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Resumo

Introdução: Os idosos que recebem serviços de apoio domiciliário (SAD) estão 

em maior risco de desnutrição, devido a factores fisiológicos, económicos e 

culturais. O Mini Nutritional Assessment (MNA) tem vindo a ser descrito como a 

ferramenta de eleição para rastreio e avaliação do estado nutricional de idosos 

em SAD. O DETERMINE Checklist e Nutritional Risk Index (NRI) têm sido 

descritos como métodos simples de rastreio do risco nutricional para idosos. 

Contudo, existe pouca informação sobre se estes métodos poderão substituir os 

mais complexos, e se existe concordância entre cada um destes métodos e o 

MNA, para idosos em SAD. Este estudo teve como Objectivos: (1) Caracterizar a 

população idosa que usufrui do SAD da Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz 

de Gondomar (SCMVCG), segundo parâmetros socio-demográficos, clínicos, 

antropométricos, de capacidade funcional e de qualidade de vida; (2) Avaliar o 

estado nutricional e a prevalência de desnutrição destes idosos; (3) Estimar a 

concordância entre o DETERMINE Checklist, o NRI e o MNA-SF, como métodos 

de rastreio nutricional; (4) Avaliar a capacidade de aplicação do DETERMINE 

Checklist e do NRI pelas AAD; (5) Avaliar o interesse da aplicação de um desses 

métodos como ferramenta de rastreio para a instituição. 

Métodos: Estudo transversal, realizado em utentes dos SAD da SCMVCG. 

Recolheram-se dados sociais e demográficos, clínicos, antropométricos, aplicou-  

-se o Mini Nutritional Assessment (MNA), o DETERMINE Checklist e o NRI, 

avaliou-se a capacidade funcional pelo Índice de Katz e a qualidade de vida pela 

escala de COOP/WONCA.  
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Resultados: De um total de utentes com idades ≥ 65 anos (n=107), participaram 

no estudo 50 mulheres e 49 homens (91,7%), com idades compreendidas entre 

os 65 e os 100 anos, com elevada média de idades (80,5 desvio padrão (dp) 7,1 

anos) e elevada capacidade funcional. 

Foram identificados, pelo MNA, 44 idosos (44,4%) em risco de desnutrição e 17 

idosos (17,2%) desnutridos. A concordância entre o DETERMINE Checklist e o 

MNA foi de 32,2% (kappa ponderado=0,13), sensibilidade=92,2% e 

especificidade=13,3%. A concordância entre o NRI e o MNA foi de 48,5% (kappa 

ponderado=0,10), sensibilidade=24,6% e especificidade=86,8%. A concordância 

entre o MNA-SF e o MNA foi de 84,9% (kappa ponderado=0,69), 

sensibilidade=83,6% e especificidade=86,8%. 

Conclusões: (1) Este grupo de idosos em apoio domiciliário revela uma idade 

elevada, 58,6% da amostra tem idades superiores a 80 anos. No entanto, 52,5% 

apresenta elevada capacidade funcional. (2) Segundo o MNA, a prevalência de 

desnutrição é bastante alta: 17 (17,2%) e 44 (44,4%) idosos em risco de 

desnutrição. (3) Nem o DETERMINE Checklist, nem o NRI, são ferramentas úteis 

para serem utilizadas no rastreio do estado nutricional dos idosos utentes de SAD 

da SCMVCG. O MNA-SF representa uma ferramenta de especificidade reduzida 

em relação ao MNA. (4) As AAD demonstraram uma fraca capacidade de 

aplicação destas ferramentas. 

Palavras-chave: Idosos, estado nutricional, MNA, DETERMINE Checklist, NRI, 

MNA-SF, SAD. 
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Summary 

Introduction: The elderly receiving home care services (HCS) are at risk of 

undernutrition, due to physiologic, economic and cultural factors. The Mini 

Nutritional Assessment (MNA) has been described as the best tool for the 

assessment of the nutritional status of the elderly receiving HCS. The 

DETERMINE Checklist and the Nutritional Risk Index (NRI) have been described 

as screening methods for this population. There is little information about the 

agreement of these tools with the MNA, for elderly receiving HCS. 

This study aims to: (1) Describe elderly people receiving HCS of the Santa Casa 

da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar (SCMVCG); (2) Evaluate their 

nutritional state and prevalence of undernutrition; (3) Assess the screening value 

of the DETERMINE Checklist, NRI and MNA-SF, as screening tools; (4) Assess 

the capacity of application of the DETERMINE Checklist and the NRI by the AAD; 

(5) Assess the interest to the SCMVCG of one of those tools as a method to 

screen the elderly nutritional status.

Material & Methods: A cross-sectional study with the elderly receiving HCS of the 

SCMVCG was undertaken. MNA, DETERMINE Checklist, NRI, demographic and 

socioeconomic data, health status information, activities of daily living data, 

anthropometric and quality of life were all measured.

Results: 99 elderly people (49 men), aged 65-100 years old were included, with a 

response rate of 91,7%. The elderly had a high age average (80,5 dp 7,1 years 

old) and high functional abilities. 

According to the MNA 44 elderly (44,4%) were classified as at risk of 

undernutrition and 17 (17,2%) as undernourished. The concordance between the 
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DETERMINE Checklist and the MNA was 32,2% (Weighted kappa=0,13), 

sensitivity=92,2% and specificity=13,3%. The concordance between the NRI and 

the MNA was 48,5% (Weighted kappa=0,10), sensitivity=24,6% and 

specificity=86,8%. The concordance between the MNA-SF and the MNA was 

84,9% (Weighted kappa=0,69), sensitivity=83,6% and specificity=86,8%.  

Conclusions: (1) Almost 60% of this group of elderly are over 80 years old and 

have high functional ability. (2) According to MNA, the prevalence of undernutrition 

was quite high: 17 (17,2%) e 44 (44,4%) elderly at risk of undernutrition. (3) Nor 

the DETERMINE Checklist neither the NRI are useful tools for nutritional status 

screening of elderly receiving HCS of the SCMVCG. The MNA-SF is a tool with 

reduced specificity when compared to MNA. (4) The AAD showed a weak capacity 

of application of the screening tools. 

Key words: Elderly, nutritional state, MNA, DETERMINE Checklist, NRI, MNA-SF, 

HCS. 
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Introdução 

A população mundial está a envelhecer e Portugal segue a mesma tendência: a 

população idosa nacional representava, em 2004, 16,5% do total.(1)  

O estado nutricional dos idosos é um aspecto determinante da sua qualidade de 

vida, capacidade funcional, morbilidade e mortalidade (2-7), sendo essencial para 

uma boa saúde.(8, 9) O envelhecimento saudável diz respeito a múltiplos 

factores, entre os quais o estado nutricional, preconizando uma elevada qualidade 

de vida.(1)

Os idosos são um dos grupos em maior risco de desnutrição, devido a factores 

fisiológicos, psicológicos, sociais, culturais e económicos. A ocorrência de 

doenças crónicas, os efeitos da medicação e mobilidade reduzida são outros 

factores que podem afectar o estado nutricional do idoso.(2-4, 9-11)  

Os dados sobre o estado nutricional de idosos em serviços de apoio domiciliário 

(SAD) são escassos (3), no entanto, sabe-se que são um grupo especialmente 

vulnerável à ocorrência de desnutrição (3, 12) e que não se alimentam 

suficientemente bem para satisfazer as suas necessidades diárias.(13, 14) 

A detecção precoce da desnutrição no idoso pode prevenir a deterioração da sua 

saúde, independência e qualidade de vida.(7, 10) Além disto, pode ainda 

contribuir para diminuir os gastos com o seu tratamento.(15) Apesar de ser um 

assunto ainda pouco estudado, há que reflectir sobre a economia dos problemas 

nutricionais. É difícil estabelecer um valor monetário para as manifestações físicas 

e psicológicas da desnutrição, principalmente, porque esta é afectada pela idade 

e pela presença e gravidade de alguma doença. No Reino Unido, estimou-se que 
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são gastos cerca de 11 biliões de €/ano no tratamento da desnutrição, 

correspondendo uma fatia desproporcional deste gasto com os idosos.(15) 

