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RESUMO
O aumento da população idosa tem se expandindo em nível mundial, devido á queda das taxas de mortalidade e de
fecundidade e aumento da expectativa de vida, tanto que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o período
de 1975 a 2025 como a era do envelhecimento. Há uma apreensão ainda maior, em relação ás mulheres idosa, pois
apresentam  maior  probabilidade  de  ficarem  viúvas  e  em  condições  econômicas  desvantajosas,  além  de  que,  a
debilitação biológica que sofrem é maior, portanto o objetivo deste trabalho é avaliar o estado nutricional de mulheres
idosas internadas em um hospital público da cidade de Maringá-Pr, especificamente o volume prescrito X administrado
de nutrição enteral  em mulheres  idosas no  hospital  universitário  de Maringá.  O estudo  é de caráter  transversal  e
quantitativo, com coleta de dados secundária. A pesquisa se realizará no hospital universitário de Maringá, tendo como
participantes mulheres idosas com idade igual ou superior a 60 anos. Os dados foram coletados através das fichas de
acompanhamento nutricional dos pacientes, as informações coletadas foram organizadas em uma planilha específica. A
variável  dependente analisada foi  o  volume prescrito  X volume administrado.  As variáveis  independentes adotadas
serão: Idade, peso, estatura, índice de massa corporal e circunferência do braço. Para análise estatística as informações
obtidas foram trabalhadas através de análise descritiva (média, desvio padrão e frequência). Os resultados mostraram
uma grande diferença entre volume prescrito e administrado, com predominância em quantidades menores que o volume
recomendado, confirmando a grande preocupação com a desnutrição hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição enteral. Desnutrição. Idosos. Internação.

1 INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa tem se expandindo em nível mundial, devido á queda das
taxas de mortalidade e de fecundidade e aumento da expectativa de vida, tanto que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) considera o período de 1975 a 2025 como a era do envelhecimento. No
Brasil, estudos mostram que a população idosa passará de 8,6% em 2000, para 15% em 2020. Esse
processo  de  transição  demográfica  começou,  no  Brasil,  no  ano  de  1990,  com uma velocidade
relativamente rápida do envelhecimento populacional em relação aos demais países (NASCIMENTO
et al., 2011). 

Dentre os estudos a respeito de envelhecimento, discuti - se em relação ao envelhecimento
feminino, pois é reconhecido que homens e mulheres vivem e envelhecem de forma diferenciada,
resultando em menores taxas de mortalidade feminina e consequentemente aumento no número da
população  idosa.  “Segundo  o  Censo  Demográfico  de  2000,  por  exemplo,  55%  do  contingente
populacional brasileiro maior de sessenta anos eram compostos por mulheres. Entre os maiores de
oitenta anos, essa população sobe para 60,1%” (CAMARANO, 2003). 

Há  uma  apreensão  ainda  maior,  em relação  ás  mulheres  idosa,  pois  apresentam maior
probabilidade  de  ficarem  viúvas  e  em  condições  econômicas  desvantajosas,  pois  as  mulheres
idosas de hoje em dia não tiveram trabalho remunerado durante a vida, além de que, apesar de
terem expectativa de vida maior do que os homens, a debilitação biológica que sofrem é maior,
portanto essa predominância da população idosa feminina tem repercutido na demanda de políticas
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públicas,  por  terem  piores  condições  de  saúde,  e  possivelmente  serem  viúvas  e  terem  baixa
educação, exigindo assistência não só do estado, mas também das famílias (CAMARANO, 2003).

Mudanças sistêmicas fazem parte do envelhecimento, essas mudanças acabam resultando
em  vários  graus  de  declínios  na  eficiência  e  na  funcionalidade.  Alguns  fatores  como  fatores
socioeconômicos, estilo de vida e doenças determinam como será o processo de envelhecimento
(MAHAN et al., 2012).

Nesse ciclo de vida ocorrem diversas modificações funcionais e anatômicas, importante ao
aspecto nutricional.  A principal  alteração é a mudança na composição corporal,  na qual  se tem
aumento do tecido adiposo, principalmente no tronco e diminui a massa magra que se exacerba
após os 60 anos, reduz acentualmente a força e a motilidade, favorecendo quedas, e todo esse
processo reflete diretamente no metabolismo basal.  O colágeno se torna menos elástico e mais
fibroso,  a  capacidade de responder  os  hormônios  reduz,  o  coração apresenta  uma progressiva
queda do débito cardíaco e capacidade aeróbica, o sistema renal apresenta diminuição do fluxo
plasmático e da capacidade de diluir ou concentrar a urina com consequente dificuldade de eliminar
produtos  do  metabolismo,  além  de  que,  o  olfato,  paladar  e  visão  reduzem  e  influenciam
negativamente na ingestão motora fina tende a piorar doenças neurológicas, e levar o idoso a evitar
alimentos que possam causar dificuldade de manipulação durante a refeição gerando inadequação
alimentar e futura desnutrição (MORIGUTI; JUNIOR; MARCHINI, 2003).

