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RESUMO 

LIMA, Deise Feijó. Pessoa Idosa Hospitalizada: adaptação e validação de um 
instrumento para identificação dos fatores que dificultam a alimentação por via oral. 
2016. 100 f. Projeto de dissertação (Mestrado em Enfermagem). Escola de 
Enfermagem. Programa de Pós - Graduação em Enfermagem. Universidade Federal 
do Rio Grande/RS. 

Durante o período de hospitalização foi observado que as dietas oferecidas não 
eram aceitas ou havia pouca aceitação, fato evidenciado pelas sobras significativas 
de dieta nas enfermarias e perdas de peso consideráveis enquanto se encontram 
sob hospitalização. O objetivo geral da pesquisa foi adaptar e validar a escala de 
avaliação alimentar para o idoso hospitalizado, e como objetivo específico identificar 
os fatores que dificultam o processo de se alimentar por via oral em pacientes idosos 
hospitalizados. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, do tipo 
exploratório, descritivo e com delineamento transversal. Os dados foram coletados 
nos meses de junho e julho de 2016, em unidades de internação clínica, cirúrgica e 
mista de uma instituição hospitalar filantrópica, localizada na cidade de Rio Grande, 
Rio Grande do Sul, Brasil. Os participantes da pesquisa foram idosos hospitalizados, 
sem contraindicação de receber dieta por via oral, e que estavam sob hospitalização 
há pelo menos três dias. Para a coleta de dados, foi utilizada uma escala adaptada 
pela autora, denominada “escala de avaliação dos fatores que dificultam a 
alimentação do idoso hospitalizado”, a qual contem inicialmente uma caracterização 
dos participantes, seguida de questões que mensuram em uma escala do tipo Likert 
de 5 pontos, as dificuldades alimentares do idoso hospitalizado. Durante o processo 
de adaptação, foram modificadas duas questões e acrescidas oito, totalizando uma 
escala com 35 itens que após análise descritiva e fatorial exploratória, mediante a 
utilização de médias e distribuição de frequência, foram eliminadas seis questões. A 
presente escala, após validação, ficou constituída por 29 itens, índice de 
confiabilidade verificado pelo alpha de Cronbach que foi 0,76, a variância total 
explicada pelo instrumento validado foi de 74,91% e a medida de adequação da 
amostra obtida pelo índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foi de 0,582 - indicando que a 
análise fatorial é apropriada. O Teste de Esferacidade de Bartlett´s foi significativo 
(χ2 = 2520,002; gl = 703; p<000). A amostra pesquisada foi composta por 111 
idosos, com média de idade de 72 anos, sendo 56 homens, com média de 9 dias de 
internação. No que se refere a analise fatorial, foram obtidos quatro fatores 
denominados (em ordem decrescente de frequência): fatores ambientais, fatores 
alimentares, fatores fisiológicos e de equipe. Assim, têm-se os fatores ambientais 
como aqueles que mais dificultam a alimentação por via oral dos idosos 
hospitalizados e os fatores relacionados à equipe como os que menos dificultam. O 
instrumento mostrou ser de fácil aplicabilidade, voltado à enfermagem e os 
resultados são norteadores para um melhor planejamento da assistência. 

 
Descritores: Idoso. Alimentação. Hospital. Enfermagem. Enfermagem geriátrica. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

During the hospital stay was observed that diets offered were not accepted or there 
was little acceptance, as evidenced by the significant leftovers diet in significant 
weight loss and wards while they are in hospital. The overall objective of the research 
was to adapt and validate the food assessment scale for the hospitalized elderly, and 
as a specific objective to identify the factors that make it difficult to feed orally in 
elderly hospitalized patients. This is a quantitative research study, exploratory, 
descriptive and cross-sectional design. Data were collected in June and July 2016, in 
clinical, surgical and mixed inpatient units of a philanthropic hospital, located in the 
city of Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brazil. The participants were hospitalized 
elderly patients without contraindication to receive diet orally, and were in hospital for 
at least three days. To collect data, we used a scale adapted by the author, called 
"evaluation scale of the factors that hinder the power of the hospitalized elderly", 
which initially contains a characterization of the participants, followed by questions 
that measure in a Likert type scale 5 points, the food difficulties of the elderly 
hospitalized. During the adaptation process, two questions were modified and added 
eight, totaling a scale with 35 items after exploratory descriptive and factor analysis, 
using mean and frequency distribution were eliminated six questions. This scale, 
after validation, was composed of 29 items, reliability index verified by Cronbach's 
alpha which was 0.76, the total variance explained by the validated instrument was 
74.91% and the sample adequacy of measurement obtained by the index Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) was 0.582 - indicating that the factor analysis is appropriate. The 
Esferacidade of Bartlett's test was significant (χ2 = 2520.002, df = 703, p <000). The 
study sample consisted of 111 elderly people, average age 72 years, 56 men, with 
an average of 9 days of hospitalization. As regards the factor analysis were obtained 
four named factors (in decreasing order of frequency): environmental factors, dietary 
factors, physiological factors and team. Thus, there are the environmental factors 
such as those most difficult to oral feeding of hospitalized elderly and the factors 
related to the team as the least difficult. The instrument proved to be easily 
applicable, focused on nursing and the results are guiding for better care planning. 

 

Descriptors: Elderly. Feeding. Hospital. Nursing. Geriatric Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

Durante la estancia en el hospital se observó que las dietas que se ofrecen no 
fueron aceptados o que hubo poca aceptación, como lo demuestra la dieta de 
sobras significativas en la pérdida de peso significativa y salas mientras están en el 
hospital. El objetivo general de la investigación fue adaptar y validar la escala de 
evaluación de alimentos para los ancianos hospitalizados, y como objetivo específico 
de identificar los factores que hacen que sea difícil de alimentar por vía oral en 
pacientes ancianos hospitalizados. Se trata de un estudio de investigación 
cuantitativa, exploratoria, descriptiva y el diseño de la sección transversal. Los datos 
fueron recogidos en junio y julio de 2016, en las unidades de hospitalización clínicos, 
quirúrgicos y mixtas de un hospital filantrópico, que se encuentra en la ciudad de Rio 
Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. Los participantes fueron hospitalizados pacientes 
de edad avanzada y sin contraindicación para recibir alimentación por vía oral, y 
estaban en el hospital durante al menos tres días. Para recopilar los datos, se utilizó 
una escala adaptada por el autor, llamada "escala de evaluación de los factores que 
dificultan el poder de los ancianos hospitalizados", que contiene inicialmente una 
caracterización de los participantes, seguida de preguntas que miden en una escala 
tipo Likert 5 puntos, las dificultades alimentarias de los ancianos hospitalizados. 
Durante el proceso de adaptación, dos preguntas se modificaron y agregaron ocho, 
totalizando una escala con 35 elementos después de un análisis descriptivo y 
exploratorio de factores, utilizando la distribución media y la frecuencia se eliminaron 
seis preguntas. Esta escala, después de la validación, se compone de 29 artículos, 
índice de fiabilidad verificada por el alfa de Cronbach, que fue de 0,76, la varianza 
total explicada por el instrumento validado fue 74,91% y la adecuación de la muestra 
de medición obtenida por el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) era 0,582 - lo que 
indica que el análisis factorial es apropiado. El Esferacidade de la prueba de Bartlett 
fue significativa (χ2 = 2520.002, df = 703, p <000). La muestra del estudio consistió 
en 111 personas de edad avanzada, edad media 72 años, 56 hombres, con una 
media de 9 días de hospitalización. Por lo que respecta se obtuvieron del análisis 
factorial de cuatro factores nombrados (en orden decreciente de frecuencia): 
factores ambientales, factores dietéticos, factores fisiológicos y equipo. Por lo tanto, 
no son los factores ambientales tales como los más difíciles de la alimentación oral 
de ancianos hospitalizados y los factores relacionados con el equipo como el menos 
difícil. El instrumento resultó ser de fácil aplicación, se centró en la enfermería y los 
resultados están guiando para una mejor planificación de la atención. 
 
Descriptores: Edad avanzada. Alimentos. Hospital. Enfermería. Enfermería 
Geriátrica. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 2012, apresentei meu trabalho de conclusão de curso para obtenção do 

título de bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG, intitulado: Fatores que dificultam a alimentação de idosos hospitalizados.  

Tratou-se de uma pesquisa instigada por algumas inquietações observadas 

durante as aulas práticas, tais como: grande parte dos pacientes internados eram 

idosos e aparentemente encontravam-se emagrecidos; suas refeições não eram 

completamente ingeridas e a equipe de enfermagem não demonstrava interesse em 

investigar o motivo. O serviço de nutrição apenas fazia a entrega e recolhimento da 

dieta e o profissional nutricionista comparecia para uma avaliação nutricional 

somente se solicitado. 

Na ocasião, optou-se por uma pesquisa com abordagem quantitativa, do tipo 

exploratório, descritivo e com delineamento transversal. Teve como instrumento de 

coleta de dados, uma escala tipo Likert de cinco pontos, variando de 1 (um) a 5 

(cinco) para a intensidade dos fatores que dificultam a alimentação do idoso. Como 

resultado, obteve-se que os fatores ambientais foram os maiores responsáveis em 

dificultar a alimentação dos idosos hospitalizados. Este estudo foi publicado sob a 

forma de artigo cientifico, intitulado: Avaliação dos fatores que dificultam a 

alimentação de idosos hospitalizados, no ano de 2014 (LIMA et al., 2014).  

Com o decorrer da prática assistencial, observei a existência de outros fatores 

que contribuem para a problemática em questão, como aqueles relacionados as 

equipes de enfermagem e a falta de atenção dispensada as sobras de dietas bem 

como os motivos que levaram os idosos à aceitação parcial ou recusa da dieta. Tais 

observações passaram despercebidas por mim outrora, e atribuo essa falta de 

percepção à imaturidade profissional. 

No afã de contextualizar a temática do Idoso, torna-se pertinente lembrar que 

o envelhecimento é um processo natural, caracterizado pela diminuição progressiva 

e irreversível da reserva funcional - chamado de senescência - que em condições 

normais não causam grandes problemas para a vida do idoso (CATAPAN et al., 

2014). Se o processo de envelhecer estiver associado a doenças, acidentes e 

estresse emocional, podem criar condições patológicas que demandam assistência 

de saúde, passando a cognominar senilidade (BRASIL, 2006b). 
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No que se refere à definição de idoso, esta se dá pela idade cronológica. A 

Organização Mundial de Saúde - OMS (2002) considera a pessoa idosa como 

aquela que possui 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento e 65 anos ou 

mais nos países desenvolvidos.  

Tentando resguardar os direitos da população idosa, foi criado em 2003 no 

Brasil, o Estatuto do Idoso, sob a Lei nº 10.741, de 1º de outubro, onde entre outras 

disposições, conceitua o idoso para fins legais, sendo este o ser humano com idade 

igual ou superior a 60 anos (BRASIL, 2003).  

Em 2006, é aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), 

com a finalidade de recuperar, manter e promover a autonomia e a independência 

do idoso, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde em acordo com os 

princípios do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006). 

Partindo para as estimativas demográficas, segundo a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS, 2003), o número de idosos tende a aumentar. Esta 

população no Brasil será maior que a população de crianças. Somente no Rio 

Grande do Sul, considerando as idades de 60 a 100 anos e de acordo com o último 

Censo realizado em 2010, esse número é de 4.367.282. Isso representa cerca de 

40% da população do estado (IBGE, 2010).  

Com isso, percebe-se um aumento nas internações hospitalares por parte 

desta parcela da população; as causas mais frequentes são por doenças do 

aparelho cardiorrespiratório. Em sua maioria, a hospitalização é seguida por uma 

diminuição da capacidade funcional e mudanças significativas na qualidade de vida, 

muitas vezes, irreversíveis (SILVA et al., 2013; SILVEIRA et al., 2013; SALMASO et 

al., 2014).  

No que se refere aos aspectos nutricionais, os idosos estão mais propensos a 

alterações devido a diversos fatores como os que envolvem a saúde bucal, o 

sistema digestório, as doenças crônicas, o uso de fármacos, a dificuldade de 

locomoção, os aspectos sociais e até os econômicos. Esses aspectos devem ser 

bem avaliados, pois podem comprometer a saúde do idoso, levando-o à desnutrição 

(SALMASO, 2014). Pensando nisso, torna-se preocupante o despreparo da 

sociedade, dos ambientes sociais e culturais e das equipes de saúde, tendo em vista 

o crescimento acelerado da população de idosos. 
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Com isso, é válido trazer a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

0453/2014, onde cabe destacar que a equipe de enfermagem tem papel 

fundamental não somente na administração da terapia nutricional e na sua 

monitorização, mas também, na identificação dos pacientes com risco nutricional. 

Diante do exposto, torna-se pertinente identificar os motivos e/ou fatores que 

mais dificultam a alimentação do idoso durante o período de hospitalização, visto 

que a enfermagem ao assumir o cuidado integral, necessita atentar para suas 

necessidades básicas - como a alimentação - direcionando suas ações na tentativa 

de suprir as demandas de seus pacientes/clientes idosos. 

O presente trabalho justifica-se pela pertinência de direcionarmos a atenção 

de enfermagem às necessidades da população idosa, mais precisamente, àquelas 

relacionadas à alimentação, muitas vezes prejudicadas durante o período de 

internação hospitalar. Dessa forma, contribuindo para construção de estratégias que 

minimizem os riscos nutricionais no idoso, corroborando com seu bem-estar 

enquanto hospitalizado. 

Nesse contexto, esta pesquisa teve como questões de estudo: 

- Como adaptar e validar a Escala de Avaliação Alimentar para o Idoso 

Hospitalizado? 

- Quais são os fatores que dificultam a alimentação por via oral de idosos 

hospitalizados? 

Assim, temos como objetivo geral: 

- Adaptar e validar a escala de avaliação alimentar para o idoso hospitalizado. 

 E como objetivo específico: 

- Identificar os fatores que mais dificultam o processo de se alimentar por via 

oral em pacientes idosos hospitalizados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A presente revisão irá abordar o processo de envelhecimento e as possíveis 

disfunções inerentes ao mesmo, alguns dados estatísticos, prognósticos, as 

transformações biológicas que ocorrem em cada sistema que compõe o organismo 

bem como os processos/fatores que poderão dificultar o processo de alimentação de 

idosos hospitalizados. 

 

2.1 PERSPECTIVAS DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO  

 

Por algum tempo, o envelhecimento foi considerado um processo 

degenerativo, antagônico a qualquer progresso ou desenvolvimento (PASCHOAL, 

2002), ao passo que hoje, é entendido como um processo inerente ao ser humano 

em que ocorrem transformações de ordem biológica, psicológica e social (SANTOS, 

2010). 

É um processo natural em que há uma diminuição progressiva e irreversível 

da reserva funcional dos indivíduos, também denominado senescência, que em 

condições normais não causam problemas para a vida do idoso (CATAPAN et al., 

2014). Quando associado a condições de sobrecarga como doenças, acidentes e 

estresse emocional, ocasionam condições patológicas que requerem assistência, 

passando a denominar-se senilidade (BRASIL, 2006). 

Nesta perspectiva, torna-se válido observar que nem todas as alterações que 

ocorrem com os idosos são decorrentes do seu processo de envelhecimento, fato 

que pode impedir a detecção precoce e o tratamento de doenças. Em contrapartida, 

tratar o envelhecimento natural como doença, realizando exames e tratamentos 

desnecessários - quando esses sinais e sintomas são explicados pela senescência, 

irá provocar uma série de condutas e concepções equivocadas sobre o idoso e sua 

saúde (BRASIL, 2006). 

Face à explosão demográfica dessa população, foi necessária a criação de 

políticas públicas específicas. Em 1996, foi regulamentada a Lei 8842/94, de 04 de 

Janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso - PNI (BRASIL, 

1994). Em 2002, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), por 
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meio do Dec. Lei nº4227/02 de 13 de Maio de 2002, apresentando-se como 

estratégia de mobilização social e de participação efetiva dentro das políticas 

públicas (BRASIL, 2002).  

Mais adiante, por meio da Lei nº10741/03, de 1º de Outubro de 2003, foi 

criado o Estatuto do Idoso, o que possibilitou maior resposta do Estado e da 

sociedade frente às necessidades dos idosos e por último, a aprovação da Portaria 

2528/06, de 19 de Outubro de 2006, referente à Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa - PNSPI, com o objetivo de recuperar, manter e promover a autonomia 

e a independência da pessoa idosa, orientando medidas coletivas e individuais de 

saúde em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2006).       

Pensando no binômio idoso/saúde, a OMS em meados dos anos 90, 

começou a utilizar o conceito de “envelhecimento ativo”, o qual inclui além dos 

cuidados com a saúde, demais fatores que afetam o envelhecimento (WHO, 2005).  

Trata-se de um processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, objetivando a melhora da qualidade de vida, conforme as 

pessoas envelhecem. Este conceito prevê ainda a adoção de políticas públicas que 

visem à promoção de um estilo de viver mais saudável e seguro, em todas as etapas 

da vida, onde se estimula a prática de atividades físicas como rotina diária e lazer, a 

prevenção de violência familiar e urbana, com vistas a promover maior acesso aos 

alimentos saudáveis, redução do tabaco e outras drogas (WHO, 2005). 

No que se refere a dados estatísticos, conforme o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2015), a região sul desponta no percentual de 

população idosa (15,2%) seguido da região sudeste (15,1%) e nordeste (12,8%); 

quanto aos estados, o Rio Grande do Sul apresenta  13,6% da sua população de 

idosos, seguido pelo estado do Rio de Janeiro - 13% e Paraíba - 12%. A cidade 

sede desta pesquisa, Rio Grande, localizada ao extremo sul do Rio Grande do Sul, 

apresenta uma população de aproximadamente 200 mil habitantes e um pouco mais 

de 27 mil (12%) são idosos (IBGE, 2015).  

Não há precedentes em toda história da humanidade sobre um 

envelhecimento populacional tão grande, rápido e acelerado, como o que estamos 

vivendo. Até 2045, a população de pessoas idosas irá superar o numero de 
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crianças, em escala mundial. Teremos então mudanças de ordem social, política e 

econômica em todos os países (DARDER, CARVALHO, 2012). 

2.2. PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: O ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO 

Sobre o envelhecimento, Weineck (1991), Feliciano (2004) e Fernandes 

(2013) pontuam algumas considerações referentes aos conceitos sobre as idades: a 

cronológica, que classifica os indivíduos de acordo com sua data de nascimento; a 

idade biológica, que é individual e determinada pelas condições do organismo 

quando comparados a valores estabelecidos como normais; a idade psicológica, 

caracterizada pela maturidade mental associado às experiências vividas e a idade 

social - que é subjetiva - cada indivíduo pode variar de jovem à velho conforme suas 

percepções. 

As modificações biológicas ou envelhecimento orgânico se referem às 

alterações sofridas pelo organismo da pessoa idosa e que são decorrentes do 

próprio processo de envelhecimento - e que podem agravar-se se não houver 

medidas de controle e prevenção, como as que ocorrem no sistema cardiovascular, 

respiratório, musculoesquelético e neurológico (FECHINE; TROMPIERI, 2012). 

 

2.2.1 As Implicações do Envelhecer no Organismo do Idoso - Sistema 

Cardiovascular    

As patologias relacionadas ao sistema cardiovascular são as que ocorrem 

com maior frequência na população idosa (GAUTERIO et al., 2012, SERBIM, 

GONÇALVES, PASKULIN, 2013). O envelhecimento cardiovascular acomete desde 

a capacidade de expansão do ventrículo esquerdo, que se torna reduzida devido ao 

acúmulo de colágeno e fibrose até a alteração no sistema de condução - Síndrome 

do Nó Sinusal, com redução das células marca-passo e infiltração gordurosa, 

levando a perda de fibras especializadas (SANTOS et al., 2013). 