Assim, é essencial um rastreio que identifique os idosos em risco, permitindo uma 

intervenção e monitorização do seu estado nutricional, utilizando, para tal, 

métodos simples e práticos. (9, 16) 

Todavia, não existe um método universalmente aceite de detecção do estado 

nutricional dos idosos.(8, 12, 17) Isto pode dever-se ao facto de a desnutrição ser 

difícil de reconhecer e distinguir em relação às mudanças resultantes do processo 

de envelhecimento (3, 4), até porque esta é uma população muito diversificada.(7, 

9, 11) Por outro lado, as assunções e medidas utilizadas para indivíduos mais 

jovens têm de ser questionadas e re-examinadas antes de serem extrapoladas 

como válidas para idosos.(3, 9, 14) 

Na presente investigação, utilizou-se como método de referência o Mini Nutritional 

Assessment (MNA), com o objectivo de avaliar e rastrear o estado nutricional dos 

idosos em SAD na Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar 

(SCMVCG). 

Foi este o método escolhido devido a ser simples, fácil de administrar, económico, 

sensível, específico e reproductível e não invasivo, validado para a avaliação 

nutricional de idosos em diferentes ambientes (4, 5, 7, 9, 10, 18-22) e estados de 

saúde; além disto, é o preferido para aplicar em idosos utentes de SAD.(3, 18, 23) 

O MNA é a ferramenta, dentro do seu género, mais testada e avaliada a nível 

mundial (7, 9) sendo preferida em relação a outras ferramentas (5, 18, 20, 22), 

pois, além de apresentar melhor sensibilidade (5), existe uma correlação muito 

forte entre os seus resultados e a avaliação antropométrica e significativamente 

forte com a avaliação bioquímica(10, 21).  
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Compreende um questionário com 18 itens, que inclui uma avaliação geral da 

saúde, avaliação da ingestão alimentar, medidas antropométricas e uma auto-

avaliação subjectiva, com pontos de corte bem definidos.(7, 9, 19, 22)  

O MNA preconiza que, no caso de ser detectada desnutrição, esta deva ser 

quantificada, recorrendo a uma avaliação nutricional completa.(22) 

Além disto, o MNA permite desenhar uma intervenção nutricional, focando-se os 

aspectos onde os idosos têm menor pontuação. É também adequada para 

reavaliar o mesmo idoso, pois quando a intervenção nutricional é eficaz, há um 

aumento da pontuação atribuída.(22) 

Apesar do MNA ser o método consensualmente recomendado para a avaliação 

nutricional dos idosos, em SAD não parece ser o ideal dado que requer 

administração indirecta por profissionais de saúde treinados e a sua aplicação 

demora cerca de 15 minutos.(7)  

Em resposta a isto, surgiram instrumentos de rastreio nutricional simples, rápidos 

e económicos, adequados para idosos. 

A Nutrition Screening Initiative é um movimento multidisciplinar norte-americano, 

que tem como objectivo alertar a população para os riscos da desnutrição nos 

idosos.(7, 16, 18, 24) Com o questionário de rastreio DETERMINE Checklist, os 

idosos, ou os seus prestadores de cuidados, podem identificar e corrigir os 

factores de risco de desnutrição.(7, 9, 18) No verso do questionário, existe uma 

mnemónica da palavra DETERMINE, descrevendo-os.(7, 16) No caso de se 

identificar um idoso em elevado risco de desnutrição, há necessidade de executar 

avaliações mais aprofundadas.(4, 7, 16) Estão publicadas evidências de validade 

e aceitabilidade deste método como rastreio do estado nutricional de idosos. (4, 7, 

9, 16) 
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O Nutritional Risk Index (NRI) é um questionário desenvolvido nos Estados 

Unidos, direccionado para idosos. Foi desenhado de modo a poder ser auto-

administrado, aplicado pelo prestador de cuidados ou por profissionais de saúde, 

não necessitando de qualquer treino preliminar.(9, 18) Existem na literatura 

evidências de fiabilidade e validade desta ferramenta no rastreio do estado 

nutricional dos idosos.(9) 

O Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) é uma versão curta do MNA 

completo, que utiliza 6 itens muito correlacionados com o resultado da versão 

completa.(18, 22) A aplicação demora apenas cerca de 3 minutos. Se o idoso é 

classificado como em risco nutricional, deve prosseguir-se a avaliação com o 

MNA completo.(16, 18) Esta ferramenta está validada para o rastreio do estado 

nutricional de idosos e é considerada sensível, específica e precisa.(16, 19, 22) 

Sendo os idosos por si uma população em risco, especialmente os utentes de 

SAD, é de extrema importância que as instituições pudessem rastrear o estado 

nutricional destes idosos através de ferramentas simples e rápidas que possam 

ser aplicadas pelas auxiliares de acção directa (AAD), pois são os prestadores de 

cuidados mais próximos do utente.  

O DETERMINE Checklist e o NRI são ferramentas que encaixam neste perfil e 

foram desenhadas para serem aplicadas por pessoal sem formação na área. 

Apesar destas ferramentas de rastreio nutricional poderem ser consideradas 

válidas, tendo em conta que foram desenhadas por peritos no cuidado nutricional 

de idosos, poucos são os estudos que as sujeitaram a rigorosos testes de 

validade e fiabilidade. Antes de serem utilizadas, deve-se demonstrar que estas 

ferramentas são válidas e fiáveis e a sua sensibilidade, especificidade e 

aceitabilidade devem ser cuidadosamente ponderadas.(9) 
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Sendo assim, pretendeu-se estudar a validade relativa destas possíveis 

ferramentas de rastreio do estado nutricional, para esta população específica. 

Deste modo, por se tratarem de métodos simples, rápidos e baratos, talvez se 

tornasse prática corrente a aplicação destes procedimentos no SAD da SCMVCG. 
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Objectivos 

Foram objectivos deste estudo: 

1. Caracterizar a população idosa que usufrui do SAD da SCMVCG; 

2. Avaliar o estado nutricional e a prevalência de desnutrição destes idosos; 

3. Estimar a concordância entre o DETERMINE Checklist, o NRI e o MNA-SF, 

com o MNA, como métodos de rastreio do risco nutricional; 

4. Avaliar a capacidade de aplicação do DETERMINE Checklist e do NRI pelas 

AAD; 

5. Avaliar o interesse da aplicação de um destes métodos como ferramenta de 

rastreio para a SCMVCG. 
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Participantes, Material e Métodos 

Esta investigação transversal abrange os idosos utentes do SAD da SCMVCG. 

O estudo piloto foi realizado em Fevereiro de 2007. A recolha de dados foi 

efectuada entre Março e Maio de 2007, nos SAD dos equipamentos da SCMVCG, 

nomeadamente: Sede, Centro Social de Jovim, Centro Comunitário de S. Cosme 

e Associação de Reformados de Medas, e foi feita pela mesma entrevistadora, 

que foi previamente treinada para o efeito. 

Como critérios de inclusão, os idosos deveriam estar inscritos no SAD da 

SCMVCG e ter 65 anos ou mais.(1) 

Ainda que este seja um estudo de natureza observacional, foram considerados os 

princípios que constam da última revisão da Declaração de Helsínquia (25): todos 

os idosos foram esclarecidos acerca dos objectivos do trabalho e do direito à 

recusa em participar. Foi obtido o consentimento oral informado, sendo garantida 

a protecção e a confidencialidade das informações recolhidas.

Os questionários foram aplicados por entrevista indirecta à própria pessoa ou, na 

impossibilidade desta responder, solicitava-se a ajuda de um familiar ou outro 

prestador de cuidados. 

