minimizar o impacto que o envelhecimento causa ao sistema de saúde haja vista 

que muitos idosos apresentam uma ou mais condições crônicas que poderiam ser 

melhoradas com uma nutrição adequada  

Objetivo: Avaliar o risco nutricional de idosos no município de Santos- SP.  

Métodos: Foi aplicado em uma amostra de idosos de ambos os sexos que 

esperavam uma consulta médica nas Unidades Básicas de Saúde em Santos o 

instrumento DETERMINE no modo formulário, cujo abordava características 

associadas ao risco nutricional. A situação do avaliado foi baseada na somatória dos 

pontos obtidos em cada questão: 0 a 2 pontos (bom), 3 a 5 pontos (risco nutricional 

moderado), 6 ou mais pontos (alto risco nutricional) e também na classificação do 

seu IMC.  

Resultados: Participaram do estudo 88 idosos sendo 65 (73,9%) mulheres e 23 

(26,1%) homens. Entre os participantes, 11,4% foram classificada como alto risco 

nutricional, 50% risco nutricional moderado e 38,6% encontravam-se com score 

inferior a 2. Dos indivíduos com alto risco nutricional, 80% eram idosos jovens entre 

60-69 anos do sexo feminino e 60% estão com excesso de peso.  As questões com 

maior número de respostas positivas entre os idosos com risco moderado e alto 

risco nutricional foram: ter alguma doença de saúde que fez mudar o tipo ou a 

quantidade de comida ingerida e usar mais de 3 remédios diferentes por dia.  

Considerações finais: O risco nutricional moderado dos idosos analisados em 

Santos é algo presente, dessa forma, é fundamental aumentar a consciência pública 

sobre a importância da boa nutrição e seu potencial na prevenção da desnutrição 

com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dessa população. 

Palavras chaves: Idoso, risco nutricional, DETERMINE, Santos.   



INTRODUÇÃO 

Os idosos representam atualmente o seguimento da população que mais 

cresce no mundo. No Brasil, as modificações ocorrem de forma bastante acelerada 

e com isso, espera-se que em 2020 o Brasil seja o sexto país do mundo em número 

de idosos (CARVALHO; GARCIA, 2003). Especificamente em Santos (município do 

estado de São Paulo), há grande prevalência de idosos, numa proporção de um 

idoso em cada cinco habitantes. (IBGE, 2010).  

Dessa forma, junto a esse envelhecimento populacional crescem os custos 

com a previdência social e programa de saúde pública afinal é fundamental uma 

infraestrutura que permita o envelhecimento saudável (WONG, 2006). Vale citar que 

nessa faixa etária são observados diversos distúrbios nutricionais devido às 

alterações fisiológicas, sociais, psicológicas e econômicas assim como a perda da 

capacidade funcional e da autonomia (GUEDES; GAMA; TIUSSI, 2008). 

 Mudança na composição corporal é uma das principais alterações na terceira 

idade. Caracterizada por aumento do tecido adiposo no tronco e redução de massa 

muscular pode levar a um comprometimento da força e velocidade de contração. 

Deficiências nutricionais podem ocorrer também devido à falta de dentes ou uso 

inadequado de próteses que aliado à perda das papilas gustativas, faz com que os 

idosos  optem por alimentos mais macios e mais temperados, muitas vezes a base 

de farinhas refinadas, gorduras e baixa densidade nutricional. Ainda ocorre 

diminuição na secreção ácida do estomago prejudicando e interferindo na absorção 

de medicamentos e nutrientes. (MARUCCI; ALVES; GOMES, 2007; PAPALÉO-

NETO, 2002; MATOS; LIMA; FERRIOLI et al., 2006). 

 É importante ressaltar que recursos econômicos insuficientes devido à baixa 

aposentadoria, alto custo de medicamento, planos de saúde e dificuldades de visão 

e locomoção levam ao consumo de alimentos de baixo custo, fácil preparo e, 

consequentemente, a monotonia alimentar (MARUCCI, 2007). 

              Fatores psicológicos como, morar sozinho, sensação de abandono, perda 

de autonomia e independência, quadros de depressão levam a um desinteresse das 

atividades diárias, entre elas o preparo de refeições e o ato de se alimentar 

(MARUCCI; ALVES; GOMES, 2007; FRANK; SOARES, 2004).  