Para Fechine e Trompieri (2012), há um déficit de força de contração e 

consequentemente na frequência cardíaca dos idosos, até mesmo aos pequenos 

esforços. O miocárdio já apresenta áreas de fibrose e acaba atrofiando em função 
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de uma degeneração das fibras musculares; esta já não consegue hipertrofiar de 

maneira adequada e associado ao retardo no relaxamento dos ventrículos faz com 

que a pressão arterial diastólica aumente para a manutenção do enchimento. 

Com o progredir da idade, há um aumento na produção de colágeno, o que 

confere maior rigidez na parede dos vasos, tornando-os menos elásticos. Este 

fenômeno, conhecido como Arteriosclerose pode provocar infarto agudo do 

miocárdio, angina e acidente vascular cerebral (LIMA et al., 2012). 

2.2.2 As Implicações do Envelhecer no Organismo do Idoso - Sistema Respiratório 

No pulmão do idoso, ocorrem alterações fisiológicas associadas às alterações 

anatômicas e as reorganizações das fibras elásticas. Essas modificações fisiológicas 

são definidas pela diminuição da complacência da caixa torácica - provavelmente 

devido à calcificação da cartilagem costal e das articulações costo-vertebrais, 

redução da capacidade de propagação do oxigênio, redução dos fluxos expiratórios 

(GORZONI, RUSSO, 2011; SALICIO et al., 2015).  

Outra disfunção associada ao sistema respiratório do idoso sadio é a retenção 

de oxigênio de maneira progressiva devido às mudanças estruturais do tecido 

conjuntivo; há perda do recolhimento elástico pulmonar, favorecendo o aumento da 

complacência do parênquima pulmonar (SALICIO et al., 2015). Associado a isto, 

ainda há redução da força dos músculos respiratórios, da capacidade vital, da 

pressão arterial de oxigênio; da taxa de fluxo expiratório; da difusão pulmonar de 

dióxido de carbono; há uma sensibilidade respiratória à hipóxia aumentada 

(GORZONI, RUSSO, 2011). 

 

2.2.3 As Implicações do Envelhecer no Organismo do Idoso - Sistema 

Musculoesquelético 

Durante o processo de envelhecimento, também há redução do trofismo e 

tônus muscular, fadiga, alteração da marcha e do equilíbrio, inapetência e 

consequente redução de massa corporal (SALMASO et al., 2014). Concomitante a 

isto, ocorre uma diminuição no comprimento, elasticidade e número de fibras da 

musculatura esquelética (SILVEIRA et al., 2010, ROSSI, SADER, 2011).  
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Em um estudo realizado por Salmaso (2014), foram analisados 44 idosos e 

avaliados quanto a sua composição corporal - obeso, sobrepeso ou baixo índice de 

massa magra - e como resultado obteve-se 16% de idosos já em sarcopenia - 

importante perda de massa muscular, associada à redução na força e potência 

muscular (SALMASO et al., 2014). Essa perda leva a um desgaste importante da 

função física, evidenciado, por exemplo, pelo simples ato de levantar de uma 

cadeira, subir degraus, acelerar o passo ou manter o equilíbrio, interferindo 

diretamente para a perda da independência, depressão e aumento do risco de 

quedas e fraturas no idoso (SALMASO et al., 2014, MARTINEZ, CAMELIER, 

CAMELIER, 2014). 

No que tange a parte clínica, essa perda também contribui para o 

aparecimento de outras alterações como a diminuição da densidade óssea, a menor 

sensibilidade à insulina, menor capacidade aeróbia, menor taxa de metabolismo 

basal e consequentemente, menor força muscular (ROSSI, SADER, 2011). 

 

2.2.4 As Implicações do Envelhecer no Organismo do Idoso - Sistema Nervoso 

Ao longo da vida, ocorrem diversas modificações fisiológicas e estruturais no 

cérebro, de origem multifatorial que podem contribuir para a perda da força e 

desequilíbrio nos idosos, e quando associadas a processos patológicos, tornam-se 

mais severas (ESQUENAZI et al., 2014). Há uma redução na quantidade de 

neurônios, na velocidade de condução nervosa, da intensidade dos reflexos, 

diminuição/restrição das respostas motoras, do poder de reação e coordenação 

(CANÇADO, HORTA, 2011). 

O volume e o peso do cérebro diminuem com a idade, aproximadamente 5% 

por década após os 40 anos, acentuando-se a partir da sétima década de vida. O 

córtex cerebral é uma região formada por bilhões de células nervosas relacionadas a 

funções complexas como motricidade, sensibilidade e cognição, sendo este uma das 

regiões mais importantes do sistema nervoso central (SNC) junto ao sistema 

nervoso periférico (SNP) que desenvolve uma importante função na parte sensorial 

(ESQUENAZI et al., 2014). 

O córtex cerebral experimenta perda de 10% a 20% de massa, no período 

compreendido entre os 20 e 90 anos, podendo alcançar prejuízo de até 50%. À 
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medida que o cérebro envelhece, a atividade bioquímica desempenhada pelos 

neurotransmissores é diretamente afetada, assim como há o decréscimo no número 

de neurônios, possibilitando perdas celulares mínimas em uma região e prejuízos 

mais severos em outras (CANÇADO, HORTA, 2011, MORAIS et al., 2012).  

O Sistema Nervoso Central - SNC é definido como unidades morfofuncionais 

pós-mitóticas, sem possibilidades reprodutoras, sujeitas ao envelhecimento 

decorrente de fatores intrínsecos como a genética, sexo, sistema circulatório e 

metabólico e radicais livres e fatores extrínsecos: ambiente, sedentarismo, 

tabagismo, drogas, radiações etc. Observando-se que o SNC não possui 

propriedades reparadoras e associadas aos fatores citados anteriormente, que 

exercem ações deletérias com o tempo (CANÇADO, HORTA, 2011). 

 

2.2.5 As Implicações do Envelhecer no Organismo do Idoso - Sistema Digestório 

A hipossalivação - diminuição da produção de saliva -  e a xerostomia 

(sensação de boca seca relacionada ou não a hipossalivação) são comuns na 

pessoa idosa, e dificultam os processos de mastigação e deglutição. Pode haver 

também o fenômeno da acloridria - diminuição da secreção de suco gástrico pelo 

estomago - corroborando para o aparecimento de anemias por deficiência de ferro 

(ferropriva), uma vez que o acido clorídrico é o responsável pela absorção da 

vitamina B12 (COUSSON et al., 2012; DUTRA et al.,2014).  

Nessa perspectiva, deve-se salientar que o uso de polifarmácia - consumo de 

cinco medicações diferentes ou mais por dia - contribuem para a diminuição do 

acido clorídrico e para a hipossalivação (SILVEIRA, DALASTRA, PAGOTTO, 2014). 

A constipação intestinal é muito comum no idoso; é oito vezes mais frequente 

na pessoa idosa e três vezes mais comum nas mulheres. Pode chegar num 

percentual de até 50% em idosos institucionalizados e possui causas multifatoriais, 

como: dieta, psicológico, patológico, físico e por muitas vezes medicamentosos 

contribuindo para o surgimento de complicações gastrintestinais como fecaloma, 

hemorroidas, fístula anal, câncer de colón, distensão abdominal chegando até uma 

obstrução intestinal e até perfuração do mesmo (NESELLO, TONELLI, BELTRAME, 

2011; SILVEIRA, DALASTRA, PAGOTTO, 2014). 
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2.2.6 As Implicações do Envelhecer no Organismo do Idoso - Pele e Tegumentos 

 

O tegumento é constituído pela epiderme, derme e/ou cório e hipoderme e/ou 

tecido celular subcutâneo, que revestem a superfície corporal e desempenha as 

seguintes funções: proteger o corpo contra agressões externas, homeostasia do 

organismo sintetizando a vitamina D e na atenção e reconhecimento imunitário, 

impedindo infecções bacterianas (CHAVES, PASSO,2012).  

Na pessoa idosa, o processo de renovação da epiderme torna-se lento, a 

derme apresenta uma diminuição da espessura e devido à diminuição de fibras 

elásticas a elasticidade fica comprometida e o surgimento de rugas é inevitável; a 

pele torna-se seca devido a diminuição das glândulas sebáceas e glândulas 

sudoríparas. O tecido subcutâneo em membros e face torna-se escasso, diminuindo 

a proteção tecidual e aumentando os riscos para lesões e hipertrofia das células de 

pigmentação, causando as manchas senis e despigmentação. Pode haver palidez 

cutânea pela diminuição dos capilares e melanócitos (GIARETTA et al., 2016). 

A hidratação corporal é importante em todas as fases do ciclo vital, 

especialmente no idoso onde o turgor cutâneo torna-se diminuído. Turgor é o 

conceito usado em saúde para avaliar o nível de hidratação cutânea e para avaliá-lo 

basta pinçar uma prega de pele utilizando o polegar e o indicador. Se o indivíduo 

encontra-se hidratado, a prega se desfaz rapidamente e o contrário indica que a pele 

está desidratada (GIARETTA et al., 2016). 

 

2.2.7 As Implicações do Envelhecer no Organismo do Idoso - Sistema Geniturinário 

 

Há uma redução do peso renal e da área de filtração glomerular percebe-se 

que na sétima década de vida,existe aproximadamente um terço dos glomérulos 

iniciais, com consequente redução da função renal. Logo, os rins apresentam 

dificuldade em excretar sódio e potássio, tornando a urina mais concentrada e acida.  

A bexiga apresenta-se mais endurecida em função do aumento de deposição de 

colágeno, reduzindo sua complacência, tornando-se menos contrátil e consequente 

volume residual urinário aumentado (BRASIL,2014). 
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 Alterações do pH e flora vaginais e diminuição do líquido prostático  e seu 

fator bactericida facilita a ocorrência de infecção urinária em ambos os sexos. Os 

idosos apresentam ereção peniana lentificada, muitas vezes incompleta e de pouca 

duração (BRASIL,2014). 

 

2.3. O IDOSO E A HOSPITALIZAÇÃO 

Para os idosos, uma internação hospitalar é considerada de grande risco; as 

causas mais frequentes das internações são por doenças do aparelho 

cardiorrespiratório (SILVA et al., 2013). Em muitos casos, a hospitalização é seguida 

por uma diminuição da capacidade funcional e mudanças na qualidade de vida, 

muitas vezes, irreversíveis na vida desses indivíduos (SILVEIRA et al., 2013; 

SALMASO et al., 2014). As complicações mais frequentes causadas pelo repouso 

prolongado no leito envolvem a trombose e úlceras de pressão além da própria 

exposição ao ambiente hospitalar que se torna mais intensa nos idosos (SILVA et 

al., 2013; SALMASO et al., 2014).  

Com o aumento da população idosa, houve o incremento das incidências de 

doenças crônicas degenerativas e estas elevam os riscos para desenvolver 

complicações como acidente vascular encefálico, fraturas por quedas, limitações 

causadas por insuficiência cardíaca e doenças pulmonares obstrutivas crônicas, 

bem como a dependência determinada pela doença de Alzheimer. A isto, deve-se 

também o aumento da demanda de leitos hospitalares por idosos (SOUZA et al., 

2014). 

Pessoas idosas passam por internações hospitalares duas vezes mais que 

adultos entre 20 e 59 anos, correspondendo a 20% das internações (SILVA et al, 

2013). A região do centro oeste brasileiro é responsável por mais de 15% das 

hospitalizações de idosos, seguido da região sul, com aproximadamente 11% da 

população idosa que sofrerá internação hospitalar, no período de um ano (BRASIL, 

2012).  

No que se refere às causas dessas hospitalizações, as doenças do aparelho 

circulatório aparecem em primeiro lugar, seguidas do aparelho respiratório e 

digestório (SILVA et al., 2013; SALMASO et al.,2014). 
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Para Silveira et al (2013), é pertinente lembrar que até o início da presente 

década, doenças circulatórias, neurológicas e neoplasias, tiveram uma diminuição 

dentro das causas de internações em detrimento aos idosos hospitalizados por 

transtornos mentais e comportamentais bem como as doenças oesteomusculares. 

Os autores atribuem esses resultados às ações em saúde promovidas pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF), pois assiste à população na promoção da saúde 

e no controle e prevenção de doenças, atuando como um fator protetor para os 

idosos (SILVEIRA et al., 2013).  

Além disso, os transtornos mentais e comportamentais, uma das suas 

principais etiologias, o delirium - afecção aguda e orgânica, cujo desenvolvimento 

desencadeia uma série de eventos que aumentam os riscos de perda de 

independência, aumento da morbidade/mortalidade e eleva o tempo e os custos de 

internação e de cuidados após alta hospitalar (RIBEIRO et al., 2015). 

Quanto às internações hospitalares de idosos associadas às disfunções do 

aparelho respiratório, a maioria tem como causa principal, as afecções pelo vírus 

Influenza, o que aumenta os riscos de complicações graves como a pneumonia. No 

Brasil, a influenza é sazonal, tem prevalência aproximada de 22 casos por cada mil 

habitantes (SILVEIRA et al., 2013).  

Ainda sobre a influenza e sua sazonalidade, torna-se pertinente trazer uma 

ação importante do governo federal, que implementou no calendário vacinal, a 

imunização contra o vírus influenza direcionado para grupos de risco - e nestes, 

houve a inclusão dos idosos. O período escolhido para as campanhas vacinais é a 

ultima quinzena de abril e primeira quinzena de maio, uma vez que as maiores 

incidências de hospitalizações de idosos por pneumonia agravada pelo vírus 

influenza ocorrem entre os meses de maio a agosto (DAUFENBACH et al., 2014). 

Estudo realizado por Daufenbach et al (2014), mostrou que anterior ao 

advento da vacina contra o influenza, o coeficiente de morbidade hospitalar (CMH) 

associado a idosos no país, era de 22 hospitalizações para cada mil idosos/ano e 

após a implementação desta estratégia, houve queda brusca para 0,75 

hospitalizações para cada mil idosos/ ano. O estado do Rio Grande do Sul foi o que 

obteve queda mais significativa - 1.61 hospitalizações para cada mil idosos/ano 

(DAUFENBACH et al., 2014). 
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2.4 IDOSO HOSPITALIZADO: A ENFERMAGEM E SEU PAPEL NA ALIMENTAÇÃO 

DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

O cuidado com a terapia nutricional ainda não é priorizado, ou melhor, a este 

não é dado a devida importância; é uma problemática em nível mundial, onde quase 

não se percebe uma atenção nutricional direcionada na observação - o que 

demanda tempo por parte da equipe de saúde - da aceitação da dieta pelos 

pacientes hospitalizados e muito menos em ações que vislumbrem estimular/orientar 

sobre o aumento do consumo energético durante este período (MERHI et al., 2015). 

A desnutrição em pacientes hospitalizados necessita ser tratada, pois essas 

alterações contribuem para possíveis complicações e piora clinica dos pacientes; 

logo, a terapia nutricional, que faz parte dos cuidados integrais ao paciente, e que é 

pertinente da equipe de enfermagem, tem papel fundamental no seu 

restabelecimento (WALKER, 2011). 

Indo ao encontro disto, torna-se pertinente trazer a Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem - COFEN 0453/2014, a qual delibera sobre a administração 

da terapia nutricional, bem como a monitoração e identificação dos pacientes com 

risco para déficit nutricional como função da enfermagem. 

O serviço de enfermagem apresenta profissionais responsáveis para cuidar 

da administração dos alimentos aos pacientes, principalmente por apresentarem 

contato direto durante a realização de seus cuidados; em um estudo que objetivou 

avaliar a percepção do serviço de nutrição na visão dos profissionais da saúde, 

verificou-se que a visão dos enfermeiros é crítica com relação ao serviço de nutrição, 

salientando-se o distanciamento das necessidades dos doentes, fato que 

potencializa as dificuldades para o paciente se alimentar (GARCIA, 2006). 

Tal situação reforça que é função do enfermeiro e sua equipe, identificar os 

pacientes desnutridos, com risco a desnutrição e também aqueles que apresentam 

determinadas características associadas a problemas nutricionais, avaliando-o de 

forma global; o enfermeiro poderá também, de acordo com a complexidade do caso, 

encaminhar estes pacientes, conforme necessidade, ao ambulatório de nutrição, 

serviço social ou, no caso de pacientes internados, solicitar avaliação nutricional e 

avaliação médica (GARCIA, 2006). 
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 Relph (2016), corrobora com o autor acima, quando afirma que o enfermeiro 

deve assumir a liderança em equipes multidisciplinares a fim de melhor prestar 

cuidados nutricionais aos pacientes idosos, permitindo a identificação precoce do 

motivo da não adesão a dieta hospitalar e promover assim, uma assistencia rápida e 

eficaz.    

Estudo realizado por Lima et al (2012), em uma unidade de clínica médica, de 

um hospital universitário em São Paulo, observou que a equipe de enfermagem foi 

responsável por auxiliar na alimentação por via oral de aproximadamente 60% dos 

pacientes hospitalizados num período de um ano. 

É um cuidado da equipe de enfermagem estar atenta aos padrões 

alimentares de seus pacientes e possíveis tabus alimentares, bem como identificar 

quais alimentos lhe são mais agradáveis e os que lhes causam maior repulsa; a 

enfermeira e a nutricionista investirão em esforços para oferecer uma dieta 

específica e agradável ao paciente - respeitando suas possibilidades clínicas e 

disponibilidade na instituição (GARCIA, PADILHA, SANCHES, 2012). 

Além disso, outro cuidado de enfermagem indispensável é providenciar que o 

paciente esteja confortável para poder realizar a refeição; um ambiente tranquilo 

dentro das possibilidades, com o mínimo de odores e ruídos desagradáveis. É 

necessário se atentar também para a estética dos alimentos, ou seja, que tenha uma 

apresentação adequada, pois o contrário favorece a recusa pelo paciente (WALKER, 

2011). 

Até aqui, tratamos do paciente que não necessita de auxilio, mas existem os 

que não conseguem se alimentar sozinhos e necessitam de ajuda. Em se tratando 

de idoso hospitalizado, o cuidado de enfermagem mais pertinente é o de orientar o 

cuidador/acompanhante que assiste ao idoso sobre como melhor auxilia-lo 

(WALKER, 2011).  

Ainda que faça parte dos cuidados de enfermagem, prestar auxílio durante a 

alimentação se necessário, também se torna um cuidado a orientação prestada ao 

cuidador. Cabe lembrar o Estatuto do Idoso, que  garante do direito da pessoa idosa 

em ter um acompanhante durante o período de hospitalização (BRASIL, 2003). 
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2.5 FATORES QUE PODEM AFETAR A ALIMENTAÇÃO DO IDOSO 

A seguir, abordaremos os principais fatores encontrados na literatura 

científica que contribuem para a falta de adesão a dieta hospitalar pelos idosos 

hospitalizados. 

 

2.5.1 Edentulismo  

O edentulismo não faz parte do processo normal de envelhecimento; 

cuidados dentários precários ou ineficientes, dietas inadequadas e influências 

ambientais favorecem esse problema na população idosa (MADHURI et al, 2014).   

As doenças periodontais ou periondontite, representam uma das causas mais 

comuns do edentulismo, como mostra um estudo desenvolvido por Garneata et al. 

(2015) em um país da Europa - Romênia - em que num contingente de 263 idosos, 

83% apresentavam algum tipo de doença periodontal. Os mesmos autores 

evidenciam que a pessoa idosa portadora de periodontite tem o risco aumentado 

para uma má nutrição assim como o estado de malnutrido aumenta os riscos para a 

periodontite (GARNEATA et al, 2015). 

 Associado ou não à doença periodontal, a anatomia da cavidade oral 

incluindo os dentes sofrem alterações com o processo de envelhecimento, como a 

dentina que se torna mais fibrosa e tem sua produção diminuída; o esmalte dentário 

torna-se mais quebradiço; pode ocorrer retração da gengiva, diminuindo a densidade 

do osso na borda alveolar. Dessa maneira, os ossos responsáveis pela sustentação 

dos dentes perdem densidade e altura, ocasionando a perda dentaria (OKAMOTO et 

al., 2014). 

