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RESUMO 

No Brasil, o Estatuto do Idoso indica que os desvios nutricionais aliados ao 

grupo de idosos (idade superior a 60 anos) como desnutrição, sobrepeso e 

obesidade predominam em relação aos indivíduos eutróficos.  A avaliação 

nutricional é essencial para o cuidado dessa população e um dos métodos de 

rastreio é a MAN, questionário que envolve avaliação antropométrica, dietética e 

global. Para avaliação da composição corporal, a bioimpedância é um método 

confiável que possibilita a mensuração da gordura corporal.   

Com o objetivo de avaliar o estado nutricional de idosos e comparar o risco 

para desnutrição com a composição corporal foi realizado um estudo quantitativo, 

descritivo, exploratório e do tipo transversal. Faz parte de um projeto multidisciplinar 

sobre Saúde do Idoso. Foram coletados dados dos acompanhamentos ambulatoriais 

desses pacientes como hipótese diagnóstica de risco nutricional a partir da MAN, 

IMC e a composição corporal após a realização da bioimpedância.  

Foram atendidos 49 pacientes, onde 89,8% são mulheres e 10,2% são 

homens e a predominância do grau de instrução foi o 2º grau completo. Mais da 

metade dos pacientes encontrava-se em estado nutricional normal segundo a MAN 

(73,47%) e em obesidade segundo o percentual de gordura aferido pela 

bioimpedância (65,31%).  

Conclui-se que a associação dos métodos estudados é válida para 

diagnóstico de risco nutricional, pois a composição corporal complementa os dados 

obtidos pelo questionário da mini avaliação nutricional, permitindo uma abordagem e 

tratamento nutricional melhor.  
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INTRODUÇÃO 

O rápido crescimento do percentual de indivíduos idosos observado 

globalmente nas últimas décadas representa um foco de interesse de pesquisadores 

de todas as áreas do conhecimento humano e, particularmente os da saúde, já que 

essa mudança é sentida nos serviços de saúde, que precisam acolher e tratar esses 

idosos (Amparo, 2016). 



O grupo de pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos são 

classificados como idosos, e este possui prevalência de desvios nutricionais, onde a 

desnutrição, o sobrepeso e a obesidade predominam sobre o indivíduo eutrófico. 

Além disso, apontam que um dos principais fatores que possibilitam a longevidade é 

a nutrição adequada (Caselato, 2009).  

A avaliação nutricional do idoso é essencial para o cuidado e melhora da 

qualidade de vida, e deve incluir anamnese alimentar, antropometria, composição 

corporal, exame físico, avaliação bioquímica, diagnóstico nutricional e prescrição 

dietética. São necessários cuidados específicos para essa faixa etária (Vitolo, 2015). 

DESENVOLVIMENTO 

A MAN® é um instrumento validado para rastreio de idosos e é amplamente 

utilizado nos mais diversos ambientes que cuidam de idosos, desde ambulatórios 

das mais diferentes especialidades até Instituições de Longa Permanência - ILPIs 

(Amparo, 2016). Consiste de um questionário, que pode ser utilizado tanto para 

triagem como para avaliação diagnóstica do risco nutricional, que compreende 18 

questões, subdivididas em três domínios: 

a. avaliação antropométrica: peso atual e variação recente , 

estatura, circunferência de braço (CB)  e da panturrilha (CP)  e índice de massa 

corporal (IMC) e Escore final. 

b. avaliação dietética: perda de apetite recente, ingestão mínima de 

alimentos proteicos, número de refeições completas, ingestão mínima de frutas 

e hortaliças e de líquidos. 

c. avaliação global: características de independência relacionadas 

a mobilidade, maneira de se alimentar e tipo de residência; presença de 

problemas neuropsicológicos e estresse agudo recente; presença de úlceras 

de pressão, consumo de medicamentos e auto percepção da saúde. 

Apesar da MAN® representar um instrumento de validade inquestionável, é 

importante ressaltar que ocorre a limitação da mesma por não considerar o 

sobrepeso e a obesidade como fatores de risco para a saúde do idoso (Vasques, 

2015).  



