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“Existe somente uma idade para a gente 
ser feliz. Somente uma época da vida de 
cada pessoa em que e possível sonhar e 
fazer planos e ter energia bastante para 

realiza-los a despeito de todas as 
dificuldades e obstáculos. Uma só idade 

para a gente se encantar com a vida e 
viver apaixonadamente e desfrutar tudo 

com intensidade sem medo nem culpa de 
sentir prazer... Esta idade tão fugaz na 
vida da gente chama-se PRESENTE e 
tem a duração do instante que passa.” 

(Mario Quintana) 



RESUMO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que atinge todo o mundo e exige da 

sociedade que busque formas de vivenciar essa fase com saúde e qualidade de 

vida. Para tanto, a nutrição é considerada fator imprescindível para a manutenção do 

indivíduo saudável. Este estudo objetivou traçar o perfil nutricional de idosos que 

participavam de grupos organizados pelas equipes da Estratégia Saúde da Família 

de Mossoró/RN. Foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória, com 

delineamento transversal e abordagem quantitativa, onde foram analisados 90 

idosos, com idade a partir de 60 anos. Os sujeitos da pesquisa faziam parte de 

“GRUPO DE IDOSOS”, de onde foram recrutados, cadastrados nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS’s) de abrangência dos NASF’s, no município de Mossoró-

RN. Para avaliação do estado nutricional foram utilizados instrumentos como 

Questionário sobre dados de identificação geral, sócio-demográficos, clínicos e 

comportamentais e Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Para avaliação 

antropométrica foram aferidos peso, altura, circunferência da cintura(CC) e 

circunferência do braço(CB). Pode-se concluir que na área de abrangência do NASF 

no município de Mossoró, a maioria dos idosos apresentaram comprometimento do 

estado nutricional, o que pode estar relacionado às condições socioeconômicas, 

educacional, presença de doenças crônicas e alterações bioquímicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Nutrição; idosos. 



ABSTRACT 

Population aging is a phenomenon that affects the entire world and demands that 

society seek ways to experience this phase with health and quality of life. Therefore, 

nutrition is considered an essential factor for the maintenance of the healthy 

individual. This study aimed to trace the nutritional profile of elderly people who 

participated in groups organized by the Family Health Strategy of Mossoró / RN. A 

research of exploratory nature, with a cross - sectional design and a quantitative 

approach was carried out, where 90 elderly individuals, aged from 60 years, were 

analyzed. The subjects of the research were part of "GRUPO DE IDOSOS", from 

where they were recruited, registered in the Basic Health Units (BHUs) of NASF 

coverage, in the municipality of Mossoró-RN. For the evaluation of nutritional status, 

instruments were used as Questionnaire on general identification data, socio-

demographic, clinical and behavioral and Food Frequency Questionnaire (FFQ). For 

anthropometric evaluation, weight, height, waist circumference (WC) and arm 

circumference (CB) were measured. It can be concluded that in the area covered by 

the Family Health Program in the municipality of Mossoró, most of the elderly 

presented a compromised nutritional status, which may be related to socioeconomic, 

educational, chronic diseases and biochemical changes. 

KEY WORDS: Aging; Nutrition;  elderly. 
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1-INTRODUÇÃO 

          O envelhecimento populacional é atualmente reconhecido como fenômeno 

característico tanto dos países desenvolvidos como dos países em desenvolvimento. 

No Brasil, o processo de envelhecimento da população tem ocorrido de forma rápida 

e intensa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

número de idosos na população brasileira passou de 15,5 milhões em 2001, para 

23,5 milhões em 2011, correspondendo a 24,5% da população brasileira com 60 

anos ou mais, demonstrando que a longevidade da população tem aumentado de 

maneira bastante significativa (IBGE, 2014). Este cenário configura um importante 

desafio a ser cumprido pelos serviços de saúde e pela sociedade do nosso país. 

          A transição demográfica é um processo vivenciado em todo o mundo. No 

Brasil, alterações significativas têm sido observadas na pirâmide populacional, com 

aumento da expectativa de vida, queda das taxas de fecundidade e mortalidade e 

crescimento da população idosa (Bassler et al, 2008). 

          Sabemos que o processo de envelhecimento é acompanhado por alterações 

das necessidades biológicas e psicossociais, e dentre as principais mudanças 

observadas, destacam-se aquelas ligadas à alimentação e nutrição, merecendo uma  

maior atenção. Problemas relacionados à anorexia, diminuição do olfato, 

dificuldades de mastigação, desordens digestivas e de má-absorção de nutrientes 

têm um importante papel na saúde dos idosos, podendo acarretar distúrbios 

nutricionais, caso não sejam tomados alguns cuidados, como realizar o 

fracionamento das refeições, apresentar uma refeição com aspecto agradável (cor, 

sabor, aroma e textura), estimular a correta mastigação e a reabilitação dentária. 

          O envelhecimento, historicamente, foi discutido sem levar em consideração a 

necessidade de melhorias nas condições gerais de vida. Atualmente, é uma questão 

presente nos debates sobre planejamento das políticas públicas com vistas a 

diminuir os agravos à saúde que os acometem. Assim, o intuito é contribuir para que 

mais pessoas alcancem as idades avançadas com o melhor estado de saúde 

possível, incluindo a saúde nutricional (Brasil, 2006). 

         Doenças crônicas, associação de uso de medicamentos, alterações 

fisiológicas que interferem no apetite e na absorção de nutrientes, além das 
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questões sociais, econômicas e culturais que prejudicam a prática da alimentação 

saudável são apenas alguns dos agravos que acometem a população com mais de 

60 anos de idade (Bassler et al, 2008). Ademais, salienta-se que as mudanças 

extremas do estado nutricional são frequentes no indivíduo idoso. Há grande risco 

para o desenvolvimento de desnutrição e de obesidade. A desnutrição é um desvio 

do estado nutricional cuja prevalência diminuiu em todas as idades e estratos 

econômicos, embora ainda seja um problema relevante que reflete aumento da 

susceptibilidade a infecções e redução da qualidade de vida, além de contribuir para 

grande número de óbitos (Vitolo, 2015). 

          O Brasil, a exemplo do que vem acontecendo nos demais países, apresenta 

alterações na sua estrutura etária populacional com o acentuado envelhecimento 

dos cidadãos. Tal fato deve-se à diminuição da mortalidade e das taxas de 

fecundidade e ao aumento da expectativa de vida da sociedade. Entretanto, em 

paralelo às transformações demográficas ocorre a transição epidemiológica, cujo 

processo engloba três mudanças básicas: a substituição das doenças transmissíveis 

por doenças não-transmissíveis e causas externas, o deslocamento da carga de 

morbimortalidade dos grupos mais jovens aos mais idosos e a transformação de 

uma situação em que predominava a mortalidade para outra na qual a morbidade é 

dominante. Dados do último censo brasileiro, apontam que o Brasil possui mais de 

20 milhões de idosos acima de 60 anos de idade, representando 10,8% do total da 

população. Em 2050, estima-se que para cada 100 pessoas na faixa etária de 0 a 14 

anos existirão 173 idosos. (Cardoso et al, 2017). 

          Pode-se inferir, portanto, que a nutrição encontra-se diretamente relacionada 

ao processo saúde-doença do indivíduo idoso. Sousa et al (2009) afirmam que o 

bem estar dos idosos é fortemente afetado pela inadequação nutricional, o que pode 

acarretar incapacidade funcional e/ou diminuição para realização de atividades da 

rotina diária, influenciando na longevidade e manutenção da qualidade de vida 

destes indivíduos. 

          Então, reconhece-se como essencial o acompanhamento constante do estado 

nutricional de indivíduos longevos na perspectiva tanto de manutenção da saúde 

como de sua recuperação.  Frente a isso, a avaliação nutricional tem papel crucial 

uma vez que, utilizando indicadores específicos, permite identificar os distúrbios 
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nutricionais, possibilitando uma intervenção adequada de forma a auxiliar na 

recuperação e/ou manutenção do estado de saúde do indivíduo, bem como fornecer 

informações sobre a adequação nutricional em relação a um padrão compatível com 

a saúde a longo prazo (Gomes et al, 2010). 

         No caso do idoso é fundamental usar padrões de referência específicos para 

esse grupo etário em virtude da idade avançada. A composição corporal é alterada, 

com elevação e redistribuição da quantidade de tecido adiposo, que é diminuído nos 

membros e aumentado na região abdominal. Também há redução do tecido 

muscular, e diminuição da hidratação e elasticidade da pele (Acuna et al, 2004). 

