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RESUMO  

 

 

Introdução: Os idosos em virtude de alterações da fisiologia e de quadros de doenças 

neurológicas e degenerativas apresentam, frequentemente, alterações de deglutição, com 

comprometimento importante do seu estado nutricional levando esse público a um risco 

aumentado de desnutrição grave. Objetivos: Conhecer o estado nutricional e o risco de 

desenvolver desnutrição e identificar a prevalência dos sinais e sintomas das alterações de 

deglutição informados pelos idosos residentes. Método: Estudo transversal, quantitativo, 

descritivo, sobre as alterações de deglutição. A amostra estudada foi de conveniência, 

representada por 14 indivíduos em uma instituição de longa permanência localizado em um 

bairro na cidade de Salvador, Bahia. Para identificar os sinais das alterações de deglutição foi 

aplicado o questionário de queixas de deglutição Eating Assessment Tool e para triagem de 

risco nutricional aplicou-se a Mini Nutritional Assessment. A coleta aconteceu entre fevereiro 

a agosto de 2018. Resultados: Sobre o estado nutricional dos idosos institucionalizados a 

maioria 57,1%(8/14) estava eutrófico, entre os sexos foi constatado que os homens 

apresentaram maior eutrofia que as mulheres. Em relação as queixas de deglutição os resultados 

mostraram, 42,9% dos indivíduos avaliados têm problemas de deglutição, 57,1% dos 

participantes não apresentaram alterações para deglutir. Na amostra estudada, nenhum paciente 

apresentou complicação severa de deglutição. Conclusão: A intervenção em lares de longa 

permanência é essencial em virtude do elevado número de idosos institucionalizados, 

apresentando dificuldades de deglutição, que pode, a depender do grau, comprometer o estado 

nutricional desses indivíduos. Faz-se necessário a presença de uma equipe multiprofissional 

para a avaliação de cada indivíduo, com vistas a minimizar os impactos dessa condição clínica 

ao estado nutricional desses idosos.  

 

Palavras-chave: Disfagia – Idoso – Institucionalização - Alimentação - Desnutrição. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: The elderly due to changes in physiology and neurological and degenerative 

disorders often present swallowing changes, with a significant impairment of their nutritional 

status, leading to an increased risk of severe malnutrition. Objectives: To know the nutritional 

status and risk of developing malnutrition and to identify the prevalence of signs and symptoms 

of swallowing changes reported by elderly residents. Method: A cross-sectional, quantitative, 

descriptive study on changes in swallowing. The sample studied was of convenience, 

represented by 14 individuals in a long-term institution located in a neighborhood in the city of 

Salvador, Bahia. To identify the signs of swallowing changes, the Eating Assessment Tool 

swallowing complaints questionnaire was applied and a nutritional risk screening was applied 

to the Mini Nutritional Assessment. The results were collected between February and August 

of 2018. Results: On the nutritional status of the institutionalized elderly, a majority of the 

57.1% (8/14) were eutrophic, between the sexes, it was found that the men presented greater 

eutrophy than the women. Regarding swallowing complaints the results showed that 42.9% of 

the individuals evaluated had swallowing problems, 57.1% of the participants had no 

swallowing changes. In the sample studied, no patient had severe swallowing complications. 

Conclusion: Intervention in long-term care homes is essential because of the high number of 

institutionalized elderly people, presenting swallowing difficulties. It is necessary the presence 

of a multiprofessional team to evaluate each individual, in order to minimize the impacts of this 

clinical condition on the nutritional status of these elderly individuals. 
 

Key words: Dysphagia - Aged - Institutionalization - Food - Malnutrition. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo regido pelas leis da natureza, mudanças que interferem 

em todo o sistema e suas funções chamando-se senescência. Mudanças essas que, em algumas 

pessoas, se desenvolvem com maior visibilidade do que em outras, a exemplo de modificações 

da estrutura muscular, diminuição da capacidade cognitiva e dificuldade de memorização1
. 