Visto a necessidade do uso de prótese, o idoso usuário de prótese total ou 

parcial, tem sua capacidade mastigatória reduzida em função de um tempo de 

adaptação - que varia de três a doze meses -  fazendo com que ele opte por 

alimentos de textura macia, fácil mastigação e por vezes de baixa qualidade 

nutricional (MADHURI, 2014). 

Em contraponto, Cousson (2012) ressalta que as pessoas idosas com 20 

dentes ou menos e aqueles usuários de próteses dentárias totais ou parciais se 

alimentam menos e consequentemente, com menos valor nutricional haja vista os 

idosos com mais de 20 dentes. 
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Quando há presença de dentes naturais, estes se tornam um potencial risco 

de aspiração, já que podem se encontrar com grau elevado de erosão, prejudicando 

a estrutura da raiz do dente, tornando a aspiração de fragmentos dentários uma 

possibilidade (ROCHA, FERREIRA, 2014). 

 

2.5.2 Alterações gustativas 

Com o envelhecimento, o paladar tende a diminuir, uma vez que ocorre a 

diminuição do tônus e força da língua bem como da musculatura mastigatória, 

afetando os botões gustativos (OLIVEIRA, DELGADO, BRESCOVIA, 2014). 

  As papilas responsáveis pela sensação do sabor doce situam-se na ponta 

da língua e na pessoa idosa, tende a uma perda maior do que aquelas responsáveis 

pelo sabor azedo, amargo e salgado que se encontram ao longo das bordas e base 

da língua (SILVA, GATTI, GOULART, 2015). 

Outro fator que interfere na alteração gustativa é a xerostomia - diminuição na 

secreção de saliva - que pode ser causada por uma desidratação, alguns tipos de 

medicações como os barbitúricos, radioterapia na região da cabeça e pescoço, 

sequelas neurológicas e algumas patologias como a diabetes mellitus (MEDEIROS 

et al., 2015). 

O problema aumenta quando o idoso resolve compensar essas perdas 

gustativas na adição demasiada de condimentos, como sal e açúcar - 

descompensando os que já são hipertensos e diabéticos ou favorecendo o 

surgimento destas nos idosos que não os são (ELIOPOULOS, 2011). 

 

2.5.3 Disfagia e Presbifagia 

É uma disfunção patológica onde há alteração do processo de deglutição em 

qualquer uma de suas fases - inicia quando o bolo alimentar passa da boca para o 

esôfago até o estomago - e possui várias causas: déficit de mastigação, 

edentulismo, diminuição da habilidade motora, doenças periodontais e retração da 

gengiva, diminuição da ingesta hídrica - pela diminuição da sensação de sede - 

alterações gustativas, acloridria e diminuição do tônus muscular (MEDEIROS et al, 

2014).  
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Durante o processo de envelhecimento, vão ocorrendo modificações na 

função de deglutir, desencadeadas pela degeneração fisiológica do mecanismo de 

deglutição, fazendo com que o idoso se adapte ao processo de se alimentar, 

aumentando os riscos de desenvolver uma disfagia. A essa modificação natural que 

ocorre no processo de deglutição e que mantém a funcionalidade do processo, 

recebe o nome de presbifagia (ACOSTA, CARDOSO, 2012). 

 

2.5.4 Doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DANT) 

As doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DANT) - condição 

permanente ou de longa permanência -  afetam a funcionalidade da pessoa idosa e 

demandam um acompanhamento constante em função de sua natureza - a 

cronicidade. A condição crônica se apresenta mais expressivamente no idoso e 

normalmente está associada a comorbidades (SARDINHA et al, 2015). 

As DANT que mais acometem as pessoas idosas são a hipertensão arterial 

sistêmica -HAS e o diabetes mellitus tipo 2 - DM2 (Tabela 1). Estas podem levar o 

idoso a incapacidade, comprometendo sua funcionalidade - dificultando ou inibindo 

as suas atividades de vida diária (SARDINHA et al., 2015, ALVES et al.,2016). 

Segundo dados do Ministério da saúde (BRASIL, 2014), o grau de 

dependência para o desempenho das atividades de vida diária (AVD) tende a 

aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre os com 

90 ou mais anos. Com isso, um grande número de pessoas chega a uma idade 

avançada quando aumenta a incidência das doenças crônicas. Destaca-se que 

cerca de 80% dos idosos possuem ao menos uma doença crônica, sendo algumas 

apontadas como as mais comuns na pessoa idosa (BRASIL, 2014).  

Torna-se pertinente lembrar que devido a cronicidade e orientação médica, os 

idosos aumentam o consumo de fármacos; um estudo desenvolvido no estado do 

Maranhão com 308 idosos, mostrou que 46% utilizavam dois tipos de 

hipoglicemiantes de uso oral por dia e 13% associavam as drogas por via oral mais 

insulina NPH; quanto aos hipertensos, 30% utilizavam anti-hipertensivos mais 

diuréticos (SARDINHA,2015).  
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As principais causas dessas doenças incluem fatores de risco modificáveis, 

como tabagismo, consumo nocivo de bebida alcoólica, inatividade física e 

alimentação inadequada (BRASIL, 2014; SARDINHA, 2015). 

 

 

Tabela 1: DANT's mais frequentes nos idosos brasileiros conforme sexo 

DANT's Total (%) Homem(%) Mulhe%) 

HAS 59,2 49,2 65,5 

DM 2 22,9 23,1 20,4 

Fonte: VIGITEL - vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por 

inquérito telefônico (2013) 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, foram abordados a caracterização do estudo, o local de 

execução, os participantes envolvidos, o procedimento de coleta dos dados, bem 

como o método de análise e os aspectos éticos referentes à pesquisa. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

Tratou-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, do tipo exploratório - 

descritivo e com delineamento transversal. Tais características são aplicadas pelo 

fato de alguns temas da gerontologia serem campos pouco conhecidos e explorados 

em nossa realidade. Assim, podemos afirmar a função exploratória, como ferramenta 

para a construção de conceitos, de modelos explicativos e descritivo, por buscar o 

conhecimento e a descrição de situações, atitudes ou opiniões que emergem 

diretamente da população idosa estudada, através da intervenção de meios 

específicos adotados pelo pesquisador, neste caso, o uso de questionário 

(PINSONNEAULT, KRAEMER, 1993). 

 Parte da premissa que o conhecimento se trata de um enunciado passível de 

medições, mas, ainda em construção na história e na sociedade contemporânea, 

baseando-se em crenças reconhecidas como verdadeiras e justificadas a partir de 

determinados critérios específicos, relativos a um contexto sociocultural. Dessa 

forma, podemos considerar que esta pesquisa trata de um tipo específico de 

enunciados teoricamente justificados, descrevendo fenômenos, propondo relações, 

sugerindo significados e um quadro conceitual que nos permite lidar com uma 

interpretação fiel da realidade estudada (NASCIMENTO, 2012).  

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido na Associação de Caridade Santa Casa do Rio 

Grande - ACSCRG, localizada na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande 

do Sul; possui 195 mil habitantes cadastrados no último Censo de 2010 (IBGE, 

2010b).  

A instituição é um complexo hospitalar formado por um hospital geral, um de 

cardiologia e outro psiquiátrico; trata-se de uma entidade filantrópica, com um 

quadro composto por 178 enfermeiros, 367 técnicos em enfermagem e 33 auxiliares 
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de enfermagem; os turnos de trabalho são de 36 horas semanais, com 

possibilidades de atuação em três unidades hospitalares distintas (uma de hospital 

geral, uma psiquiátrica e uma cardiológica).  

Quanto ao número de leitos, o hospital geral possui um total de 315 

cadastrados, sendo 126 leitos cirúrgicos, 105 leitos de internação clínica, 11 leitos 

de UTI’s (adulta, geral e intermediária), 21 leitos de internação obstétrica, 20 leitos 

de internação pediátrica e 08 leitos destinados à internação de outras 

especialidades.  

Ainda, a unidade de cardiologia conta com 130 leitos, sendo 14 desses 

destinados as UTI’s (adulta e pré-operatória), 16 para o serviço de pronto 

atendimento e 100 leitos de internação médico-cirúrgico. Por fim, a unidade 

Psiquiátrica com 130 leitos, 100 desses para internações clínicas e 30 leitos do 

hospital dia. Quanto ao quadro funcional da enfermagem, este é composto por 178 

enfermeiros (as), 367 técnicos em enfermagem e 33 auxiliares de enfermagem. 

Todos os dados referentes a instituição hospitalar foram obtidos de acordo com as 

informações do CNES1 (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). 

 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento utilizado foi a Escala de Avaliação Alimentar Para o Idoso 

Hospitalizado. Trata-se de uma escala tipo Likert de 5 pontos - onde o seu escore 

varia de 1-5. Para cada resultado do escore é definido a intensidade dos fatores que 

dificultam a alimentação do idoso, conforme ilustrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Relação dos escores da escala, Rio Grande, RS, Brasil, 2016  

1 Não atrapalha 

2 Atrapalha pouco 
3 Indiferente 
4 Atrapalha muito 
5 Impossibilita a alimentação 

 

                                            
1
 Os dados foram consultados no dia 30/03/2016. A busca pode ser realizada em 

http://www.cnes.datasus.gov.br  

http://www.cnes.datasus.gov.br/
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Antes do instrumento propriamente dito, existe algumas questões de 

caracterização dos participantes, como: idade, sexo, dias de internação, doença 

pregressa, uso de medicações, presença de acompanhante, necessidade de auxilio 

para se alimentar, presença de acompanhante, mobilidade, motivo da internação, 

quantidade de alimentação na internação, tipo de dieta hospitalar e preferência 

alimentar. Houve o acréscimo de uma questão: frequência da alimentação em casa. 

A necessidade de adaptação desta escala emergiu de uma pesquisa 

realizada nas bases de dados: Pub Med - National Library of Medicine, Lilacs - 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Bireme - Biblioteca 

Virtual em Saúde, onde identificou-se a necessidade de modificar e acrescentar 

variáveis, conforme quadro 2 que irão possibilitar a identificação dos fatores que 

podem influenciar na alimentação por via oral da dieta hospitalar dos idosos. 

 

Quadro 2 - Alterações realizadas para adaptação do instrumento - Rio Grande, 
2016. 

Instrumento Original Instrumento Adaptado 

q03. Uso de prótese dentaria/ falta de prótese 
em ambiente hospitalar 

 

q03.Uso de prótese dentária em 
ambiente hospitalar 
q04.Falta de prótese dentária em 
ambiente hospitalar 
  q05. Dificuldade para mastigar 
  q06.Dor/cansaço durante o ato de 
mastigar 
  q07.Engasgo durante ou após mastigar 

 q08.Tosse durante ou após mastigar 

 q11. Falta de mobília adequada - mesa 
auxiliar 
 q09. Náuseas e Vômitos q15. Náuseas e vômitos - patológico 
q16. Náuseas e vômitos - não patológico 
 

 q20. Disfagia - dor ou dificuldade para 
engolir 
  q24. Apresentação da refeição 

 25.Temperatura adequada para o 
consumo da refeição 
  

Assim, a presente escala ficou constituída de 35 questões de caráter 

quantitativo, as quais serão respondidas conforme a identificação do idoso frente ao 

escore descrito no quadro I e no Apêndice A.  
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3.3.1 Validação do instrumento 

Gouveia et al (2015), citam que um questionário contendo múltiplos itens, 

representados por distintas questões - assim como o instrumento adaptado para 

esta pesquisa -  deve ser avaliado quanto à sua exatidão e aplicabilidade, pois 

houve alterações e acréscimos das questões. 

Assim, diante das alterações e acréscimos de questões, foi necessária a 

validação do instrumento, que se deu em dois momentos:  

a). Validade de Conteúdo: objetiva estabelecer a aceitabilidade da escala na 

conjuntura em que será aplicada, permitindo observar se a escala identifica o que se 

propôs a identificar (HEREDIA, SANCHEZ, VARGAS, 2012). Por meio de 20 testes 

pilotos, realizados com 5 (cinco) idosos hospitalizados nas unidades de internação 

São Francisco I e II, São Roque e São Lucas I da instituição H1, foi possível 

observar que os itens do questionário conseguiram identificar os fatores que 

dificultam a alimentação por via oral dos idosos hospitalizados e demonstrou ser de 

fácil compreensão e preenchimento, não sendo necessária nenhuma adaptação na 

sua linguagem, tendo sido utilizado um tempo médio de 30 minutos para sua 

aplicação.  

b). Validade de Constructo: verificada após a aplicação da escala, objetiva 

delimitar as características dos construtos que interessam à pesquisa, medindo a 

credibilidade da escala, sua conexão sob distintos itens, denominada validade 

convergente e as disparidades encontradas em relação aos demais itens de 

construtos diferentes - validade discriminante, a fim de estabelecer uma conexão 

entre a teoria ou construto - nível conceitual e os itens avaliados - nível operacional 

(BARLEM et al, 2012).  

Desta maneira, temos o nível conceitual que permitiu apontar o caráter do 

construto estudado e o nível operacional que abordou a lista dos itens que 

permitiram regular os construtos. A presente validação efetivou-se com a ajuda de 

testes estatísticos no afã de garantir a aplicabilidade e precisão do instrumento 

utilizado. 

A precisão foi estimada através da consistência interna dos itens - alfa de 

Cronbach. A análise da dimensão da escala foi efetuada através da análise fatorial - 

ambos garantem a validade de construto.  A análise fatorial pertence a uma 
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linhagem de modelos estatísticos multivariados que avaliam o resultado das 

relações entre múltiplas variáveis - aplicada na busca da identificação de fatores 

num conjunto de medidas realizadas; o interesse fundamental é a confirmação, 

através da análise amostral das relações indicadas, associada à teoria explicativa, 

formando grupos de variáveis agregadas entre si (HEREDIA, SANCHEZ, VARGAS, 

2012). 

No que se refere à consistência interna, ou seja, à consistência de uma 

escala quanto ao funcionamento de acordo com diferentes condições: tempo de 

aplicação - em que se faz a medição, dos participantes, da interação entre os itens 

avaliados e de simples erro aleatório. A confiabilidade é uma medição de erro que 

pode criar um instrumento para que ele se torne instável e possa ser aplicada em 

diversas ocasiões (MARTINS et al, 2015). O alfa de Cronbach é o mais comum dos 

métodos utilizados para medir a consistência interna; os valores esperados como 

apropriados para esse índice, estão entre 0,7 e 0,9 ou 70 a 90% (HEREDIA, 

SANCHEZ, VARGAS, 2012). 

Após a realização da análise fatorial, vários itens não se agruparam de acordo 

com a classificação construída por Lima et al (2014) - quadro 3, formando grupos 

cuja estrutura interna não apresentavam consistência temática; os itens que não 

apresentaram a consistência temática necessária, foram extinguidas uma a uma - 

sempre com atenção a fim de preservar o maior número de questões possíveis - 

sem afetar a consistência da escala.  

 

Quadro 3 – Definições das variáveis utilizadas na análise dos dados, Rio Grande, 
RS, Brasil, 2014. 

Variável Definição 

Fatores 

ambientais 

Série de situações externas ao idoso e relacionadas ao ambiente de internação que 

influenciam na diminuição do apetite (MERHI et al, 2015). 
Fatores 

alimentares 

Relacionados ao tipo de alimentos oferecidos, mudança dos hábitos, de sabor, na 

aparência, aroma, variedade do cardápio, textura e temperatura, além da 

modificação dos horários das refeições (GARCIA, PADILHA,SANCHEZ, 2012). 

Fatores 

fisiológicos 

Associados ao processo natural de envelhecimento ou a própria doença, 

acarretando transformações pertinentes que comprometem os hábitos alimentares, 

tornando-os deficitários(ESQUENAZI,SILVA,GUIMARAES, 2014) 
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Fatores de 

equipe 

 Relacionados a falta de auxílio adequado, culminando na não ingestão ou ingestão 

parcial da refeição fornecida (SOUZA et al, 2014). 

 

Para tornar os constructos mais claros, consideraram-se como ponto de corte 

cargas fatoriais superiores a 0,500. Foram eliminadas 5 (cinco) questões por 

apresentarem carga fatorial abaixo de 0,500 e 1 (uma) questão por apresentarem 

baixa correlação com os demais itens de seu grupo; assim, obtivemos um fator com 

14 itens, um fator com 6 (seis) itens, um com 5 (cinco) e o último com 4 (quatro) 

itens. Após, foi realizada a análise fatorial exploratória de modo a se observar 

unidimensionalidade dos construtos, possibilitando identificar que os itens de cada 

constructo, analisados conjuntamente, convergiram para um único fator, sugerindo 

serem todos unidimensionais.   

A análise fatorial formou quatro diferentes fatores, agrupados em virtude do 

elevado grau de associação entre as questões distribuídas no questionário e sua 

coerência conceitual. As elevadas cargas fatoriais - acima de 0,500 - apresentadas 

pelas questões em seus respectivos fatores garantem a validade discriminante do 

instrumento. Os quatro fatores obtidos apresentaram um elevado percentual de 

explicação da variância (83,08%), indicando um alto nível de representação dos 

dados.  

A tabela 2 apresenta a análise fatorial do instrumento, com as questões que 

formaram os quatro grupos de análise. 

 

 

Tabela 2 - Análise Fatorial Exploratória (rotação Varimax), Rio Grande, RS, Brasil, 
2016. 

Indicadores F1 F2 F3 F4 

FATORES FISIOLÓGICOS     
q07.Engasgo durante ou após se alimentar ,856    
q18.Sensibilidade olfativa (redução/alterada) ,855    
q03.Falta de prótese dentária em ambiente hospitalar ,828    
q27.Depressão ,816    
q06.Dor/cansaço durante o ato de mastigar ,781    
q14.A própria patologia ,780    
q08.Tosse durante ou após se alimentar ,778    
q17.Sensibilidade gustativa (redução/alterada) ,738    
q20.Disfagia ,712    
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q19.Inapetência previa ,701    
q16.Náuseas/vômitos- patológico ,699    
q09.Dor relacionada a doença ,680    
q13.Uso de medicamento/ação do medicamento ,657    
q05.Dificuldade em mastigar algum alimento ,649    
FATORES AMBIENTAIS     
q10.estresse fisiológico(relacionado a fatores ambientais)  ,797   
q29.Excesso de pessoas/movimentação no ambiente 

 

 ,795   
q15.Náuseas/vômitos - não patológico  ,790   
q30.Excesso de barulhos/sons no ambiente hospitalar 

 

 ,770   
q12.odor do ambiente  ,720   
q11.Falta de mobília adequada - mesa auxiliar 

 

 ,709   
FATORES ALIMENTARES     
q22.Sabor da refeição   ,841  
q21.Tipo de alimentação fornecida 

 

  ,826  
q25.Temperatura adequada para consumo da refeição 

 

  ,778  
q23.Consistência da refeição(liquida,pastosa ou sólida) 

 

  ,773  
q24.Apresentação da refeição 

 

  ,746  
FATORES DE EQUIPE     

q33.falta de compreensão/paciência equipe de enfermagem    ,880 

q34.falta de compreensão/paciência equipe de nutrição 

 

   ,876 

q32.adequação alimentar por parte da equipe de nutrição 

 

   ,806 

q31.falta de auxilio alimentar (familiar/acompanhante) 

 

   ,716 

 

A confiabilidade dos quatro fatores foi apontada pelos coeficientes do alfa de 

Cronbach (tabela 3). Os coeficientes dos fatores se situaram entre 0,751 e 0,762, 

enquanto que o coeficiente alfa do instrumento apresentou valor igual a 0,756 - 

indicando alta fidedignidade do instrumento. É pertinente lembrar que quanto mais 

próximo de 1 for o valor do alfa, maior será a consistência interna do instrumento, o 

qual pode variar de 0 a 1.    

Tabela 3  - Alfa de Cronbach dos fatores do instrumento, Rio Grande, RS, Brasil, 
2016. 