        Não existe um método de avaliação nutricional que, utilizado isoladamente, seja 

capaz de diagnosticar com precisão alterações do estado nutricional de idosos e, por 

isso, torna-se necessária à realização de um conjunto de procedimentos para a sua 

análise (Duchini et al, 2010). A avaliação clínico-nutricional em geriatria deve incluir 

a história clínica detalhada, antropometria e composição corporal, exame físico, 

história alimentar atual, pesquisa de antecedentes alimentares e exames 

bioquímicos contemplando a situação clínica e a pesquisa de carências nutricionais 

específicas (Sampaio, 2004). 

        No entanto, para uma efetiva avaliação nutricional, a verificação do padrão de 

consumo de alimentos de uma população é essencial, uma vez que a partir dos 

dados obtidos, é possível direcionar as políticas públicas para diversas áreas, tais 

como: promoção e prevenção da saúde, agricultura, segurança alimentar e 

identificação de áreas endêmicas. Além disso, estudos epidemiológicos que 

analisam a ingestão alimentar têm fornecido evidências sobre a importância da dieta 

na etiologia de diversas doenças (Sales et al., 2006). 

       A avaliação nutricional associada à investigação do consumo alimentar da 

população idosa são ações que devem estar inseridas no contexto da valorização 

deste grupo na sociedade e constitui o passo inicial para a implementação e 

direcionamento de propostas de intervenção em programas de vigilância alimentar e 

nutricional que garantam qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento 

da população (Galesi et al, 2008). Programas de educação alimentar e nutricional e 
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de monitoramento do estado nutricional e de saúde são necessários para melhoria 

da qualidade de vida destes indivíduos.   

        Inserida nesse contexto encontra-se a Estratégia Saúde da Família (ESF), 

principal política de saúde vigente no país, e que tem como objetivo garantir à 

população o acesso as ações integradas dirigidas ao indivíduo, famílias, 

comunidade e meio ambiente (BRASIL, 2006). Trata-se de uma política atualmente 

implementada na maioria dos municípios brasileiros que prioriza dentre outras 

ações, a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família de 

forma integral e contínua.     

        Em Mossoró (RN) a Atenção Primária a Saúde vem sendo desenvolvida pelas 

Equipes da ESF que assistem a mais de 80% da população, incluindo os idosos. 

Porém, não foram encontrados nenhum estudo que referencie a temática “Perfil 

Nutricional” e “consumo alimentar” em idosos assistidos pela ESF. A nutrição e a 

alimentação na terceira idade ainda são áreas pobres em investigação, sendo pouco 

exploradas e não tendo recebido a atenção que lhes é devida.  

        Demonstra-se, portanto, a necessidade em pesquisar  O Perfil Nutricional da 

população idosa no município de Mossoró, tendo em vista a importância que esse 

aspecto desenvolve para manutenção e/ou melhoria do processo saúde-doença 

desse grupamento específico. Pretende-se, com esse estudo, contribuir para a 

implementação de ações e políticas públicas que visem a atenção à saúde 

nutricional do idoso em nível local, bem como apresentar dados e informações que 

poderão suscitar novas pesquisas, reflexões e discussões.  

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 Conceituando o idoso 

      Do ponto de vista cronológico, definido por Hoyer e Roodin (2003 apud 

Schneider e Irigaray, 2008) como “a passagem do tempo decorrido em dias, meses 

e anos desde o nascimento”, o idoso é definido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como quem possui 65 anos de idade ou mais, no caso dos países 

desenvolvidos, e 60 anos de idade ou mais nos países em desenvolvimento.  
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No Brasil, a pessoa idosa é aquela que, de acordo com lei brasileira nº 10.741, de 1º 

de outubro de 2003, apresenta 60 anos de idade ou mais (BRASIL, 2003).  

       Já no que se refere ao ponto de vista biológico, o envelhecimento está 

relacionado ao acúmulo de diversos danos moleculares e celulares, que, com o 

passar do tempo, diminuem as reservas fisiológicas e aumentam a susceptibilidade 

a doenças (WORD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2016). Filho (2009) retrata 

ainda o envelhecimento como um processo inerente a todo ser vivo, que vem 

acompanhado de alterações corporais e psicológicas, fazendo com que o idoso 

modifique o seu modo de se relacionar com o mundo. 

 

1.1.2 Envelhecimento da população 

  

         O envelhecimento populacional está ocorrendo de forma muito rápida e 

crescente no mundo inteiro, devido às altas taxas de natalidade observadas no 

passado recente e da continuação da redução da mortalidade nas idades 

avançadas, alterando sua estrutura etária, estreitando progressivamente a base da 

pirâmide populacional. No entanto, a certeza do crescimento desse segmento 

populacional está sendo acompanhada pela incerteza das condições de cuidados 

que experimentarão os idosos (Camarano et al, 2006). 

         Os estudos populacionais brasileiros demonstram que o Brasil tem se incluído 

nesse processo de transição demográfica. Küchemann (2012) afirma que a 

população idosa é a que mais cresce no Brasil, desde os anos 1940. Lima-Costa e 

Veras (2003) relatam que o número de idosos no país que era de 3 milhões em 

1960, passou para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002, tendo-se a estimativa 

de que em 2020 esse número alcançará 32 milhões. No ano de 2017, o país já 

contava com 30,2 milhões de idosos, obtendo um aumento em 18% desde 2012, 

onde o número de idosos era de 25,4 milhões (IBGE, 2018).  

            Segundo Brasil (2017), entre os anos de 2005 e 2015, houve um aumento de 

9,8% para 14,3% de idosos no país. Nessa perspectiva, o Brasil é considerado um 

país envelhecido, visto que a Onu atribui esta característica aos países que 

possuem ao menos 7% de população idosa ONU (apud DAWALIBI, GOULART E 

PREARO, 2014). 
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        Diante desse contexto as projeções para 2040 indicam que a população com 

80 anos e mais responderá por um quarto dos idosos, cerca de 7% da população 

total, representando um contingente de aproximadamente 13,7 milhões. Este será o 

grupo etário de maior crescimento e o Brasil ficará com proporção de idosos 

semelhante ao que é hoje registrado em países desenvolvidos (Camarano et al, 

2006; WHO, 2015). Isto é resultado da redução da mortalidade em todas as idades, 

em especial, nas avançadas e da alta fecundidade que prevaleceu nos anos 50 e 60 

(Camarano et al, 2006). Esse aumento da proporção de pessoas idosas repercutirá 

sensivelmente na gestão de atenção social e de saúde. 

       A mudança da típica pirâmide populacional de formato triangular, com base 

alargada, que tem assumido uma base mais estreita com vértice mais largo, 

comprova o aumento significativo da população idosa no Brasil. Na figura abaixo é 

possível visualizar a transição demográfica pela qual o país tem passado em uma 

projeção da população brasileira em 2000 e 2060 (IBGE, 2013). 

 

 

Figura 1 - Pirâmide etária (Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2013).           

 

       A transformação demográfica observada devido ao envelhecimento da 

população mundial é considerada sem precedentes na história da humanidade. O 

crescimento mundial da população idosa é um evento que aconteceu nas últimas 

décadas, com maior intensidade nos países em desenvolvimento. Estima-se que no 

ano de 2050, um quinto da população no mundo será de idosos. As conquistas 

tecnológicas da medicina moderna possibilitam a prevenção e a cura de doenças 

que antes eram fatais, reduzindo a mortalidade e aumentando a expectativa de vida, 

além disso, a partir de 1960 a população que antes tinha alto nível de fecundidade e 
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altas taxas de mortalidade infantil começam a apresentar reduções nessas taxas, 

nas quais se iniciaram nas regiões com maior desenvolvimento e em grupos 

populacionais mais privilegiados, rapidamente generalizando e desencadeando o 

processo de transição da estrutura etária observada no país (Berlezi et al, 2016).            

          Ocorreu um aumento destas taxas em 1991, sendo de 15,3 para homens e 

18,1 para mulheres. Em 1996, as taxas foram de 16,3 para homens e de 20,4 para 

mulheres (Camarano et al, 2006). Em 2012, pessoas de ambos os sexos aos 61 

anos poderiam viver mais 20,5 anos e, no ano de 2013, 20,9 anos. Atualmente, 

segundo dados do IBGE, a expectativa de vida no Brasil é de 75,2 anos, acima da 

média mundial que é de 71,4 anos. Além disso, o indicador de expectativa de vida 

saudável do país, que agrega dados sobre a mortalidade e morbidade, é de 65,5 

anos, enquanto a média mundial é de 63,1 anos (IBGE, 2016). 