O aumento significativo da população idosa deve-se ao crescimento da expectativa de 

vida associado ao avanço da medicina, porém esse prolongamento da expectativa de vida não 

foi suficiente para trazer um envelhecimento com qualidade de vida para essa população.  O 

aumento das complicações de doenças crônicas não transmissíveis, como problemas 

cardiológicos, diabetes, artroses, entre outras, são um grande problema de saúde pública nessa 

faixa etária2
. 

 As alterações morfológicas e funcionais, características do envelhecimento, podem ser 

agravadas quando associadas a problemas bucais, como a perda de dentes, uso de prótese mal 

adaptada e, ainda, podem gerar incômodos como dificuldades de mastigação e alterações da 

fala gerando perda na qualidade de vida do idoso. Vale destacar que essa é uma das queixas 

mais comuns nessa população: problemas de deglutição3
. 

Um problema muito frequente na população de idosos são alterações diversas nas fases 

da deglutição oral, faríngea e esofágica, decorrentes de causas neurológicas, dentre elas 

acidente vascular encefálico, traumatismo crânioencefálico, doenças neuromusculares 

degenerativas (Parkinson, Alzheimer), xerostomia, câncer de cabeça e pescoço, encefalopatias, 

demências4. 

Com as dificuldades de deglutição podem ocorrer a diminuição da força mastigatória, 

alterações significativas da musculatura como a paresia muscular e atrofia, ocasionando o 

acúmulo de resíduos e redução do grau de elevação da laringe, resultando na entrada do 

alimento na via aérea e em tosse, aspiração, asfixia. Essas alterações geram déficits como a 

redução da ingestão calórica, instalando um processo de desnutrição energético-proteica 

aumentando a vulnerabilidade às infecções, restringindo a qualidade de vida dessa população 

levando ao agravamento do quadro clínico e nutricional e, por vezes, a morte. 

A sarcopenia, processo de perda de massa muscular e redução de funcionalidade 

muscular, é outro fator que pode agravar a redução da ingestão calórica e, consequentemente, 

levar a perda de peso desses pacientes5.  

As alterações de deglutição podem levar o idoso a desenvolver desnutrição, desidratação 

e pneumonia aspirativa que, inclusive, é responsável por 50% das mortes em idosos6. 
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Tendo em vista o que foi dito até então, o presente trabalho tem como objetivo conhecer 

a prevalência dos sinais e sintomas das alterações de deglutição informados pelos idosos 

residentes em um abrigo de longa permanência na cidade de Salvador - Bahia e identificar o 

estado nutricional e o risco de desenvolver desnutrição associado ao perfil antropométrico da 

população em estudo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDO E AMOSTRA 

 

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo, sobre as alterações de 

deglutição em pacientes idosos com idade igual ou maior que 60 anos. A coleta da amostra foi 

realizada de forma individual, com a aplicação do questionário de queixa de desnutrição Eating 

Assessment Tool (EAT10). Este é um questionário validado e desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar para verificar o grau de severidade das alterações de deglutição. Em seguida, 

o questionário de triagem de risco nutricional Mini Nutritional Assessment (MNA), utilizado 

pela Academia Internacional de Nutrição e Envelhecimento (IANA). 

A coleta foi realizada no período de fevereiro a agosto de 2018. A instituição é de caráter 

privado, funcionando em regime residencial. Totalizando 45 moradores sendo estudada uma 

amostra de conveniência representada por 20 indivíduos, sendo 10 do gênero masculino e 10 

do gênero feminino, em uma instituição de longa permanência localizada no bairro de 

Sussuarana, cidade de Salvador, Bahia.  

 

CRITÉRIO DE INCLUSÃO 

 

Foram considerados os idosos residentes do abrigo localizados no bairro de Sussuarana, 

cidade de Salvador – Bahia, com capacidade cognitiva preservada, de ambos os sexos, 

selecionados por meio de lista disponibilizada pela assistente social e cuidadores. 