Na entrevista obtinham-se os seguintes dados: 

� Dados demográficos (idade, sexo, estado civil, grau de escolaridade, com 

quem habita, tempo e motivo de integração no SAD e serviços do SAD que 

utiliza);  

� Dados clínicos (patologias mais relevantes, número de medicamentos e hábitos 

tabágicos);  
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� Dados antropométricos (perímetro do meio braço, perímetro da barriga da 

perna, altura, peso e alterações recentes de peso);

O perímetro do meio braço foi medido com o braço despido, estendido ao longo 

do tronco. Mediu-se o comprimento do antebraço determinando-se o ponto médio. 

Realizou-se a medição nesse ponto com uma fita métrica flexível.(26)  

O perímetro da barriga da perna foi medido com o idoso sentado e a perna 

flectida a 90º, medindo-se o perímetro no ponto mais largo da perna.(26)  

Para determinar a altura e peso utilizaram-se procedimentos padronizados (27): a 

altura dos idosos foi medida num estadiómetro, com os pés descalços e a cabeça 

no plano de Frankfort. Os idosos foram pesados numa balança de plataforma, de 

marca Krups® com sensibilidade de 1kg, descalços e com roupa leve. Na 

impossibilidade de realizar estas medições, foi perguntado aos familiares ou 

prestadores de cuidados, ou estimado.

� Avaliação da capacidade funcional do idoso, através do Índice de Katz;  

Esta ferramenta determina o grau de independência da pessoa ao realizar tarefas 

simples do dia-a-dia, tais como: tomar banho, ir à casa de banho, vestir-se, 

transferir-se/deslocar-se, continência urinária e fecal e alimentar-se. Atribui-se a  

pontuação de acordo com a independência com que a pessoa desempenha as 

tarefas, cada ponto atribuído corresponde a uma tarefa que o idoso consegue 

executar.(28)  

� Avaliação da qualidade de vida, a partir da versão portuguesa da escala 

COOP/WONCA Charts;  

Esta escala é a única validada para a população portuguesa e compreende 7 

parâmetros, pontuados de acordo com as respostas dos idosos: aptidão física, 

disposição ou estado afectivo-emocional, actividades do dia-a-dia, convívio e vida 
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social, mudanças no estado de saúde, auto-percepção do estado geral de saúde 

e dor.(29) 

� Rastreio nutricional dos idosos com 3 ferramentas: DETERMINE Checklist, NRI 

e MNA-SF;  

Todos os questionários foram desenhados para idosos.  

O questionário DETERMINE Cheklist é composto por 10 questões, que 

representam diferentes factores de risco comuns para a desnutrição e são 

pontuados de acordo com a sua importância: avaliação da ingestão alimentar, 

avaliação geral e avaliação social. A pontuação total pode ir de 0 a 21, sendo que 

0 a 2 é considerado bom estado nutricional, 3 a 5 risco nutricional moderado e 6 

ou mais indica risco nutricional elevado.(4, 7, 9, 16, 18)  

O questionário NRI é constituído por 16 itens, relacionados com os factores que 

têm impacto na ingestão alimentar, como tipo de dieta alimentar, dentição, 

problemas gastro-intestinais e alterações alimentares, entre outros. A pontuação 

pode ir de 0 a 16 pontos e cada resposta positiva corresponde a um ponto. De 0 a 

6 pontos o idoso é classificado como tendo baixo risco e 7 ou mais pontos 

considera-se elevado risco.(9, 18) 

O MNA-SF é a fase de rastreio do MNA, na qual são colocadas 6 questões sobre 

a ingestão alimentar e apetite nos últimos meses, peso, IMC, mobilidade, doença 

súbita e problemas neuropsicológicos. As respostas correspondem a pontuações 

que, depois de somadas, permitem saber se é necessário continuar para a 

segunda fase, de avaliação global. Obtendo-se 12 pontos ou mais, o idoso é 

classificado como normal e não existe necessidade de continuar. Se a pontuação 

for de 11 pontos ou menos, existe a possibilidade de desnutrição e será 

necessário prosseguir a avaliação.(16, 19)
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� Avaliação nutricional dos idosos;  

Esta avaliação fez-se pelo MNA: a fase de avaliação global engloba 12 questões 

mais específicas sobre a alimentação e o estado de saúde do idoso, cujas 

respostas também equivalem a pontos. A soma da pontuação total da fase de 

rastreio e de avaliação global concluirá se o idoso está bem (> 23,5 pontos), em 

risco de desnutrição (23,5 a 17,5 pontos) ou desnutrido (< 17,5 pontos).(4, 7, 9, 

18, 19, 26)

O cálculo do IMC realizou-se através da fórmula (30): 

IMC = Peso (kg) / Altura2 (m)  

Os idosos identificados como desnutridos ou em risco de desnutrição foram 

referenciados para seguimento médico. 

Para caracterizar as auxiliares a avaliar a sua opinião sobre as ferramentas de 

rastreio que testaram, aplicou-se um questionário de administração directa.  

� Aplicação do DETERMINE Checklist e NRI pelas AAD. 

Análise estatística

Calcularam-se as médias e desvios padrão das variáveis contínuas e as 

frequências das variáveis categóricas. Compararam-se as distribuições de 

frequências pela prova de Qui-quadrado, com a correcção de Yates, quando o 

valor esperado em algumas células era inferior a 20 ou pela técnica exacta de 

Fisher quando esse valor era inferior a 5. Por vezes, os totais não perfazem 100% 

devido a arredondamentos. Esta análise foi realizada através do programa 

estatístico SPSS, para Windows, versão 14.0. 

O nível de significância utilizado foi de 5%. 

Para avaliar o valor do DETERMINE Checklist, NRI e MNA-SF como ferramentas 

de rastreio, calculou-se a sensibilidade, especificidade e valores predictivo 
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positivo e negativo, usando o MNA como referência. Para estudar a concordância 

de cada um dos métodos com o MNA, calculou-se a percentagem de 

concordância, o valor de kappa e respectivos intervalos de confiança a 95%.

Para maior facilidade na análise dos dados, quando assinalado juntaram-se os 17 

casos de desnutrição com os 44 casos de risco de desnutrição, identificados pelo 

MNA, considerando-se então um único grupo de risco, constituído por estes 61 

indivíduos. 
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Resultados 

Do total de 107 utentes com idades iguais ou superiores a 65 anos do SAD da 

SCMVCG, 8 não foram incluídos na presente investigação por se encontrarem 

hospitalizados, internados em lares ou de férias com familiares na altura da 

recolha dos dados.  

Sendo assim, fizeram parte do estudo 99 idosos (91,7%). 
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1. Caracterização da Amostra 

Dos 107 idosos que integram o SAD da SCMVCG, participaram no estudo 50 

mulheres e 49 homens, com uma idade média de 80,5 (desvio-padrão (dp) 7,6 

anos). 

A caracterização demográfica da amostra está descrita na Tabela 1. 

Características demográficas 
Sexo Feminino

n (%) 

Sexo Masculino

n (%) 

Sexo 50 (50,5) 49 (49,5) 

Idade (anos)   

  65 – 79 18 (36,0) 23 (46,9) 

  80 – 89 22 (44,0) 24 (49,0) 

  > 90 10 (20,0) 2  (4,1) 

Estado Civil   

  Casado 22 (44,0) 30 (61,2) 

  Viúvo 20 (40,0) 13 (26,5) 

  Solteiro 5 (10,0) 4 (8,2) 

  Divorciado / Separado 3 (6,0) 2 (4,1) 

Escolaridade (grau)    n = 85   

  Analfabeto 22 (53,7) 14 (31,8) 

  1º ciclo do Ensino básico 17 (41,5) 27 (61,4) 

  2º ciclo do Ensino básico 1 (2,4) 2 (4,5) 

  Ensino secundário 0 (0,0) 0 (0,0) 

  Licenciatura 1 (2,4) 1 (2,3) 

Tabela 1: Caracterização demográfica dos idosos. 