         No ano de 2013, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

realizada pelo IBGE, mostrou a tendência do envelhecimento no país. Nesse estudo, 

observa-se que a proporção de crianças de 0 a 9 anos reduziu de 18,7% (do total de 

habitantes no ano de 2001) para 13,9% no ano de 2013, além disso, a proporção de 

crianças e adolescentes (10 a 19 anos de idade), quando comparados os anos de 

2001 e 2013, reduziu de 15,9% para 13,4% do total dos brasileiros. Já o número de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos continua aumentando, sendo de 

12,6% em 2012, para 13% em 2013, o que representa 26,1 milhões de idosos no 

Brasil (IBGE, 2014). Segundo a OMS, no período de 75 anos, o número de idosos 

no Brasil deverá aumentar 15 vezes, enquanto a população total apenas cinco. Com 

isso, o país pode ocupar o sexto lugar no mundo quanto ao número total de idosos, 

podendo alcançar no ano de 2025, aproximadamente 32 milhões de pessoas com 

60 anos ou mais de idade (Brasil, Ministério da saúde, 2010). 

        No entanto, o envelhecimento saudável, não está limitado à ausência de 

doenças, mas sim à manutenção da autonomia e independência do idoso, ainda que 

tal condição esteja acompanhada de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – 

DCNTs – tão frequentes nessa fase da vida. Dessa forma, um idoso portador de 

DCNTs, porém independente e autônomo, pode representar um caso de 

envelhecimento bem-sucedido (Teixeira et al, 2006). 

        A necessidade do estudo do Perfil Nutricional dos Idosos de Mossoró e do 

consumo alimentar pode ser explicada por vários motivos. Em primeiro lugar, é 
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indiscutível que tanto o Brasil como o mundo passam por um acelerado processo de 

envelhecimento; fato que demanda aprofundamento das políticas públicas de 

promoção da saúde e prevenção de deficiências que determinam processos 

patológicos, especialmente aquelas relacionadas à avaliação nutricional e consumo 

alimentar da população idosa, pois quando se tem traçado um perfil nutricional estas 

ações podem ser direcionadas com maior especificidade a população alvo. 

(Siriwardhana et al, 2018). 

          Em consonância, a incidência de doenças crônicas é crescente entre os 

idosos e o risco de desenvolvê-las ou de torná-las mais graves levando a 

incapacidades deve ser identificado precocemente, e isso é possível a partir da 

avaliação adequada do estado nutricional e do registro fidedigno do consumo 

alimentar. É importante salientar ainda que o presente estudo poderá contribuir para 

elaboração e direcionamento de políticas públicas específicas que visem melhorar a 

qualidade de vida de parcela da população atendida pela ESF, assim, beneficiando-

os diretamente.  

       

 

1.1.3  Alterações fisiológicas e aspectos nutricionais do envelhecimento 

          A alimentação é uma necessidade básica de todos os seres humanos para 

manutenção do organismo e está associada com prevenção ou risco de doenças. O 

adequado valor nutritivo dos alimentos bem como a quantidade em que os alimentos 

são servidos e ingeridos estão diretamente relacionados com a saúde do indivíduo e 

sua estimativa pode ser utilizada como importante fonte de informação para o 

planejamento de políticas públicas em nutrição. Apesar da sua grande importância, a 

nutrição e a alimentação na terceira idade são áreas de investigação pouco 

exploradas no Brasil (Vitolo, 2015). 

          Na terceira idade ocorrem mudanças progressivas no organismo, o que 

conduz a efetivas reduções nas funções fisiológicas que interferem diretamente no 

estado nutricional, levando a diminuição do metabolismo basal, redistribuição da 

massa corporal, alterações no funcionamento digestivo, alterações na percepção 

sensorial, diminuição da sensibilidade à sede, além do aparecimento frequente de 

cáries e doenças periodontais, levando a um quadro latente de anorexia em maior 
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ou menor grau, dependendo da intensidade das alterações fisiológicas (Vitolo, 

2015).       

          O processo de envelhecimento por si só acarreta em mudanças que podem 

levar os idosos mais rapidamente às perdas de autonomia e qualidade de vida, 

sendo comuns alterações metabólicas, fisiológicas, psicológicas e bioquímicas, que 

influenciam diretamente no estado nutricional (SILVA et al. 2018).  

          No que tange ao estado nutricional, Souza et al., (2018) afirmam que há uma 

diminuição da massa corporal, da quantidade de líquido no corpo e do metabolismo, 

além de aumento de tecido adiposo. Assim, um problema de saúde relevante entre 

esta população é a obesidade. Santos et al. (2013) afirmam que a obesidade não se 

trata apenas do aumento do peso, e sim do excesso de gordura corporal, que com o 

envelhecimento, altera o seu padrão de distribuição, concentrando-se em maior 

parte na região abdominal e visceral. Este distúrbio nutricional é um fator 

preocupante, visto que se associa com “risco de morte prematura, de diabetes 

mellitus, de hipertensão arterial sistêmica, de dislipidemias, de doenças 

cardiovasculares e do câncer” (PEREIRA, COTTA, FRANCESCHINI, 2006). 

        O metabolismo diminui cerca de 20% entre as idades de 20 e 90 anos 

(Douglas, 2006) associada a redução de massa corporal e à redução de níveis de 

atividade física. Esta última é influenciada por maus hábitos e pela presença de 

doenças degenerativas, tais como, doença pulmonar obstrutiva crônica, artrites e 

artroses, doenças cardiovasculares, entre outras. A redução da taxa de metabolismo 

basal e o sedentarismo fazem com que as necessidades calóricas sejam reduzidas, 

entretanto não estão diminuídas as necessidades de minerais, vitaminas e proteína, 

podendo estar aumentadas em algumas patologias. 

         Conforme Otero et al. (2002), uma frequente alteração que também é 

característica do envelhecimento e se associa ao estado nutricional diz respeito à 

desnutrição energético-proteica, visto que a mesma aumenta a mortalidade e a 

probabilidade de infecções, além de reduzir a qualidade de vida dos mesmos. 

        Estudos demonstram que a polifarmácia em idosos aumenta a incidência de 

efeitos colaterais e interações medicamentosas; e o seu uso inadequado, 

frequentemente, provoca complicações graves interferindo na digestão, na absorção 
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e no metabolismo de nutrientes ocasionando queda da função imune, perda de peso 

e consequentemente levando a desnutrição nos idosos (Vitolo, 2015). 

        No Brasil, uma das características marcantes da população idosa é o baixo 

poder aquisitivo, situação que é agravada em razão da exclusão dos idosos do 

mercado de trabalho, onde a grande maioria destes vive através da aposentadoria e 

pensões, fato que, certamente, resulta na aquisição de alimentos de custos mais 

acessíveis e contribui para a monotonia da alimentação colocando os idosos em 

risco de má nutrição (Veras, 2009). Estima-se que mais de 15% dos anciãos têm 

alimentação diária com menos de 1.000 kcal/dia, aumentando esta porcentagem 

entre as populações menos favorecidas economicamente (Krause, 2013). 

       Todos esses fatores afetam as funções da pessoa idosa, influenciando 

diretamente nos hábitos alimentares. A quantidade dos alimentos consumida nem 

sempre está adequada às necessidades reais desses indivíduos, que eleva a 

morbimortalidade e a frequência internações hospitalares (Krause, 2013). 

      Para uma alimentação adequada e saudável, visando o bem estar e o estado 

nutricional de eutrofia, é necessário um correto fornecimento de macronutrientes 

(carboidrato, proteína e lipídio) e micronutrientes (vitaminas e minerais), baseados 

nas recomendações de nutrientes pela Ingestão Diária de Referência (DRIs) para 

população idosa. As DRIs levam em consideração a quantidade de nutrientes 

necessária para prevenir a ocorrência de doenças crônicas ou otimizar uma função 

fisiológica, ao invés de levar em consideração apenas a prevenção de ocorrência de 

um estado de deficiência. 

         Sabemos que, por questões senis ou senescentes, o envelhecimento afeta de 

maneira direta o estado nutricional de um indivíduo e, com o avanço do 

envelhecimento populacional e a prevalência de problemas nutricionais neste grupo, 

torna-se essencial para a saúde do idoso o reconhecimento e a implantação de 

intervenções precoces nas irregularidades do estado nutricional no idoso, que 

propiciam além de menores taxas de morbimortalidade (Vitolo,2015). 
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1.1.4 Consumo alimentar de idosos  

        Nas últimas décadas ocorreram importantes transformações nos padrões de 

consumo alimentar no cenário mundial (Venturini et al, 2013), sendo a alimentação 

um fator relevante na gênese da má nutrição. O interesse em estudar a alimentação 

de crianças e adolescentes é crescente, visto as consequências que maus hábitos 

alimentares comprovadamente acarretam na vida adulta e o incentivo à mudança de 

comportamento nesta fase da vida (Viana et al, 2009) Ao contrário do que já se 

pensou em décadas passadas sobre os fatores de risco para a saúde dos indivíduos 

mais velhos, as mudanças de hábitos são eficientes na prevenção e tratamento de 

morbidades. Há um benefício absoluto para os idosos que adotam comportamentos 

promotores de saúde em qualquer idade (WHO,2003). Desse modo, há consenso 

acerca da necessidade de se avaliar e monitorar o consumo alimentar em idosos, 

pois o envelhecimento saudável está associado a uma alimentação saudável e à 

manutenção do estado nutricional adequado (Sass A, 2012) 

           No Brasil, muitos idosos ainda preservam o bom hábito de consumir arroz, 

feijão e vegetais verdes diariamente. Porém, a monotonia alimentar é preocupante, 

juntamente com o elevado consumo de carboidratos refinados em detrimento dos 

integrais; e baixo consumo de alimentos fontes de gorduras mono e poli-insaturadas 

(Freitas et al ,2011). 