CRITÉRIO DE EXCLUSÃO 
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Serão excluídos os idosos, em uso de traqueostomia, gastrostomia ou sonda para 

alimentação, com dificuldades de compreensão das perguntas dos questionários ou que 

recusaram participação na pesquisa. 

 

INSTRUMENTO DE COLETA 

 

O método utilizado para identificar os sinais das alterações de deglutição foi o 

questionário sobre queixas de deglutição, Eating Assessment Tool (EAT 10) validado para o 

português por Gonçalves7, com escores que variam de 0 a 40. Escores acima de 3 caracterizam 

presença de queixa de alterações de deglutição (ANEXO 1). Para triagem de risco nutricional 

será aplicada a Mini Nutritional Assessment (MNA) (ANEXO 2). 

A MNA classifica o estado nutricional do idoso em 3 partes, aqueles que obtiverem de 

12-14 pontos (estado nutricional normal), 08-11 pontos (sob risco de desnutrição) e de 0-7 

pontos (desnutrido). Tanto o EAT 10 como a MNA serão preenchidos pela própria pesquisadora 

previamente treinada. 

Como indicador secundário necessário para o preenchimento da MNA será calculado o 

índice de massa corporal (IMC), exposto a seguir, através das duas medidas: peso (kg) dividido 

pela estatura (m) ao quadrado. 

 

Fórmula IMC 

    IMC = Peso (kg) 

             Altura (m) ² 

 

Quadro 1 - Referência da classificação do IMC segundo a OPAS8. 

IMC (Kg/ m²) Classificação 

< 23,0 Magreza 

23,0 – 28,0 Eutrófica (peso adequado) 

28,0 – 29,9 Sobrepeso 

> 30 Obesidade 

 

 

Para estimar a altura, foi realizada a medida da altura do joelho, utilizando uma fita 

métrica flexível e inelástica. Com esse método, o pesquisador deve colocar o idoso em posição 

supina com o joelho dobrado em ângulo de 90º, o comprimento é medido entre a planta do pé 
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e a superfície anterior da perna, na altura do joelho9, posteriormente essa mesma medida é 

inserida na fórmula a seguir para estimar a altura:  

 

Quadro 2 - Referência da classificação de Estimativa da altura10. 

M = (2,08 x altura do joelho (cm)) – (0.04 x idade (anos)) + 64.19 

F = (1,83 x altura do joelho (cm)) – (0,24 x idade (anos)) + 84,88 

 

Para aferir o peso coloca-se o indivíduo descalços com roupas leves, posicionando no 

centro da balança em posição ereta, distribuindo o peso em ambos os pés, foi utilizada uma 

balança digital (modelo w920) marca Wiso Care, com capacidade para 210 kg e 200g.  

Quando a utilização do peso real não foi possível, nos casos de pacientes acamados, faz-

se necessário a utilização da medida altura do joelho e circunferência do braço, utilizando as 

seguintes fórmulas10: 

 

Quadro 3 - Referência da estimativa do peso10. 

Raça Idade Sexo masculino  Sexo feminino 

Branca 19-59 (AJx1,19)+(CBx3,21)-86,82  (AJx1,01)+(CBx2,81)-66,04 
 

60-80 (AJx1,10)+(CBx3,07)-75,81  (AJx1,09)+(CBx2,68)-65,51 

Negra 19-59 (AJx1,09)+(CBx3,14)-83,72  (AJx1,24)+(CBx2,97)-82,48 
 

60-80 (AJx0,44)+(CBx2,86)-39,21  (AJx1,50)+(CBx2,58)-84,22 

Onde: AJ – Altura do joelho (cm); CB – circunferência do braço (cm) 

 

A Circunferência do Braço foi medida no ponto médio entre o acrômio e o olecrano, 

preditor para avaliar a reserva de gordura corporal.  

 

Como marcador de desnutrição e perda de reserva muscular foi utilizado a 

circunferência da panturrilha, com indivíduo sentado, a medida é obtida com a fita métrica 

flexível e inelástica colocada em posição horizontal, na circunferência da panturrilha direita, 

tocando a pele sem comprimir os tecidos, esse é um marcador sensível da massa muscular. 