A bioimpedância (BIA) é um método de avaliação da composição corporal, 

considerado seguro e preciso. É vastamente empregado principalmente pela rapidez 

de execução, facilidade de aplicação na prática clínica e por ter relativa simplicidade 

e alta reprodutibilidade, embora fatores como preparo, posição do indivíduo, 

colocação dos eletrodos, temperatura ambiente, nível de hidratação e atividade 

física, possam afetar essa medida. (Barbosa, 2011). 

Dentro deste contexto torna-se essencial o estudo e entendimento do 

processo do envelhecimento e suas consequências, para o adequado enfrentamento 

dos desafios impostos pelo aumento da proporção de idosos na população mundial. 

OBJETIVOS 

a) Geral: Avaliar estado nutricional de idosos e comparar o risco para 

desnutrição com a composição corporal. 

b) Específicos: Avaliar a composição corporal pela bioimpedância e o risco 

nutricional dos idosos pela MAN e relacionar o diagnóstico nutricional a partir dos 

instrumentos adotados. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, exploratório e do tipo 

transversal. Esta pesquisa fez parte de um projeto de pesquisa multidisciplinar sobre 

‘saúde do idoso’, desenvolvida na Clínica da Saúde UNIP/Enfermagem e Nutrição, 

Campus Chácara Santo Antônio e Pompéia, que se caracteriza por ser uma clínica-

escola, supervisionada e coordenada por profissionais de nível superior com 

graduação em Enfermagem e Nutrição. 

A amostra foi constituída de todos os pacientes que aceitaram participar e  

assinaram livremente o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), sendo 

considerados como critérios de inclusão os idosos que mesmo apresentando 

demência leve/ligeira, tinham condições de responder as questões propostas ou 

estavam na presença de cuidador que auxiliasse na resposta. Foram excluídos do 

estudo os idosos que apresentaram no início da pesquisa problemas psicológicos e 

cognitivos graves, além de demência grave ou Alzheimer. 

Foram avaliados dados antropométricos tais como: peso, altura, 

circunferência do braço e da panturrilha. Foi aplicada a Mini MAN durante a primeira 



consulta juntamente com o levantamento da história clínica (anamnese) e aferição 

dos dados antropométricos, finalizando com a orientação e preparo, para realização 

da BIA durante a segunda consulta. 

Toda a coleta dos dados e aplicação da Mini Man foi realizada por alunos 

treinados previamente e sob supervisão de profissionais nutricionistas e professores 

do curso de Nutrição da UNIP. 

Para a coleta dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos, já 

disponíveis no serviço: balança eletrônica e mecânica, fita métrica inextensível e 

papel A4 para anotações, além dos prontuários de rotina do ambulatório nutricional, 

especificamente os dados de composição corporal pela bioimpedância e o resultado 

do MAN.  

A avaliação da composição corporal foi realizada com o aparelho de 

bioimpedância Byodinamics Modelo 310e, utilizando seu resultado de percentual de 

massa gorda. Para a classificação do estado nutricional dos pacientes utilizou-se o 

Índice de massa corporal (IMC), sendo: em baixo peso (<23 kg/m²), peso normal (23 

≤ IMC < 28 kg/m²), risco de obesidade (28 ≤ IMC < 30 kg/m²) e obesidade (≥30 

kg/m²) (OPAS, 2002). Os dados de percentual de gordura obtidos pela a partir da 

BIA foram classificados em desnutrição, eutrofia, pré-obesidade e obesidade (Tabela 

1) (Gallagher, 2000). 

Tabela 1. Classificação do estado nutricional segundo a porcentagem de gordura 

corporal de acordo com o sexo e faixa etária. 

Idade (anos)   Estado Nutricional   

    Desnutrição Eutrofia 
Pré-

obesidade 
Obesidade 

Mulheres 

20-39 <21% 21 a 32,9% 33 a 38,9% ≥ 39% 

40-59 <23% 23 a 33,9% 34 a 39,9% ≥ 40% 

60-79 <24% 24 a 35,9% 36 a 41,9% ≥ 42% 

Homens 20-39 <8% 8 a 19,9% 20 a 24,9% ≥ 25% 

 

40-59 <11% 11 a 21,9% 22 a 27,9% ≥ 28% 

60-79 <13% 13 a 24,9% 25 a 29,9% ≥ 30% 
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Foram agrupados na nomenclatura de idosos jovens aqueles com idade de 60 

a 79 anos e em mais idosos aqueles com 80 anos ou mais (Camarano, 2002). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos com o CAAE 60581616.7.0000.5512. 