           O Ministério da Saúde publicou, em 2009, o guia “Alimentação Saudável para 

a Pessoa Idosa: um manual para profissionais de saúde”. Neste guia foram 

abordados temas como preparo e consumo das refeições, além dos dez passos 

para uma alimentação saudável. Destacam-se as orientações sobre consumo de 

cereais, com preferência pelos integrais e em sua forma natural; consumo de 

verduras e legumes nas refeições e frutas na sobremesa e lanches; consumo de 

arroz com feijão todos os dias ou pelo menos cinco vezes por semana; preferência 

por carnes sem gordura aparente e leite e derivados com baixo teor de gordura; 

além das recomendações de se evitar refrigerantes, doces e guloseimas 

(BRASIL,2009). 

           A Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada entre os anos de 2008 e 

2009 e divulgada em 2011 pelo IBGE observou algumas peculiaridades no consumo 
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alimentar da região sudeste e dos idosos do Brasil, além da relação do consumo 

com as classes de rendimento. A região sudeste apresentou a maior frequência de 

consumo de feijão (80,4%), couve (8,7%) e outras verduras (3,5%) a partir de um 

registro alimentar de dois dias. Além disso, o consumo per capita diário de feijão foi 

o maior do Brasil (218,1g). A frequência de consumo de refrigerante também foi a 

maior do país (27%). Em relação às faixas etárias, os idosos apresentaram maiores 

frequências de consumo de diversos legumes e verduras, quando comparados a 

adultos e adolescentes. O mesmo foi observado em relação às frutas, biscoito 

salgado, leite integral e desnatado. Em relação aos doces, a pesquisa mostrou que 

os idosos eram os que mais consumiam aqueles à base de frutas e os que menos 

consumiam os doces produzidos com leite, o que também foi constatado sobre os 

refrigerantes. No que diz respeito às classes de rendimento, o consumo de leite e 

derivados magros e refrigerantes foi diretamente proporcional ao aumento da renda, 

assim como o de frutas, verduras e legumes. Porém, em relação aos vegetais, a 

recomendação de 400g de frutas e hortaliças por dia, da Organização Mundial da 

Saúde (16), não é alcançada, mesmo pelo maior quartil de renda (IBGE,2011). 

            As principais metas do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das DCNT no Brasil relacionadas à promoção da alimentação saudável são o 

aumento da oferta de alimentos saudáveis, com estabelecimento de parcerias e 

acordos com a sociedade civil (agricultores familiares, pequenas associações) para 

o aumento da produção de alimentos in natura; apoio às iniciativas intersetoriais 

para o aumento da oferta de alimentos básicos e minimamente processados, no 

contexto da produção, do abastecimento e do consumo; além de redução dos 

preços dos alimentos saudáveiscom adoção de medidas fiscais, tais como redução 

de impostos, taxas e aumento dos subsídios, a fim de estimular o seu consumo 

(BRASIL,2011). 

       No Brasil os estudos sobre perfis de consumo alimentar entre idosos são 

recentes e tem sido realizados em maior número na região sudeste, com destaque 

para o Estado de São Paulo. Em uma análise com os dados da POF 2008-2009 

foram observadas elevadas prevalências de inadequação de consumo de diversas 

vitaminas e minerais entre os idosos de ambos os sexos. Dada a importância de se 

demonstrar na prática o que significam estas inadequações, os autores apontam a 
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necessidade de ações de incentivo à alimentação saudável por idosos, as quais 

devem facilitar o acesso a alimentos fontes de micronutrientes, como cereais 

integrais, frutas e hortaliças, leites e derivados e pescados. 

         

1.1.5 Políticas  Públicas voltadas para a pessoa idosa no Brasil 

          Política pública é a expressão atualmente utilizada nos meios oficiais e nas 

ciências sociais para substituir o que até a década de setenta era chamado 

planejamento estatal. Em relação à proteção do idoso, as políticas que enfocam o 

idoso e sua família são várias, porém ocorrem dificuldades na prática, 

compreendendo desde a captação de recursos ao sistema de informação para a 

análise de condições de vida e saúde. Apesar da legislação brasileira referente aos 

cuidados da população idosa ser bastante avançada, a prática ainda é insatisfatória.  

          Diante do contexto do envelhecimento em diversos países, é preciso entender 

como este processo vem se consolidando no Brasil, tendo iniciado no século XX e 

perpetuando-se no século XXI. Esta velocidade na transição demográfica vivenciada 

nas últimas décadas repercute diretamente na sociedade, uma vez que estamos 

imersos em uma realidade de pobreza, desigualdade social e instituições de saúde 

que precisam ser repensadas pelos gestores, na tentativa de melhoria destes 

recursos para bem atender as especificidades da população idosa (Veras, 2009). 

          O envelhecimento é um processo universal que é envolvido por diminuição 

das atividades funcionais, ocorrendo uma predisposição a determinadas doenças 

que levam consecutivamente à necessidade da construção e ou implementação de 

políticas públicas relacionadas ao idoso tanto no âmbito nacional como, 

principalmente, no âmbito estadual.  

         O Censo Demográfico realizado no Brasil confirma esta perspectiva, 

evidenciada na pirâmide etária da distribuição da população por sexo, segundo os 

grupos de idade (IBGE, 2013) (Figura 01); 

         Em face do envelhecimento populacional acompanhado em nível mundial, e 

também no Brasil estar associado a uma modificação epidemiológica na saúde dos 

idosos, este evento necessita ser refletido, para que, as dificuldades no 

enfrentamento das novas responsabilidades que se fazem cada vez mais urgentes, 

possam garantir os direitos destes cidadãos (Veras, 2009). 
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         Essa nova realidade mundial gera perspectivas, conflitos, necessidades e 

reflexões em todas vertentes da sociedade atual. Nesse contexto, a idade deve ser 

analisada com outras variáveis, como especificidades culturais, geográficas, físicas, 

entre tantas outras, que irão influenciar esta concepção de idoso, o qual o mesmo 

terá perspectivas físicas, psicológicas e sociológicas, diferentes de acordo com o 

local em que esteja inserido. 

        Diante deste cenário, estas medidas devem privilegiar o envelhecimento e a 

população envolvida neste processo, tendo como foco principal a atenção e a 

assistência específicas a este público. Para que haja a oferta de serviços de 

qualidade voltados para a população idosa, é necessário que intensos estudos e 

reflexões sejam elaborados, assumindo as especificidades do idoso e o colocando 

como protagonista no sistema de saúde (Bulgarelli et al, 2011). 

        Em 1982, foi implementada uma agenda de políticas públicas destinadas à 

população idosa em nível internacional, denominada de Primeira Assembleia 

Mundial sobre o envelhecimento, na cidade de Viena. Tal Assembleia representou o 

primeiro fórum mundial intergovernamental que tinha em sua pauta a discussão 

sobre o envelhecimento populacional, resultando na aprovação do Plano 

Internacional de Viena, tendo como referência a Conferência Universal dos Direitos 

Humanos que aconteceu em Teerã no ano de 1968. As recomendações presentes 

no Plano de Viena eram mais voltadas para os países desenvolvidos, mas, por 

influência, os países em desenvolvimento também resolveram adotar os aspectos do 

envelhecer nas suas agendas políticas (Louvison et al, 2012). 