Valores iguais ou inferiores a 34 cm para homens e menor ou igual a 33 cm para mulheres são 

marcadores de desnutrição 11. 
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ESTATÍSTICA 

 

Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados utilizando o software 

Microsoft Excel 2013. A análise estatística será do tipo descritiva, considerando a média e o 

desvio padrão dos resultados dos questionários aplicados. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), para aqueles que não puderam assinar foi realizada a coleta da digital ou assinado por 

um responsável. 

Considerando os aspectos éticos, este estudo foi submetido e aprovado com número do 

parecer 2.31.4.388 ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Católica do 

Salvador (Ucsal), sendo de acordo com a Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, sobre 

pesquisa com seres humanos. 

 

RESULTADOS 

 

Inicialmente foram selecionados 20 idosos, porém alguns se reintegraram à família no 

período da pesquisa, ou foram excluídos por conta da capacidade cognitiva reduzida ou óbito, 

totalizando um número de 14 idosos moradores de uma instituição de longa permanência 

localizada no bairro de Sussuarana, cidade de Salvador - Bahia. Como se pode observar a seguir 

na Tabela 1, o total da amostra entre os sexos foram 64,2% (9/14) do sexo masculino, 35,7% 

(5/14) do sexo feminino, todos compreendidos na faixa etária de 65 a 84 anos, com média de 

idade de 75 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Tabela 1 - Perfil da amostra por sexo e idade. 

Variáveis                                                       N                          % 

SEXO   

Feminino 5 35,7 

Masculino 9 64,2 

IDADE 
  

65 a 69 anos 2 14,3 

70 a 74 anos 5 35,7 

75 a79 anos 3 21,4 

80 a 84 anos 4 28,6 

MÉDIA 75 

DESVIO PADRÃO 5,7 

FONTE: Elaboração da autora (2018). 

 

O Gráfico 1 que segue apresenta os dados sobre queixas de deglutição referente ao 

questionário Eating Assessment Tool (EAT 10).  As respostas variaram entre zero (não é um 

problema) e 4 (é um problema muito grave) para cada pergunta7. De acordo com os resultados, 

42,9% (6/14) dos indivíduos avaliados têm problemas de deglutição e segurança alimentar, 

57,1% (8/14) dos participantes não apresentaram problemas para deglutir. Nessa amostra 

estudada, nenhum paciente apresentou problema severo de deglutição.  

 

Gráfico 1 - Resultado Eating Assesment Tool (EAT10). 

 

FONTE: Elaboração da autora (2018). 

 

42,9%

57,1%

1- Problema de deglutição                                    2 - Sem problemas 
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O Gráfico 2 que segue demonstra o resultado do Eating Assessment Tool (EAT 10) em 

comparação a homens e mulheres. Foi evidenciado que, após a aplicação do instrumento, 50% 

(7/14) dos homens não apresentaram problemas de deglutição e 14,3% (2/14) desses 

apresentaram algum grau de comprometimento da deglutição.  Com relação às mulheres os 

resultados foram mais expressivos: 7,1% (1/14) estavam normais, enquanto 28,6% (4/14) 

apresentaram problemas de deglutição. 

 

Gráfico 2 - Resultado Eating Assesment Tool (EAT10)  entre sexo feminino e masculino. 

 

FONTE: Elaboração da autora (2018). 

 

No Gráfico 3 a seguir podemos observar que  foi utilizada a Mini Nutritional Assessment 

(MNA) para avaliação do estado nutricional do idosos, demonstrando que 57,1% (8/14)  

estavam com o estado nutricional normal, 35,7% (5/14) apresentavam  risco de desnutrição e 

7,1% (1/14) estavam desnutridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,1%

50%

28,6%

14,3%

NORMAL PROBLEMAS DEGLUTIÇÃO
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Gráfico 3 - Resultado da Mini Nutritional Assessment (MNA). 

 

FONTE: Elaboração da autora (2018). 