  Nesse cenário, a promoção da saúde pode minimizar o impacto que o 

envelhecimento causa ao sistema de saúde haja vista que muitos idosos 

apresentam uma ou mais condições crônicas que poderiam ser melhoradas com 

uma nutrição adequada (ABRANTES; COLOSIMO; LAMOUNIER, 2006).  

 Diante disso, surgiu o “The Nutrition Screening Initiative” (NSI), uma iniciativa 

empenhada em identificar problemas nutricionais em pessoas mais velhas com a 

finalidade de melhorar a prestação de serviços de nutrição para pessoas com os 

maiores riscos nutricionais (TEXAS, 2010).  

Esse instrumento foi projetado pela Academia Americana de Médicos de 

Família (American Academy of Family Physicians), pela Associação Dietética 

Americana (The American Dietetic Association) e pelo Conselho Nacional do 

Envelhecimento (National Council on the Aging, inc.) que se basearam numa lista de 

sinais de alerta para a má nutrição, denominada DETERMINE (Disease, Eating 

Poorly, Tooth Loss/Mouth, Pain, Economic Hardship, Reduced Social Contact, 

Multiple Medicines, Involuntary Weight Loss/Gain, Needs Assistance in Self- Care, 

Elder Years Above Age 80). Esta ferramenta foi elaborada para ser de auto-

aplicação como também por profissionais que trabalham com idosos, a fim de avaliar 

o risco do comprometimento do estado nutricional em médio ou alto. O questionário 

também pode ser usado para medir a variação de um indivíduo no nível de risco 

nutricional ao longo do tempo e na tomada de decisões para iniciar um novo 

programa de nutrição dedicado à pessoa idosa. Desta forma, a eficácia do 

programa, para o indivíduo pode ser avaliada (TEXAS, 2010). 

   Identificar de forma precoce, na população idosa, riscos nutricionais é 

fundamental para que sejam tomadas ações básicas de saúde ou de intervenção, a 

fim de evitar aparecimento ou mesmo auxiliar no tratamento de doenças, visando 

melhorias nas condições nutricionais e de vida dessa população. Além disso, utilizar 

ferramentas de fácil aplicação pode ser útil para serem adotadas em serviços de 

saúde do município de Santos, uma vez que a demande de idosos é bastante 

elevada.            

OBJETIVO 

              Avaliar o risco nutricional de idosos no município de Santos – SP. 

 



 

METODOLOGIA 

             Estudo transversal descritivo, com idosos (60 anos ou mais) de ambos os 

sexos, usuários de Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Embaré, Gonzaga e José 

Menino/Pompéia localizados no município de Santos-SP. 

Os dados são apresentados de forma descritiva. As variáveis quantitativas 

são apresentadas em termos de seus valores de tendência central e de dispersão 

com uso do teste T student para verificar as diferenças entre os grupos.  As 

variáveis qualitativas são apresentadas em termos de seus valores absolutos e 

relativos. Para verificar a associação entre as variáveis qualitativas foi utilizado o 

teste de qui-quadrado e/ou teste exato de Fisher. O nível de significância adotado foi 

de 5% e o pacote estatístico foi SPSS 17.0 for Windows. O projeto foi aprovado pelo 

comitê de ética da Universidade Católica de Santos em 13/09/2013 nº 399.582 e 

também pela Prefeitura Municipal de Santos.  

DESENVOLVIMENTO 

               Os idosos foram abordados no momento de espera da consulta agendada 

nessas UBS, no período de novembro de 2013 a março de 2014, e consentiram em 

participar por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. O questionário DETERMINE foi aplicado no modo formulário a fim de obter 

respostas mais precisas acerca das questões do instrumento. O peso e a altura 

foram referidos e realizou-se o cálculo do índice de massa corporal [IMC = peso 

(kg)/altura2 (m)] com uso dos critérios da Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS, 2002) para classificação dos índices obtidos. Na sequência as questões 

eram pronunciadas e as respostas anotadas. Ao final do questionário era 

imediatamente feita a somatória das respostas e o resultado do escore divulgado, de 

acordo com a situação do avaliado: 0 a 2 pontos, bom: refazer a avaliação em 6 

meses; 3 a 5 pontos, risco nutricional moderado: programas de nutrição 

direcionados ao idoso pode contribuir para reduzir esse risco: refazer a avaliação em 

3 meses; 6 ou mais pontos: alto risco nutricional: procurar um nutricionista ou médico 

ou outro profissional de saúde qualificado: pedir ajuda para melhorar a saúde 

nutricional é fundamental. Ao término da abordagem foi entregue um panfleto com 

informações gerais para uma boa nutrição (APÊNDICE A). 