       A Segunda  Assembleia mundial acontece em um contexto diferente da 

primeira, e tem como alvo os países em desenvolvimento. Foi promovida pela ONU 

e ocorreu no período de 08 a 12 de abril, em Madri, no ano de 2002, objetivando 

avaliar os resultados da I Assembleia. Teve como abordagem central a participação 

social do idoso, através de reflexões em torno do assunto “Uma sociedade para 

todas as idades”. Durante a reunião, foram aprovadas as revisões do Plano 

Internacional de Madri sobre o Envelhecimento. Este Plano reconhece a exclusão e 

a pobreza em que viviam muitos idosos reivindicando assim, três prioridades em 

nível mundial, incluindo, “os idosos e o processo de envelhecimento; promoção da 

saúde e do bem estar em todos os ciclos da vida e a criação de contextos 

favoráveis”. 
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          Em resposta a estes acontecimentos e abordagens em torno do 

envelhecimento a nível internacional, a partir da década de 70, houve em todos os 

segmentos da sociedade civil organizada, diversas mobilizações em prol da defesa 

dos direitos da população idosa no Brasil. Surge neste contexto à criação da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em 1961, a União dos 

Aposentados e Pensionistas do Brasil e em 1963, o Serviço Social do Comércio 

(SESC) desempenhou trabalhos no tema. Em 1976, foram marcantes as lutas em 

apoio ao bem-estar e proteção dos idosos, acontecendo seminários regionais em 

Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo e o Seminário Nacional “Estratégias de 

Política Social para o Idoso no Brasil”. Porém, apenas em 1977, no estado do Ceará, 

foi criada a primeira organização social voltada para o envelhecimento, denominada 

de Associação Cearense Pró-idosos (ACEPI) (Prado, 2012). 

         Neste cenário, o Brasil passa por um período de democratização na década de 

80, período que foi evidenciado um progresso nas políticas de defesa do idoso, 

através do Decreto 86.800, da Comissão Nacional sobre a Pessoa Idosa, em 27 de 

janeiro de 1982. Este fato ocorreu no mesmo ano da Assembleia que aconteceu em 

Viena, o que contribuiu para a elaboração do texto da Constituição Federal de 1988, 

no qual insere as pessoas idosas em seus artigos 14, 40, 201,203, 229 e 230 

(Tedeschini, 2011). A inclusão da temática do envelhecimento ao texto constitucional 

de 88 representou um passo importante na luta pelos direitos dos idosos, no 

propósito de garantir sua democracia e na convocação da sociedade civil a participar 

nas decisões políticas (Prado, 2012). 

        Nos anos 1990, a criação da Política Nacional do Idoso (PNI), considerada um 

marco legal, foi sancionada no dia 04 de janeiro de 1994 através da Lei nº 8.842 

pelo então presidente Itamar Franco (BRASIL, 1994) Na tentativa de ampliar os 

esforços em prol dos idosos, por meio da Portaria Ministerial nº 1395 de 10 de 

dezembro de 1999, foi aprovada a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), 

criada pelo Ministério da Saúde para que fossem elaborados projetos e planos 

conforme o que era estabelecido nesta política, de acordo com as responsabilidades 

e diretrizes nela contida (BRASIL, 1999). A PNSI em seu conteúdo traz que, um 

grave entrave que pode debilitar o idoso seja a perda da sua capacidade funcional, 

ou seja, a manutenção das habilidades físicas e mentais, imprescindíveis para que 

se desempenhem as atividades cotidianas com independência e autonomia 
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(BRASIL, 2010). A PNSI visa manter e melhorar a capacidade funcional dos idosos, 

a promoção da velhice saudável, prevenir enfermidades, recuperar a saúde dos que 

adoecem, reabilitar a capacidade funcional dos indivíduos que a tiverem 

comprometida, de maneira que estes sujeitos desempenhem seus papéis na 

sociedade. 

      Após muitas reivindicações de diversas organizações sociais dos idosos e 

confrontos políticos pela união em um só documento das várias sanções legais 

referentes aos seus direitos, foi sancionada a Lei 10.741, em 01 de outubro de 2003, 

que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Este visa garantir os direitos sociais e 

fundamentais dos idosos, ampliando seus direitos enquanto cidadãos e institui 

penas rígidas para quem desrespeita suas leis (BRASIL, 2014). Após alguns anos, 

dois importantes acontecimentos resultaram na Portaria nº 2.528, de 19 de outubro 

de 2006, que institui a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), em que 

são inovadas as diretrizes estabelecidas em 1999 (BRASIL, 2006). Essa política traz 

que a atenção à saúde das pessoas longevas deverá se dar através da atenção 

básica, enquanto porta de entrada nos serviços de saúde no país (Louvison et al, 

2012). 

      Dentre os fatos que proporcionaram a PNSPI, o primeiro foi a criação de uma 

Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa , lançada e 

aprovada na I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, no ano de 2006. 

Neste contexto, foi desenvolvida uma rede intersetorial de proteção às pessoas em 

envelhecimento, através de oito eixos, levando em consideração o grupo em foco, 

tais como: saúde; previdência social; assistência social; ações para efetivação dos 

direitos; controle democrático; violência e maus tratos; financiamento e orçamento 

público para efetivação dos direitos e educação, cultura, esporte e lazer (Louvison et 

al, 2012). O outro fato foi o Pacto pela Saúde, através da Portaria GM/MS 399/2006, 

acordado entre as três esferas de governo do SUS, defendendo o fortalecimento da 

atenção primária e da saúde do idoso (BRASIL, 2006). 

      A PNSPI representa um novo paradigma para reflexões sobre a saúde dos 

indivíduos acima de sessenta anos. Leva em consideração a existência de idosos 

independentes e aqueles em condições mais vulneráveis, fragilizados, onde ambas 

as situações devem ser pensadas quando se fala em políticas de saúde para este 

grupo de indivíduos. Em acordo com as solicitações da Organização das Nações 
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Unidas (ONU), em 2002, esta política reforça a promoção do Envelhecimento Ativo e 

Saudável. Visa à manutenção, recuperação, autonomia e independência do idoso, 

através de ações individuais e coletivas, de acordo com os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

      Em face de atender aos anseios e as expectativas dos idosos, o Ministério da 

Saúde elabora a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e publica o Caderno de 

Atenção Básica em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Visa cadastrar e 

conhecer as necessidades da população idosa, contribuindo para identificar no 

território aqueles indivíduos dependentes e independentes funcionalmente, além dos 

idosos que vivem em instituições que cuidam de pessoas na velhice (Louvison et al, 

2012). Esta caderneta começou a ser distribuída em 2007, sendo meta que todos os 

idosos que utilizam os serviços de saúde do SUS a possuam.                           

      Sua implantação ocorreu primeiramente nas equipes da ESF, tendo os 

profissionais sido treinados e capacitados para manusear e preencher corretamente 

a caderneta. Assim, permite que sejam traçadas e elaboradas ações de promoção, 

prevenção, e recuperação da capacidade funcional da população atendida na 

atenção primária, representando um instrumento de identificação de riscos 

potenciais aos quais estão sujeitos os idosos. 

      A ESF está pautada na visão ativa da intervenção em saúde, interagindo 

preventivamente com a população e não somente esperando a comunidade chegar 

aos serviços de saúde para intervir. Além disso, reforçam-se as concepções de 

integração com a comunidade e o enfoque na atenção integral, evitando ações 

reducionistas em saúde centradas somente na intervenção biológica e médica (Da 

Mota et al, 2011). 

      O aumento da população idosa exige que os profissionais da saúde estejam 

capacitados para atender as especificidades desta etapa da vida, melhorando a 

assistência prestada. Além disso, a participação de uma equipe multiprofissional, 

com a presença do nutricionista é essencial, visto que sua ausência representa um 

maior risco de inadequação nutricional na alimentação dos idosos. A presença de 

nutricionista na ESF é de extrema importância, tendo em vista que este profissional 

é capacitado para adequar nutricionalmente a alimentação, considerando as 

alterações fisiológicas e as disfunções degenerativas características desse estágio 

de vida (Veras, 2012). 
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      A alimentação é fator primordial para saúde e bem-estar, sendo aspecto 

relevante neste contexto pela modulação das mudanças fisiológicas relacionadas 

com a idade e na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como 

diabetes, obesidade, osteoporose, doenças cardiovasculares e alguns tipos de 

câncer (Veras, 2012). 

      O acesso a serviços adequados às necessidades de saúde individuais e 

coletivas é um direito de todo cidadão. É nessa conjuntura que um novo olhar volta-

se para a saúde do idoso como uma das atuais prioridades das Políticas Públicas de 

Saúde (BRASIL, 2006). No final da década de 90, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) passou a utilizar o conceito de “envelhecimento ativo”, buscando incluir, além 

dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o envelhecimento (BRASIL, 

2006). 

 

            

1.1.6  Envelhecimento populacional no Rio Grande do Norte e no município de 

Mossoró 

      A Região Nordeste, em termos relativos, apresenta um crescimento expressivo 

da população idosa, com relação ao índice populacional. Em 1980, os idosos 

representavam 4,0% da população total ou 1,5 milhão de pessoas. Estima-se que 

em 2030 esse percentual chegue a 10%, equivalendo a 6 milhões de pessoas. Se as 

projeções se concretizarem, em 50 anos ocorrerá um acréscimo de 5 milhões de 

pessoas idosas. Nesse sentido, pode-se dizer que o Brasil e o Nordeste caminham 

de forma acelerada para o envelhecimento populacional (Moreira, 1998). 