Fatores Número de questões Coeficiente Alfa 

Fatores fisiológicos 14 ,757 

Fatores ambientais 6 ,751 

Fatores alimentares 6 ,754 

Fatores de equipe 4 ,762 

Instrumento 30 ,756 
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3.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Os critérios para a seleção dos participantes foram: ser pessoa idosa (60 

anos ou mais de idade), internada nas unidades clínicas, denominadas São Roque, 

São Lucas I e São Francisco I e II do hospital H1; estar no mínimo há três dias 

hospitalizado, não estar em restrição alimentar por prescrição médica, ser capaz de 

se alimentar por via oral, ter suficientes condições de entender e responder ao 

questionário e desejar participar desta pesquisa. Assim, foi obtida uma amostra de 

111 idosos hospitalizados. 

Por meio de amostragem por conveniência, os participantes foram 

selecionados intencionalmente. Neste tipo de amostra, o pesquisador busca compor 

o estudo com participantes que possuam as características descritas 

metodologicamente, que pertençam à população pesquisada e que sejam de livre 

acesso ao investigador. Ainda, o viés de conveniência pode ser reduzido, arrolando-

se todas as pessoas que atendam aos critérios de inclusão em um determinado 

período de tempo (HULLEY et al., 2015). 

Os procedimentos de amostragem são de fundamental importância para uma 

pesquisa dessa natureza, uma vez que, entendida como um subconjunto da 

população original, as dimensões adotadas podem permitir um maior grau de 

confiabilidade nos resultados e ser representativa na população que foi selecionada. 

Entende-se por amostra representativa, aquela que apresenta características muito 

semelhantes com a população estudada (NASCIMENTO, 2012). 

Partindo do entendimento que esta pesquisa utilizou uma amostra não 

probabilística por conveniência, entende-se que os métodos estatísticos não foram 

totalmente pertinentes para determinar o tamanho amostral. As estratégias 

utilizadas, nestes casos, visam apenas a maximização das informações obtidas 

(NASCIMENTO, 2012).  

3.5 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados iniciou, logo que recebido o parecer favorável para a 

realização desta pesquisa pelo CEPAS da ACSCRG - Associação de Caridade 

Santa Casa do Rio Grande - H1, no dia 01 de Junho de 2016, nas unidades de 
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internação clínica, cirúrgica e convênios, escolhidas intencionalmente pelas 

características de apresentar um grande número de idosos internados.  

Para determinar o tamanho da amostra, foi necessário descobrir o número de 

internações de idosos nas unidades, nas quais posteriormente foram realizadas a 

pesquisa. Assim, conforme dados coletados junto à instituição H1, no período de 01 

de março a 19 de maio de 2016 (80 dias), houve 70 internações na unidade de 

internação/convênios (São Francisco I e II), 127 na clínica médica (São Roque) e 96 

internações na unidade de clínica médica e cirúrgica - mista (São Lucas I), 

totalizando 293 pacientes idosos - com idades compreendidas entre 60 a 100 anos - 

hospitalizados.  

Conforme os dados acima, na instituição H1 houve uma média mensal de 109 

internações de idosos nas unidades citadas anteriormente. A partir desta média 

mensal, identificou-se uma média diária de 3,66. Diante disto, foi considerada a 

inclusão de 100% dos idosos internados no período de 01 de Junho a 14 de Julho 

de 2016, período em que ocorreu a coleta. 

O procedimento de coleta de dados foi organizado em dois momentos, a fim 

de atingir os objetivos propostos por esta pesquisa. No primeiro momento, foram 

realizados os testes pilotos na instituição H1 para a validação da Escala de 

Avaliação Alimentar para o Idoso Hospitalizado. 

Para a realização deste, foram selecionados cinco idosos de maneira 

aleatória, os quais se encontravam hospitalizados nas unidades de internação 

clínica e cirúrgica, denominadas: São Roque, São Lucas I, São Lucas III, São 

Francisco I e II. 

Após a validação da escala foi iniciado o segundo momento da coleta de 

dados, onde o entrevistador realizou a sua identificação e fez o conhecimento das 

áreas físicas da instituição e posteriormente houve a aplicação da escala; foram 

descritos resumidamente os objetivos da pesquisa para os participantes. 

Foram previstas e realizadas algumas adaptações, necessárias para que o 

entrevistador atendesse as necessidades dos idosos entrevistados, como a 

utilização do tom de voz audível e tamanho da fonte do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) maior do que é preconizado pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, no que se refere a trabalhos acadêmicos (ABNT, 
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2011). Os idosos também foram informados que, ao surgir qualquer dúvida - o 

entrevistador estaria disponível pessoalmente, por telefone ou e-mail; por fim, foram 

esclarecidos todos os dados do TCLE, ao idoso e seu acompanhante. 

 

3.6 ANÁLISES DOS DADOS 

Por meio de análise descritiva e análise fatorial exploratória, os resultados 

foram obtidos. Mediante a utilização de médias e distribuição de frequência, foi 

possível identificar a intensidade que determinados fatores dificultam ou impedem o 

processo de se alimentar por via oral em pacientes idosos hospitalizados. Assim: 

O propósito fundamental da análise dos dados é organizá-los de tal forma 
que permitam responder ao problema colocado, e [...], além disso, os dados 
obtidos devem ser interpretados à luz do referencial teórico. Finalmente, 
pode-se chegar a uma generalização dos resultados, para além dos limites 
dos dados utilizados na análise (BISQUERRA, SARRIERA, MARTÍNEZ, 
2004. p.15). 

Os dados quantitativos gerados foram digitalizados e organizados no software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Foram analisados 

por meio de análise descritiva, contabilizando frequência simples e absoluta, 

percentagem, medidas de tendência central (média). 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Para que os critérios éticos sejam contemplados, inicialmente foi solicitada a 

autorização do Comitê de Pesquisa da Escola de Enfermagem (APÊNDICE C) e da 

Direção da Escola de Enfermagem (APÊNDICE D).  Após, foi encaminhado um 

termo de autorização para a realização da pesquisa à coordenação de Enfermagem 

(APENDICE F) e à direção da Associação de Caridade Santa Casa de Rio Grande 

(APENDICE E). 

Previamente, o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil, que é uma base 

nacional e unificada de pesquisas envolvendo seres humanos, permitindo que as 

pesquisas sejam acompanhadas em todos os estágios, sendo assim, exigido nos 

Comitês de Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) de ambas instituições.  

Posteriormente, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

na Área da Saúde (CEPAS) da Associação de Caridade Santa Casa de Rio Grande 

-  onde recebeu aprovação conforme ata 011/2016 (ANEXO 1). Estes tramites tem a 
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função de atender às exigências da Resolução 466/12 da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa/Ministério da Saúde (CONEP/MS) sobre Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (BRASIL, 2012). 

Ressalta-se, ainda, que o pesquisador principal assumiu o compromisso de 

cumprir integralmente os princípios da Resolução 466/12 do CONEP/MS (BRASIL, 

2012), garantindo a autonomia do participante, de maneira que pudesse livremente 

decidir quanto à sua participação ou não na pesquisa.  

Os participantes tiveram liberdade de participar ou não da pesquisa, sem 

penalidades por isso, e também a garantia de ter suas dúvidas esclarecidas antes, 

durante e após o desenvolvimento deste estudo, assegurando que os dados serão 

usados exclusivamente para a concretização desta pesquisa, da garantia de retorno 

dos resultados obtidos em todas as etapas do estudo, assegurando condições de 

acompanhar esses processos e também da garantia de que foram sustentados os 

preceitos éticos e legais, conforme a Resolução 466/12 da CONEP/MS (Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa/Ministério da Saúde) sobre Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos. 

As entrevistas foram realizadas após a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (APENDICE B), juntamente com os participantes e após 

autorização, tiveram confirmada sua participação por meio de assinatura do 

documento. A leitura do termo visou ressaltar o objetivo, a metodologia e o seu 

anonimato. Foram assinadas duas vias, uma ficou com o participante e a outra com 

a pesquisadora.  

Durante a realização da pesquisa, os dados armazenados juntamente com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), estão e permanecerão 

guardados por cinco anos para que se assegure a validade do estudo; ficaram sob a 

confiança da pesquisadora responsável durante o processo de coleta e análise dos 

dados.  

Todos os princípios da Resolução 466/12 estão descritos no TCLE. Ressalta-

se que, além desses aspectos, durante todo o processo de pesquisa foram 

observados os princípios bioéticos fundamentais do respeito à pessoa, a saber: da 

autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo contempla os resultados obtidos por meio da presente pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Em relação à idade dos participantes da amostra, esta variou dos 60 aos 88 

anos, com média de 72,56 anos. Pode-se observar, de acordo com a tabela 4, que a 

maior concentração de idade dos idosos encontra-se dos 70 aos 79 anos, com 60 

participantes, representando 54,05%. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos participantes por idade, Rio Grande, RS, Brasil, 2016. 
Idade (anos) N % 

60 - 69  38 34,23% 

70 – 79 60 54,05% 

80 – 89 13 11,71% 

Total 111 100% 

 

No que se refere ao sexo, 56 (50,45%) dos idosos hospitalizados eram 

homens e 55 (49,54%) mulheres; quanto a quantidade de dias que os idosos ficaram 

hospitalizados, este variou de 3 a 40 dias, obtendo uma média de 9,4 dias. Nota-se 

pela tabela 5 que no intervalo de 3 a 10 dias, houve as maiores frequências no que 

se refere dias de internação. 

 

Tabela 5 - Distribuição da quantidade de dias de internação, Rio Grande, RS, Brasil, 

2016. 

Dias de internação N % 

3 - 10 80 72,07% 

11 - 20 23 20,72% 

21 - 30 6 5,40% 

31 - 40 2 1,80% 

Total 111 100% 

 

Sobre a necessidade de auxilio para se alimentar, 64 (57,7%) idosos da 

amostra referiu não necessitar; 78 (70,3%) dos idosos afirmaram que se alimentam 
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menos durante a hospitalização do que em suas casas e 47 (42,3%) referem perda 

de peso aparente durante este período. 

As doenças do sistema cardiovascular, endócrino e respiratório despontaram 

como as doenças pregressas com maior frequência, conforme ilustra a tabela 6. 

Quanto às doenças que levaram a internação, a tabela 7 aponta as do sistema 

respiratório, seguido por neoplasias e as doenças do trato gastrointestinal. 

 

Tabela 6 - Frequência das doenças pregressas, classificadas por sistemas - Rio 
Grande, RS, Brasil, 2016. 

Doença Pregressa N % 
Sistema Cardiovascular 80 72,07% 

Sistema Endócrino 51 45,94% 

Sistema Respiratório 40 36,03% 

Sistema Gastrointestinal 19 17,11% 

Sistema Nervoso - neurodegenerativas 24 21,62% 

Neoplasias 8 7,20% 

 

Na tabela 6, o valor do tamanho da amostra ultrapassa 100% em função dos 

participantes referirem mais de uma patologia. 

Tabela 7 - Frequência das causas de internações - por sistemas, Rio Grande, RS, 
Brasil, 2016. 

Motivo da Internação N % 
Sistema Respiratório 43 38,73% 

Neoplasias 22 19,81% 

Sistema  Gastrointestinal 18 16,21% 

Sistema Cardiovascular 16 14,41% 

Sistema Geniturinário 8 7,20% 

Sistema Endócrino 4 3,60% 

Total 111 100% 

 

Quanto aos acompanhantes dos idosos hospitalizados, estes foram 

classificados conforme o grau de parentesco ou cuidador; assim, a frequência maior 

é representada por filhos (as) - 71 (63,96%), seguido do cônjuge - 12 (10,81%). A 

tabela 8 ilustra os resultados. 
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Tabela 8 - Distribuição dos acompanhantes conforme grau de parentesco, Rio 
Grande, RS, Brasil, 2016. 

Acompanhantes/ Grau de parentesco 

Grau de parentesco 

N % 
Filho (a) 71 63,96% 

Cônjuge 12 10,81% 

Sobrinho (a) 10 9% 

Cuidador (a) 9 8,1% 

Irmão (a) 7 6,3% 

Neto (a) 2 1,8% 

Total 111 100% 

 
 

Torna-se pertinente colocar que, 36 (32,4%) dos idosos hospitalizados tinham 

cuidadores como acompanhantes associados aos familiares, intercalando turnos e 

períodos; outro aspecto interessante é quanto ao sexo masculino - predominante 

entre os familiares cuidadores - 57 (51,35%), seguido do sexo feminino - 54 

(48,64%). 

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA 

Do ponto de vista descritivo, as análises permitiram identificar os fatores que 

mais dificultam o processo de se alimentar por via oral em pacientes idosos 

hospitalizados. Foram identificados e validados quatro construtos nesta pesquisa, 

configurando diferentes grupos: Fatores fisiológicos, Fatores alimentares, Fatores 

ambientais e Fatores de equipe; através de um valor numérico (média aritmética), foi 

operacionalizado individualmente. As médias dos construtos são apresentadas em 

ordem decrescente na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Fatores que mais dificultam a alimentação por via oral em pacientes 
idosos hospitalizados, Rio Grande, RS, 2016. 

Fatores Média Desvio Padrão 
Fatores Ambientais 2,25 0,45 

Fatores Alimentares 1,56   0,93 

Fatores Fisiológicos  1,48 0,79 

Fatores de Equipe 1,39 0,67 
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A Tabela 9 mostra que os fatores que mais dificultam a alimentação por via 

oral em idosos hospitalizados, são aqueles relacionados aos aspectos ambientais - 

2,25, seguido dos fatores alimentares - 1,56, fisiológicos - 1,48 e aqueles 

relacionados as equipes - 1,39.   

Foram submetidas à análise fatorial exploratória, as 35 questões do 

instrumento, a fim de verificar a validade discriminante do mesmo. Definiu-se como 

método de extração a análise de componentes principais, aplicando-se a rotação 

ortogonal Varimax que discrimina a pertinência das variáveis aos componentes 

identificados. Quatro constructos foram formados, obedecendo-se dois critérios: o 

grau de associação entre as variáveis, encontrado através das cargas fatoriais, e o 

seu grau de subjetividade.   

Para tornar os constructos mais claros, definiu-se como solução de extração a 

formação tetrafatorial, considerando como ponto de corte cargas fatoriais superiores 

a 0,500. Foram eliminadas 05 questões por apresentarem baixas correlações com 

os demais itens de seu grupo e 1 questão por apresentar baixo nível conceitual. 

O alfa de Cronbach do instrumento foi 0,76, variando entre 0,74 e 0,78 nos 

quatro constructos. A variância total explicada pelo instrumento validado foi de 

74,91%. A medida de adequação da amostra obtida (KMO) foi de 0,582 - mostrando-

se apropriado. O Teste de Esferacidade de Bartlett´s foi significativo (χ2 = 2520,002; 

gl = 703; p<000), ou seja, as variáveis estão correlacionadas significamente. 

As variáveis do questionário tiveram valor de comunalidade adequado, com 

valores acima de 0.5. Nenhum item precisou ser retirado da avaliação por esse 

motivo. A porcentagem da variância de cada variável explicada é maior que 50% em 

todos os casos.  

Quatro variáveis tiveram as maiores médias, conforme tabela 10; todas 

pertencem aos fatores ambientais - construto com maior frequência. 

Tabela 10 - Questões com maiores médias obtidas após análise fatorial seguido dos 
valores de desvio padrão, Rio Grande, RS, Brasil, 2016. 

Variável Média Desvio Padrão 

q12.Odor do ambiente 2,64 1,261 

q29.Excesso de pessoas/movimentação no ambiente 2,55 ,874 

q10.Estresse fisiológico (relacionado a fatores ambientais) 2,43 1,009 

q30.Excesso de barulho/sons no ambiente hospitalar 2,30 ,724 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os dois artigos construídos a partir dos 

dados obtidos na pesquisa. O primeiro, intitulado “Adaptação e validação de uma 

escala alimentar para o idoso hospitalizado”, trata de todo o processo de adaptação 

e validação da escala, incluindo a construção dos itens, as modificações ocorridas e 

os testes utilizados para verificar a confiabilidade e segurança. Já o segundo, 

"Fatores que dificultam a alimentação por via oral do idoso hospitalizado", traz os 

resultados obtidos na presente pesquisa. 
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Adaptação e validação de uma escala alimentar para o idoso hospitalizado 
 

Adaptation and validation of a food scale for hospitalized elderly 
 

Adaptación y validación\ de una escala de alimentos para los ancianos 
hospitalizados 

 
 

RESUMO 

Objetivo: Adaptar e validar um instrumento de avaliação alimentar para o idoso 
hospitalizado. Método: O instrumento composto por uma escala do tipo Likert de 5 

pontos, no qual o original era composto por 25 questões; após adaptação e 
validação obtidas pela validade de conteúdo e de face, resultaram 35 questões com 
confiabilidade comprovada pelo alfa de Cronbach de ,75. Resultados: Houve 

redução do instrumento a 29 questões após análise fatorial; 5 apresentaram carga 
fatorial abaixo de ,500 e 1 não apresentou coerência conceitual. A variância foi de 
74,91%, o índice Kaiser-Meyer-Olkin foi de ,582. Os resultados foram os mesmos 
que os da escala original.  As frequências das questões e por grupo foram maiores 
na adaptada e as cargas fatoriais por questões, foram menores. Conclusão: Houve 
êxito no processo de adaptação e validação do instrumento, mostrou ser confiável e 
funcional, tornando-se uma ferramenta para a enfermagem e aplicável noutras 
áreas.  
Descritores: Idoso, Alimentação, Escala, Enfermagem, Enfermagem geriátrica. 
 

Objective: The aim is to adapt and validate a dietary assessment tool for hospitalized elderly. 

Method: The instrument made up of a Likert scale of five points, in which the original one 

was made up of 25 questions; after adaptation and validation obtained by content validity and 

face, leading to 35 questions with the reliability proven by 75 Cronbach's alpha. Results: 

There was a reduction of the instrument to 29 questions after the factor analysis; five of them 

had a factor loading below 500 and one of them showed no conceptual coherence. The 

variance was 74.91% , the Kaiser-Meyer-Olkin index was 582. The results were the same as 

in the original scale. The frequencies of the questions and the group were higher in adapted 

tool and factor loadings for issues were minor. Conclusion: There was success in the 

adaptation and instrument validation process; it was proved to be reliable and functional, 

making it a tool for nursing and applicable in other areas. 

Keywords: Elderly, Eating, Scale, Nursing, Geriatric Nursing. 

Objetivo: Adaptar y validar un instrumento de evaluación alimentar para el anciano 

hospitalizado. Método: El instrumento se compone de una escala del tipo Likert de 5 puntos, 

en el que el original se componía de 25 cuestiones; tras adaptación y validación obtenidas por 

la validad de contenido y de frente, resultaron 35 cuestiones con confiabilidad certificada por 

el alfa de Cronbach de 75. Resultados: Hubo reducción del instrumento a 29 cuestiones tras 

análisis factorial abajo de ,500 y 1 no presentó coherencia conceptual. La varianza fue de 

74,91%, el índice Kaiser-Meyer-Olkin fue de 582. Los resultados fueron los mismos de la 

escala original. Las frecuencias de las cuestiones y por grupo fueron más grandes en la 

adaptada y las cargas factoriales por cuestiones, fueron menores. Conclusión: Hubo éxito en 
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el proceso de adaptación y validación del instrumento, demostró ser confiable y funcional, 

convirtiéndose en una herramienta para la enfermería y aplicable en otras áreas. 

Descriptores: Anciano, Alimentación, Enfermería, Gerontogeriatría. 

 
 
INTRODUÇÃO  
 

Os idosos estão mais propensos a alterações nutricionais devido a fatores 

que envolvem a saúde bucal, o sistema digestório, as doenças crônicas, o uso de 

fármacos, a dificuldade de locomoção, os aspectos sociais e até os econômicos - 

que podem comprometer a saúde do idoso, levando-o à desnutrição (1).  

