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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO ALIMENTAR DE IDOSOS - RESUMO Objetivo: A presente pesquisa teve por 
objetivo, identificar o perfil nutricional e alimentar de idosos. Metodologia: Os dados foram 
coletados em instituição que ministra cursos ou dá assistência aos idosos, na qual vinte e cinco 
idosos de ambos os sexos participaram, por amostragem não probabilística por conveniência. 
Para avaliar o perfil alimentar aplicou-se o Recordatório 24 horas, e para o perfil nutricional 
foram utilizadas as aferição antropométrica,por meio das medidas de dobras cutâneas, 
subescapular, triciptal, circunferência do braço e da panturrilha, relação cintura quadril. Os 
dados obtidos, serviram como base para propor ações de educação alimentar e nutricional a 
este público. Sendo o envelhecimento considerado o período da vida que sucede a fase da 
maturidade e por ser caracterizado pelo declínio das funções orgânicas e da capacidade 
funcional do indivíduo, nesta fase é que as alterações funcionais ocorrem em todos os sistemas 
e órgãos, atingindo de maneira significativa o estado nutricional e não ocorre de maneira 
uniforme em todos os indivíduos. As alterações do estado nutricional dos idosos contribuem 
para o aumento da morbimortalidade desta faixa etária, portanto os idosos necessitam de 
cuidados nutricionais periódicos, devido aos desgastes naturais que comprometem suas 
funções de ingestão e absorção de nutrientes ao longo da vida. Por isso se faz necessário 
avaliar as necessidades fisiológicas destes indivíduos, para certificar-se que as necessidades 
nutricionais estão sendo alcançadas, atuando de forma positiva para o equilíbrio entre ingestão 
e gasto calórico. Resultados: Os resultado parciais obtidos na presente pesquisa demonstram 
em dados estatísticos a importância da conscientização da população idosa, quanto aos bons 
hábitos alimentares como forma de prevenção e controle de doenças crônicas não 
transmissíveis. Esta analise de dados será utilizada para elaboração de campanha educativa 
através de palestra, a qual será apresentada pela pesquisadora na Instituição onde os dados 
foram coletados, como forma de agregar conhecimento sobre Educação alimentar, Alimentação 
saudável, prevenção e controle de doenças. É importante a combinação de estratégias 
educacionais, acompanhadas de ações que possibilitem um ambiente que apoie o 
comportamento almejado, que promova autonomia e facilite a adoção voluntária de escolhas 
alimentares saudáveis, com dicas simples que agregará conhecimento e ajudará o idoso a 
fazer escolhas mais saudáveis e conscientes. Existem diversas definições para Educação 
Alimentar e Nutricional, mas todas levam a combinação de ações que direcionam o individuo a 
fazer escolhas melhores em sua alimentação diária, tendo assim reflexo positivo em sua saúde 
e qualidade de vida (Contento, 2007). Em decorrência dos desgastes naturais da idade, idoso é 
predisposto á ter problemas com a mastigação, deglutição, absorção dos alimentos, este 
quadro poderá leva-lo a deficiência de macronutrientes e micronutrientes que comprometerá o 
seu estado nutricional. Se o idoso apresentar deficiência nutricional, necessitará de tratamento 
individualizado específico ao quadro apresentado, no qual só um (a) nutricionista poderá 
orienta-lo sobre ações de educação alimentar e nutricional, a fim de prevenir, proteger ou 
recuperar a saúde do idoso.Por todos este motivos descritos, este trabalho deveria ser 
realizado em todas instituições de ensino. Palavras chave: Avaliação Nutricional; Consumo 
Alimentar; Educação Alimentar. 