Pela análise da tabela, pode observar-se a elevada idade dos idosos, situando-se 

a maioria na faixa dos 80 – 89 anos. As mulheres são mais idosas do que os 

homens, sendo que esta diferença tem significado estatístico (p = 0,049). 

A maioria dos idosos encontra-se casada.  
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Entre as mulheres há um predomínio do analfabetismo, enquanto que a maioria 

dos homens frequentou o 1º ciclo do ensino básico. 

Em relação ao agregado familiar dos idosos, 25,3% moram sozinhos. Dos que 

moram acompanhados, a maioria (64,9%) ainda vive com os respectivos 

cônjuges.  

A amostra está integrada no SAD, em média, há 33,4 meses (dp 30,9 meses). O 

motivo mais frequente de integração foi a diminuída retaguarda familiar (73,7%). 

Dos serviços disponibilizados pelo SAD, 77,8% dos inquiridos recebem refeições 

ao domicílio e 39,4% estão inscritos na higiene pessoal.  

Dados clínicos

As patologias mais frequentemente observadas foram a hipertensão arterial 

(44,4%), distúrbios psiquiátricos e/ou psicológicos (36,4%), hipercolesterolemia 

(30,3%), problemas osteo-articulares (27,3%) e Diabetes Mellitus tipo 2 (27,3%). 

Em relação ao número de medicamentos, a grande maioria dos idosos (64,6%) 

toma 4 ou mais medicamentos por dia (em média, 6,3 medicamentos (dp 2,2 

medicamentos)) e apenas 7,1% não tomam medicação diariamente. As mulheres 

tendem a tomar maior número de medicamentos do que os homens. 

Apenas 3% dos idosos fumam. 

Dados antropométricos

O IMC médio da amostra é de 26,2 kg/m2 (dp 5,0 kg/m2). A distribuição dos idosos 

por intervalos de IMC e por sexo, pode ser observada na Tabela 2. 
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Intervalo de IMC1
Sexo n (%) Total 

n (%)Feminino Masculino 

< 18,5 4 (8,0) 2 (4,1)  6 (6,1) 

18,5 – 24,9 20 (40,0) 17 (34,7) 37 (37,4) 

25,0 – 29,9 16 (32,0) 18 (36,7) 34 (34,3) 

30,0 – 34,9 5 (10,0) 12 (24,5) 17 (17,2) 

35,0 – 39,9 4 (8,0) 0 (0,0) 4 (4,0) 

≥ 40,0 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (1,0) 

Tabela 2: Distribuição dos idosos por intervalos de IMC, por sexos. 

Dos inquiridos, apenas 37,4% apresentam um IMC normal. A maioria dos idosos 

possui excesso de peso ou obesidade (56,5%). Apenas 6 idosos apresentam IMC 

inferior ao normal.  

Relativamente a alterações de peso, 58,6% dos idosos afirmam ter tido alterações 

recentes do peso, dos quais 69,0% referiram perda de peso. 

O PMB médio é de 28,2 cm (dp 3,8 cm) (Mulheres: 27,8 cm (dp 4,1 cm); Homens: 

28,5 cm (dp 3,4 cm)) e um PBP médio de 32,3 cm (dp 4,4 cm) (Mulheres: 31,1 cm 

(dp 4,5 cm); Homens: 33,6 (dp 4,1 cm)).  

Capacidade funcional

Na Tabela 3 estão descritas as actividades que os idosos são capazes de 

desempenhar.  

                                           

��IMC: <18,5 – Baixo peso; 18,5 - 24,9 – Peso normal; 25,0 - 29,9 – Pré-obesidade; 30,0 - 34,9 – 
Obesidade Classe I; 35 - 39,9 – Obesidade Classe II; ≥ 40,0 – Obesidade Classe III. (31.
 Global Database on Body Mass Index, BMI Classification. World Health Organization; 
2000. Disponível em: http://www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html. )�
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Actividades Tomar 

banho 

Ir à casa 

de banho

Vestir-se Transferir-

se 

Continência Alimentar-

se 

n (%)1 43 (43,4) 57 (57,6) 60 (60,6) 71 (71,7) 58 (58,6) 80 (80,8) 

Tabela 3: Actividades que os idosos são capazes de desempenhar. 1 Idosos capazes de 

desempenhar as actividades. 

Em relação às actividades avaliadas pelo Índice de Katz, aquelas em que os 

idosos revelam maior dificuldade são tomar banho e ir à casa-de-banho. 

Os resultados obtidos através da avaliação da capacidade funcional pelo Índice 

de Katz e a sua relação com o sexo, idade, estado civil e escolaridade estão 

descritos na Tabela 4. 

Índice de Katz (nº de actividades) 

n (%) P 

0 – 2 3 – 4 5 – 6    

Sexo     

  Feminino 22 (66,7) 10 (71,4) 18 (34,6)  

  Masculino 11 (33,3) 4 (28,6) 34 (65,4)  

Total 33 (33,3) 14 (14,1) 52 (52,2) 0,004 

    

Idade (anos)     

  65 – 69 2 (22,2) 0 7 (77,8)  

  70 – 79 10 (31,3) 5 (15,6) 17 (53,1)  

  80 – 89 12 (26,1) 7 (15,2) 27 (58,7)  

  > 90 9 (75) 2 (16,7) 1 (8,3) 

Total  33 (33,3) 14 (14,1) 52 (52,2) n.s.1

    

Estado Civil     

  Casado 16 (48,5) 9 (64,3) 27 (51,9)  

  Viúvo 14 (42,2) 3 (21,4) 16 (30,8)  

  Solteiro 2 (6,1) 1 (7,1) 6 (11,5)  

  Divorciado / Separado 1 (3) 1 (7,1) 3 (5,8)  

Total 33 (33,3) 14 (14,1) 52 (52,2) n.s.1
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Escolaridade (grau)     

  Analfabeto 13 (43,3) 6 (50,0) 17 (39,5)  

  1º ciclo do Ensino básico 14 (46,7) 5 (41,7) 25 (58,1)  

  ≥ 2º ciclo do Ensino básico 3 (10,0) 1 (8,3) 1 (2,3)  

Total  30 (35,3) 12 (14,1) 43 (50,6) n.s.1

Tabela 4: Número de actividades que os idosos conseguem desempenhar através da 

avaliação pelo Índice de Katz, por sexo, idade, estado civil e grau de escolaridade. 1 Para 

o cálculo da significância estatística agruparam-se os idosos em novas classes de idade, 

estado civil e grau de escolaridade. 

A maior parte dos idosos revela-se bastante independente. O grau de 

dependência das mulheres é maior que o dos homens e esta diferença tem 

significado estatístico (p = 0,004). Nota-se uma tendência de com o aumento da 

idade, aumentar a dependência dos idosos. 

Avaliação da qualidade de vida

Os resultados da avaliação da qualidade de vida, pela escala de COOP/WONCA, 

estão descritos na Tabela 5. 
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n (%) A.física Dispos. A. dia-a-dia Convív. M. saúde A. saúde1 Dores2

1 0 (0,0) 19 (19,2) 4 (4,0) 14 (14,1) 2 (2,0) 2 (2,5) 39 

(39,8) 

2 1 (1,0) 27 (27,3) 14 (14,1) 19 (19,2) 11 (11,1) 12 (14,8) 22 

(22,4) 

3 7 (7,1) 30 (30,3) 8 (8,1) 19 (19,2) 78 (78,8) 30 (37,0) 13 

(13,3) 

4 21(21,2) 13 (13,1) 6 (6,1) 9 (9,1) 7 (7,1) 23 (28,4) 19 

(19,2) 

5 70(70,7) 10 (10,1) 67 (67,7) 38 (38,4) 1 (1,0) 14 (17,3) 5 (5,1) 

Tabela 5: Resultados da avaliação da qualidade de vida, pela escala de COOP/WONCA. 