Associados a isto, torna-se preocupante o despreparo da sociedade, dos 

ambientes sociais e culturais e das equipes de saúde, tendo em vista o crescimento 

acelerado da população idosa (1). 

Assim, torna-se pertinente lembrar que, conforme a Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem - COFEN 0453/2014 (2), a equipe de enfermagem tem papel 

fundamental não somente na administração da terapia nutricional e na sua 

monitorização, mas também, na identificação dos pacientes com risco nutricional. 

Estas situações são seguidamente menosprezadas por alguns profissionais de 

enfermagem, que resistem em delegar essas funções a outras equipes de saúde, 

em especial a de nutrição (3). 

No afã de contextualizar a temática do idoso e a alimentação por via oral no 

ambiente hospitalar, o estudo realizado por Lima(4), envolvendo 92 idosos 

hospitalizados, com capacidade de se alimentar por via oral porém com pouca 

aceitação a dieta oferecida, mostrou que as causas desta não aceitação estavam 

relacionadas a fatores ligados ao ambiente, como odor desagradável, excesso de 

pessoas no quarto, excesso de barulho, entre outros. 

 Estes resultados foram possíveis devido ao uso de um instrumento de 

avaliação alimentar para o idoso hospitalizado, criado por Lima(4), a construção da 

escala visou identificar os fatores que dificultam a alimentação dos idosos internados 

em instituições hospitalares.  

O instrumento foi operacionalizado em uma escala tipo likert de cinco pontos, 

que variam de 1 a 5, com as seguintes variáveis: Não atrapalha, Atrapalha pouco, 

Indiferente, Atrapalha muito e Impossibilita. Apresenta uma parte inicial destinada a 
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caracterização dos participantes, seguida de 26 questões relacionadas a situações 

específicas sobre as dificuldades de alimentação da pessoa idosa(4). 

A elaboração das 26 questões do instrumento original foi realizada a partir de 

produções nacionais e internacionais sobre o tema nutrição do idoso e o resultante 

amadurecimento teórico obtido.  Foi realizada uma aplicação piloto em 10 idosos 

com características semelhantes à população estudada, buscando realizar a 

validação de conteúdo; dois testes estatísticos foram realizados para garantir a sua 

validação: a análise fatorial exploratória e o alfa de Cronbach. Para análise dos 

dados foi realizada análise fatorial exploratória e estatística descritiva, sendo 

utilizado o software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 

20.0 (4). 

Assim, este estudo objetivou adaptar e validar a escala em questão, sob a 

justificativa em direcionarmos a atenção de enfermagem as necessidades da 

população idosa, mais precisamente àquelas relacionadas a alimentação, muitas 

vezes prejudicadas durante o período de internação hospitalar, contribuindo para 

construção de estratégias que minimizem os riscos nutricionais no idoso e corrobore 

com seu bem-estar enquanto hospitalizado. Tem-se como questão norteadora, como 

adaptar e validar um instrumento para avaliar a alimentação de idosos 

hospitalizados? 

A necessidade de adaptação da escala emergiu de uma pesquisa realizada 

nas bases de dados: Pub Med - National Library of Medicine, Lilacs - Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Bireme - Biblioteca Virtual 

em Saúde, onde identificou-se a necessidade de modificar e acrescentar variáveis.   

METODO 

Tratou-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, do tipo exploratório - 

descritivo e com delineamento transversal. Foi realizado em um complexo hospitalar 

localizado ao sul do Rio Grande do Sul, nas unidades de internação clínica e 

cirúrgica. Foi obtido uma amostra de 111 participantes idosos, no período de junho a 

julho de 2016, que estavam hospitalizados há 3 dias no mínimo. 

Em um primeiro momento, para a adaptação da escala foi necessária a 

construção e modificação de itens. No estudo, as questões são apresentadas como 

"q" seguido do numero sequencial de 1 a 35 (q1 a q35). 
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Houve modificações nos itens q03 - uso de prótese dentária/falta de 

prótese dentária em ambiente hospitalar e q09 - náuseas e vômitos; o primeiro 

foi desmembrado em dois itens, assim denominados: q03.uso de prótese dentária 

em ambiente hospitalar e q04. falta de prótese em ambiente hospitalar. Já o 

segundo item, também desmembrado em: q15.náuseas e vômitos - patológico e 

q16.náuseas e vômitos - não patológico.  

Outros 8 (oito) itens foram acrescidos na Escala de avaliação alimentar para o 

idoso hospitalizado: q05.dificuldade para mastigar, q06.dor/cansaço durante o 

ato de mastigar, q07.engasgo durante ou após mastigar, q08.tosse durante ou 

após mastigar, q11.falta de mobília adequada - mesa auxiliar, q20.disfagia - dor 

ou dificuldade para engolir, q24.apresentação da refeição, q25.temperatura 

adequada para o consumo da refeição. Todas as modificações podem ser melhor 

visualizadas no quadro 1. 

Quadro 1. Alterações realizadas para adaptação do instrumento e as definições dos 

quatro fatores utilizados na análise. 

Instrumento 

Original 

Instrumento Adaptado 

q03. Uso de prótese 
dentaria/ falta de prótese 
em ambiente hospitalar 

 

q03.Uso de prótese dentária em ambiente hospitalar 
q04.Falta de prótese dentária em ambiente hospitalar 
 

 q05. Dificuldade para mastigar 
  q06.Dor/cansaço durante o ato de mastigar 
 

 q07.Engasgo durante ou após mastigar 

 q08.Tosse durante ou após mastigar 

 q11. Falta de mobília adequada - mesa auxiliar 
 

q09. Náuseas e Vômitos q15. Náuseas e vômitos – patológico 
q16. Náuseas e vômitos - não patológico 
 

 q20. Disfagia - dor ou dificuldade para engolir 
 

 q24. Apresentação da refeição 

 25.Temperatura adequada para o consumo da refeição 
 

Variável Definição 

Fatores ambientais Série de situações externas ao idoso e relacionadas ao 
ambiente de internação que influenciam na diminuição 
do apetite (5). 
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Fatores alimentares 

 

Relacionados ao tipo de alimentos oferecidos, mudança 
dos hábitos, de sabor, na aparência, aroma, variedade 
do cardápio, textura e temperatura, além da modificação 
dos horários das refeições (6). 

Fatores de equipe  Relacionados a falta de auxílio adequado, culminando 
na não ingestão ou ingestão parcial da refeição 
fornecida (7). Fatores fisiológicos 

 

Associados ao processo natural de envelhecimento ou a 
própria doença, acarretando transformações pertinentes 
que comprometem os hábitos alimentares, tornando-os 
deficitários(8). 

 

Cada item da escala aborda uma situação que pode influenciar na aceitação 

da dieta hospitalar. Dada a preocupação de construir um instrumento funcional e de 

fácil aplicação, os itens foram elaborados de forma a constituir um dos quatro fatores 

propostos por Lima(4): Fatores ambientais, Fatores alimentares, Fatores de equipe e 

os Fatores fisiológicos - ver quadro 1. 

Já em um segundo momento, iniciou-se o processo de validação do 

instrumento. Silva(9), refere que um questionário contendo múltiplos itens, 

representados por distintas questões - assim como o instrumento adaptado para 

esta pesquisa -  deve ser avaliado quanto à sua exatidão e aplicabilidade, caso sofra 

alterações. Assim, a validação do instrumento se deu em dois momentos:  

Validade de Conteúdo: objetiva estabelecer a aceitabilidade da escala na 

conjuntura em que será aplicada, permitindo observar se a escala identifica o que se 

propôs a identificar (10). Foram obtidos um total de 34 itens, os quais foram 

apresentados a um colegiado de 4 enfermeiros doutores em enfermagem, sendo um 

deles especialista em gerontologia, para que fossem avaliados a pertinência de cada 

item aos 4 construtos formados. Como critério para manter o item na escala, 

considerou-se 100% de concordância dos experts, ou seja, os quatro avaliadores 

precisariam concordar em suas respostas. Os 34 itens foram mantidos, pois houve 

concordância total entre os quatro experts quanto à pertinência e à abrangência. Um 

(1) item foi inserido por sugestão de um dos avaliadores. Os 35 itens foram 

dispostos de forma aleatória dentro da escala, que também é apropriada para auto-

administração. Posteriormente, por meio de 20 testes pilotos, realizados com 5 

(cinco) idosos hospitalizados em 4 (quatro) unidades de internação - 2 clínicas, 1 

cirúrgica e 1 mista; foi possível observar que os itens do questionário conseguiram 

identificar os fatores que dificultam a alimentação por via oral dos idosos 
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hospitalizados e demonstrou ser de fácil compreensão e preenchimento, não sendo 

necessária nenhuma adaptação na sua linguagem, tendo sido utilizado um tempo 

médio de 30 minutos para sua aplicação.  

Validade de Constructo: verificada após a aplicação da escala, objetiva 

delimitar as características dos construtos que interessam à pesquisa, medindo a 

credibilidade da escala, sua conexão sob distintos itens, denominado validade 

convergente e as disparidades encontradas em relação aos demais itens de 

construtos diferentes - validade discriminante, a fim de estabelecer uma conexão 

entre a teoria ou construto - nível conceitual e os itens avaliados - nível 

operacional(11).  

No intuito de verificar se os itens propostos na escala e as instruções 

apresentadas eram compreensíveis, o instrumento foi aplicado em quatro grupos de 

cinco pessoas idosas, hospitalizadas na instituição em que ocorreu a pesquisa, com 

características iguais a amostra final pesquisada: ser idoso com idade igual ou maior 

a 60 anos; estar há um mínimo de três dias hospitalizados e poder se alimentar por 

via oral. O questionário foi aplicado a cada participante e concomitante a isto, foi 

possível observar se houve dificuldades em relação às instruções e aos termos 

presentes nos itens. As instruções foram compreendidas pelos participantes tal 

como foram apresentadas, sendo dessa forma mantidas. 

Dessa forma, formou-se o nível conceitual que permitiu apontar o caráter do 

construto estudado e o nível operacional que abordou a lista dos itens que 

permitiram regular os construtos. A presente validação efetivou-se com a ajuda de 

testes estatísticos a fim de garantir a aplicabilidade e precisão do instrumento 

utilizado. 

A amostra utilizada para a validação do instrumento foi composta por 111 

idosos hospitalizados em uma instituição pública e filantrópica, localizada em uma 

cidade chamada Rio Grande, no sul do estado do Rio Grande do Sul; trata-se de um 

complexo hospitalar formado por um hospital geral, um de cardiologia e outro 

psiquiátrico; o quadro funcional é composto por 178 enfermeiros, 367 técnicos em 

enfermagem e 33 auxiliares de enfermagem; os turnos de trabalho são de 36 horas 

semanais.  
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O procedimento de coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas 

realizadas com os pacientes, onde o instrumento foi administrado individualmente 

nas unidades de internação clínica (2), cirúrgica (1) e mista - clínica e cirúrgica (1) da 

instituição hospitalar. 

No que se refere à análise de dados, a fim de verificar a dimensionalidade do 

instrumento, foi realizada análise exploratória dos dados e análise de componentes 

principais. A precisão foi estimada através da consistência interna dos itens - alfa de 

Cronbach; já para testar o nível de confiança dos dados após analise, foram 

utilizados os testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett.   

O primeiro deles (KMO) apresenta valores normalizados (entre 0 e 1,0) e 

mostra qual é a proporção da variância que as variáveis (questões do instrumento 

utilizado) apresentam em comum ou a proporção desta que são devido a fatores 

comuns. Já o segundo (Bartlett), o valor quanto mais perto de zero, significa 

confirmar a adequação do método de análise fatorial para o tratamento dos dados 

(MALLERY, GEORGE, 2014). 

 A análise da dimensão da escala foi efetuada através da análise fatorial - 

ambos garantem a validade de construto.  A análise fatorial pertence a uma 

linhagem de modelos estatísticos multivariados que avaliam o resultado das 

relações entre múltiplas variáveis - aplicada na busca da identificação de fatores 

num conjunto de medidas realizadas; o interesse fundamental é a confirmação, 

através da análise amostral das relações indicadas, associada à teoria explicativa, 

formando grupos de variáveis agregadas entre si(10). 

No que se refere à consistência interna, ou seja, à consistência de uma de 

uma escala quanto ao funcionamento de acordo com diferentes condições: tempo de 

aplicação - em que se faz a medição, dos participantes, da interação entre os itens 

avaliados e de simples erro aleatório. A confiabilidade é uma medição de erro que 

pode criar um instrumento para que ele se torne instável e possa ser aplicada em 

diversas ocasiões(13). O alfa de Cronbach é o mais comum dos métodos utilizados 

para medir a consistência interna; os valores esperados como apropriados para esse 

índice, estão entre 0,7 e 0,9 ou 70 a 90%(10). 

Foram submetidas à análise fatorial exploratória, as 35 questões do 

instrumento, a fim de verificar a validade discriminante do mesmo. Definiu-se como 
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método de extração a análise de componentes principais, aplicando-se a rotação 

ortogonal Varimax que discrimina a pertinência das variáveis aos componentes 

identificados. Quatro constructos foram formados, obedecendo-se dois critérios: o 

grau de associação entre as variáveis, encontrado através das cargas fatoriais, e o 

seu grau de subjetividade.   

Para tornar os constructos mais claros, definiu-se como solução de extração a 

formação tetrafatorial, considerando como ponto de corte cargas fatoriais superiores 

a 0,500. Após análise fatorial, 5 itens foram excluídos por apresentarem baixo valor 

de carga fatorial e 1 não se agrupou conforme a classificação de Lima(4) - quadro 1. 

No que se refere aos aspectos éticos, estes foram sustentados conforme a 

Resolução 466/12 da CONEP/MS (Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa/Ministério da Saúde) sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos.  

 

RESULTADOS  

O alfa de Cronbach do instrumento foi 0,76, variando entre 0,74 e 0,78 nos 

quatro constructos; as médias e os desvios padrão de cada construto estão 

organizadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Alfa de Cronbach, média e desvio padrão dos fatores do instrumento, Rio 

Grande, RS, Brasil, 2016. 

Fatores Número de 

questões 

Coeficiente 

Alfa 

Média Desvio 

Padrão Fatores Ambientais 

 

14 ,757 2,13 ,79 

Fatores Fisiológicos 6 ,751 1,56 ,93 

Fatores Alimentares 5 ,754 1,48 ,45 

Fatores de Equipe 4 ,762 1,39 ,67 
Instrumento 30 ,756 1,64 ,71 

 

 A variância total explicada pelo instrumento validado foi de 74,91%, ilustrada 

pela figura 1, com o gráfico de Scree Plot. A medida de adequação da amostra 

obtida pelo índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foi de 0,582 - indicando que a analise 

fatorial é apropriada. Na análise de componentes principais, 8 questões 

apresentaram autovalor superior a 1, o que também explica cerca de 75% (74,917%) 

da variabilidade total.  O Teste de Esferacidade de Bartlett´s foi significativo (χ2 = 

2520,002; gl = 703; p<000).  
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Figura 1. Gráfico Scree Plot mostrando os valores de auto valor 

 

A Tabela 2 aponta as cargas fatoriais para cada item dos fatores. No total, 

cinco itens foram eliminados por apresentarem carga fatorial inferior a 0,500 - valor 

estipulado para aceitação do item na escala. A escala ficou composta por 30 itens e 

obteve um coeficiente alfa de 0,76. 

Tabela 2. Cargas fatoriais para cada item dos fatores encontrados. Rio Grande, 

2016. 

Indicadores Carga 

FATORES FISIOLÓGICOS  
q09.Dor relacionada a doença ,856 

q27.Depressão ,855 
q13.Uso de medicamento/ação do medicamento ,828 
q14.A própria patologia ,816 
q03.Falta de prótese dentária em ambiente hospitalar ,781 
q06.Dor/cansaço durante o ato de mastigar ,780 
q07.Engasgo durante ou após se alimentar ,778 

q20.Disfagia ,738 
q05.Dificuldade em mastigar algum alimento ,712 
q17.Sensibilidade gustativa (redução/alterada) ,701 
q19.Inapetência previa ,699 
q08.Tosse durante ou após se alimentar ,680 
q16.Náuseas/vômitos- patológico ,657 

q18.Sensibilidade olfativa (redução/alterada) ,649 
FATORES AMBIENTAIS  
q12.Odor do ambiente ,797 
q10.Estresse fisiológico (relacionado a fatores ambientais) ,795 

q15.Náuseas/vômitos - não patológico ,790 

q29.Excesso de pessoas/movimentação no ambiente 

 

,770 

q11.Falta de mobília adequada - mesa auxiliar 

 

,720 

q30.Excesso de barulhos/sons no ambiente hospitalar 

 

,709 

FATORES ALIMENTARES  
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q22.Sabor da refeição ,841 

q21.Tipo de alimentação fornecida 

 

,826 

q24.Apresentação da refeição 

 

,778 

q25.Temperatura adequada para consumo da refeição 

 

,773 

q23.Consistência da refeição (liquida, pastosa ou sólida) 

 

,746 

FATORES DE EQUIPE  

 

q33.Falta de compreensão/paciência equipe de enfermagem ,880 

q34.Falta de compreensão/paciência equipe de nutrição 

 

,876 

q32.Adequação alimentar por parte da equipe de nutrição 

 

,806 

q31.Falta de auxilio alimentar (familiar/acompanhante) 

 

,716 
 

As variáveis do questionário tiveram valor de comunalidade - proporção de 

variância comum presente numa variável - adequados, todas com valores acima de 

0.5(14).  Nenhum item precisou ser retirado da avaliação por esse motivo. A 

porcentagem da variância de cada variável explicada é maior que 50% em todos os 

casos. 

Destacam-se 9 questões que apresentaram maiores cargas fatoriais, maiores 

que 0,800. As questões q22: Sabor da refeição (,841) e q21: Tipo de alimentação 

fornecida (,826), ambas pertencentes dos Fatores Alimentares, segundo grupo com 

maior media em frequência e carga fatorial.  

As questões q03: Falta de prótese dentária em ambiente hospitalar (,828), 

q18: Sensibilidade olfativa - redução/alterada (,855), q07: Engasgo durante ou 

após se alimentar (,856) e q27: Depressão (,855), pertencem aos Fatores 

Fisiológicos - fator que apresentou terceira maior média em frequência e menor 

media de carga fatorial entre os grupos.  

As questões q33: falta de compreensão/paciência equipe de enfermagem, 

q34: falta de compreensão/paciência equipe de nutrição (,876) e q32: 

adequação alimentar por parte da equipe de nutrição (,806); ambos pertencem 

ao mesmo construto: fatores de equipe, grupo que apresentou maior média de carga 

fatorial e menor media de frequências por grupo. 

DISCUSSÃO 

No que se refere aos resultados finais, estes se apresentaram iguais tanto na 

escala original quanto na adaptada. Os Fatores Ambientais obtiveram maior 

frequencia: 1,36 e desvio padrão igual a 0,70 na escala original e  média de 2,25 e 

desvio padrão de 0,45 na adaptada; os demais fatores na escala anterior tinham os 
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seguintes valores: Fatores Alimentares (1,27), Fatores Fisiológicos, com média de 

1,22 e os Fatores de Equipe com 1,07 no valor da média.  Todos denotavam as 

principais situações dentro dos fatores, que dificultavam a alimentaçãos dos idosos 

hospitalizados(4). 

Na presente escala, tem-se os seguintes resultados seguidos da média e 

desvio padrão: Fatores Alimentares (1,56 e DP 0,93), Fatores Fisiológicos (1,48 e 

DP 0,79) e Fatores de Equipe (1,39 e DP 0,67). 

Na escala original, os Fatores Ambientais estava constituido pelas questões: 

q19. Excesso de pessoas/ movimentação no ambiente hospitalar, q20. Excesso de 

barulho/ sons no ambiente hospitalar, q05. Estresse fisiológico - relacionado a 

fatores ambientais e q06. Odor do ambiente. Estes denotavam valor qualitativo 

maislimitado no grupo. 

