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RESUMO

O envelhecimento não ocorre igualmente em todo ser humano, contudo, com o avançar da idade todos necessitam de atenção e cuidados 
específicos para que isso ocorra de forma saudável. Pois, envelhecer não é sinônimo de adoecer. O processo de envelhecer apresenta aspectos 
peculiares que podem comprometer o estado nutricional. Estes podem ser atribuídos às alterações fisiológicas, com as que ocorrem no paladar e 
olfato, a disfagia, dificuldade de locomoção e desorientação, que podem dificultar tarefas simples como a capacidade de obter, preparar e levar o 
alimento à boca, causando problemas nutricionais. Somadas a essas alterações, podem ocorrer à presença de doenças crônico-degenerativas, tais 
como as cardiovasculares, osteoporose, diabetes mellitus e doenças pulmonares crônicas, bem como o uso prolongado de medicamentos, que 
muitas vezes podem interagir com os nutrientes. As alterações fisiológicas mencionadas interferem no apetite, consumo e absorção dos 
alimentos, tornando difícil a manutenção de um bom estado nutricional. Sendo o envelhecimento uma fase onde ocorrem alterações no sistema 
fisiológico e metabólico do organismo, que acomete o idoso com doenças crônicas degenerativas e a diminuição das atividades individuais e 
conseqüentemente a desnutrição, o presente estudo teve como objetivo classificar o risco de desnutrição em idosos institucionalizados em casa 
de repouso. Pesquisa de caráter quantitativo, descritivo e explicativo, foi realizada em uma instituição filantrópica, no município de Fortaleza -
Ceará, com a participação de trinta idosas, com idade entre 59 a 98 anos, com residência permanente, as entrevistas ocorreram no salão de visita 
da instituição. A coleta de dados foi obtida através da Mini Avaliação Nutricional (MNA) – Versão Reduzida, composta por dois descritores 
classificados por F1 e F2. O primeiro descritor F1 engloba seis questões sobre perda de apetite, perda de peso nos últimos três meses, mobilidade, 
problemas psicológicos e o cálculo do peso e altura classificados pelo IMC e o segundo descritor F2 composto pela circunferência da panturrilha 
que só se faz necessário seu preenchimento caso o calculo do IMC não seja possível. Finalizando com a soma dos escores, com uma pontuação 
especifica para o estado nutricional normal, para risco de desnutrição e desnutrido. Os resultados obtidos com uma porcentagem distribuída 
dentro do total de 30 idosas, mostrou um  valor 20 % para idosas eutroficas,  9.0 % para risco e 1.0% para desnutrição. Conclui-se com os dados 
obtidos que o perfil das idosas residentes na instituição encontrava-se com um valor não considerável de somente um por cento para desnutrido 
e com um valor quantitativo significante para eutrofia, ressaltando-se que o maior valor encontrado para eutrofia é decorrente do bom 
atendimento e dos cuidados que as idosas recebem, e pelo bom acompanhamento individual de cada uma,  sendo que a maior parte delas ficam 
sobe os cuidados de um cuidador, bem como acompanhamento médico, e entretenimento como forma de lazer e ocupação para as  idosas.
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