A.física – Aptidão física; Dispos. - Disposição e estado afectivo-emocional; A. dia-a-dia

– Actividades do dia-a-dia; Convív. - Convívio e vida social; M. saúde - Mudanças no 

estado de saúde; A. saúde – Auto-percepção do estado de saúde. 1 n = 81; 2 n = 98 

A grande maioria dos idosos (70,7%) revela défices na aptidão física, sendo que 

67,7% dos idosos afirmaram não conseguir realizar as actividades do dia-a-dia. 
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2. Frequência de idosos com risco nutricional e desnutridos 

De acordo com a avaliação feita pelo MNA, foram detectados 44 idosos (44,4%) 

em risco de desnutrição e 17 desnutridos (17,2%).  

Na Tabela 6, está descrita a relação entre o estado nutricional dos idosos e o 

sexo, idade, estado civil, grau de escolaridade, número de medicamentos e 

número de actividades que conseguem desempenhar pela avaliação pelo Índice 

de Katz. 

MNA n (%) 

P Bom estado 

nutricional 

Em risco de 

desnutrição 
Desnutrido   

Sexo     

  Feminino 13 (34,2) 26 (59,1) 11 (64,7)  

  Masculino 25 (65,8) 18 (40,9) 6 (35,3)  

Total 38 (38,4) 44 (44,4) 17 (17,2) 0,035 

Idade (anos)     

  65 – 69 4 (10,5) 4 (9,1) 1 (5,9)  

  70 – 79 11 (28,9) 19 (43,2) 2 (11,8)  

  80 – 89 21 (55,3) 15 (34,1) 10 (58,8)  

  > 90 2 (5,3) 6 (13,6) 4 (23,5) 

Total  38 (38,4) 44 (44,4) 17 (17,2) 0,0461

Estado Civil     

  Casado 22 (57,9) 21 (47,7) 9 (17,3)  

  Viúvo 12 (31,6) 13 (29,5) 8 (47,1)  

  Solteiro 2 (5,3) 7 (15,9) 0 (0,0)  

  Divorciado / Separado 2 (5,3) 3 (6,8) 0 (0,0)  

Total 38 (38,4) 44 (44,4) 17 (17,2) n.s.2

Escolaridade (grau)     

  Analfabeto 14 (45,2) 14 (37,8) 8(47,1)  

  1º ciclo do Ensino básico 16 (51,6) 20 (54,1) 8 (47,1)  

  ≥ 2º ciclo do Ensino básico 1 (3,2) 3 (8,1) 1 (5,9) 

Total  31 (36,5) 37 (43,5) 17 (20,0) n.s.2
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Número de Medicamentos     

0 2 (5,3) 3 (6,8) 2 (11,8)  

1 a 3 13 (34,2) 14 (31,8) 1 (5,9)  

4 ou mais 23 (60,5) 27 (61,4) 14 (82,4)  

Total    n.s.2

Resultado Índice Katz     

0 a 2 1 (2,6) 17 (38,6) 15 (88,2)  

3 a 4 9 (23,7) 4 (9,1) 1 (5,9)  

5 a 6 28 (73,7) 23 (52,3) 1 (5,9)  

Total 38 (38,4) 44 (44,4) 17 (17,2) < 0,001 

Tabela 6: Relação entre o estado nutricional dos idosos e o sexo, idade, estado civil, grau 

de escolaridade, número de medicamentos e número de actividades que conseguem 

desempenhar pela avaliação pelo Índice de Katz. 1Para o cálculo da significância 

estatística agruparam-se os idosos nas seguintes classes: 65 a 79 e ≥ 80 anos de idade. 

2 Para o cálculo da significância estatística agruparam-se os idosos em novas classes de 

estado civil e grau de escolaridade.

Existe uma diferença com significado estatístico entre os sexos, sendo que 

existem mais mulheres desnutridas ou em risco de desnutrição do que homens. 

A idade e a capacidade funcional estão inversamente relacionadas com o estado 

nutricional, existindo diferenças com significado estatístico entre os grupos. 

Entre os idosos que conseguem tomar banho (p < 0,001), ir à casa-de-banho (p = 

0,001), vestir-se (p < 0,001), tranferir-se (p < 0,001), manter a continência (p < 

0,001) ou alimentar-se (p = 0,001) existe menor prevalência de desnutrição ou 

risco de desnutrição. 

Em relação à qualidade de vida, há diferenças com significado estatístico entre os 

idosos que estão com um bom estado nutricional e os em risco de desnutrição ou 

desnutridos, nos seguintes parâmetros: disposição ou estado afectivo-emocional 

(p = 0,01), convívio e vida social (p < 0,001). 
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A maioria dos idosos classificados como em risco de desnutrição ou desnutridos 

apresentam má aptidão física (86,9%) e não conseguem realizar as actividades 

do dia-a-dia (83,6%). 

Não se verificaram diferenças a nível do estado nutricional dependendo do motivo 

de integração no SAD. Nos idosos que recebem SAD como refeição ao domicílio 

(p = 0,034) ou higiene pessoal (p = 0,022), a prevalência de desnutrição ou risco 

de desnutrição está aumentada.

Na Tabela 7, pode observar-se a relação entre as patologias mais frequentes e o 

resultado do MNA. 

MNA n (%) 

P Bom estado 

nutricional 

Em risco de 

desnutrição 
Desnutrido   

Hipertensão Arterial     

Sim  19 (43,2) 20 (45,5) 5 (11,4)  

Não 19 (34,5) 24 (43,6) 12 (21,8) n.s. 

Problemas psiqui./psicol.     

Sim  6 (16,7) 20 (55,6) 10 (27,8)  

Não 32 (50,8) 24 (38,1) 7 (11,1) 0,002 

Probl. Osteoarticulares     

Sim  12 (44,4) 13 (48,1) 2 (7,4)  

Não 26 (36,1) 31 (43,1) 15 (20,8) n.s. 

Hipercolesterolemia     

Sim  11 (36,7) 16 (53,3) 3 (10)  

Não 27 (39,1) 28 (40,6) 14 (20,3) n.s. 

Diabetes Mellitus     

Sim  12 (44,4) 11 (40,7) 4 (14,8)  

Não 26 (36,1) 33 (45,8) 13 (18,1) n.s. 

Tabela 7: Relação entre as patologias mais frequentes e o resultado do MNA. Problemas 

psiqui./psicol. – Problemas psiquiátricos e/ou psicológicos; Probl. Osteoarticulares – 

Problemas Osteoarticulares. 
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Nos idosos com problemas psiquiátricos e/ou psicológicos existe uma maior 

prevalência de desnutrição ou risco de desnutrição. Os idosos com este tipo de 

problemas têm uma baixa capacidade funcional (p = 0,008), sendo esta diferença 

estatisticamente significativa. 

Dos idosos que não são capazes de se alimentar sozinhos, 68,4% têm problemas 

psicológicos e/ou psiquiátricos (p = 0,003). 
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3. Concordância entre os métodos 

Concordância entre o DETERMINE Checklist e o MNA

Na Tabela 8, observa-se a concordância entre as duas ferramentas de rastreio, o 

DETERMINE Checklist e o MNA. 

MNA n (%) 

Bom estado 

nutricional 

Em risco de 

desnutrição 
Desnutrido 

DETERMINE n (%)    
Total 

n (%) 

Bom estado 

nutricional 
5 (13,2) 2 (4,5) 0 7 (7,1) 

Risco nutricional 

moderado 
17 (44,7) 13 (29,5) 3 (17,6) 33 (33,3)

Risco nutricional 

elevado 
16 (42,1) 29 (65,9) 14 (82,4) 59 (59,6)

Total n (%) 38 (38,4) 44 (44,4) 17 (17,2) 99 (100) 

Tabela 8: Concordância entre o DETERMINE Checklist e o MNA. 