RESULTADOS 

Durante o período de estudo a frequência do entrevistador nas UBS foi de 3 a 

4 vezes por semana com permanência de duas horas/dia pela manhã ou tarde, 

conforme os agendamentos médicos de rotina. Em cada dia estavam agendados 

cerca de 16 pessoas sendo que, em média, metade eram idosos. Apesar desse 

potencial número de sujeitos de interesse para essa pesquisa nem todos os idosos 

se dispuseram a participar. O total de sujeitos abordados foi de 102, mas 14 não 

puderam ser incluídos por emitirem informações incompletas e de difícil obtenção 

(não lembrança da medida da altura e/ou peso).  

Assim, participaram efetivamente do estudo 88 idosos sendo 65 (73,9%) 

mulheres e 23 (26,1%) homens. A participação do público pode ser satisfatória uma 

vez que a demanda foi voluntária e contava com a boa vontade dos participantes.  

Na UBS do Gonzaga, houve uma menor participação de idosos enquanto nas 

outras unidades visitadas a participação do publico foi semelhante, como observado 

na Tabela 1. Essa diferença pode ter sido em virtude do período de coleta de 

informação ser em horário incompatível com o da pesquisadora, por estar em 

atividades acadêmicas escolares, haja vista que o atendimento médico ao publico é 

no período matutino. Adiciona-se o fato de que no período de janeiro/2014 não era 

possível o atendimento à Unidade.  Vale ressaltar que houve uma maior participação 

feminina no estudo e em todas as UBS analisadas. 

 

Tabela1. Distribuição dos participantes segundo a região da UBS e sexo. Santos, 2014.  

  
UBS 

Homens  Mulheres  Total 

N (%) N (%) N (%) 

Embaré 12 (32,4%) 25 (67,6%) 37 (100,0%) 

José Menino 8 (22,2%) 28 (77,8%) 36 (100,0%) 

Gonzaga 3 (20,0%) 12 (80,0%) 15 (100,0%) 

Total 23 (26,1%) 65 (73,9%) 88 (100,0%) 

 

Ao classificar as mulheres e os homens pelo IMC nota-se que há uma maior 

proporção das mulheres situadas em excesso de peso quando comparado aos 

homens, 43,5% e 34,8% respectivamente (Tabela 2).  

 



Tabela 2. Caracterização de idosos usuários das UBS do município de Santos, segundo 
faixa etária, IMC e sexo. Santos, 2014.    

             
    Homens Mulheres Total 

    N (%) N (%) N (%) 

Faixa etária (anos) 
      60 – 69 11 (47,8%) 34 (52,3%) 45 (51,1%) 

70- 79 8 (34,8%) 26 (40,0%) 34 (38,7%) 

≥ 80 4 (17,4%) 5 (7,7%)  9 (10,2%) 

Total 23 (100%) 65 (100%) 88 (100%) 

        *IMC (Kg/m²)  
      < 23 (Baixo peso)  2 (8,7%) 9 (13,9%) 11 (12,5%) 

23 - 28 (normal) 10 (43,5%) 24 (37,0%) 34 (38,6%) 
28 - 30 

(sobrepeso) 3 (13,0%) 4 (6,1%) 7 (8,0%) 

≥ 30 (obesidade) 8 (34,8%) 28 (43,0%) 36 (40,9%) 

Total  23 (100%) 65 (100%) 88 (100%) 

*FONTE: OPAS/2002 

       

A maioria dos idosos estava na faixa etária de 60 a 69 anos (Tabela 2) e 

dentro dessa faixa, houve uma distribuição igual dos participantes entre estarem 

com IMC de normalidade e obesidade, como demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Distribuição dos participantes por intervalo de faixa etária e IMC. Santos, 2014. 