Na escala adaptada, os Fatores Ambientais contemplavam mais 2 itens 

(seguidos de suas médias e cargas fatoriais): q15. Nauseas e vomitos - não 

patológico (1,64 e ,790) e q11.Falta de mobilia adequada - mesa auxiliar (1,96 e 

,709), o que agrega maior especificidade ao grupo, uma vez que amplia as 

possibilidades de situações capazes de dificultar a alimentação do idoso 

hospitalizado. 

Quanto aos Fatores Alimentares, Fisiológicos e de Equipe na escala original, 

estes eram constituidos por 4,2 e 2 itens cada, consecutivamente; na escala 

adaptada, os foram 6,5 e 4 itens, respectivamente. A tabela 3 mostra os itens 

presentes  na escala original (EO) e na escala adaptada (EA), com suas respectivas 

cargas fatoriais. 

 

Tabela 3. Itens que compoe a escala original e a escala adaptada, com suas 

respectivas cargas fatoriais, Rio Grande, RS, Brasil, 2016. 

 

 E.O E.A 

FATORES AMBIENTAIS   

q19. Excesso de pessoas/ movimentação no 
ambiente hospitalar 
 

,936 ,795 

q20. Excesso de barulhos/sons no ambiente 
hospitalar 
 

,926 ,770 
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q5. Estresse fisiológico (relacionado a fatores 
ambientais) 
 

,873 ,797 

q6. Odor do ambiente ,758 ,720 

q15.Náuseas/vômitos - não patológico  ,790 

q11.Falta de mobília adequada - mesa auxiliar 

 

 ,709 

FATORES ALIMENTARES   

q14. Sabor da refeição 
 

,816 ,841 

q15. Consistência da refeição hospitalar (liquida 

pastosa ou sólida) 
 

,867 ,773 

q13. Tipo de alimentação fornecida 
 

,643 ,826 

q18. Rotina alimentar modificada (horários) 
 

,799 ,490 

q25.Temperatura adequada para consumo da 

refeição 

 

 ,778 

q24.Apresentação da refeição 

 

 ,746 

FATORES FISIOLÓGICOS   

q01. Saúde bucal (presença de tumoração, 
edentulismo...). 

 

,886  

q03. Uso de prótese dentaria/ falta de prótese em 
ambiente hospitalar 

 

,918  

q07.Engasgo durante ou após se alimentar 
 

 ,856 

q18.Sensibilidade olfativa (redução/alterada) 
 

 ,855 

q03.Falta de prótese dentária em ambiente hospitalar 
 

 ,828 

q27.Depressão  ,816 

q06.Dor/cansaço durante o ato de mastigar 
 

 ,781 

q14.A própria patologia  ,780 

q08.Tosse durante ou após se alimentar  ,778 

q17.Sensibilidade gustativa (redução/alterada) 
 

 ,738 

q20.Disfagia  ,712 

q19.Inapetência previa  ,701 

q16.Náuseas/vômitos - patológico  ,699 

q09.Dor relacionada a doença  ,680 

q13. Uso de medicamento/ação do medicamento 
 

 ,657 

q05.Dificuldade em mastigar algum alimento 
 

 ,649 

FATORES DE EQUIPE   

q23. Adequação alimentar por parte da equipe de 
nutrição 
 

,727 ,806 

q24. Falta de compreensão/paciência por parte da 

equipe de enfermagem 
 

,782 ,880 

q31.Falta de auxilio alimentar 

(familiar/acompanhante) 

 

 ,716 
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q34.Falta de compreensão/paciência equipe de 
nutrição 

 

 ,876 

 

Destaca-se na tabela 3, nos Fatores Alimentares, o item q18. Rotina 

alimentar modificada (horários), com carga fatorial ( ,799) existente na escala 

original e que foi excluída da escala adaptada por apresentar carga fatorial menor 

que  ,500; esta situação denota que a rotina dos horários das dietas hospitalares não 

são mais responsáveis pela inapetência dos idosos hospitalizados. Um estudo 

realizado por Souza (2016), com idosos hospitalizados acerca das mudanças na 

rotina de vida enquanto estão em tratamento hospitalar, mostrou que a mudança de 

rotina alimentar não os agrada, porém, há o entendimento de que a copa 

responsável pelo serviço tem horários a cumprir e a distância dela até as 

enfermarias facilitam o entendimento deles sobre a rotina de horários. 

As questões q01. Saúde bucal (presença de tumoração, edentulismo...) e 

q03. Uso de prótese dentaria/ falta de prótese em ambiente hospitalar, estavam 

presentes na escala original, com valores de carga fatorial 0,886 e 0,918 

respectivamente, porém na escala adaptada foram excluídas por apresentar baixa 

carga fatorial, < 0,500. Esse resultado sugere uma atenção mais eficiente da 

enfermagem e do serviço de nutrição, em adequar a dieta conforme as 

peculiaridades do paciente, fato evidenciado pelos resultados deste estudo e por  

Ribas e seu estudo realizado em um hospital universitário do Rio de Janeiro sobre a 

aceitabilidade das dietas ofertadas; a maioria dos pacientes (88%) referiram que as 

dietas são de acordo com as possibilidades dos pacientes - aqueles que estão sem 

a prótese dentária ou não possuem os dentes recebem dieta pastosa e liquida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo apresentou como limitação sua realização em um complexo 

hospitalar, em uma única região do país. Considerando o objetivo deste trabalho que 

foi adaptar e validar um instrumento denominado: Escala de Avaliação Alimentar 

para Idosos Hospitalizados, que fosse de fácil aplicação e funcionalidade e partindo 

do pressuposto de que a escala originaria quatro fatores relacionados às 

dificuldades encontradas pelos idosos hospitalizados em se alimentar por via oral, a 

análise fatorial confirmou os pressupostos conforme carga fatorial e conceitual. Dos 
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35 itens finais da escala, foram excluídas 5 - por apresentar carga fatorial menor que 

,500 e uma por não apresentar contextualização conceitual entre os fatores, logo o 

objetivo de validação da escala foi alcançado. 

Os resultados - no que se refere aos fatores - mostraram-se os mesmos 

obtidos por meio do instrumento original, porém foi mais preciso uma vez que os 

itens possuíam maior especificidade, e conseguiram descrever com maior precisão 

as situações que dificultam a alimentação dos idosos hospitalizados. 

  O instrumento consiste numa alternativa tanto para investigações empíricas 

quanto para trabalhos aplicados funcionalmente, neste caso voltados a prática da 

enfermagem, por meio do profissional enfermeiro (a), porém mostrou ser de fácil 

aplicação e entendimento e pode ser aplicado em diferentes contextos, na 

perspectiva multiprofissional. Novas pesquisas devem ser implementadas neste 

sentido, reforçando os conhecimentos acerca da enfermagem e seu papel na 

alimentação e nutrição da população idosa.  
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RESUMO: Identificar os fatores que mais dificultam a alimentação por via oral em 
pacientes idosos hospitalizados. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com 
delineamento transversal, desenvolvida com 111 idosos hospitalizados em uma 
instituição hospitalar localizada ao sul do Rio Grande do Sul. Para coleta de dados 
foi utilizado um instrumento denominado Escala de Avaliação Alimentar para o Idoso 
Hospitalizado. Foi realizada análise fatorial e descritiva. Os dados quantitativos 
gerados foram digitalizados e organizados no software Statistical Package for the 
Social Sciences, versão 20.0. Foram identificados quatro fatores relacionados a 
dificuldade de alimentação por via oral pelos idosos hospitalizados: fatores 
ambientais, alimentares, fisiológicos e os relacionados a equipe de saúde. Os 
fatores ambientais se destacaram como aqueles que mais dificultam a alimentação 
por via oral dos pacientes idosos hospitalizados, mais precisamente os itens que 
contemplam a dor, a depressão e o uso/ação de medicamentos. 
Descritores: Idoso, Alimentação, Enfermagem, Enfermagem Gerontogeriátrica. 
 
ABSTRACT: It aims to identify the factors that make it difficult the oral feeding in 
hospitalized elderly patients. This is a quantitative research with cross-sectional 
design, developed with 111 elderly hospitalized in a hospital located south of Rio 
Grande do Sul. For data collection it was used an instrument called Food Rating 
Scale for the Elderly Hospitalized. A factorial and descriptive analysis was performed. 
The quantitative data produced were scanned and organized in the software 
Statistical Package for the Social Sciences, version 20.0. It was identified four factors 
related to the difficulty at oral feeding by the hospitalized elderly: environmental 
factors, eating, physiological and the ones related to the health team. Environmental 
factors stood out as those that cause the oral feeding to be more difficult in 
hospitalized elderly patients, specifically the items that include pain, depression and 
the use/action of drugs. 
Keywords: Elderly, Food, Nursing, Gerontogeriatric Nursing. 
 
RESUMEN: Identificar los factores que dificultan la alimentación por vía oral en 
pacientes ancianos hospitalizados. Es esta una investigación cualitativa, con 
delineamiento transversal, desarrollada con 111 ancianos hospitalizados en una 
institución hospitalar ubicada en el sur del Rio Grande do Sul. Para recolección de 
datos se ha utilizado un instrumento denominado Escala de Evaluación Alimentar 
para el Anciano Hospitalizado. Ha sido realizado un análisis factorial y descriptivo. 
Los datos cuantitativos generados fueron digitalizados y organizados en el software 
Statistical Package for the Social Sciences, versión 20.0. Fueron identificados cuatro 
valores relacionados a la dificultad de alimentación por vía oral por los ancianos 
hospitalizados: factores ambientales, alimentares, fisiológicos y los relacionados al 
equipe de salud. Los factores ambientales se destacaron como aquellos que más 
dificultan la alimentación por vía oral de los pacientes ancianos hospitalizados, más 
fielmente los ítems que contemplan el dolor, la depresión y el uso/ acción de las 
medicinas. 
Descriptores: Anciano, Alimentación, Enfermería, Gerontogeriatría. 
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INTRODUÇÃO 

Estimativas apontam para um aumento na expectativa de vida; somente no 

Rio Grande do Sul, considerando as idades de 60 a 100 anos e de acordo com o 

último Censo realizado em 2010, esse número é de 4.367.282; isso representa cerca 

de 40% da população do estado(1).  

Associado a isto, percebeu-se um aumento no número de internações 

hospitalares por parte dos idosos e as causas mais frequentes são por doenças do 

aparelho cardiorrespiratório e digestório; a internação hospitalar aumenta os riscos 

para uma diminuição da capacidade funcional, muitas vezes irreversíveis - tornando 

o idoso fragilizado(2). As quedas e doenças ou agravos crônicos não transmissíveis 

também aumentam as estatísticas das internações(3). 

Pessoas idosas passam por internações hospitalares duas vezes mais que 

adultos entre 20 e 59 anos, correspondendo a 20% das internações(3). A região do 

centro oeste brasileiro é responsável por mais de 15% das hospitalizações de 

idosos, seguido da região sul, com aproximadamente 11% da população idosa que 

sofrera internação hospitalar, no período de um ano(4).  

O cuidado com a terapia nutricional ainda não é priorizado; é uma 

problemática em nível mundial, onde quase não se percebe uma atenção nutricional 

direcionada na observação – o que demanda tempo por parte da equipe de saúde - 

da aceitação da dieta pelos pacientes hospitalizados e muito menos em ações que 

vislumbrem estimular/orientar sobre o aumento do consumo energético durante este 

período (5). 

O enfermeiro deve assumir a liderança em equipes multidisciplinares a fim de 

melhor prestar cuidados nutricionais aos pacientes idosos, permitindo a identificação 

precoce do motivo da não adesão à dieta hospitalar e promover assim, uma 

assistência rápida e eficaz(6).   A enfermagem possui um importante papel frente a 

terapia nutricional do paciente, conforme estudo realizado por Lima(7), em um 

hospital universitário de São Paulo - SP, mostrou que a equipe de enfermagem foi 

responsável por auxiliar na alimentação por via oral de aproximadamente 60% dos 

pacientes hospitalizados num período de doze meses. 

A enfermagem é uma ciência, pautada na legalidade; por isso, é pertinente 

trazer a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 0453/2014, onde ratifica 
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que a equipe de enfermagem deve prestar assistência na administração da terapia 

nutricional, na sua monitorização e na identificação dos pacientes com risco 

nutricional(8). 

É um cuidado da equipe de enfermagem estar atenta aos padrões 

alimentares de seus pacientes e possíveis tabus alimentares, bem como identificar 

quais alimentos lhe são mais agradáveis e os que lhes causam maior repulsa; com 

isso, deve-se repassar as informações a enfermeira que irá comunicar a nutricionista 

a fim de chegar a uma dieta específica e agradável ao paciente - respeitando suas 

possibilidades clínicas e disponibilidade na instituição(9). 

Diante do exposto, tem-se como questão de pesquisa: quais são os fatores 

que mais dificultam a alimentação por via oral de pacientes idosos hospitalizados? 

Esta pesquisa tem o objetivo de Identificar os fatores que mais dificultam o processo 

de se alimentar por via oral em pacientes idosos hospitalizados. 

 

METODO 

Pesquisa quantitativa, do tipo exploratório-descritiva e delineamento 

transversal. Foram participantes desta pesquisa, 111 idosos internados em um 

hospital localizado na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil; 

a cidade possui 195 mil habitantes cadastrados no último Censo de 2010(1);  a 

instituição onde ocorreu a pesquisa é um complexo hospitalar formado por um 

hospital geral, um de cardiologia e outro psiquiátrico; o quadro funcional é composto 

por 178 enfermeiros, 367 técnicos em enfermagem e 33 auxiliares de enfermagem; 

os turnos de trabalho são de 36 horas semanais.  

As coletas ocorreram nas unidades de internação clinica, cirúrgica e mista -

clinica mais cirúrgica; estas foram escolhidas de maneira intencional por apresentar 

usualmente um maior número de idosos internados. 

Foram critérios de inclusão: ser pessoa idosa, estar hospitalizado no mínimo 

há três dias, não possuir restrição médica para se alimentar por via oral, ter 

suficientes condições de entender e responder ao questionário e desejar participar 

desta pesquisa. 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de Junho e Julho de 2016, 

através de um instrumento denominado Escala de Avaliação Alimentar Para o 
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Idoso Hospitalizado. Trata-se de uma escala do tipo Likert de 5 (cinco) pontos, 

onde seu escore varia de 1 a 5. Para cada resultado do escore é definido a 

intensidade dos fatores que dificultam a alimentação do idoso. 

O instrumento ainda apresenta uma parte inicial destinada a caracterização 

dos participantes, seguida de 29 questões relacionadas a situações específicas 

sobre as dificuldades de alimentação encontradas por pessoas idosas 

hospitalizadas.  

Foi realizada uma aplicação piloto em 20 idosos com características 

semelhantes à população estudada, buscando realizar a validação de conteúdo.  O 

instrumento demonstrou ser de fácil compreensão e preenchimento, não sendo 

necessária nenhuma adaptação na sua linguagem, tendo sido utilizado um tempo 

médio de 30 minutos para sua aplicação.  

Após a aplicação do instrumento nos participantes do estudo, foram 

realizados dois testes estatísticos: a análise fatorial exploratória e o alfa de 

Cronbach. Para análise dos dados foi realizada análise fatorial exploratória e 

estatística descritiva, sendo utilizado o software estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 20.0. O projeto foi julgado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, com parecer número 011/2016 (Comitê de Ética 

Local). Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

  

RESULTADOS 

Em relação à idade dos participantes da amostra, esta variou dos 60 aos 88 

anos, com média de 72,56 anos. Pode-se observar, de acordo com a tabela 1, que a 

maior concentração de idade dos idosos encontra-se dos 70 aos 79 anos, com 60 

participantes, representando 54,05%. 

No que se refere ao sexo, 56 dos idosos hospitalizados eram homens 

(50,45%) e 55 (49,54%) mulheres; quanto a quantidade de dias que os idosos 

ficaram hospitalizados, este variou de 3 a 40 dias, obtendo uma média de 9,4 dias. 

Nota-se pela tabela 1 que no intervalo de 3 a 10 dias, houve as maiores frequências 

quanto ao período de internação. 
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Tabela 1. Distribuição dos participantes por idade e distribuição dos dias de 
internação Rio Grande, RS, Brasil, 2016. 

Idade (anos) N % 

60 – 69 38 34,23% 
70 – 79 60 54,05% 
80 – 89 13 11,71% 
Total 111 100% 

Dias de internação N % 

03 – 10 80 72,07% 
11 – 20 23 20,72% 
21 – 30 6 5,40% 
31 – 40 2 1,80% 
Total 111 100% 

 

Sobre a necessidade de auxilio para se alimentar, 64 (57,7%) idosos da 

amostra referiu não necessitar; 78 (70,3%) dos idosos afirmaram que se alimentam 

menos durante a hospitalização do que em suas casas e 47 (42,3%) referem perda 

de peso aparente durante este período. 

No que se refere às doenças pregressas, as doenças do sistema 

cardiovascular apresentaram maior frequência 72,07% (80), seguidas das doenças 

endócrinas 51,35% (51) e sistema respiratório 40 (36,03%). 

Quanto às doenças que os levaram a internação, a tabela 3 aponta as do 

sistema respiratório, seguido por neoplasias e as doenças do trato gastrointestinal. 

 

Tabela 2.  Motivo das internações - Rio Grande, RS, Brasil, 2016. 

Motivo da Internação N % 
Sistema Respiratório 43 38,73% 

Neoplasias 22 19,81% 

Sistema  Gastrointestinal 18 16,21% 

Sistema Cardiovascular 16 14,41% 

Sistema Geniturinário 8 7,20% 

Sistema Endócrino 4 3,60% 
Total 111 100% 

 

No que se refere aos acompanhantes dos idosos hospitalizados, estes foram 

classificados conforme o grau de parentesco ou cuidador; assim, a frequência maior 

é representada por filhos (as) -  71, ou 63,96%, seguido do cônjuge - 12 ou 10,81%.  
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Torna-se pertinente colocar que, 36 (32,4%) dos idosos hospitalizados tinham 

cuidadores como acompanhantes associados aos familiares, intercalando turnos e 

períodos; outro aspecto interessante é quanto ao sexo masculino - predominante 

entre os familiares cuidadores - 57 (51,35%), seguido do sexo feminino - 54 

(48,64%). 

Do ponto de vista descritivo, as análises permitiram identificar os fatores que 

mais dificultam o processo de se alimentar por via oral em pacientes idosos 

hospitalizados. Foram identificados e validados quatro construtos, configurando 

diferentes grupos: Fatores Ambientais, Fatores Alimentares, Fatores Fisiológicos e 

Fatores de equipe; através da média aritmética - foi operacionalizado 

individualmente.  

Conforme as médias, os fatores que mais dificultam a alimentação por via oral 

em idosos hospitalizados, são aqueles relacionados aos aspectos ambientais - 2,25, 

seguido dos fatores alimentares - 1,56, fisiológicos - 1,48 e aqueles relacionados as 

equipes - 1,39. Foram submetidas à análise fatorial exploratória, as 35 questões do 

instrumento, a fim de verificar a validade discriminante do mesmo. 

 Definiu-se como método de extração a análise de componentes principais, 

aplicando-se a rotação ortogonal Varimax que discrimina a pertinência das variáveis 

aos componentes identificados. Quatro constructos foram formados, obedecendo-se 

dois critérios: o grau de associação entre as variáveis, encontrado através das 

cargas fatoriais, e o seu grau de subjetividade.  A figura 1 ilustra a definição 

conceitual dos construtos obtidos. 