      Entre a década de 40 e 60, o Brasil, assim como a maioria dos países da 

América Latina, experimentou um declínio significativo da mortalidade, associado a 

uma fecundidade constante. Em meados dos anos 60, a fecundidade até então 

constante, decaiu de forma rápida, ocasionando significativas e profundas mudanças 

na estrutura etária nacional em um curto espaço de tempo – um quarto de século, 

contrastando abruptamente com a maioria dos países europeus que levou em torno 

de seis séculos para tal transição ocorrer (Camarano, 2004).  

      A atual transição da estrutura etária brasileira caracteriza-se, em suma, pelo 

envelhecimento da estrutura etária, consequência do declínio da fecundidade e do 

aumento da esperança de vida (longevidade).  
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      Na região Nordeste a proporção de idosos passou de 4,6% na década de 70, 

para 10,3% em 2010, representando um incremento de 5,7%, no período, 

confirmando o processo de envelhecimento nordestino: (Tabela 1): 

  

Tabela 1 - Proporção de idosos no Nordeste, RN e Natal, 1970 a 2010.  

LOCAL 1970 1980 1991 2000 2010 

NORDESTE 4,6 5,8 7,3 4,8 10,3 

RN 5,3 5,8 8,2 9,0 10,8 

NATAL 4,5 5,5 6,8 7,9 10,4 

                      Fonte: Censos demográficos/IBGE. 

 

      No estado do Rio Grande do Norte, o envelhecimento populacional assemelha-

se ao processo ocorrido no âmbito nacional e regional, porém de forma ainda mais 

acelerada. No período de 1970 a 2010, a proporção de idosos aumentou de 5,3% 

para 10,8% em quatro décadas a proporção de idosos praticamente dobrou (Tabela 

1); este avanço significativo na proporção de idosos foi mais intenso a partir da 

década de 80.  

             

1.1.7 O papel do nutricionista no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

       O NASF foi criado em janeiro de 2008, pelo Ministério da Saúde, através da 

Portaria GM n°154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 04 de Marco de 2008. 

Com o objetivo de ampliar a abrangência e a diversidade das ações das Equipes 

Saúde da Família, visando uma melhor qualidade para os usuários da atenção 

básica, promovendo a prevenção e reabilitação da saúde (Brasil, Ministério da 

Saúde, 2010). 

      O Ministério da Saúde, para a publicação desta política, considerou diversos 

aspectos tais como: A Política Nacional de Atenção Básica, com ênfase no 

fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família, a Política Nacional de Promoção 

da Saúde, a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, a Politica 

Nacional de Alimentação e Nutrição, a Política Nacional de Saúde da Criança, a 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher, a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares, a Política Nacional de Medicamentos, a 
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Política Nacional de Assistência Farmacêutica e a Política Nacional da Pessoa Idosa 

(Brasil, Ministério da Saúde, 2009). 

      O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em parceria com os profissionais 

das Equipes Saúde da Família, compartilhando as praticas em saúde nos territórios 

sob responsabilidade das ESF nas quais o NASF esta cadastrado (Brasil, ministério 

da saude, 2009). 

      O nutricionista é um dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, 

cabendo ao mesmo desenvolver ações de promoção e práticas dos planos de 

intervenção nutricional (Souza et al, 2016). Em especial de doenças não 

transmissíveis, agravos nutricionais, na gestação, amamentação, infância, 

adolescência, fase adulta e no envelhecimento, evidenciando que a promoção de 

práticas alimentares saudáveis é importante em todas as fases da vida. 

      É possível, através do NASF, a integração do nutricionista com os demais 

profissionais da ESF desenvolvendo dessa forma, um trabalho multidisciplinar e 

ampliando o poder de resolução da atenção primária. Dentre as atribuições do 

nutricionista encontram-se: o cuidado nutricional e assistência aos distúrbios 

alimentares, deficiências nutricionais, desnutrição e auxílio nos planos terapêuticos 

das doenças crônicas, conhecimento e ao consumo dos alimentos saudáveis. 

          A atuação do nutricionista no NASF tem como incentivador a Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição (PNAN) proposta pelo Ministério da Saúde (MS), que visa 

à qualificação da atenção à saúde, a respeito da Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN). A PNAN orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e 

coordenação do cuidado, vínculo e continuidade da atenção, integralidade, 

responsabilidade, humanização, equidade, inter-setorialidade e participação social 

(Conselho Federal de Nutricionistas, CFN, 2008). 

      Em documento publicado pelo Conselho Federal de Nutricionistas, ressalta-se a 

importância dos cuidados nutricionais nos serviços de saúde publica: 

 

                                               “fortalecer   e   qualificar   o   cuidado   nutricional no âmbito da                                                          
atenção  primária e uma forma mais econômica, ágil,sustentá- 
vel    e   eficiente  de  prevenir a ocorrência de novos casos de 
 obesidade   e   doenças  associadas a má alimentação do que  
referencia-los   para   o   atendimento   hospitalar,  num  futuro 
 próximo,     em     decorrência     de      suas     complicações”;  

(CFN, 2008, p. 13). 
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       Neste documento intitulado “O Papel do Nutricionista na Atenção Primária à 

Saúde”, o Conselho define o seu posicionamento “sobre o papel da Nutrição como 

área estratégica da Atenção Primária em Saúde” (Conselho Federal de 

Nutricionistas, CFN, 2008), dirigindo-o aos gestores do SUS, profissionais de saúde, 

incluindo a classe dos Nutricionistas, e a sociedade em geral, que também deve 

estar envolvida nesse processo de promoção da alimentação saudável entre a 

população. No documento, é feita uma análise da situação epidemiológica atual, 

evidenciando a necessidade das ações de alimentação e nutrição na atenção 

primária, especialmente na ESF. No texto, é feito também, uma relação entre as 

ações na área da nutrição implementadas no sistema de saúde com os instrumentos 

legais vigentes no país: Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN) e Política Nacional de Promoção da Saúde.     

      Neste sentido, a Nutrição caracteriza-se como uma das áreas em maior 

ampliação e consolidação em saúde coletiva, principalmente pelo crescimento das 

políticas públicas que incluem este profissional. A presença do nutricionista na 

atenção básica fortalece à medida que qualifica as ações de atenção nutricional, 

previstas na PNAN. 

 

1.1.8 Nutrição no envelhecimento 

 

      Os idosos apresentam condições peculiares que comprometem seu estado 

nutricional, dentre os quais as alterações fisiológicas do próprio envelhecimento, as 

enfermidades presentes e fatores relacionados com a situação familiar e 

socioeconômica (WHO, 2015). 

      Com o envelhecimento, mudanças fisiológicas, metabólicas e na capacidade 

funcional podem resultar em alterações nas necessidades nutricionais. Nesse 

sentido, podemos destacar a importância de uma dieta equilibrada em carboidratos, 

proteínas e gorduras para os idosos. O atendimento das necessidades de vitaminas 

e minerais é também essencial, pois esses nutrientes atuam como reguladores de 

diversas funções no organismo, agindo como antioxidantes, retardando e diminuindo 

efeitos do envelhecimento e o aparecimento de doenças. 
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      As taxas do metabolismo basal (MB) decrescem linearmente com a idade, essas 

mudanças resultam das alterações da composição corporal discutidas 

anteriormente. As necessidades energéticas decrescem em, aproximadamente, 3% 

por décadas. As dietas com baixas calorias são, muitas vezes, deficientes na 

maioria dos nutrientes essências (Krause, 2013). Devemos orientar o consumo de 

alimentos densos que proporcione quantidades substanciais de macronutrientes em 

relação ao seu suprimento calórico. 

      A ingestão de proteínas é importante para o organismo devido à necessidade da 

presença de aminoácidos para importantes funções estruturais, motoras, 

metabólicas, hormonais e imunológicas. A ingestão de proteínas pelos idosos deve 

ser adequada e suficiente para diminuir a perda muscular relacionada com a idade, 

porém deve-se ter em consideração que a ingestão elevada de proteínas pode 

facilitar os distúrbios renais, que são mais frequentes nessa faixa etária (Sousa et 

al., 2009). A proteína diária recomendada é de 0,8g/Kg/dia para adultos de todas as 

idades, portanto, estudos argumentam que a ingestão proteica de 1-1,5g/Kg/dia 

poderia beneficiar a saúde dos idosos em geral. Logo, a recomendação de proteína 

dietética seria de 15-20% das calorias totais para idosos saudáveis (Licona et al, 

2018). 

      A absorção de proteínas pode decrescer com a idade, já que o corpo fabrica 

menos proteína. Contudo, isso não significa que o consumo de proteínas deve ser 

aumentado, levando em consideração a diminuição da função renal. 