RESULTADOS  

Foram atendidos em consultório um total 49 idosos, onde 44 são mulheres 

(89,8%) e 5 são homens (10,2%). Em relação à escolaridade, a prevalência foi de 

idosos com o segundo grau completo (34,69%), totalizando 17 pacientes, onde 15 

são mulheres (30,61%) e 2 são homens (4,08%) (Tabela 1). A faixa etária 

predominante foi de idosos jovens (87,76%), sendo a média de idade de 70,35 anos. 

Tabela 1. Distribuição dos indivíduos por sexo, idade e escolaridade (SP, 2018) 

  Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

  (n) % (n) % (n) %  

Idade             

   Idosos jovens 39 79,6 4 8,16 43 87,76 

 Mais idosos 5 10,2 1 2,04 6 12,24 

Total 44 89,8 5 10,2 49 100 

              

Escolaridade             

   Analfabetos 1 2,04 _ _ 1 2,04 

   1º Grau incompleto 10 20,41 _ _ 10 20,41 

   1º Grau completo 12 24,49 1 2,04 13 26,53 

   2º Grau completo 15 30,61 2 4,08 17 34,69 

   Superior incompleto 1 2,04 _ _ 1 2,04 

   Superior completo 5 10,2 2 4,08 7 14,29 

Total 44 89,8 5 10,2 49 100 

Em relação ao IMC, observou-se que 4,08% dos pacientes apresentaram 

baixo peso (n=2), 34,69% com peso normal (n=17), 10,2% com risco de obesidade 

(n=5) e 51,02% em obesidade (n=25). Pela divisão feita em relação à idade, os 



idosos jovens apresentaram predominância de obesidade (48,98%; n=24) e os mais 

idosos predominaram os com peso normal (8,16%; n=4) (Gráfico 1). Em relação ao 

sexo, a população feminina teve predominância em obesidade (48,98%; n=24) e 

peso normal (28,57%; n=14), respectivamente. Enquanto que os homens 

predominaram no peso normal (6,12%; n=3), seguido por risco de obesidade (n=1) e 

obesidade (n=1) com 2,04% cada um. Desta forma foram encontrados 10,2% com 

risco de obesidade e 51,02% em obesidade, sendo assim 60,2% da amostra 

encontra-se acima do peso (n=30) (Gráfico 1).  

 

 

Em relação à MAN, os pacientes do grupo mais idosos encontraram-se todos 

em estado nutricional normal (12,24%; n=6), sendo que os idosos jovens também 

predominaram os que estavam na mesma classificação (61,22%; n=30), seguido por 
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Gráfico 1. Distribuição dos pacientes segundo a 
classificação da IMC (SP,2018). 

Baixo Peso Peso normal Risco de obesidade Obesidade 

73,47 

24,49 

2,04 

Gráfico 2. Distribuição dos pacientes segundo a 
classificação da MAN (SP,2018). 
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12 pacientes sob risco de desnutrição (24,49%) e 1 paciente em desnutrição (2,04%) 

(Gráfico 2). Quanto ao sexo, as mulheres predominaram em estado nutricional 

normal (65,31%; n=32) e os homens também (8,16%; n=4). Em relação ao total de 

pacientes, 73,47% estavam em estado nutricional normal (Gráfico 2). 

Quanto aos dados obtidos pela bioimpedância, a média do peso da massa 

magra foi de 45,87% e a porcentagem média de água em relação ao peso do corpo 

foi de 41,68%. A média do percentual de gordura foi de 42,53%, sendo que sua 

classificação mostrou que 59,18% dos idosos jovens estavam em obesidade (n=29), 

seguidos por 18,37% que estavam em pré-obesidade (n=9) e 10,2% que estavam 

em eutrofia (n=5). Dos pacientes mais idosos, nenhum estava em eutrofia, e o grupo 

se dividiu igualmente em pré-obesidade e obesidade (6,12%; n=3) (Gráfico 4). Em 

relação ao sexo, tanto homens quanto mulheres predominaram no estado de 

obesidade. Considerando-se que 24,5% (n=12) apresentam pré-obesidade e 65,3% 

(n=32) em obesidade, observa-se que 89,8% (n=44) dos idosos estudados 

apresentam excesso de peso corpóreo (Gráfico 3).          