O estudo da validade do DETERMINE Checklist enquanto ferramenta de rastreio 

nutricional, quando comparada com o MNA, nesta amostra de idosos, revelou 

baixa concordância total (32,3%), pobre concordância pelo kappa ponderado 

(0,13), boa sensibilidade (92,2%), má especificidade (13,3%), VP+ (64,1%) e VP- 

(71,4%). 

Apesar da boa sensibilidade, o kappa ponderado e a concordância total são 

demasiado baixos. 

Esta ferramenta identifica demasiados idosos que estão em bom estado 

nutricional, como em risco de desnutrição. 
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Concordância entre o NRI e o MNA

Na Tabela 9, observa-se a concordância entre o NRI e o MNA. 

MNA n (%)1

Bom estado 

nutricional 

Em risco de 

desnutrição 

NRI   
Total 

n (%) 

Baixo risco  

de desnutrição 
33 (86,8) 46 (75,4) 79 (79,8) 

Elevado risco de 

desnutrição 
5 (13,2) 15 (24,6) 20 (20,2) 

Total n (%) 38 (38,4) 61 (61,6) 99 (100,0) 

Tabela 9: Concordância entre o NRI e o MNA. 1 Para o cálculo da significância 

estatística agruparam-se os idosos em novas classes de estado nutricional, de acordo 

com a avaliação feita pelo MNA.

O estudo da validade do NRI enquanto ferramenta de rastreio nutricional, quando 

comparada com o MNA, nesta amostra de idosos, revelou baixa concordância 

total (48,5%), pobre concordância pelo kappa ponderado (0,10), boa 

especificidade (86,8%), má sensibilidade (24,6%), VP+ (75,0%) e VP- (41,8%). 

Esta ferramenta representa um bom método de diagnóstico. No entanto, a 

sensibilidade (capacidade de rastrear), o kappa ponderado e a concordância total 

são demasiado fracos. 

O NRI classifica como sem risco nutricional, demasiados idosos que estão em 

risco ou desnutridos. 
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Não se encontrou uma concordância favorável entre as ferramentas de rastreio e 

a de referência. 

Concordância entre MNA-SF e MNA

Na Tabela 10, observa-se a concordância entre o MNA-SF e o MNA completo. 

MNA–SF 

n (%) 

MNA n (%)

Total 

n (%) 
Bom estado 

nutricional 

Risco de 

desnutrição 
Desnutrido 

Sem risco 33 (86,8) 10 (22,7) 0 (0,0) 43 (43,3) 

Risco de 

desnutrição 

5 (13,2) 34 (77,3) 17 (100,0) 56 (56,6) 

Total 38 (38,4) 44 (44,4) 17 (17,2) 99 (100,0) 

Tabela 10: Concordância entre o MNA-SF e o MNA.

O estudo da validade do MNA-SF enquanto ferramenta de rastreio nutricional, 

quando comparada com o MNA, nesta amostra de idosos, revelou boa 

concordância total (84,9%), substancial concordância pelo kappa ponderado 

(0,69), boa especificidade (86,8%), sensibilidade (83,6%), VP+ (91,1%) e VP- 

(76,7%).  

A concordância não é muito boa, tendo em conta que nos referimos ao mesmo 

método.

Caracterização das AAD

As auxiliares tinham em média 36,3 anos (dp 9,7 anos) de idade e estavam 

integradas no SAD em média há 4,8 anos (dp 3,0 anos).  
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Relativamente ao grau de escolaridade, duas auxiliares têm cursos de 

equivalência ao ensino secundário e as restantes o 9º ano unificado (prestaram 

provas durante este estudo). 

Classificação do estado nutricional dos idosos pelas auxiliares:

Devido a condicionantes como o horário laboral, a diferença de tempo entre a 

aplicação dos questionários pela entrevistadora e pelas AAD foi em média de 

12,71 (dp 7,9 dias). 

Na Tabela 11, observa-se a concordância entre o DETERMINE Checklist aplicado 

pelas AAD e o DETERMINE Checklist aplicado pela entrevistadora. 

DETERMINE n (%) 

Bom estado 

nutricional 

Risco 

nutricional 

moderado 

Risco  

nutricional 

elevado 

DETERMINE 

aplicado pelas AAD

n (%) 

   
Total  

n (%) 

Bom estado 

nutricional 
1 (50) 1 (5,9) 2 (9,1) 4 (9,8) 

Risco nutricional 

moderado 
1 (50) 6 (35,3) 2 (9,1) 9 (22,0) 

Risco nutricional 

elevado 
0 (0,0) 10 (58,8) 18 (81,8) 28 (68,3)

Total n (%) 2 (4,9) 17 (41,5) 22 (53,7) 41 (100) 

Tabela 11: Concordância entre o DETERMINE Checklist aplicado pelas AAD e o 

DETERMINE Checklist aplicado pela entrevistadora. 
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O estudo da validade do DETERMINE Checklist enquanto ferramenta de rastreio 

nutricional aplicado pelas AAD, quando comparada com a mesma ferramenta 

aplicada pela entrevistadora, revelou boa especificidade (92,3%) e VP- (97,0%), 

concordância total moderada (61,0%), concordância pelo kappa ponderado 

razoável (0,30), mas fraca sensibilidade (50,0%) e VP+ (25,0%).  

Na Tabela 12, observa-se a concordância entre o NRI aplicado pelas AAD e o 

NRI aplicado pela entrevistadora. 

NRI n (%) 

Baixo risco de 

desnutrição 

Elevado risco 

de 

desnutrição 

NRI aplicado pelas 

AAD  

n (%) 

  
Total  

n (%) 

Baixo risco  

de desnutrição 
48 (85,7) 6 (42,9) 54 (77,1) 

Elevado risco de 

desnutrição 
8 (14,3) 8 (57,1) 16 (22,9) 

Total n (%) 56 (100) 14 (100) 70 (100) 

Tabela 12: Concordância entre o NRI aplicado pelas AAD e o NRI aplicado pela 

entrevistadora. 

O estudo da validade do NRI enquanto ferramenta de rastreio nutricional aplicado 

pelas AAD, quando comparada com a mesma ferramenta aplicada pela 

entrevistadora, revelou boa concordância absoluta (80%), especificidade (85,7%) 

e VP- (88,9%), moderada concordância pelo kappa ponderado (0,41) e fraca 

sensibilidade (57,1%) e VP+ (50,0%). 
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Assim sendo, existe uma má concordância entre os resultados obtidos pela 

entrevistadora e os das AAD. 
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Discussão 

A ausência de recusas e a elevada taxa de resposta (91,7%) no presente estudo, 

permite inferir para a população de utentes de SAD da SCMVCG. 

Os idosos avaliados apresentam uma idade bastante elevada, sendo que 46,5% 

têm idades entre os 80 e os 89 anos e 12,1% superior aos 90 anos, o que pode 

ser indicativo de elevados padrões de saúde.  

Foi notória a elevada quantidade de medicamentos que estes idosos utilizam, 

principalmente porque muitos afirmaram não ter dinheiro para comprar todos os 

medicamentos que lhes eram receitados:  64,6% dos idosos tomam em média 6,3 

(dp 2,2 medicamentos) por dia.  

O IMC da amostra revela 56,5% de idosos com excesso de peso e obesidade. O 

grupo dos homens estava preferencialmente dentro do intervalo de excesso de 

peso (36,7%), enquanto que as mulheres estavam preferencialmente no intervalo 

normal (40,0%). Detectaram-se 6 idosos com peso abaixo do normal.  