    Faixa etária (anos)   Total 

  
60 – 69 70 – 79 > 80 

      N (%) N (%) N (%) N (%) 

*IMC (Kg/m²) 
        ≤ 23 (baixo peso) 4 (8,9%) 7 (21,2%) 1 (10,0%) 12 (13,6%) 

23 - 28 (normal) 19 (42,2%) 10 (30,3%) 7 (70,0%) 36 (40,9%) 

28 – 30 (sobrepeso) 3 (6,7%) 3 (9,1%) 1 (10,0%) 7 (8,0%) 

≥ 30 (obesidade) 19 (42,2%) 13 (39,4%) 1 (10,0%) 33 (37,5%) 

Total 45 (100,0%) 33 (100,0%) 10 (100,0%) 88 (100%) 

*FONTE: OPAS/2002 

         

Ao considerar a presença de risco nutricional, metade dos participantes 

(n=44; 50%) apresentaram risco moderado, ao passo que 11,4% (n=10) estavam em 

alto risco nutricional (Tabela 4). Deve-se mencionar que as características que 

prevaleceram dos indivíduos com de alto risco nutricional foram mulheres (80%) e a 

faixa etária de 60 a 69 anos (80%). Nesse mesmo nível de risco, metade dos 



participantes apresentaram-se obesos. Assim, convém lembrar que o excesso de 

peso, pode ocultar deficiências de micronutrientes. 

 

Tabela 4. Características dos participantes de acordo com o risco nutricional. Santos, 2014 

  
  
  
  

Bom 
(0-2 pontos) 

Rico nutricional 
moderado 

(3-5 pontos) 
Alto risco nutricional 
(mais de 6 pontos) TOTAL 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sexo  
          Homens  11 (32,4%) 10 (22,7%) 2 (20,0%) 23 (26,1%) 

Mulheres 23 (67,6%) 34 (77,3%) 8 (80,0%) 65 (73,9%) 

      Total  34 (100,0%) 44 (100,0%) 10 (100,0%) 88 (100,0%) 

            Idade (anos) 
          60-69 16 (47,0%) 21 (47,7%) 8 (80,0%) 45 (51,1%) 

70-79 11 (32,4%) 20 (45,5%) 2 (20,0%) 33 (37,5%) 

> 80 7 (20,6%%) 3 (6,8%) 0 (0,0%) 10 (11,4%) 

      Total 34 (100,0%) 44 (100,0%) 10 (100,0%) 88 (100,0%) 

            IMC (kg/m²) 
          ≤ 23 (baixo peso) 4 (11,8%) 6 (13,6%) 2 (20,0%) 12 (13,6%) 

23 - 28 (normal)  16 (47,0%) 16 (36,4%) 2 (20,0%) 34 (38,6%) 

28 - 30 (sobrepeso) 4 (11,8%) 4 (9,0%) 1 (10,0%) 9 (10,3%) 

≥ 30 (obesidade) 10 (29,4%) 18 (41%) 5 (50,0%) 33 (37,5%) 

       Total  34 (100,0%) 44 (100,0%) 10 (100,0%) 88 (100,0%) 

 

Na Tabela 5, foi analisado a pontuação de risco nutricional de acordo com as 

questões do formulário, as questões 1 “Atualmente tem alguma doença de saúde 

que fez mudar o tipo ou a quantidade de comida ingerida”,  3 “consumir poucas 

frutas ou vegetais ou leite e derivados”, 7 “realizar refeições sozinho” e a 8 “Usa 

mais de 3 remédios diferentes por dia” foram as que obtiveram maior número de 

respostas positivas entre os idosos com risco moderado e alto risco nutricional.  

É interessante comentar que dos idosos participantes 100% tinha dinheiro 

suficiente para comprar alimentos. Deve-se adicionar ao fato de que as UBS 

estudadas estão localizadas em regiões centrais de Santos, demonstrando assim 

melhor condição socioeconômica da amostra.  