      As diretrizes dietéticas atuais recomendam que 45% a 65% das calorias totais 

diárias sejam fornecidos por carboidratos. A ênfase é no aumento do consumo de 

fontes de carboidratos complexos, tais quais legumes, verduras, grãos integrais e 

frutas, para promover fibras, minerais e vitaminas essenciais. A constipação é uma 

preocupação para muitos idosos, salienta-se a importância de aumentar o consumo 

de fibras. 

      Recomenda-se manter o consumo de lipídios entre 20% a 35% do total de 

calorias diárias, sendo a maior parte de gorduras poli-insaturadas e moninsaturadas. 

Assim como, consumir menos de 10% de gorduras saturadas e o menos possível de 

gorduras trans. Contudo, deve ser lembrado que restrições drásticas de gorduras 

alteram paladar, textura dos alimentos e o prazer de comê-los, o que pode ter um 
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impacto negativo na dieta geral, na massa corporal e na qualidade de vida, (Krause, 

2013). 

      A manutenção do balanço hídrico é essencial para as funções fisiológicas 

normais em qualquer idade, no entanto, o estado de hidratação nos idosos pode ser 

tênue, pois os impactos da massa corporal magra fazem decrescer a porcentagem 

de água corporal. Essa diminuição pode ser de 60% para 50% da massa corporal 

total. A desidratação em idosos pode ser causada por decréscimo do consumo de 

fluidos, por decréscimo da função renal ou perdas aumentadas de urina por ação 

medicamentosa. O consumo de líquidos de no mínimo 1.500ml/dia assegura uma 

boa hidratação (Krause, 2013). 

      A nutrição como um ponto chave da saúde e de um certo modo auxilia no 

tratamento de doença no idoso, depende do acompanhamento e das 

recomendações nutricionais e também da capacidade de avaliar, de forma eficaz, as 

suas necessidades nutricionais. A suplementação oral é indicada para atender as 

necessidades alimentares dessas pessoas. Uma maneira valiosa e viável, sendo 

aplicada para proporcionar um monitoramento nutricional apropriado, justamente 

quando esta faixa etária apresenta problemas de desnutrição (Sousa et al, 2009). 

      Dentre alguns transtornos relacionados com as doenças adquiridas com 

aumento da idade, a desnutrição em idosos é a mais frequente, todavia com o 

passar dos anos, o consumo alimentar diário reduz drasticamente. Visto que, o 

organismo sofre alterações que podem afetar a ingestão e digestão adequada dos 

alimentos. Essa mudança fisiológica é produzida por um desequilíbrio entre o aporte 

de nutrientes e as necessidades do indivíduo, motivada por uma dieta inapropriada, 

por fatores relacionados com as alterações fisiológicas e sociais, ocorrência de 

doença crônica ou por consumo frequente de medicamentos. Diante de tudo isso, as 

intervenções as vezes são erradamente diagnosticadas. 

         A eficácia de um consumo alimentar balanceado, com a presença de alimentos 

que compõe os principais grupos de alimentos nutritivos, evita o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares nos idosos. Em meio a várias técnicas nutricionais 

indicadas para melhorar a alimentação e saúde do idoso, há uma maior 

preocupação em controlar os fatores de risco cardiovascular acompanhado da 

mudança do estilo de vida, uma vez que diferentes padrões dietéticos modulam 

diferentes aspectos do processo de doenças crônicas e fatores de risco 
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cardiovasculares, como fenômenos oxidativos, níveis lipídicos no plasma, resistência 

sistêmica à insulina e metabolismo glicídico, pressão arterial, função endotelial e 

inflamação vascular (Souza, 2016).                                

      Dentre várias estratégias, a promoção e realização de atividades lúdicas pode 

ser um meio de atrair os idosos para participar de forma prazerosa dos programas 

educacionais relacionado a saúde alimentar e nutricional articulando saberes 

técnicos e populares utilizando recursos individuais e coletivos. As oficinas 

educativas, é uma das formas de abordar esse público com mais facilidade, 

despertando neles o interesse pelo assunto relacionado a alimentação. De maneira 

que esse modelo, pode avaliar e promover a saúde do idoso, enfatizando diversas 

variáveis do campo do saber considerado de maneira atividades de educação em 

saúde realizando com grupo para promoção do autocuidado em saúde 

interdisciplinar e multidimensional. Dentre essas variáveis, a alimentação saudável 

constitui aspecto importante na qualidade de vida na terceira idade. 

       Diante da evidente lacuna na produção científica que abordam a nutrição e a 

alimentação na terceira idade, justifica-se a relevância do desenvolvimento deste 

estudo. Além do mais, acredita-se que os resultados desta investigação apontam 

contribuições para o ensino, assistência e pesquisas congêneres. Por fim, a nutrição 

e a alimentação na terceira idade ainda são pouco exploradas, não tendo recebido a 

devida atenção, demandando uma quantidade maior de estudos relacionados a tal 

temática. 
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2  OBJETIVOS  

 

 

 

2.1  OBJETIVO GERAL  

 

Traçar o perfil nutricional dos idosos que participem de grupos de idosos 

organizados pelas equipes da Estratégia Saúde da Família no município de 

Mossoró/RN 

 

 

 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar social, econômico e culturalmente os idosos sujeitos do estudo; 

 Investigar comorbidades existentes através de perfil bioquímico e Aferição das 

variáveis antropométricas; 

 Aplicar Questionário de Frequência de Consumo Alimentar e questionário 

sócio econômico;   
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

       Foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória, com delineamento 

transversal e abordagem quantitativa, onde foram analisados 90 idosos, com idade a 

partir de 60 anos. Os sujeitos da pesquisa faziam parte de “GRUPO DE IDOSOS”, 

de onde foram recrutados, cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de 

abrangência dos NASF’s, no município de Mossoró-RN, Brasil, de novembro de 

2017 a agosto de 2018 (Tabela 2): 

 

Tabela 2 – NASF’s e UBS’s participantes da pesquisa. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró, 2017. 

 

      Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte. CAAE: 64387517.0.0000.5294. Número do 

parecer: 2.183.623. Data: 24/07/2017 (Anexo A). 

      Os voluntários da pesquisa foram informados previamente sobre os objetivos, 

procedimentos e os possíveis riscos que poderiam advir de tal participação, e após 

aceitação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os 

dados coletados foram armazenados em banco de dados, com total sigilo.  

      Para efeito de escolha dos participantes, utilizou-se o critério de amostragem 

não probabilística do tipo intencional. Assim, foram recrutados idosos que chegavam 

espontaneamente às unidades de saúde para as reuniões dos idosos, no momento 

em que a coleta dos dados era efetivada.  

      Para que o idoso fosse incluído na pesquisa, era necessário atender aos 

seguintes critérios de inclusão: ser assistido na unidade, ter idade igual ou superior a 

              NASF UBS 

NASF 1 (Alto São Manoel)  Francisco Pereira de Azevedo 

NASF 2 (Santa Delmira) Dr. Luiz Escolástico Bezerra 

NASF 3 (Centro) Edgard Bulamarqui 

NASF 4 (Pintos) Sinharinha Borges 

NASF 5 (Ouro Negro) Marcos Raimundo Costa 
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60 anos, ambos os sexos. Em relação ao critério de exclusão foi considerado o fato 

de idosos não utilizarem os serviços das unidades básicas selecionadas e /ou 

incapacidades de compreensão e comunicação verbal (portadores de doenças 

demenciais em estágios avançados). Considerou-se a perda de idosos que 

recusaram a participar do estudo. 

        O primeiro contato com os idosos foi feito por meio dos agentes de saúde, com 

a entrega de uma carta convite (Anexo B) para participar da pesquisa. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS E PROTOCOLOS 

 
3.2.1 Instrumentos de coleta de dados 
 
       Para avaliação do estado nutricional foram utilizados medidas antropométricas 

,exames laboratoriais como também foram aplicados Questionário sobre dados de 

identificação geral, sócio-demográficos, clínicos e comportamentais (Anexo C) e 

Questionário de Frequencia Alimnetar; O QFA foi elaborado com os alimentos 

típicos da região, adaptado do Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil, 

2014), (Anexo D).           

 

3.2.2 Avaliação antropométrica 

 

       A antropometria foi realizada de acordo com as Normas Técnicas do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN (BRASIL, 2011), com a aferição de 

altura, peso, circunferência da cintura e circunferência do braço.  

      Para a aferição do peso e da altura o participante foi instruído a retirar sapatos e 

roupas pesadas, remover enfeites e prendedores de cabelo e desfazer qualquer tipo 

de penteado, seguindo assim as orientações do Manual de Antropometria elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2011 . 