O facto de mais de metade da amostra ter valores de IMC representativos de 

excesso de peso ou obesidade, pode estar relacionado com as vivências 

pessoais. Muitos idosos referiam saber que tinham excesso de peso/obesidade, 

mas agora é o momento da vida em que têm maior poder de compra e 

disponibilidade de alimentos para comer o que lhes apetecer. 

Relativamente a alterações de peso, 40,43% dos idosos afirmam ter perdido peso 

recentemente; trata-se uma percentagem um pouco maior do que a descrita – 

35%.(14)  

A perda de peso em populações idosas, quer seja intencional ou não, representa 

um dos melhores indicadores de um processo de doença associado.(32) 



30 

Em relação à capacidade funcional: os homens possuem um maior grau de 

independência (65,4% conseguem desempenhar 5 a 6 actividades), tal como se 

verificou noutros estudos (33). Em Portugal, apesar das mulheres terem uma 

maior longevidade, prevê-se que a esperança de vida sem incapacidades seja 

muito mais reduzida que a dos homens.(34) Há uma tendência de com o aumento 

da idade aumentar o grau de dependência dos idosos, o que está de acordo com 

o descrito na literatura.(2, 8, 28, 33) 

A ferramenta utilizada para avaliar a qualidade de vida dos idosos revelou que 

70,7% apresenta défices na aptidão física e 67,7% não consegue realizar as 

tarefas básicas do dia-a-dia. Isto pode dever-se ao facto de este grupo de idosos 

levar uma vida muito sedentária e, por isso mesmo, se sentirem incapazes de 

realizar pequenas tarefas, o que traduz a natureza da amostra e a sua 

dependência. 

A ferramenta utilizada para a avaliação da capacidade funcional detectou 47,8% 

de idosos incapazes de realizar 5 a 6 tarefas. No entanto, a escala utilizada para 

avaliar a qualidade de vida apresenta maior prevalência de défices na aptidão 

física. Provavelmente, esta discrepância deve-se ao facto de o Índice de Katz ser 

mais objectivo e depender do avaliador, enquanto que a avaliação pela escala de 

COOP/WONCA se baseia no relato individual. 

Foi objectivo deste estudo avaliar o estado nutricional desta população.  

A ferramenta utilizada para avaliar o risco nutricional e desnutrição foi o MNA 

pois, apesar de poder não abranger a variação natural destas populações muito 

idosas, é considerada válida e a sua comparação com métodos mais complicados 

e invasivos, como as avaliações bioquímicas, reforça a sua escolha.(10, 21, 23) 
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Alguns autores sugerem que o MNA poderia beneficiar de algumas alterações no 

contexto do SAD; de qualquer modo, mantém-se como o método preferido.(3)  

Foram identificados pelo MNA 44 idosos (44,4%) em risco de desnutrição e 17 

(17,2%) desnutridos. Outros estudos já tinham comprovado que a maioria dos 

idosos em SAD estavam em risco de desnutrição.(8) 

Encontrou-se maior prevalência de desnutrição do que o esperado, já que, para 

os SAD, a prevalência de desnutrição e risco de desnutrição referida noutros 

trabalhos foi, em média, 9% (dp 0,5%) e 45% (dp 0,9%), de idosos desnutridos e 

em risco de desnutrição, respectivamente; o que representa uma prevelência de 

desnutrição maior do que na comunidade, mas menor do que nos idosos 

institucionalizados e hospitalizados.(19)  

Noutros estudos realizados em SAD, detectou-se: na Finlândia 3,0% de 

desnutridos e 48,0% em risco de desnutrição(3), no Canadá 60,5% em risco 

elevado ou moderado de desnutrição(13) e na Suécia 62,0% em risco e 3,0% 

desnutridos (35). 

A idade e a capacidade funcional estão inversamente relacionadas com o estado 

nutricional, tal como já tinha sido documentado noutros estudos.(2, 6, 8, 14, 19-

21, 36, 37). 

Em relação à qualidade de vida, notam-se diferenças dependentes do estado 

nutricional dos idosos, sendo que a maioria dos idosos classificados como em 

risco ou desnutridos apresentam má aptidão física e não conseguem realizar as 

actividades do dia-a-dia. Estes resultados vão de encontro aos documentados por 

outros estudos.(2, 4) 

Existe uma diferença estatística entre o estado nutricional dos idosos que 

recebem refeições ao domicílio e dos que não recebem. Dos idosos que recebem 
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este apoio: 70,5% estão desnutridos ou em risco de desnutrição; no entanto, dos 

que não recebem 89,5% estão em bom estado nutricional. Devido à natureza 

transversal desta investigação, não se consegue determinar se o bom estado 

nutricional destes indíviduos se deve ao apoio alimentar ou não, tal como já tinha 

ocorrido noutro estudo.(35) No entanto, está descrito que a participação neste tipo 

de programas, melhora a ingestão energética e nutricional dos idosos fragilizados 

da comunidade.(8, 13) 

Notou-se que existem mais idosos em risco ou desnutridos a viverem 

acompanhados do que sozinhos. Isto pode dever-se à sua saúde estar já tão 

debilitada que não podem viver sós. 

Apenas 9,8% dos idosos desnutridos ou em risco de desnutrição possuem um 

IMC < 18,5 Kg/m2. Isto pode significar que a identificação do indivíduo como 

desnutrido ou em risco de desnutrição, não tem a ver com o baixo peso, mas sim 

com a diminuída capacidade funcional e o estado de saúde do idoso, tal como já 

foi descrito noutras investigações.(5, 14) Apesar do IMC poder ser uma boa 

ferramenta de rastreio para estudos populacionais, a sua aplicabilidade na prática 

clínica está reduzida, pois, além de não serem conhecidos os intervalos 

adequados para idosos, o uso do IMC pode mascarar alterações de peso 

importantes(38), que representam um dos melhores indicadores de um processo 

de doença.(32) 

Cerca de 83% dos idosos com problemas psicológicos ou psiquiátricos, estão em 

risco de desnutrição ou desnutridos, tal como era esperado(21). Isto pode dever-

se ao facto de os idosos com este tipo de problemas terem uma baixa capacidade 

funcional (p = 0,008), sendo por isso muito dependentes, tal como está descrito 
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na literatura.(36) Dos idosos que não são capazes de se alimentar sozinhos, 

68,4% têm problemas psicológicos ou psiquiátricos (p = 0,003). 

Concordância entre os métodos 

Concordância entre DETERMINE Checklist e MNA

Apesar desta ferramenta revelar uma boa capacidade de identificar os indivíduos 

em risco de desnutrição, tem um fraquíssimo poder de excluir aqueles que não 

estão desnutridos. Este questionário identifica como em risco nutricional muito 

mais idosos do que os que realmente estão. Além disto, demonstra uma 

concordância muito baixa com o método de referência, o que vai de encontro ao 

encontrado noutros estudos.(6, 39)  

Isto pode dever-se ao facto deste questionário ter sido desenvolvido com o 

objectivo de alertar os idosos e os seus prestadores de cuidados para os factores 

de risco da desnutrição e dar-lhes meios de procurar ajuda.(8, 18, 21) Por ter sido 

desenhado objectivamente para este fim, é inespecífico, sobreestimando o 

número de pessoas em risco.(8, 18) 

Por outro lado, não é certo que o DETERMINE Checklist possa ser aplicado a 

populações europeias, pois os seus itens e pontuações foram ajustados baseados 

no estudo de uma população idosa não institucionalizada nos EUA. Desta forma, 

o significado de várias questões pode ter influenciado a classificação final. Isto 

pode também explicar a pobre performance do DETERMINE Checklist em relação 

ao MNA.(4) 

Actualmente, este método de rastreio é utilizado por profissionais de saúde e 

hospitais, a nível internacional, apesar de não ser adequado para este tipo de 
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cuidados de saúde.(7, 40) O DETERMINE Checklist por si só, é desadequado 

para o rastreio nutricional de idosos fragilizados.(7, 21) 

No entanto, na literatura também está descrito que esta é uma boa ferramenta de 

rastreio para identificar grupos de idosos com risco aumentado de problemas 

nutricionais.(4) 

Sendo assim, conclui-se que o DETERMINE Checklist não é uma boa ferramenta 

de rastreio do estado nutricional de idosos inscritos em SAD, já que apesar de 

bastante sensível (92,2%), é um método de fraca especificidade (13,3%). 

