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OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa foi avaliar o estado nutricional e sua relação durante o 

período de envelhecimento em idosas atendidas em uma Unidade Gerontogeriátrica. 

MÉTODOS: O presente estudo tem caráter observacional do tipo série de casos, totalizando uma 

amostra final de 82 idosas atendidas no Núcleo de Atenção ao Idoso da Universidade Federal 

de Pernambuco. Foram incluídos no estudo pacientes do sexo feminino com 60 anos ou mais. 

O estado nutricional foi avaliado por meio de variáveis antropométricas e de composição 

corporal. Na avaliação antropométrica foram mensurados peso, altura, circunferência da cintura 

(CC) e do pescoço (Cpesc); e na avaliação da composição corporal foi utilizada a bioimpedância 
elétrica. A partir das medidas de peso e altura foi calculado o índice de massa corporal (IMC), 

classificado de acordo com os valores indicados por Lipschitz. Para a CC foi utilizado o ponto de 

corte de maior ou igual a 80cm para determinar adequação. A Cpesc foi medida na base do 

pescoço, enquanto descoberto, na altura da cartilagem cricotireóidea e o ponto de corte utilizado 

foi de > 35cm para inadequação. A composição corporal das participantes do projeto foi estimada 

utilizando a bioimpedância tetrapolar biodynamics (BIA). A presente pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, do Centro de Ciências da Saúde 
(CEP/CCS/UFPE), sob o CAEE 27851614.1.0000.5206 de acordo com a Resolução N°196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: A amostra foi composta por 82 idosas. A idade 

média foi de 67,8 anos, sendo 72% com idade entre 60 e 69 anos e 32,9% com 70 anos ou mais. 

O IMC médio observado foi de 28,07Kg/m², com predominância do excesso de peso. No tocante 

as circunferências, 79, 3% das idosas apresentaram a circunferência da cintura elevada e 42,5% 

apresentaram aumento da Cpesc. No que se refere ao percentual de gordura 46,9% das idosas 

apresentaram tal percentual inadequado. CONCLUSÃO: A avaliação das idosas pelas variáveis 

supracitadas, revelou o alto risco para doenças crônicas, pois esses indicadores relacionam-se 
positivamente com diversos distúrbios metabólicos. A associação de indicadores 

antropométricos se torna indispensável no idoso, pois além da limitação que cada variável 

apresenta, as alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento devem ser consideradas. 

Com isso, o monitoramento do estado nutricional através de vários métodos de avaliação 

antropométrica nesta faixa etária, é fundamental para um diagnóstico mais preciso, para garantir 

uma maior expectativa e sobretudo qualidade de vida na senescência. 
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