 



Tabela 5. Distribuição das assertivas dos itens do formulário DETERMINE segundo risco 

nutricional. Santos, 2014  

    Bom Rico nutricional moderado Alto risco nutricional  TOTAL 

  
Pontuação (0-2) Pontuação (3-5) Pontuação (mais de 6) 

     N= 34 (38,6%) N= 44 (50,0%) N= 10 (11,4%) N= 88 (100,0%) 

Questões  
          1 1 (2,9%) 30 (68,1%) 7 (70,0%) 38 (43,2%) 

2 0 (0,0%) 3 (6,8%) 5 (50,0%) 8 (9,0%) 

3 5 (14,7%) 11 (25,0%) 7 (70,0%) 23 (26,1%) 

4 0 (0,0%) 1 (2,3%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

5 1 (2,9%) 0 (0,0%) 2 (20,0%) 3 (3,4%) 

6 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

7 10 (29,4%) 11 (25,0%) 5 (50,0%) 26 (29,5%) 

8 12 (35,9%) 34 (77,3%) 8 (80,0%) 54 (61,4%) 

9 2 (5,9%) 15 (34,0%) 4 (40,0%) 21 (23,9%) 

10 0 (0,0%) 3 (6,8%) 0 (0,0%) 3 (3,4%) 

  

As pontuações atribuídas para os itens refletem na sua importância como um 

indicador de risco nutricional. “Falta de dinheiro suficiente para comprar comida” 

recebeu o maior peso (4) de todas as questões do instrumento, entretanto, foi a que 

teve menor índice de respostas positivas. “Comer sozinho” e “tomar três ou mais 

medicamentos diferentes por dia” recebeu a menor pontuação (1) e foram os itens 

com maior número de SIM respondidos pelos idosos. 

As questões referentes a cada número estão disponíveis no ANEXO A. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao rápido envelhecimento populacional, a saúde dos idosos é uma 

questão séria que precisa ser abordada por todos os profissionais da área da saúde. 

Recomenda-se que os profissionais de saúde pública considere o uso do 

instrumento DETERMINE em seu cenário de prática profissional haja vista que esse 

instrumento promove a integração de triagem nutricional e planejamento para uma 

intervenção.  

Os idosos estudados em Santos encontram-se em risco nutricional moderado 

dessa forma, é fundamental aumentar a consciência pública sobre a importância da 

boa nutrição e seu potencial na prevenção da desnutrição com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida dessa população. 
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APÊNDICE A – Panfleto 

 

 

ANEXO A - Determine seu estado nutricional (DETERMINE) 

  Questões  
Assinale quando for 

SIM  

1 
Atualmente tem alguma doença de saúde que fez mudar o tipo ou a quantidade de 
comida ingerida 2 

2 Consume menos que 2 refeições por dia 3 

3 Come poucas frutas ou vegetais ou leite e derivados 2 

4 Bebe 3 ou mais doses de bebidas alcoólicas por dia 2 

5 Tem problemas nos dentes ou boca que dificultam a alimentação 2 

6 Nem sempre tem dinheiro suficiente para comprar os alimentos que precisa 4 

7 Na maioria das vezes realiza as refeições sozinho 1 

8 Usa mais de 3 remédios diferentes por dia 1 

9 
Ter perdido ou ganhado mais de 5 quilos nos últimos 6 messes, sem a intenção de 
perde-los  2 

10 Nem sempre é fisicamente capaz de comprar, cozinhar e se alimentar sozinho.  2 

  TOTAL   

 

Total de sua pontuação nutricional. Se a pontuação ficou entre: 

0-2: Ótimo! Refaça sua pontuação nutricional em 6 messes 

3-5: Você esta em risco nutricional moderado!  Veja o que pode ser feito para melhorar seus 

hábitos alimentares e seu estilo de vida. Programas de nutrição para a terceira idade, 

departamento de saúde ou centro de idosos podem ajudar. Refaça sua pontuação 

nutricional em 3 messes.  

Mais de 6: Você está em alto risco nutricional! Leve essa lista na próxima vez que visitar seu 

médico, nutricionista ou outro profissional de saúde qualificado ou serviço social. Converse 

com ele ou ela sobre qualquer problema que possa ter. Pedir ajuda para melhorar a sua 

saúde nutricional é fundamental. 