Concordância entre NRI e MNA

Esta ferramenta de rastreio revela uma boa capacidade de excluir os idosos que 

não estão desnutridos. No entanto, tem um fraco poder de detecção daqueles que 

estão desnutridos. Sendo assim, este método classifica como sem risco 

nutricional demasiados idosos que estão em risco ou desnutridos. Além disto, 

demonstra uma baixa concordância com o método de referência.  

Não foram encontrados estudos com esta ferramenta de rastreio na população 

europeia, o que pode significar que a interpretação das questões pode não ter 

sido a mais correcta, influenciando, assim, a classificação do estado nutricional 

dos idosos.  

Os valores encontrados, nesta investigação, para a sensibilidade e especificidade, 

vão de encontro aos descritos na literatura.(18) 

Tendo em conta estes resultados, conclui-se que o NRI não é uma boa 

ferramenta de rastreio do estado nutricional de idosos inscritos em SAD, já que 

apesar de bastante específico (86,8%), é um método de fraca sensibilidade 

(24,6%). 
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Concordância entre MNA-SF e MNA

Esta ferramenta de rastreio revela uma boa capacidade de identificar os 

indivíduos em risco de desnutrição e de excluir aqueles que não estão 

desnutridos. No entanto, tendo em conta que se está a comparar a parte de 

rastreio e avaliação de uma mesma ferramenta, a concordância não é muito boa. 

De qualquer forma, dos idosos que foram excluídos no rastreio, nenhum estava 

desnutrido, mas sim em risco de desnutrição.  

Estes resultados podem dever-se ao facto de que o MNA-SF foi concebido para 

uso em idosos que vivem na comunidade, não sendo específico para uma 

população mais fragilizada como os idosos em SAD.(22) 

No estudo da validade do MNA-SF enquanto ferramenta de rastreio nutricional, 

quando comparada com o MNA, nesta amostra de idosos, foi encontrada uma 

especificidade diminuída em relação à avalição feita pelo MNA, o que foi de 

encontro aos resultados de outros estudos.(5) 

Sendo assim, o MNA-SF não é uma ferramenta de rastreio do estado nutricional 

de idosos tão boa quanto era esperado.

Outro objectivo desta investigação foi determinar se as AAD são capazes de 

rastrear o estado nutricional dos idosos utentes do SAD da SCMVCG. Como já se 

concluiu, nenhuma das ferramentas por elas testadas têm utilidade no rastreio 

nutricional do estado nutricional deste grupo de idosos. Não obstante, 

comparando os resultados do DETERMINE Checklist e do NRI, quando aplicado 

pelas AAD, com os da entrevistadora, foi encontrada boa especificidade e valor 

preditivo negativo, mas fraca sensibilidade e VP+. Além disto, a concordância 

encontrada foi apenas entre razoável a moderada. 
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Mais, as AAD referiram que a aplicação das ferramentas de rastreio lhes atrasou 

um pouco o trabalho habitual, o que poderia ser outro entrave para o rastreio 

sistemático a realizar por elas. 

Estes resultados poderão dever-se ao facto das AAD terem muito pouco treino e 

formação nesta área, apesar destas ferramentas não o exigirem. Por outro lado, 

os resultados poderão ter sido influenciados pela diferença de tempo (12,71 (dp 

7,9 dias)) entre a aplicação dos questionários pela entrevistadora e pelas AAD. 

Das três ferramentas de rastreio testadas, o MNA-SF revelou ser a melhor, 

apesar de não ser a ideal. No entanto, além de que seria complicado para as AAD 

o aplicarem, devido ao cálculo do IMC (que exige determinação do peso do idoso, 

o que muitas vezes é difícil), não está recomendado para ser aplicado por outros 

que não profissionais de saúde.(9) 

Estes resultados levam a pensar se valerá a pena aplicar um teste de rastreio, já 

que a prevalência de desnutrição é tão alta (17) e os rastreios testados não 

revelaram bons resultados, além de que as AAD não obtiveram resultados 

concordantes com a entrevistadora.  

O rastreio nutricional tem um valor limitado quando se reconhece que a maioria 

da população está desnutrida ou em risco de desnutrição(17), como é o caso 

desta amostra. A alternativa ao rastreio é não rastrear de todo.(17) 

São forças deste estudo o facto de ser uma primeira abordagem deste tema a 

nível nacional. Sendo que já se detectou um grupo de risco, a partir deste estudo, 

será possível delinear estratégias preventivas e apostar na identificação precoce 

da desnutrição. Quanto às fraquezas, posso-me questionar em relação à validade 
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externa: será que a realidade encontrada nesta amostra é representativa a nível 

nacional? 

O número de idosos em SAD está prestes a aumentar num futuro próximo e estas 

pessoas necessitarão de assistência em vários campos, incluindo na nutrição. As 

entidades reponsáveis deveriam exigir que houvesse um maior interesse por 

parte das instituições para com o estado nutricional dos idosos. Já seria um 

grande avanço se as AAD, que são quem mais frequentemente contacta com os 

idosos, tivessem conhecimentos básicos de reconhecimento da desnutrição. 
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Conclusões 

1. Os idosos utentes dos SAD da SCMVCG apresentam uma idade muito 

avançada, situando-se 46,5% entre os 80 e os 89 anos e 12,1% com 90 anos ou 

mais. A maioria dos idosos encontra-se casada e apresentam um nível de 

escolaridade muito baixo: 36,4% de analfabetos e 44,4% com a instrução 

primária. As patologias mais prevalentes nesta amostra são a hipertensão arterial 

(44,4%) e os problemas psicológicos e/ou psiquiátricos (36,4%). A maioria dos 

idosos toma 4 ou mais medicamentos por dia (64,6%) e apresenta excesso de 

peso ou obesidade (56,5%). Em relação à capacidade funcional, 52,2% dos 

idosos mostraram-se bastante independentes (5 a 6 actividades), sendo que as 

mulheres estão mais dependentes do que os homens. Quanto à qualidade de 

vida, a grande maioria dos idosos (70,7%) revela bastantes défices na aptidão 

física, sendo que 67,7% dos idosos afirmaram não conseguir realizar as 

actividades do dia-a-dia. 

2. Nestes idosos, a prevalência de desnutrição e risco de desnutrição foi bastante 

alta. 44 (44,4%) idosos encontravam-se em risco de desnutrição e 17 (17,2%) 

desnutridos. 

3. Nem o DETERMINE Checklist, nem o NRI, representam ferramentas com valor 

razoável para serem suficientes, por si só, para uso no rastreio do estado 

nutricional dos idosos em SAD da SCMVCG. O MNA-SF representa uma 

ferramenta de especificidade reduzida em relação ao MNA. 

4. As AAD demonstraram uma fraca capacidade de aplicação das ferramentas de 

rastreio nutricional dos idosos. 



39 

5. O resultado desta investigação indica que a avaliação de idosos utentes de 

outros SAD deve ser uma prioridade. 

Os achados das investigações e estudos neste âmbito indicam frequentemente 

que os idosos estão em risco nutricional ou em risco de desnutrição. (40) Os 

nutricionistas têm ideia do que isto significa. No entanto, para a restante 

comunidade, estar em risco nutricional não aparenta tanta gravidade como estar 

desnutrido. (40) 

É urgente alertar os profissionais de saúde e prestadores de cuidados para a 

prevenção, detecção e tratamento da desnutrição e do risco nutricional nos 

idosos. 
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