 

Já no grafico 4 a seguir podemos verificar a diferença do estado nutricional entre homens 

e mulheres. Foi constatado que os homens apresentaram 42,9% (6/14) eutrofia e 21,4% (3/14) 

sobre risco de desnutrição; já sexo feminino demonstrou que 14,3% (2/14) estavam eutróficos 

e 14,3% (2/14) sob risco de desnutrição e 7,1% (1/14) desnutrido. 

 

Gráfico 4 - Resultado da Mini Nutritional Assessment (MNA) por sexo feminino e 

masculino. 

 

FONTE: Elaboração da autora (2018). 

 

 

57,1%

35,7%

7,1%

NORMAL SOB RISCO DESNUTRIÇÃO DESNUTRIDO

14,3% 14,3%
7,1%

42,9%

21,4%

0%

MULHERES

HOMENS



16 
 

DISCUSSÃO 

 

  Uma importante parcela da população estudada apresentou alterações de deglutição, 

essas complicações podem afetar o estado nutricional do idoso levando a perda de peso 

progressiva. Soma-se a isso o fato de existir pouca percepção da equipe a esses indivíduos, 

aumentando a vulnerabilidade do idoso, com o decorrer do tempo, trazendo-lhes complicações 

como a desnutrição, sarcopenia, deixando-os debilitados e aumentando a dependência de 

cuidados. Segundo Lacourt et al¹² (2005), com o envelhecimento ocorre a redução da força 

muscular, independente do sexo e, quando associados a doenças crônicas e traumas, o declínio 

da força muscular é acelerado, causando maior dependência do indivíduo, reduzindo a 

deambulação e diminuição da capacidade óssea. 

O envelhecimento acarreta em alterações fisiológicas no ato de mastigar, o que se 

caracteriza, principalmente, pela ausência da eficácia de comandar o alimento oralmente 

processado. Dessa forma, associado à diminuição da força mastigatória do amassar por falta de 

peças dentárias, ou deficiência de microminerais que causam a xerostomia, o envelhecimento 

afeta diretamente o estado nutricional do idoso3.  

Com resultados expressivos de idosos com problemas de deglutição, é importante o 

diagnóstico e acompanhamento por um profissional fonoaudiólogo capacitado para avaliar e 

tratar as diversas alterações de deglutição. Assim, deve-se sempre estar atento e observando 

com métodos e matérias disponíveis capazes de diagnosticar com clareza e destreza, planejando 

e protocolando todas as ações necessárias para obter os melhores resultados4. 

O nutricionista tem papel indispensável dentro da equipe por utilizar ferramentas que 

contribuem para a prevenção de fatores e agravamento da desnutrição, executando ações 

habilidosas de fornecer nutrientes indispensáveis, supervisionando e avaliando todo o processo. 

Esse profissional também é responsável pela observação da alimentação do paciente, pode 

identificar e intervir em qualquer dificuldade da ingestão das diversas consistências, caso 

necessário, e realizar a modificação da consistência da dieta e o uso de espessantes (amido de 

milho, farinha de aveia) para melhorar a absorção e ingestão alimentar13. 

Os dados encontrados neste estudo apontam que 57,1% (8/14) de idosos estavam 

eutróficos, 35,7% (5/14) com  risco de desnutrição e 7,1% ( 1/14) com desnutrição. Esses 

achados corroboram com o estudo de PAZ et al14 (2012), que foi realizado em uma instituição 

particular de longa permanência no Distrito Federal e avaliou os idosos através da  MNA e 

antropometria (peso, altura, índice de massa corporal, circunferência  muscular do braço, prega 

cutânea triciptal, circunferência da panturrilha), e constatou que,  através da Mini Nutritional 
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Assessment, 66,7% (16/24) idosos estavam eutróficos, 25% (6/24) apresentou risco de 

desnutrição e 8,3% (2/24) desnutridos. 

