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Resumo 
Introdução: Estudos populacionais realizados no Brasil têm demonstrado que 85% 
dos idosos apresentam pelo menos uma doença crônica. A avaliação nutricional em 
idosos representa um dos principais fatores de avaliação do estado de saúde deste 
grupo uma vez que a mudança da composição corporal está entre as alterações mais 
frequentes com o avanço da idade. 
Objetivo: Descrever o estado nutricional de idosos a partir de avaliações 
antropométricas e dietéticas. 
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado através de amostra 
quantitativa, os dados foram coletados em 40 idosos dos quais n=25 mulheres e n=15 
homens residentes numa ILPI em Juiz de Fora MG. Foram coletados dados 
antropométricos e perfil alimentar pelo recordatório de 24h. O tratamento estatístico foi 
realizado no software SPSS versão 8.0. A Referida pesquisa foi realizada entre os 
meses de janeiro a junho de 2011. 
Resultados: Dos idosos analisados em relação ao estado nutricional pelo IMC, 
constatou que 26% apresentaram-se eutróficos, 6% baixo peso e o restante 68% 
apresentaram-se acima do peso pelo ponto de corte proposto por Lipschitz (1994). 
Quanto à adequação nutricional, 25% estavam com as recomendações de 
macronutrientes adequada e 75% inadequada. Na avaliação dos micronutrientes, os 
resultados mais importantes foram inadequações de cálcio, ferro e zinco (68%, 46% e 
59% respectivamente. 
Conclusão: Os dados revelam que os idosos estudados necessitam de uma 
alimentação mais equilibrada em prol de uma melhoria na qualidade de vida, uma vez 
que grande parte dos idosos apresentou peso acima do IMC 27 Kg/m² e com alguma 
inadequação alimentar. 
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