Figura 1. Definição conceitual dos construtos obtidos 

Variável Definição 

Fatores 

fisiológicos 

Associados ao processo natural de envelhecimento ou a própria 

doença, acarretando transformações pertinentes que comprometem 

os hábitos alimentares, tornando-os deficitários(11) 

Fatores 

alimentares 

Relacionados ao tipo de alimentos oferecidos, mudança dos 

hábitos, de sabor, na aparência, aroma, variedade do cardápio, 

textura e temperatura, além da modificação dos horários das 

refeições(9) 
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Fatores 

ambientais 

Série de situações externas ao idoso e relacionadas ao ambiente 

de internação que influenciam na diminuição do apetite(5) 

Fatores de 

equipe 

 Relacionados a falta de auxílio adequado, culminando na não 

ingestão ou ingestão parcial da refeição fornecida(3) 

 

Para tornar os constructos mais claros, definiu-se como ponto de corte cargas 

fatoriais superiores a ,500. Foram eliminadas 05 questões por valor abaixo de ,500 e 

1 questão por apresentar baixa correlação com os demais itens de seu grupo. A 

tabela 3 demonstra o resultado da analise fatorial exploratória com as respectivas 

médias e desvios padrão por constructo. 

 

Tabela 3. Resultado da análise fatorial com as respectivas médias e desvios padrão 
por constructo. 

Fatores Média Desvio Padrão 
Fatores Ambientais 2,25 0,45 
Fatores Alimentares 1,56   0,93 
Fatores Fisiológicos  1,48 0,79 
Fatores de Equipe 1,39 0,67 

 
 

 

Destacam-se 9 questões que apresentaram maiores cargas fatoriais, acima 

de ,800. As questões q22: Sabor da refeição e q21: Tipo de alimentação 

fornecida, ambas pertencentes dos Fatores Alimentares, segundo grupo com maior 

média em frequência (1,56) e carga fatorial (,792).  

As questões q03: Falta de prótese dentária em ambiente hospitalar, q18: 

Sensibilidade olfativa - redução/alterada, q07: Engasgo durante ou após se 

alimentar e  q27: Depressão, pertencem aos Fatores Fisiológicos - fator que 

apresentou terceira maior média em frequência (1,48) e menor média de carga 

fatorial (,752) entre os grupos.  

As questões q33: falta de compreensão/paciência equipe de enfermagem, 

q34: falta de compreensão/paciência equipe de nutrição e q32: adequação 

alimentar por parte da equipe de nutrição; ambos pertencem ao mesmo 
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construto: fatores de equipe, grupo que apresentou maior média de carga fatorial e 

menor média de frequências por grupo.  

A questão q12:odor do ambiente, foi a que obteve maior média, seguida da 

q09: dor relacionada a doença; a primeira faz parte do grupo fatores ambientais, 

que apresentou maior média (2,25), ou seja, é o fator que contem as situações que 

mais dificultam a alimentação por via oral nos pacientes hospitalizados e a segunda 

aos fatores fisiológicos. 

A terceira maior média ficou com a q10:estresse fisiológico (relacionado a 

fatores ambientais) e a q27:Depressão, onde a primeira faz parte dos fatores 

ambientais e a segunda aos fatores fisiológicos. A questão que apresentou menor 

intensidade, q23: Consistência da refeição (liquida, pastosa ou sólida), pertence 

aos fatores alimentares. 

O alfa de Cronbach do instrumento foi 0,76, variando entre 0,74 e 0,78 nos 

quatro constructos. A variância total explicada pelo instrumento validado foi de 

74,91%. A medida de adequação da amostra obtida (KMO) foi de 0,582 - mostrando-

se apropriado. 

As variáveis do questionário tiveram valor de comunalidade adequado, todas 

com valores acima de 0.5. Nenhum item precisou ser retirado da avaliação por esse 

motivo. A porcentagem da variância de cada variável explicada é maior que 50% em 

todos os casos.  

 

DISCUSSÃO 

Os fatores ambientais, representam o fator que mais dificulta a alimentação 

de idosos hospitalizados e destacam-se os itens q12.Odor do ambiente e o 

q15.Náuseas/vômitos - não patológicos. Nesta perspectiva, é valido lembrar sobre 

a importância da teoria ambientalista de Nightingale(12), como um eixo central na 

enfermagem. Florence foi enfática ao identificar e destacar o papel do ambiente e 

sua influência na saúde dos indivíduos, construindo estratégias ambientais a serem 

implementadas com base nos elementos físicos que afetam a saúde. 

Corroborando com os resultados, temos Majid(13) trazendo o ambiente 

hospitalar como influência direta na redução do apetite, principalmente no que se 
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refere a odores provenientes de excreções do tipo diarreia - causa náuseas e até 

impossibilita a alimentação dentro do hospital.  

Quanto aos itens q10.Estresse fisiológico (relacionado a fatores ambientais), 

q29.Excesso de pessoas/movimentação no ambiente, q30.Excesso de 

barulhos/sons no ambiente hospitalar; este último além de afetar a audição, interfere 

no bem estar físico e emocional, diminuindo o apetite. Equipamentos como 

monitores cardíacos, aspiradores de secreções, ventiladores mecânicos, celulares, 

circulação de pessoas, além de passos, vozes/conversas dos profissionais e 

visitantes, foram as principais causas de ruídos hospitalares, aumentando os níveis 

de estresse(14). 

Os fatores ambientais findam com o q11.Falta de mobília adequada - mesa 

auxiliar, como uma das situações que dificultam a alimentação dos idosos e 

contribuindo para isso, Barela(15)  traz sobre a importância elementar de uma mesa 

móvel para refeição em um quarto hospitalar voltado para idosos - por ser móvel não 

atrapalha na segurança do ambiente e oferece maio segurança durante a 

alimentação.  

Em relação aos fatores alimentares, apresentados como o segundo fator de 

maior intensidade nesta pesquisa, destaca-se o sabor da comida como um dos 

aspectos para que a ingestão seja adequada e o momento da refeição seja 

satisfatório; a apresentação da refeição e a variedade contribuem negativamente 

para a ingestão da dieta, além de outros, como a textura, a falta de sabor e a 

consistência da comida(5). Além disso, a própria internação hospitalar representa 

uma ruptura no cotidiano do idoso, no que se refere aos hábitos e rotinas 

alimentares, uma vez que um novo hábito alimentar é imposto, podendo gerar 

insatisfação e consequente negação(14). 

Os fatores fisiológicos obtiveram terceira maior frequencia, apresentando uma 

média de 1,48 - e está composto pelos ítens (em ordem decrescente conforme a 

média): q09 - dor relacionada a doença, q27 - depressão, q13 - uso de 

medicamento/ação do medicamento, q14 - a própria patologia, q03 - falta de prótese 

dentária em ambiente hospitalar, q06 - dor/cansaço durante o ato de mastigar, q07 - 

engasgo durante ou após se alimentar, q20 - disfagia, q05 - dificuldade em mastigar 

algum alimento,q17 - sensibilidade gustativa (redução/alterada), q19 - inapetência 
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prévia, q08 - tosse durante ou após se alimentar, q16 - náuseas/vômitos - patológico 

e q18 - sensibilidade olfativa (redução/alterada). 

O ítem q09 - dor relacionada a doença obteve a maior média entre todos os 

fatores - 1,203. Assim, temos que a dor é uma situação que mais dificulta a 

alimentação por via oral em idosos hospitalizados;  tal resultado vai ao encontro de 

Nascimento(16) quando refere que a dor influencia negativamente na evolução clínica 

do paciente, aumentando o riscos para alterações cardiovasculares, imunológicas, 

trombolíticas, sociais, psicológicas e pode levar à inapetência. 

Já o ítem q27 - depressão, aparece como o segundo item com maior 

frequência - 1,000 dentro dos fatores fisiológicos o que é perfeitamente explicavel, 

uma vez que a depressão no idoso é comum, recorrente e muitas vezes 

subdiagnosticada, o que leva a um mal tratamento ou a falta dele. Cerca de 15% dos 

idosos apresentam depressão e este número é maior quando o idoso se encontra 

hospitalizado. A depressão está associada ao estado nutricional pois atua no 

sistema neural -  responsável pela fome. Assim, o idoso depressivo tende ou a 

desnutrição ou a obesidade(17). 

Ainda dentro dos fatores fisiológicos, segue com maior frequência (,993) o 

ítem q13.Uso de medicamento/ação do medicamento,ou seja, as medicações em 

uso no hospital alteraram o apetite do paciente; um estudo realizado por Hayashi (18) 

mostrou a importancia de fazer um acompanhamento diário quanto aos niveis 

séricos de determinados eletrólitos, uma vez que muito fármacos de uso hospitar - 

como os antihipertensivos - fazem uma interação medicamentosa severa no idoso, 

levando - o à falta de apetite. 

O quarto ítem com maior frequência nos fatores fisiológicos - q14. a própria 

patologia, com média de 0,934 e a q16.nauseas e vomitos - patológicos, apontam 

que as dificuldades em se alimentar provem da patologia que os fizeram hospitalizar 

ou dos efeitos adversos dos fármacos precritos. Corroborando com estes resultados, 

a presente pesquisa mostrou que as doenças do sistema respiratório e os cânceres 

estão como os principais motivos de internação. Com isso, torna-se pertinente trazer 

Tavares(19) e seus resultados referentes a uma pesquisa realizada em uma clínica 

oncológica no estado da Bahia -BA; a amostra composta por 20 idosos 

hospitalizados apontou que 40% deles apresentavam dificuldade em se alimentar 
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em função da doença - seja por alguma alteração na anatomia ou relacionado aos 

efeitos dos fármacos oncológicos. 

Ainda sobre o item q14,  as doenças respiratórias dificultam a alimentação 

dos idosos hospitalizados. Abbott(20) realizaram um estudo na Grã Bretanha - UK, 

com 70 pessoas - comparando crianças e idosos quanto a efeitos indesejaveis 

durante crises de doenças respiratórias. Em ambos, a falta de apetite relacionadas a 

dispnéia foram frequentes entre os participantes - de maneira simplista, a dispnéia 

dificulta e ou impede a alimentação pois causa medo e desconforto ao paciente. 

A q03. falta de prótese dentária em ambiente hospitalar, reforçam que as 

principais alterações bucais presentes nos idosos são a cárie, as doenças 

periodontais, as abrasões, lesões, o câncer bucal e a perda de dentes ou o 

edentulismo. Destaca-se que a ausência parcial ou total de dentes, próteses 

inadequadas prejudicam a qualidade da nutrição uma vez que ao não conseguirem 

mais cortar e mastigar os alimentos de maneira adequada, acabam optando por 

alimentos de fácil ingestão, muitas vezes, menos nutritivos(21). 

Já os ítens q06. dor/cansaço durante o ato de mastigar, q07. engasgo 

durante ou após se alimentar, q20. disfagia, q05. dificuldade em mastigar algum 

alimento e q08. tosse durante ou após a mastigação, que se apresentam em ordem 

decrescente na frequencia, são explicados por Almeida(21), uma vez que nos idosos 

há um deficit na motricidade orofacial - os movimentos da mandíbula ficam limitados  

causando disfagia orofaringea, dificuldade na mastigação e consequente engasgo. 

Algumas sequelas causadas por doenças neurológicas - como a doença de 

Parkinson - causam disfagia em 80% dos casos e associado a má formação do bolo 

alimentar, tendem a causar tosse e engasgos durante ou após a ingesta de 

alimentos(22). 

O item q17.Sensibilidade gustativa (redução/alterada) é justificada pela 

diminuição do tônus e força da língua bem como da musculatura mastigatória, 

afetando os botões gustativos - alterando o paladar(23). Outro fator que interfere na 

alteração gustativa é a xerostomia - diminuição na secreção de saliva - que pode ser 

causada por uma desidratação, alguns tipos de medicações como os barbitúricos, 

radioterapia na região da cabeça e pescoço, sequelas neurológicas e algumas 

patologias como a diabetes mellitus(24). 
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A q19 - Inapetência prévia, é ratificada por Berriel(24), pois nos idosos há 

alteração das funções corporais, fisiológicas, psicológicas que reduzem a 

capacidade de adaptação ao meio ambiente e também do estado nutricional, uma 

vez que o metabolismo se torna mais lento, o que diminui as necessidades calóricas 

- levando a inapetência. 

Tem-se ainda o item q18.Sensibilidade olfativa (redução/alterada); a alteração 

do olfato pode levar à diminuição da ingesta de alimentos, perturbando as escolhas 

alimentares que muitas vezes possuem baixo valor nutricional(23). 

Os fatores relacionados à equipe, formados por quatro questões: 

q32.Adequação alimentar por parte da equipe de nutrição, q31.Falta de auxílio para 

se alimentar (familiar/acompanhante),q33. Falta de compreensão/paciência por 

parte da equipe de enfermagem e q34.Falta de compreensão/paciência por parte da 

equipe de nutrição. As duas últimas evidenciam o pouco reconhecimento da 

população idosa sobre a importância dessas equipes na sua alimentação e nutrição. 

Não parece existir uma integração entre o cuidado nutricional e as rotinas de 

diagnóstico e terapêutica realizadas pelas equipes de saúde, o que pode indicar 

também a falta de entendimento e comprometimento dos profissionais, 

principalmente os da enfermagem(25). 

 Um estudo realizado por Ramsay(14), na Grã Bretanha - UK, com 240 

pacientes hospitalizados em unidades de terapia intensiva, mostrou que a maioria 

dos pacientes necessitavam de algum auxilio para se alimentar e não obtinham 

ajuda, visto que o pensamento dos pacientes era o de não incomodar o pessoal da 

enfermagem pois estavam ocupados demais para ajudá-los fisicamente no ato de 

comer ou entregar suplementos prescritos. 

Pela representação social do papel da enfermagem, é comum os idosos não 

atribuírem os cuidados da alimentação a essa profissão. Normalmente, em uma 

unidade hospitalar, os cuidados alimentares são compreendidos pelos pacientes, 

como uma atribuição exclusiva da equipe de nutrição, o que foi uma limitação ao 

estudo, pois não foi possível identificar se os idosos atribuem o cuidado com a 

alimentação somente a equipe de nutrição ou se a enfermagem também foi 

considerada nesse aspecto(4). 
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Em contra partida, ainda sobre o estudo de Ramsay(14), a equipe de nutrição 

foi amplamente elogiada, pois as alterações solicitadas quanto aos gostos 

alimentares sempre foram atendidos. Isso denota mais uma vez o pouco 

conhecimento acerca do trabalho de ambas equipes - enfermagem e nutrição - e a 

alimentação dos pacientes. 

 

CONCLUSÃO 

Os fatores ambientais obtiveram maior intensidade na pesquisa, sendo os 

responsáveis pelos fatores que mais dificultam o processo de se alimentar por via 

oral em pacientes idosos hospitalizados, mais precisamente os itens q10, q29 e q15, 

ou seja, estresse fisiológico relacionado ao ambiente, excesso de 

pessoas/movimentação no ambiente e náuseas e vômitos - não patológico, 

consecutivamente. Os cuidados com o ambiente em que se encontra o paciente -  a 

enfermaria, tornou-se um eixo central na enfermagem. Florence Nightingale desde 

os primórdios destacava o papel do ambiente, como grande influenciador de saúde. 

Assim, temos então o ambiente hospitalar como influência direta na redução 

do apetite, especialmente quando há presença de odores desagradáveis que 

causam desconforto gástrico desnecessários aos pacientes. O idoso hospitalizado 

pode estar fragilizado neste momento, e todo cuidado torna-se necessário para lhe 

garantir o bem estar; a enfermagem deve estar atenta à enfermaria aonde se 

encontram seus pacientes e as áreas adjacentes, aproveitando os momentos em 

que presta a assistência, seja durante a consulta ou procedimentos, para observar 

ao seu redor e tentar minimizar os efeitos que um ambiente desagradável 

proporciona ao seu paciente. 

Um olhar atento para a prescrição médica onde normalmente existe 

antieméticos prescritos; estes podem minimizar as náuseas antes das refeições. 

Buscar o serviço de higienização para uma inspeção melhor no que se refere à 

limpeza e dependendo da situação, torna-se pertinente trocar o paciente de 

enfermaria. Realizar uma conversa com os familiares e cuidadores, os alertando 

sobre os horários de visita, a fim de evitar excesso de pessoas dentro dos quartos; 

lembrando-os que durante o período do dia, são muitos profissionais que circulam e 

se não houver um cuidado, o ambiente torna-se agitado. 
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Quanto aos demais fatores, é valido observar a dor; esta provoca alterações 

negativas na evolução clínica, incluindo a inapetência, que pode ser um gerador de 

novas complicações ou acentuar as já existentes, como a desnutrição e 

consequente prolongamento da hospitalização. A depressão se mostrou como um 

importante gerador de inapetência, uma vez que ela atua no sistema nervoso neural 

responsável pela fome. Ela é comum no idoso, porém não é normal - é patológica, e 

esse pré julgamento leva a um falso diagnóstico ou até mesmo a falta dele.  

Contudo, cabe destacar ainda que a função de avaliar alimentação e dieta 

dos pacientes faz parte da assistência de enfermagem; avaliar de forma sistemática 

a aceitação alimentar dos idosos, auxiliando-os quando necessário, aproveitando o 

momento para praticar o olhar clínico e crítico - observando suas preferências e 

dificuldades, repassando para a equipe de nutrição as particularidades.  

Este estudo apresentou como limitação sua realização em somente um 

hospital, em uma única região do país. Destaca-se ainda que existe uma 

incompreensão do papel da enfermagem no contexto da alimentação dos idosos 

internados, evidenciada pelas respostas mediante aplicação do instrumento. Torna-

se fundamental resgatar o papel do cuidado de enfermagem na alimentação, em 

especial para a população idosa. 

 

REFERÊNCIAS 

1. Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (Brasil) CENSO 2010. [online] 

Disponível em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=43&dados=1 Acesso em 
abril de 2016. 
 
2. Salmaso FV, Vigário PS, Mendonça LMC, Madeira M, Netto LV, Guimarães MRM, 
Farias MLF, et al. Análise de idosos ambulatoriais quanto ao estado nutricional, 
sarcopenia, função renal e densidade óssea. Arq. bras. endocrinol. metab. 2014; 
58(03): 226-231. 
 
3. Souza ICP, Silva AG, Quirino ACS, Neves MS, Moreira LR. Perfil de pacientes 
dependentes hospitalizados e cuidadores familiares: conhecimento e preparo para 
as práticas do cuidado domiciliar. Rev Min Enferm. 2014; 18(1): 164-172. 
 
4. Ministério da Saúde (Brasil). Proporção da população que refere internação 
hospitalar nos últimos 12 meses. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabnet.exe?idb2012/f24.def. Acesso em: agosto de 
2015. 



72 

 

 
5. Leandro-Merhi VA, Srebernich SM, Gonçalves GMS, Aquino JLB. Perda de peso 
hospitalar, dieta prescrita e aceitação de alimentos. ABCD Arq Bras Cir Dig. 2015; 
28(1): 8-12. 
 
6. Relph WL.  Addressing the nutritional needs of older patients. Nurs Older People. 
2016; 28(3): 16-9. 
 
7. Lima AFC, Castilho V, Fugulin FMT, Silva B, Ramin NS, Melo TO. Custos das 
atividades de enfermagem realizadas com maior frequência em pacientes de alta 
dependência. Rev. latinoam. enferm [Internet]. 2012 [ acesso em 02.08.2016]; 20(5): 
[8 telas]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n5/pt_09.pdf 
 
8. Conselho Federal de Enfermagem (Brasil). Resolução nº. 0453 de 16 de janeiro 
de  2014. Norma técnica que dispõe sobre a atuação da equipe de enfermagem em 
terapia nutricional. Diário Oficial da União 28 jan 2014; Seção 1. 
 
9. Garcia R.W.D, Padilha M, Sanches M. Alimentação hospitalar: proposições para a 
qualificação do Serviço de Alimentação e Nutrição, avaliadas pela comunidade 
científica. Ciênc. saúde coletiva. 2012; 17(2): 473-480. 
 
11. Esquenazi D, Silva SRB, Guimarães MAM. Aspectos fisiopatológicos do 
envelhecimento humano e quedas em idosos. Med. HUPE-UERJ. 2014; 13(2): 11-
20. 
 