Trabalho realizado  em uma instituição filantrópica e privada no Rio Grande do Sul, 

conduzida com 28 idosos constatou que 64,3% (18/28) apresentavam eutrofia e  10,7% estavam 

desnutridos, semelhante com os encontrados neste estudo15. 

Spinelli et al16 realizou um estudo em 2010 no Rio Grande do Sul com idosos 

institucionalizados e não institucionalizados na comunidade de Erechim. Nesse estudo sessenta 

indivíduos de ambos os sexos foram avaliados, sendo 50% institucionalizados que, por meio da 

MNA, verificou o estado nutricional dos idosos e chegou à conclusão de que 80% (24/30) deles 

apresentavam risco de desnutrição, em contrapartida apenas 20% (6/30) dos idosos não 

institucionalizados entraram nesta posição, ou seja, uma diferença exorbitante. 

A maioria dos idosos não abrigados eram mulheres independentes que residiam 

sozinhas, faziam suas próprias atividades diárias como caminhar, elaborar suas próprias 

refeições, higienização, participavam de grupos da terceira idade. Esses dados reforçam os 

resultados encontrados nesse estudo que identificou como abrigados a maior parte do sexo 

masculino, dependentes, debilitados. Explicação para isso é o fato dos homens ficarem expostos 

a indicadores de risco como excesso de trabalho, consumo de cigarro, bebidas alcoólicas, 

negligência com a saúde e falta de aceitação de doenças crônicas. 

Um estudo de Goes et al17 (2014) utilizou dados dos indivíduos cadastrados no 

Programa de Dispensação de Medicamentos Especiais do Ministério da Saúde, residentes no 

município de Guarapuava, Paraná, Brasil, e avaliou 30 pacientes diagnosticados com provável 

doença de Alzheimer. Destes, 70% (21/30) foi diagnosticado com alteração de deglutição leve 

e 16,6% (5/30) risco moderado. Nenhum paciente foi identificado com risco grave. Em relação 

ao estado nutricional a MNA, 16,6% (5/30) indicam eutrofia, 30% (9/30) estavam desnutridos 

e 53,3% (16/30) apresentavam risco de desnutrição.  

No estudo citado, foi possível identificar que as alterações de deglutição se agravam 

com o grau de desenvolvimento do Alzheimer, alertando para probabilidade do aparecimento 

de futuros problemas nutricionais graves e reforçando a ideia de que a atuação de uma equipe 

multiprofissional pode apresentar estratégias que possam melhorar ou minimizar as 

dificuldades de se alimentar dos idosos. 

Alguns medicamentos como os analgésicos, sedativos, cardiovasculares, medicamentos 

ligados à xerostomia, intensificam os efeitos adversos, modificando as percepções do sabor, 

reduzindo o paladar, causando disgeusia, elevando os problemas de deglutição18. Em virtude 

do elevado uso de medicamentos para tratamento das patologias próprias da idade, a população 
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idosa apresenta, notoriamente, uma alteração da palatabilidade e alterações de deglutição, 

situações que podem comprometer o estado nutricional já tão debilitado desse público. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A internação em lares de longa permanência aumenta a fragilidade e vulnerabilidade 

elevando as alterações do estado nutricional na população idosa. Dessa forma, as intervenções 

da instituição são extremamente relevantes para manter o estado nutricional adequado e para 

uma melhor qualidade de vida dos residentes. A nutrição, portanto, tem papel fundamental no 

desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional para proporcionar segurança e 

qualidade alimentar para a população em estudo. 

Com base nos resultados obtidos durante este trabalho, e em virtude do elevado número 

de idosos institucionalizados apresentando dificuldades de deglutição, conclui-se que é 

necessária a presença de uma equipe multiprofissional para a avaliação de cada indivíduo, com 

vistas a minimizar os impactos dessa condição clínica ao estado nutricional desses idosos.  

Portanto, mais estudos, ou outros instrumentos e novas formas de abordagens, são necessários 

para minimizar as causas dos problemas aqui relatados, tendo em vista que são graves e ainda 

vistos com indiferença pela sociedade.  
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