Os idosos acabam temperando demais os alimentos por  conta de perdas sensoriais  que
acabam afetando os idosos,  podendo levar diminuição do apetite consequentemente á ingestão
insuficiente de nutrientes. Idosos que tem perdas dentarias e utilizam próteses juntamente com a
redução de saliva acaba dificultando o ato de comer podendo levar a deficiência de nutrientes. Os
distúrbios gastrointestinais podem estar relacionados com a idade, as mudanças gastrointestinais
acabam afetando negativamente os nutrientes ingeridos pelo indivíduo (MAHAN et al., 2012).

A desnutrição é de grande preocupação, principalmente em idosos hospitalizados, pois está
associado às doenças que afetam essa faixa etária, e causa uma piora do prognóstico, já que esta
deprime o estado imunológico, portanto para uma correta avaliação nutricional do idoso deve haver
uma  história  alimentar  detalhada,  que  indicam  fatores  de  risco  de  doença  nutricional,  como
alterações no peso, depressão alterações gastrintestinal, doenças que interfiram na ingestão ou com
o  apetite,  restrições  alimentares  voluntárias  ou  não  e  medicamentos  que  possam  apresentar
interferência com nutriente. Os exames físicos e laboratoriais devem ser muito bem avaliados, para
não  haver  confusão  dos  sinais  de  desnutrição,  com  as  alterações  fisiológicas  próprias  do
envelhecimento. O peso e a altura são importantes para obtenção do Índice de Quetelet, que para
esse estágio de vida a normalidade fica entre 23 e 28 kg/m segundo a organização Pan – Americana
de  Saúde  (OPAS,  2002).  A  prega  tricipital  (PCT)  e  a  circunferência  braquial  (CB)  também
contribuem para esta avaliação, portanto deve ser em consideração a redistribuição de gordura que
ocorre nos idosos (MORIGUTI; JUNIOR; MARCHINI, 2003).

Atualmente tem-se aumentado o número de internações de idosos em regime ambulatorial ou
casas de repouso, e consequente aumento da preocupação quanto à nutrição destes, a fim de evitar
a desnutrição e reduzir  o tempo hospitalar,  para tanto, muitos idosos são submetidos á terapia
nutricional, sendo a mais comum e indicada à nutrição enteral, ás vezes por obrigatoriedade devida
alguma alteração do trato gastrointestinal e ingestão menor de 60% do total calórico ou então por
dificuldades ou negação de se alimentar via oral, desta forma esse suporte nutricional, tem fornecido
energia necessária, sendo que a nutrição enteral, segundo Silva e Mura (2014) é a “administração
de nutrientes pelo trato gastrointestinal, através do artificio de sonda”.

1.1
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1.2 JUSTIFICATIVA

A  desnutrição  de  Idosos  no  ambiente  ambulatorial  é  de  grande  apreensão,  pois  está
relacionado  á  integridade  do  sistema imune,  podendo  refletir  de  forma positiva  ou  negativa  no
prognóstico  do  idoso,  portanto  a  avaliação  nutricional  é  extremamente  importante  para  evitar
complicações  relacionadas  ao  estado  nutricional  e  ao  sistema imune,  sendo  possível  reduzir  o
tempo  de  permanência  do  idoso  no  ambiente  ambulatorial  e,  consequentemente,  os  custos
hospitalar, além de visar uma melhora na qualidade de vida dos mesmos.

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 Objetivo Geral

Avaliar o estado nutricional de mulheres idosas internadas em um hospital público da cidade
de Maringá-Pr.

1.3.2 Objetivo Específico

Avaliar especificamente o volume prescrito X administrado de nutrição enteral em mulheres
idosas no hospital universitário de Maringá.

2 METODOLOGIA

O presente estudo é de caráter transversal e quantitativo, com coleta de dados secundária. A
pesquisa  se  realizará  no  hospital  universitário  de  Maringá,  estado  do  Paraná,  tendo  como
participantes idosas (≥ 60 anos). O hospital universitário de Maringá (HUM) foi inaugurado no dia 28
de Outubro de 1988, e ao longo desses 20 anos de atendimento passou por várias reformulações.
Hoje sua estrutura administrativa conta com uma superintendência assessorada pelas comissões de
ética,  farmácia e terapêutica, e do Centro de Controle de Infecção Hospitalar. Além disso, foram
criadas  as  diretorias  Médica,  de  Enfermagem,  Análises  Clínicas,  Farmácia  Hospitalar  e
Administrativa.  Em 1992 após o convênio com a secretária do estado de saúde, o Hemocentro
Regional de Maringá foi incorporado ao HUM com o objetivo de fornecer hemocomponentes aos
hospitais de Maringá de região. Em 1993 foram ativadas as áreas de clínica cirúrgica, a ginecologia
e obstetrícia,  o  centro cirúrgico,  o  berçário,  o  ambulatório  de especialidades e o serviço social .
Atualmente o hospital conta com 72 leitos para internação, além de possuir uma ambulância UTI
móvel fornecida pelo governo do estado do Paraná.

Primeiramente o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unicesumar para
apreciação e aprovação. Ressalta-se que por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos,
foram respeitados os preceitos éticos e legais estabelecidos pela portaria 466/2012.

