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RESUMO 

 

A desidratação é uma alteração fisiológica comum no idoso já que a menor 

sensibilidade dos barorreceptores faz com que os idosos tenham menor 

percepção da sede e saciedade, expondo – os às armadilhas da desidratação. 

O objetivo da pesquisa é avaliar o nível de hidratação dos idosos que 

frequentam o Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida” localizada na 

cidade de Jaguariúna - SP e realizar atividades de educação nutricional que 

visam melhorar e/ou evitar o quadro de desidratação. Será avaliado o estado 

de hidratação dos idosos através da densidade da urina e coloração da 

mesma, investigado a ingestão hídrica através de um questionário estruturado 

para correlação dos fatores que podem levar ao quadro de desidratação. Serão 

realizadas orientações sobre a importância da hidratação através de quatro 

encontros semanais e após esse período será repetido o teste de densidade da 

urina e coloração para verificar se houve melhora nas condições de hidratação 

dos idosos. Participaram da pesquisa 35 idosos, tendo a maioria acima de 80 

anos, sendo predominantemente do sexo feminino e estando a maioria 

minimamente desidratada. 
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INTRODUÇÃO  

O envelhecimento submete o organismo a diversas alterações sendo 

elas anatômicas e funcionais, influenciando assim as condições de saúde e 

nutrição do idoso (CORREIA, 2008). São diversas as alterações fisiológicas e 

uma das alterações é a perda da percepção sensorial e diminuição da 

sensibilidade à sede o que pode levar ao quadro de desidratação (CAMPOS, 

MONTEIRO, ORNELAS, 2000; WAGORN, 2002). 

É possível diagnosticar um individuo desidratado através da pele seca 

(WHITE - CHU, REDDY, 2011), boca e axilas secas (KINOSHITA et.al., 2013; 

SHIMIZU et. al., 2012), diminuição da quantidade de urina e pela concentração 

da urina (DMITRIEVA, BURG, 2011).  

A forma mais simples e eficaz de prevenir ou tratar a desidratação é 

incentivar os idosos a ingestão de mais líquidos (BEGUM, JOHNSON, 2010). 



Mas toda perda de autonomia física e mental, que acompanha o 

envelhecimento, pode reduzir a capacidade de ingerir água. 

Justifica-se a execução do projeto por conta da configuração do lar em 

representar certa fragilidade devido ao pequeno número de profissionais 

disponíveis para promover hidratação contínua nesta população vulnerável. 

Desta forma, estudos devem ser conduzidos nestes locais, a fim de mapear os 

possíveis problemas existentes em relação à desidratação, assim como, criar 

estratégias para melhorar a qualidade de vida desses idosos.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é avaliar o nível de hidratação dos idosos que 

frequentam o Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida" e realizar 

atividades de educação nutricional que visa melhorar e/ou evitar o quadro de 

desidratação dos idosos. 

 

METODOLOGIA 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética para Pesquisa em Seres 

Humanos da Faculdade de Jaguariúna e foi aprovado sob o número CAAE: 

47169915.6.0000.5409. Apresentou - se aos idosos que frequentam o Centro 

"Raízes da Vida" os objetivos da pesquisa e foi solicitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foi realizada coleta de urina em pote coletor e a classificação da urina 

foi realizada em relação à coloração no momento da coleta, por apenas um 

aluno (ARMSTRONG, 1994). A determinação da densidade da urina que foi 

realizada utilizado refratômetro clínico e escala e classificada conforme CASA 

et. al. (2000). Os participantes responderam a um questionário contendo 

perguntas a respeito da quantidade de líquidos ingeridos ao longo do dia 

anterior.  

Encontros semanais com os idosos aconteceram durante quatro 

semanas abordando os temas: desidratação, coloração da urina, alimentos que 

contém alto teor de água e Oficina salada de fruta. Será repetido a análise de 

coloração e densidade da urina após a última palestra. 

Será realizada análise exploratória de todas as variáveis do estudo 

através das frequências das respostas obtidas. Para os resultados densidade 



urinária será aplicado o Teste t Student para verificar se houve diferença 

estatisticamente significativa após intervenção utilizando o software Excel. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 O trabalho está em andamento e foi realizado até o momento a coleta de 

urina e a classificação das mesmas. O questionário de consumo hídrico está 

em fase de avaliação, assim como o ciclo de palestras. No dia 21 de setembro 

de 2015 a coleta de dados para a pesquisa estará finalizada. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 Estavam presentes 37 idosos no dia da primeira intervenção, porém 

apenas 35 idosos aceitaram participar da pesquisa. 

 Através da análise da faixa etária dos participantes 16 tem entre 60 e 79 

anos e 19 acima de 80 anos. Do total de entrevistados 21 são do sexo feminino 

e 14 do sexo masculino. 

 Avaliou – se a densidade da urina utilizando o refratômetro clínico e 

utilizou – se a escala conforme CASA et. al. (2000), onde densidade < 1,01 o 

indivíduo é considerado bem hidratado; entre 1,01 e 1,02 considerado 

minimamente hidratado; 1,021 e 1,03 considerado significativamente 

desidratado e > 1,03 considerado seriamente desidratado. 

 Desta forma é possível verificar na Figura 1, que dentre os participantes 

a maioria encontra – se minimamente desidratada. 

 

Figura 1. Nível de hidratação conforme densidade urina dos idosos. 
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