 

Foram comparados os dados obtidos a partir da análise da MAN com os 

dados do IMC, e observou-se que 38,78% dos pacientes que apresentaram estado 

nutricional normal segundo a MAN, encontrava-se em obesidade segundo o IMC 

(n=19). Além disto 12,24% estavam sob risco de desnutrição segundo a MAN, 

encontravam-se em obesidade, enquanto o único paciente classificado como 

desnutrido segundo a MAN estava em baixo peso segundo o IMC (Tabela 2). 
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Gráfico 3. Distribuição dos pacientes segundo o 
percentual de  gordura (SP, 2018). 
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Quando comparado o percentual de gordura, obtido pela BIA, com o IMC, foi 

encontrado que 40,82% dos pacientes classificados com excesso de peso, segundo 

a BIA, apresentavam também em obesidade segundo o IMC (n=20).  

Em relação a comparação da MAN com o percentual de gordura, os dados 

apontaram que dos 73,47% dos pacientes que estavam em estado nutricional 

normal segundo a MAN (n=36), 55,1% encontravam-se em obesidade segundo o 

percentual de gordura (n=27). Já os que foram classificados em risco de desnutrição 

segundo a MAN, 10,2% estavam em pré-obesidade segundo o percentual de 

gordura (n=5). E o único paciente que estava em desnutrição segundo a MAN, foi 

classificado como obeso segundo o percentual de gordura. 

Tabela 2. Relação entre MAN, percentual de gordura e IMC (SP, 2018) 

MAN 
Estado nutricional 

normal 
Sob risco de 
desnutrição Desnutrição 

  (n) % (n) % (n) % 

Classificação IMC             

Baixo peso _ _ 1 2,04 1 2,04 

Peso normal 12 24,49 5 10,2 _ _ 

Risco de Obesidade 5 10,2 _ _ _ _ 

Obesidade 19 38,78 6 12,24 _ _ 

61,22 

24,49 

2,04 

10,2 

18,37 

59,18 

4,08 

26,53 

8,16 

48,98 

12,24 

0 0 0 

6,12 6,12 
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Gráfico 4. Classificação da MAN, do percentual de gordura  e do 
IMC segundo idade (SP, 2018). 
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Total 36 73,47 12 24,48 1 2,04 

Percentual de Gordura Eutrofia Pré-obesidade Obesidade 

  (n) % (n) % (n) % 

Classificação IMC 
 

          

    Baixo peso _ _ 1 2,04 1 2,04 

    Peso normal  3 6,12 6 12,24 8 16,33 

    Risco de Obesidade  1 2,04 1 2,04 3 6,12 

    Obesidade _ _ 5 10,2 20 40,82 

Total 4 8,16 17 26,52 32 65,31 

MAN 
Estado nutricional 

normal 
Sob risco de 
desnutrição 

Desnutrição 

  (n) % (n) % (n) % 

Classificação % de 
gordura 

            

     Eutrofia 2 4,08 3 6,12 _ _ 

     Pré-obesidade 7 14,29 5 10,2 _ _ 

     Obesidade 27 55,1 4 8,16 1 2,04 

Total 36 73,47 12 24,48 1 2,04 

 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado encontrou um grupo de idosos onde segundo a MAN 

73,5% apresenta estado nutricional normal, segundo o IMC 61,2% apresenta acima 

do peso e quando se considera a composição corporal segundo a BIA 73,5% 

encontra-se acima do peso.  

Conclui-se que a associação dos métodos estudados não só é válida, mas é 

fundamental para o adequado diagnóstico de risco nutricional, já que a compreensão 

da distribuição da massa magra e adiposa vão complementar os dados obtidos pelo 

questionário da mini avaliação nutricional e índice de massa corpórea, possibilitando 

uma análise acurada do estado nutricional desta população, permitindo assim que 

se realize tratamento nutricional apropriado.   



São necessários outros estudos a fim de amparar e acompanhar a saúde 

desta população e elucidar a melhor forma de implementar os cuidados.  
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