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Avaliação do Estado Nutricional do Idoso Residente em ERPI  

No âmbito da Unidade Curricular Estágio de Intervenção Comunitária, do Curso de Pós-

Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária (CPLEEC) 2016/17, da Escola 

Superior de Enfermagem do Porto, a decorrer na Unidade de Saúde Pública (USP), com a 

colaboração de seis (6) ERPI da área de abrangência do ACES 

Oriental efetuamos o diagnóstico de situação do estado nutricional e do estado de 

desidratação do idoso institucionalizado em ERPI. 

 

A avaliação do estado nutricional, assim como a caracterização dos hábitos alimentares, 

ganha particular importância na predição do estado de saúde físico e mental da população 

geriátrica. As alterações fisiológicas inerentes ao envelhecimento predispõem o idoso a um 

maior risco de desnutrição. 

 

Tendo por base a revisão bibliográfica, o Diagnóstico de Situação, nestas estruturas, e a 

determinação de prioridades efetuada no Estágio de Intervenção Comunitária I, onde se 

constatou que 25% da amostra se encontrava desnutrida e 57,5% sob risco de desnutrição 

foi proposta a implementação de um manual de procedimentos para a avaliação do estado 

nutricional do idoso residente em ERPI, por forma a adequar os cuidados de saúde e dar 

resposta às necessidades nutricionais do idoso, promovendo os cuidados individualizados 

atempada e consistentemente, garantindo a co-responsabilidade de todos os profissionais 

da instituição e a continuidade de cuidados em Cuidados Saúde Primários. 
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Decorreu entre os meses de Outubro a Dezembro de 2016 a primeira fase do Ensino Clínico 

do Curso de Pós Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária (CPLEEC) da 

Escola Superior de Enfermagem do Porto. As enfermeiras Daniela Pinto, Denise Dias, Graça 

Marante e Márcia Castro procederam à avaliação do estado nutricional e do estado de 

desidratação do idoso residente em ERPI da área de abrangência do ACES Porto Oriental. 

Tratou-se de um estudo do tipo observacional, descritivo e transversal com uma amostra 

constituída por 80 inquiridos residentes em seis ERPI da área de abrangência deste ACES. O 

instrumento de colheita de dados aplicado foi o questionário e a análise dos dados resultou 

da aplicação do programa informático SPSS (versão 23), com recurso à estatística descritiva. 

Dos inquiridos, 83,8% são do sexo feminino e 16,3% do sexo masculino; a moda das idades é 

92 anos e 85,3 anos corresponde à média das idades; 32,5% dos inquiridos encontra-se 

institucionalizada há menos de dois anos e 28,7% há mais de seis anos; o Mini Mental State 

Examination revelou que 73,8% dos inquiridos se encontram situados num score inferior a 

22 pontos e 26,3% igual ou superior a 22 pontos; a escala de Katz revelou que 68,8% dos 

inquiridos são muito dependentes nas atividades de vida diária; relativamente à terapêutica 

habitual 46,3% estão medicados com psicotrópicos/antipsicóticos, 25% com diuréticos, 65% 

com anti hipertensores, 13,8% com antidiabéticos, 35% com antidislipidémicos, 47,5% com 

benzodiazepinas. As comorbilidades mais observadas foram HTA (63,7%), demência (55%), 

dislipidemia (35,4%), depressão (32,5%), patologia cardíaca (30%), Diabetes (15%), doença 

renal crónica (6,3%), AVC (5%) e doença psiquiátrica major (2,5%). A incontinência urinária 

foi a alteração mais frequentemente verificada com uma percentagem de 45%, seguindo-se 

as tonturas e obstipação com uma percentagem de 12,5%, as cefaleias com 10%; 82,5% 

apresentou turgor da pele mas nenhum outro sinal físico de desidratação se destacou. O 

IMC da nossa amostra constatamos que o valor médio se situa nos 24.5 kg/m
2

, no entanto a 

moda é 21.7 kg/m2. Os dados mostraram que 57,5% dos inquiridos se encontram sob risco 

de desnutrição e 25% se encontram desnutridos tendo-se traduzido a nossa prioridade de 

intervenção.  
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Neste contexto, no dia 18 de Maio de 2017 decorreu uma sessão de formação que contou 

com a participação dos representantes das ERPI que gentilmente colaboraram no estudo e 

com a coordenadora da UCC de Campanhã, e na qual se discutiu a proposta para a 

implementação de um manual de procedimentos para a avaliação do estado nutricional do 

idoso. A sessão contou com a palestrante Drª Débora Cláudio que abordou de forma 

inigualável a importância e a multicausalidade da desnutrição na terceira idade, e foi 

posteriormente proposta pelo grupo de alunas do CPLEEC a implementação de um 

instrumento para a avaliação global do idoso que engloba uma avaliação cognitiva, funcional 

e nutricional, visando a uniformização de procedimentos no sentido de permitir uma 

deteção precoce de estados de risco de desnutrição e uma intervenção atempada e 

consistente. O parecer de todos os participantes foi positivo e a reunião fomentou a 

consciencialização e a corresponsabilização de todos no sentido de reconhecer a avaliação 

do estado nutricional dos idosos como uma necessidade em saúde de forma a contribuir 

para a promoção da qualidade de vida da população idosa. Ainda no âmbito da intervenção 

do Ensino Clínico, as alunas irão dinamizar um workshop “Comer bem, viver Melhor: Nutrir o 

idoso” que se irá realizar no dia 7 de Junho, pelas 14 horas no Auditório da Junta de 

Freguesia de Campanhã, a entrada é livre e contamos com a presença de todos! 

 

Daniela Pinto, Denise Dias, Graça Marante e Márcia Castro, Enfermeiras Estagiárias do CPLEEC 