12. Nightingale F. Notes on hospitals. Edition originally published by John W. Parker 
and Son, London, 1859 - Reprint edition 2015. 
 
13. Majid HA, Emery PW, Whelan K. Definitions, Attitudes, and Management 
Practices in Relation to Diarrhea During Enteral Nutrition: A Survey of Patients, 
Nurses, and Dietitians. Nutr Clin Pract. 2012; 27(2):252-260. 

 
14. Ramsay P, Huby G, Merriweather J, Salisbury L, Rattray J, Griffith D,  et al. 
Patient and carer experience of hospital based rehabilitation from intensive  care to 
hospital discharge: mixed methods process evaluation of the recover randomised 
clinical trial. BMJ Open.2016; 6 (1). doi:10.1136/bmjopen-2016- 012041. 
 
15. Barela J, Ferreira ACM, Bonfim GHC, Paschoarelli LC. Adequação estrutural de 
um quarto hospitalar. hospitalar  In: Anais do XV Congresso Internacional Ergonomia 
e Usabilidade de Interfaces Humano - Tecnologia: Produto,Informações, Ambientes 
Construídos e Transporte e XV Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade 
de Intefaces Humano - Computador; 2015 jun 08-11; Recife, Pernambuco, Brasil. 
São Paulo: Blucher, 2015. p. 91-102. 
 
16. Nascimento LA, Cardoso MG, Oliveira SA, Quina E, Sardinha DSS. Manuseio da 
dor: avaliação das práticas utilizadas por profissionais assistenciais de hospital 
público secundário. Rev Dor. 2016; 17(2): 76-80. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Relph%20WL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27029988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029988


73 

 

17.Nóbrega IRAT, Leal MCC, Marques APO, Vieira JCM. Fatores associados a 
depressão á depressão em idosos institucionalizados: revisão integrativa. Saúde 
Debate. 2016; 39(15): 536-550. 
 
18. Hayashi Y, Nishida S, Takekoshi A, Murakami M, Yamada M, Kimura A, et al. A 
case of lithium intoxication induced by an antihypertensive angiotensin 1 subtype-
specific angiotensin II receptor blocker in an elderly patient with bipolar disorder and 
hypertension. Japanese Journal of Geriatrics. 2016; 53(3): 244-249. 
 
19. Tavares AGS, Nunes JSS. Cuidados paliativos e melhoria da qualidade de vida 
dos pacientes oncológicos. Revista Enfermagem Contemporânea. 2015; 4(1):39-4. 
 
20. Abbott J, Holt A, Morton AM, Hart A, Milne G, Wolf SP, et al. Patient indicators of 
a pulmonary exacerbation: preliminary reports  from school aged childrens map onto 
those adults. Journal of Cystic Fibrosis. 2012; 11(3): 180-186. 
 
21. Almeida LF, Lima MC, Macieira JC, Cesar CPHAR, Baldrighi SEZM.  Intervenção 
fonoaudiológica na esclerose sistêmica:relato de casos. Rev. CEFAC. 2016; 18(1): 
273-285. 
 
22. Oliveira BS, Delgado SE, Brescovici SM. Alterações das funções de mastigação 
e deglutição no processo de alimentação de idosos institucionalizados. Rev. Bras. 
Geriatr. Gerontol. 2014; 17(3): 575-587. 
 
23. Medeiros RSP, Albuquerque ACL, Leite AB. Possíveis causas da hipossalivação 
em pacientes usuários de prótese dental removível. Revista Saúde e Ciência online. 
2015; 4(3): 70-83. 
 
24. Berriel E, Calvo S. Cuidado nutricional del adulto mayor institucionalizado. 
Enfermería: Cuidados Humanizados. 2015;  4(2): 45-50. 
 
25. Santos G, Sousa L. Qualidade de vida em pessoas idosas no momento de 
internamento hospitalar. Rev Port Saúde Publica. 2015; 33(1): 3-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

6 CONCLUSÃO 
 
 

Nesta pesquisa, de caráter quantitativo, procuramos identificar os fatores que 

mais dificultam a alimentação do idoso hospitalizado, por meio de 111 idosos 

internados em unidades de internação clinica e cirúrgica, pertenentes a um hospital 

filantrópico, utilizando um instrumento criado por Lima et al (2014), que foi adaptado 

para esta pesquisa. O instrumento está composto por 35 questões relacionadas a 

situações que podem dificultar a alimentação por via oral do idoso hospitalizado; seu 

escore varia de 1 a 5, numa escala tipo Likert.   

Inicialmente o instrumento é composto por uma parte reservada a 

caracterização dos sujeitos. A análise dos dados ocorreu por meio de análise fatorial 

exploratória e análise descritiva, com o auxílio do programa SPSS - Statistical 

Package for the Social Sciences. Após análise fatorial, surgiram quatro grupos: 

Fatores Ambientais, Fatores Alimentares, Fatores Fisiológicos e Fatores de Equipe. 

Todas variáveis obtiveram unidimensionalidade.  

Os fatores ambientais obtiveram maior intensidade na pesquisa, sendo os 

maiores responsáveis pelas dificuldades na alimentação. O ambiente hospitalar, 

representado principalmente pela enfermaria em que se encontra o idoso 

hospitalizado, é muitas vezes considerado potencialmente gerador de inapetência. 

Controlar o fluxo de pessoas que entram e saem dos quartos, inspecionar a fim de 

verificar possíveis odores desagradáveis, excesso de sons e ruídos, proporcionando 

um ambiente melhor para a alimentação, torna-se um importante cuidado de 

enfermagem.  

Quanto aos demais fatores, é valido observar a dor; esta provoca alterações 

negativas na evolução clínica, incluindo a inapetência, que pode ser um gerador de 

novas complicações ou acentuar as já existentes, como a desnutrição e 

consequente prolongamento da hospitalização. A depressão se mostrou como um 

importante gerador de inapetência, uma vez que ela atua no sistema nervoso neural 

responsável pela fome. Ela é comum no idoso, porém não é normal - é patológica, e 

esse pré julgamento leva a um falso diagnóstico ou até mesmo a falta dele.  

Embora pareça exclusivamente da nutrição, a função de avaliar alimentação e 

dieta dos pacientes, é parte indissociável do cuidado de enfermagem avaliar de 



75 

 

forma sistemática a aceitação alimentar dos idosos, ajudando-os, se necessário, na 

hora da alimentação, questionando suas preferências, repassando para a equipe de 

nutrição as particularidades.  

Este estudo apresentou como limitação sua realização em apenas um 

hospital, em uma única região do país. Ainda, destaca-se a possível não 

compreensão do papel da enfermagem no contexto da alimentação dos idosos 

hospitalizados, evidenciada pelas respostas mediante aplicação do instrumento. 

Torna-se fundamental resgatar o papel do cuidado de enfermagem na alimentação, 

em especial para a população idosa. 

O instrumento elaborado para essa pesquisa mostrou ser de fácil aplicação e 

entendimento, podendo ser aplicado em outros contextos. Novas pesquisas devem 

ser implementadas neste sentido, reforçando os conhecimentos acerca da 

enfermagem e seu papel na alimentação e nutrição da população idosa. 
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APÊNDICE A - Escala de Avaliação Alimentar Para o Idoso Hospitalizado 

   1 2 3 4 5 

01 Saúde bucal (presença de tumoração, edentulismo...)      

02 Higiene Oral no ambiente hospitalar      

03 Uso de prótese dentaria em ambiente hospitalar      

04 Falta de prótese dentária em ambiente hospitalar      

05 Dificuldade em mastigar algum alimento      

06 Dor /cansaço durante o ato de mastigar      

07 Engasgo durante ou após se alimentar      

08 Tosse durante ou após se alimentar        

09 Dor relacionada a doença      

10 Estresse fisiológico (relacionado a fatores ambientais)      

11 Falta de mobília adequada - mesa auxiliar      

12 Odor do ambiente      

13 Uso de medicamento/ação de medicamento      

14 A própria patologia      

15 Náuseas/vômitos - não patológica      

16 Náuseas/vômitos – patológico      

17 Sensibilidade gustativa (Redução/alterada)      

18 Sensibilidade olfativa (Redução/alterada)      

19 Inapetência prévia       

20 Disfagia - dor ou dificuldade para engolir      

21 Tipo de alimentação fornecida      

22 Sabor da refeição      

23 Consistência da refeição hospitalar(liquida, pastosa ou sólida)      

24 Apresentação da refeição      

25 Temperatura adequada para consumo da refeição      

26 Solidão (ausência da família/acompanhante)      

27 Depressão       

28 Rotina alimentar modificada (horários)      

29 Excesso de pessoas/ movimentação no ambiente hospitalar      

30 Excesso de barulhos/sons no ambiente hospitalar      

31 Falta de auxílio para se alimentar (familiar, acompanhante)      

32 Adequação alimentar por parte da equipe de nutrição      

33 Falta de compreensão/paciência por parte da equipe de enfermagem      

34 Falta de compreensão/paciência por parte da equipe de Nutrição      

35 Uso de oxigenioterapia      

Idade:_____  Sexo: (  ) Feminino  (   ) Masculino   Dias de Internação ___________________ 
Doença Pregressa: (  ) Diabetes  (  ) HAS/ Doenças Cardíacas  (  ) Câncer (  ) Demência (  ) Depressão (   ) 
Artrite   (   ) Gastrointestinal (   ) Outras/Quais? _____________________  
Faz uso de medicação (  ) sim  (  ) Não Quais ______________________________________ 
Presença de Acompanhante (  ) Sim  (   ) Não (   ) Parcialmente  Parentesco ______________ 
Necessita de auxilio para alimentação  (   )Sim   (   ) Não  (   ) Parcialmente  
Mobilidade  (   ) Normal  (   ) necessita de apoio  (   ) restrito ao leito 
Motivo da Internação _________________________________________ 
Alimentação na internação: (   )Menos que o usual (  )Sem alteração (   )Mais que o usual 
Alimentação em casa: (  ) < 3 refeições/dia  (  ) 3 - 6 refeições/dia  (  ) >6 refeições/dia 

    Preferência Alimentar:  (   )Dieta Seca   (   ) Dieta Pastosa   (   ) Dieta Líquida  
    Dieta em uso no Hospital __________________ 

Perda Aparente de peso durante a internação  (   ) Sim  (   ) Não    
NA ESCALA ABAIXO, PARA CADA QUESTÃO MARQUE: 

(1)Não atrapalha  (2)Atrapalha pouco  (3)Indiferente  (4)Atrapalha muito  (5)Impossibilita 
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APÊNDICE B -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ETAPA 
QUANTITATIVA 

 

Prezado(a)  Sr(a): 

Eu_______________________________________________________ 

de acordo com o presente Consentimento Livre e Esclarecido, declaro estar 

devidamente informado(a) sobre a natureza da pesquisa, intitulada: “Pessoa 

idosa hospitalizada: adaptação e validação de um instrumento na identificação 

de fatores que dificultam a alimentação por via oral”. Fui esclarecido (a) 

também, sobre o objetivo do estudo que é identificar os fatores que dificultam 

o processo de se alimentar por via oral em idosos hospitalizados. A 

metodologia utilizada no estudo prevê a aplicação de um questionário.  

Obtive esclarecimentos quanto à garantia de que não haverá riscos à 

integridade física dos (as) participantes. No caso de algum sujeito sentir-se 

prejudicado pela pesquisa, tem-se a disposição recurso psicológico dos 

hospitais envolvidos. 

Tenho compreensão de que essa pesquisa pode trazer benefícios para 

os idosos internados em instituições hospitalares, assim como para os 

profissionais de saúde, ampliando o conhecimento sobre as dificuldades 

alimentares de idosos hospitalizados. 

Estou ciente, ainda da liberdade de participar ou não da pesquisa, sem 

ser penalizado por isso; garantia de ter minhas dúvidas esclarecidas antes e 

durante o desenvolvimento deste estudo; segurança de ter privacidade 

individual e anonimato quanto aos dados coletados, assegurando que os 

dados serão usados exclusivamente para a concretização dessa pesquisa; 

garantia de retorno dos resultados obtidos assegurando-me condições de 

acompanhar esses processos e também a garantia de que serão sustentados 

os preceitos Éticos e Legais conforme a Resolução 466/12 da CONEP/MS 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Ministério da Saúde) sobre 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 
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Nome do participante: _________________________________________  

 

Assinatura do participante: 

_________________________________________ 

 

Assinatura da responsável: 
_________________________________________ 

 

Local e data: 

_________________________________________ 

 

Data da saída do estudo: 

_________________________________________ 

 

Nota: O presente Termo terá duas vias, uma ficará com a pesquisadora e a 
outra via com a participante da pesquisa. 

 

Responsável pela pesquisa: 

 

___________________                        _______________________           
Deise Feijó Lima                              Marlene Teda Pelzer 

 

Rua General Osório, SN  

96201-040 / Rio Grande - RS 

      Tel: (53) 3233.0302                                                             
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APÊNDICE C: Autorização para a realização do estudo do comitê de pesquisa da 
Escola de Enfermagem 

Universidade Federal do Rio Grande 
Programa de pós-graduação em enfermagem 

Mestrado em enfermagem 
Ilma Srª 
Deise Aquino 
Presidente do Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
 
Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste, solicitar a autorização 

para desenvolver a pesquisa intitulada “Pessoa idosa hospitalizada: adaptação e 
validação de um instrumento para identificação dos fatores que dificultam a 
alimentação por via oral”, com  pacientes idosos hospitalizados nas unidades de 
clínica médica e cirúrgica do Hospital Universitário Miguel Riet Correia Jr. e nas 
unidades de internação médica, cirúrgica e convênios da Associação de Caridade 
Santa Casa do Rio Grande, entre os meses de Abril a Junho de 2016. 

 O objetivo geral do estudo é: adaptar e validar a escala de avaliação 
alimentar para o idoso hospitalizado. 

Esta pesquisa tem como orientadora a Profª Drª Marlene Teda Pelzer. 
Assegura-se o compromisso ético de resguardar todos os participantes 

envolvidos na pesquisa, assim como a instituição, conforme o exposto no Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem e na Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Na certeza de contar com seu apoio, 
desde já agradeço e coloco-me à disposição para possíveis esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

____________________________ 

Deise Feijó Lima 

Mestranda em Enfermagem 

__________________________________ 

Marlene Teda Pelzer 

Professora Orientadora 

 

Ciente.                                                                                De acordo. 

Data:___/___/______.      

 

 

                   ____________________________________ 

Deise Aquino 
Presidente do Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem 
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APÊNDICE D: Autorização para a realização do estudo à direção da Escola de 
Enfermagem 

Universidade Federal do Rio Grande 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

Mestrado em Enfermagem 
 

Ilma Srª Drª Enfª 
Giovana Calcagno Gomes 
Diretora da Escola de Enfermagem 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)  
 
Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste, solicitar a autorização 

para desenvolver a pesquisa intitulada “Pessoa idosa hospitalizada: adaptação e 
validação de um instrumento para identificação dos fatores que dificultam a 
alimentação por via oral”, com  pacientes idosos hospitalizados nas unidades de 

clínica médica e cirúrgica do Hospital Universitário Miguel Riet Correia Jr. e nas 
unidades de internação médica, cirúrgica e convênios da Associação de Caridade 
Santa Casa do Rio Grande, entre os meses de Abril a Junho de 2016. 

 O objetivo geral do estudo é: adaptar e validar a escala de avaliação 
alimentar para o idoso hospitalizado. 

Esta pesquisa tem como orientadora a Profª Drª Marlene Teda Pelzer. 
Assegura-se o compromisso ético de resguardar todos os participantes 

envolvidos na pesquisa, assim como a instituição, conforme o exposto no Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem e na Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Na certeza de contar com seu apoio, 
desde já agradeço e coloco-me à disposição para possíveis esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

_________________________________ 
Deise Feijó Lima 

Mestranda em Enfermagem 

___________________________ 
Marlene Teda Pelzer 

Professora Orientadora 

 
Ciente.       De acordo. 
        
Data:___/___/______.                              
 
 

__________________________________ 
 

Giovana Calcagno Gomes 
Diretora da Escola de Enfermagem 
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APÊNDICE E: Solicitação para realização da pesquisa na Associação de Caridade 
Santa Casa de Rio Grande 

 
Prezados diretores,  

Como estudante do Curso de Mestrado em Enfermagem da FURG, orientado 
pela Professora Dr. Marlene Teda Pelzer, venho por meio deste, solicitar a sua 
autorização para desenvolver a pesquisa intitulada: Pessoa idosa hospitalizada: 
adaptação e validação de um instrumento para identificação dos fatores que  
dificultam a alimentação por via oral, junto as unidades de internação médica, 
cirúrgica e convênios de sua instituição.  

Tenho como objetivo geral: adaptar e validar a escala de avaliação alimentar 
para o idoso hospitalizado e como objetivos específicos: Identificar os fatores que 
dificultam o processo de se alimentar por via oral em pacientes idosos 
hospitalizados. 

A metodologia utilizada no estudo é pesquisa quantitativa descritiva com 
característica exploratória; como participantes do estudo ter-se-ão idosos 
hospitalizados.  

Fica assegurado, pelo compromisso ético, manter o anonimato de todos os 
participantes envolvidos na pesquisa, bem como resguardar a instituição, conforme 
a Resolução 466/12 do CNS.  

Contando desde já com vosso apoio, agradeço pela oportunidade, colocando-
me à disposição para possíveis esclarecimentos.  
Cordialmente  
 

_________________________________ 
Deise Feijó Lima 

Mestranda em Enfermagem 

___________________________ 
Marlene Teda Pelzer 

Professora Orientadora 

 
Contato 
Deise Feijó Lima 
e-mail: deisenfermagem@ymail.com  
Fone: (53) 9950 6005 
Contato Orientador 
Marlene Teda Pelzer 
e-mail: pmarleneteda@yahoo.com.br 
Fone: (53) 32330302 
 
 
 
 
 
 
Responsável pela Instituição: ______________________________________ 
Coordenação de enfermagem:______________________________________ 

 

 

mailto:deisenfermagem@ymail.com
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APÊNDICE F – Autorização para a realização do estudo encaminhada à 
coordenação de enfermagem da Associação de Caridade Santa Casa de Rio 

Grande. 
 

Ilma Sra. Enfermeira Ir. Liliane Alves Pereira  
Coordenadora de Enfermagem  
 

Pelo presente Termo, eu, Deise Feijó Lima, sob orientação da Profª Enfª Dra 
Marlene Teda Pelzer, venho solicitar autorização para o desenvolvimento da 
pesquisa de Dissertação de Mestrado, com pessoas idosas hospitalizadas nas 
unidades de clínica médica, cirúrgica e convênios de sua instituição. 

O projeto de pesquisa está intitulado: Pessoa idosa hospitalizada: adaptação 
e validação de um instrumento para identificação dos fatores que dificultam a 
alimentação por via oral. Tem como objetivo geral: adaptar e validar a escala de 
avaliação alimentar para o idoso hospitalizado e como objetivos específicos: 
Identificar os fatores que dificultam o processo de se alimentar por via oral em 
pacientes idosos hospitalizados. 

Os resultados serão disponibilizados a instituição. Assim, comprometo-me 
que, concluído o estudo, eu apresentarei os resultados.  

Assegura-se o compromisso ético de resguardar todos os participantes 
envolvidos na pesquisa, assim como a instituição, conforme o exposto na Resolução 
466/12, do Ministério da Saúde.  

 
Atenciosamente,  
 
 
 
__________________________________  
Deise Feijó Lima 
__________________________________  
Marlene Teda Pelzer 
 
 
Ciente. De acordo.  
Rio Grande/RS ____, __________________ de 2016.  
 
 
 
                                   _____________________________________  

Enfermeira Ir. Liliane Alves Pereira. 
Coordenadora de Enfermagem da Associação de Caridade Santa Casa de Rio 

Grande 
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ANEXO I 

 