Os dados foram coletados através das fichas de acompanhamento nutricional dos pacientes,
as informações coletadas serão organizadas em uma planilha específica (Apêndice A).

A variável dependente analisada será o volume prescrito X volume administrado, calculado
com base na fórmula volume administrado dividido pelo volume prescrito multiplicado por 100 (VA /
VP * 100).  Os pontos de corte adotado para avaliar a adequação serão de 80 a 120 %, sendo
considerado abaixo quando ≤ 80 e acima quando ≥ 120.

As variáveis independentes adotadas serão: A) Idade (60-69 anos; 70-79 anos e 80 anos e
mais), b) Peso, C) Estatura, D) Índice de Massa Corporal (IMC), E) Circunferência do braço (CB).
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Em seguida, a coleta de dados, os mesmos serão digitados em planilha do Microsoft Excel para
posterior análise de dados. O IMC será classificado segundo a organização Pan – Americana de
Saúde – OPAS, 2002. As medidas de CB, segundo Frisancho (1981).

Para  análise  estatística  as  informações  obtidas  serão  trabalhadas  através  de  análise
descritiva (média, desvio padrão e frequência).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente estudo,  foi  avaliada uma grande diferença entre  o  volume administrado e o
volume prescrito de terapia nutricional enteral em mulheres idosas no HU, sendo que dentre os 64
prontuários avaliados, foram realizadas 850 aplicações de terapia nutricional enteral, apresentando
uma frequência relativa de 60,47% (n=514) para os que receberam quantidades menores do que o
prescrito, já 1,30% (n=11) do total, receberam quantidades superiores ao recomendado e 38,23%
(n=325) quantidades adequadas, sendo que a média observada nos valores prescritos é de 648 e o
desvio padrão de ± 441, já nos valores administrados encontra-se a média de 285 com um desvio de
± 163, sendo que a frequência encontrada, tanto no primeiro como no segundo, é de 0.   O estado
nutricional das idosas avaliadas, se referindo ao peso do dia da admissão hospitalar, classificada de
acordo  com  a  organização  pan-americana  de  saúde  (OPAS,  2002),  do  total  32,81%  (n=21)
apresentou baixo peso, 25% (n= 16) peso adequado e 42,18% (n=27) sobrepeso. A média obtida é
de 28,1, com desvio de ± 3,81 com uma frequência igual a 1.  A classificação da CB foi realizada de
acordo com Frisancho, 1981, tendo como resultado 25% (n=16) desnutrição, 25% (n=16) risco para
desnutrição, 35,93% (n=23) adequado, 10,93% (n=7) e 3,12% (n=2), com média igual a 30, obtendo
desvio de ±4,24 e frequência igual a 1.

Segundo Kondrup et al. em seu estudo multicêntrico, foram avaliados 167 pacientes clínicos e
cirúrgicos  em  risco  nutricional,  porém  sem  uso  exclusivo  de  nutrição  enteral,  que  trouxeram
resultados  mostrando  que  apenas  25%  dos  avaliados  receberam  mais  do  que  75%  de  suas
necessidades nutricionais, o mesmo foi avaliado em estudo prospectivo francês, contudo em um
percentual de 30% de pacientes (DE JONGHE B et al., 2001)

O fato de que os pacientes não recebem suas necessidades energéticas corretamente não é
novidade, e os fatores contribuintes para essa interrupção da dieta são as condições clínicas do
paciente e a terapêutica instituída que acabam interferindo no alcance das metas calóricas. Contudo
o menor aporte calórico gera um impacto clínico negativo nos pacientes, levando a um desfecho
clínico desagradável como infecções e complicações durante a internação (ASSIS et al., 2010)

A  desnutrição  hospitalar,  segundo  relatos,  atinge  cerca  de  20  –  50%  dos  pacientes
hospitalizados  (CAMPANELLA,  2007).  Segundo  Campos  et.  al.  esse  percentual  torna-se  mais
elevado  em  pacientes  em  terapia  nutricional  enteral,  o  que  pode  ser  observado  na  presente
pesquisa, onde metade dos pacientes avaliados apresentou desnutrição.

Dessa forma, é de extrema importância que seja feita uma reflexão para que haja redução na
diferença de quantidade prescrita para administrada. É necessário pensar que, se os vários fatores
clínicos e a terapêutica interferem no objetivo da nutrição enteral, seria possível associar a nutrição
parenteral em cada um desses casos? (ASSIS et al., 2010).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Conclui-se, portanto, que a maior parte das idosas avaliadas apresentaram estado nutricional
adequado, porém foi  verificada uma prevalência significativa de desnutrição, o que é de grande
preocupação,  pois  a  maioria  recebe  quantidades  inferiores  de  nutrição  enteral  em  relação  á
quantidade prescrita durante os dias de internação no Hospital Universitário, contribuindo para piora
do prognóstico da paciente. Em suma disso,  o nutricionista, juntamente a equipe multiprofissional,
apresenta  um  papel  fundamental  para  prevenção,  manutenção  e  controle  das  complicações
relacionadas á terapia nutricional enteral, reduzindo a morbidade e mortalidade.
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