A fórmula utilizada para calcular o IMC foi a seguinte: 

                              Índice de Massa Corporal (IMC) = Peso (kg) /Altura² (m)  
 
Fonte: BRASIL (2004)  

 
 
              Para a classificação do estado nutricional foram utilizados pontos de corte 

adotados pelo Ministério da Saúde e recomendados pela OMS, sendo estes, 
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específicos para idosos, por considerarem as alterações fisiológicas que ocorrem 

com este grupo populacional, onde: 

IMC < 22 kg/m² = Baixo peso 
IMC entre 22-27 kg/m² = Eutrofia 

IMC > 27kg/m² = Sobrepeso 

Fonte: LIPSCHITZ, D. A,(1994, apud BRASIL, 2004). 

      

          A circunferência da cintura (CC) que identifica a gordura abdominal, foi aferida 

com fita métrica flexível e inelástica com extensão de 150 cm e divisão de 0,1 cm. 

Foi utilizada a medida no nível da menor curvatura abdominal, entre a crista ilíaca 

anterossuperior e a última costela. No caso de idosos obesos a medida foi realizada 

sobre a cicatriz umbilical.  

      A circunferência do braço (CB) se correlaciona com a desnutrição protéico-

energética, pois reflete o definhamento muscular, refletindo a redução de massa 

muscular e do tecido subcutâneo; foi realizada no ponto médio do braço, em estado 

de relaxamento.  Para a medida da CB, foi feita a adequação % usando a seguinte 

fórmula: 

Adequação da circunferência do braço (CB) =
CB obtida [cm] 

percentil 50 da CB para idade x 100
 

Esse valor também avalia o estado nutricional de acordo com parâmetros 

desenvolvidos por Blackburn & Thornton, 1979 (Tabela 3): 

 

Tabela 3 – Estado nutricional do idoso, de acordo com a adequação % da CB. 

Fonte: Blackburn & Thornton, 1979 

 

       Segundo Santos e Sichieri (2005), esse valor avalia o estado nutricional e 

sugere que a circunferência do braço tem alta correlação com o IMC , podendo ser 

um bom indicador em substituição ao IMC ou mais um mensurador de avaliação 

nutricional. 

              Desnutrição 

grave 

Desnutrição 

moderada 

Desnutrição 

leve 

Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

CB  < 70% 70% a 80% 80% a 90% 90% a 

110% 

110% a 

120% 

>120% 
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3.2.3 Avaliação complementar/laboratorial 

 

      Foram realizados exames laboratoriais como: Hemograma completo, Glicose, 

Colesterol total, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Triglicerídeos, Creatinina, 

Transaminase Oxalacética (TGO) e Transaminase Pirúvica (TGP).  O dia e horário 

de coleta foram agendados nos encontros dos “GRUPOS DE IDOSOS”, e, estado de 

jejum; após o procedimento, era realizado um momento com café da manhã. 

      O Hemograma completo foi realizado pelo método “Automação SYSNEX XS-

800i; Glicose, Colesterol total, Colesterol HDL, Triglicerídeos, TGO e TGP pelo 

método “Automação A25/A15 Biosystems/LabMax 240”; e Colesterol LDL e 

Creatinina pelo método “Automação Biosystems (A15)”; A análise foi realizada no 

Laboratório de análises clínicas e bioquímicas  “Analisys” , seguindo a rotina 

instituída nesse serviço. 

 

3.2.4 Variáveis de consumo alimentar 

       Para obtenção dos dados sobre consumo alimentar, foi aplicado um 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA) qualitativo. Este ,era composto por uma 

extensa lista de alimentos com as opções de frequência de consumo para cada um: 

diária (1 vez), diária (≥ 2 vezes), 2 a 4 vezes por semana, 5 a 6 vezes por semana, 1 

vez por semana, quinzenal, mensal, nunca ou raramente. A elaboração deste QFA 

se baseou no Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) ,um estudo 

feito com sujeitos de idade  entre 35 e 74 anos. Os alimentos listados foram 

divididos em grupos: cereais ;hortaliças;frutas; carnes e ovos; leite e derivados; 

doces;óleos e gorduras. 

 

 

3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

       A análise descritiva foi feita utilizando-se tabelas de frequência; O teste de 

Kolmogorov-Sminorv foi utilizado para avaliar a distribuição dos dados. Para as 

variáveis quantitativas de distribuição normal, apresentadas em média±desvio 

padrão, utilizamos o teste “t” de Student; e para aquelas com distribuição não 
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paramétrica, apresentadas em mediana (percentis 25-75), utilizamos o teste de 

Mann-Whitney e Wilcoxon.  

           Para as variáveis qualitativas, apresentadas em proporções, adotamos o 

teste do Qui-quadrado e teste de Fisher. O coeficiente de correlação de Pearson foi 

usado para as análises de correlação. SPSS® 20.0 para Windows (SPSS, Inc., 

Chigago IL)  foi utilizado como pacote estatístico; Um valor de p<0,05 foi 

considerado estatisticamente significante em todos os procedimentos realizados. 
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4  RESULTADOS  

 

          Participaram do estudo noventa idosos (n=90) idosos com idade média de 

67.53 ± 6.47 anos, com prevalência da faixa etária entre 60-69 anos (70%), sendo a 

maioria do sexo feminino (88.6%; n=77). Destes, 51.1% (46) eram casados e os 

outros se distribuíram em: viúvo (23.3%), solteiro (18.9%) e separado/divorciado 

(4.4%). 76.7% (n=69) tiveram como renda mensal “um a dois salários mínimos”; os 

outros sujeitos se distribuíram da seguinte forma: 3.3% (n=03), com renda de “dois a 

quatro salários”, 14.4% (n=13) sem renda, 1.1% com renda inferior a um salário e 03 

(3.3%) com renda maior que quatro salários. Grande parte dos idosos apresentou 

baixa escolaridade, portanto 47,2% (n=38) possuíam ensino fundamental 

incompleto, 16.7% (n=15) possuíam segundo grau incompleto, 7.8% (n=07) eram 

analfabetos e apenas 3.35% (n=03) apresentaram nível superior (Demais dados 

socioeconômicos estão descritos na Tabela 4).  

 

Tabela 4. Caracterização socioeconômica dos idosos atendidos pela Estratégia 

Saúde da Família no Município de Mossoró/RN. 

 

Sexo                                               

   Masculino 

   Feminino 

 N      % 

13 (14.4%) 

77 (88.6%) 

Faixa etária 

   60-69 

   70-79 

   80-89 

 

63 (70%) 

23 (25.6%) 

04 (4.4%) 

Estado Civil 
   Casado (a)    

   Solteiro (a) 

   Viúvo (a) 

   Separado (a) 

 

46 (51.1%) 

08 (8.9%) 

21 (23.3%) 

04 (4.4%) 

Escolaridade 

   Analfabeto (a) 

   01° grau incompleto 

 

07 (7.8%) 

38 (47.2%) 
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   01° grau completo 

   02° grau incompleto 

   02° grau completo 

   03° grau 

15 (16.7%) 

15 (16.7%) 

12 

(13.13%) 

03 (3.3%) 

Acompanhante (moradia) 

   Sozinho (a) 

   Cônjuge  

   Filho (a) 

   Neto (a) 

   Outros 

 

06 (6.7%) 

44 (48.9%) 

29 (32.2%) 

04 (4.4%) 

07 (7.8%) 

Saneamento 

   Sistema esgoto 

   Sistema fossa 

 

52 (57.8%) 

38 (42.2%) 

Aposentadoria 

   NÃO 

   SIM 

 

19 (21.1%) 

71 (78.9%) 

Atividade laborativa 

   NÃO 

   SIM 

 

77 (85.6%) 

13 (14.4%) 

Renda  mensal 

   Sem renda 

   < 01 salário mínimo 

   01-02 salários mínimos 

   02-03 salários mínimos 

   03-04 salários mínimos 

   > 04 salários mínimos 

 

13 (14.4%) 

01 (1.1%) 

69 (76.7%) 

01 (1.1%) 

03 (3.3%) 

03 (3.3%) 

Fonte : Elaboração própria 

 

          As variáveis quantitativas estão descritas na Tabela 5; quando realizamos os 

testes paramétricos e não paramétricos, em busca de significância de resultados, 

encontramos diferença significativa na média de Colesterol Total, quando 

comparada com a população (p<0.0001); 
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Tabela 5. Características antropométricas e bioquímicas da amostra em estudo. Valores 

apresentados em Média e desvio padrão, exceto glicemia e creatinina que foram 

apresentadas em mediana e percentis 25-75; 

VARIÁVEIS n=90 

Idade (anos) 67.53 ± 6.47 

Peso (Kg) 67.32 ± 10,68 

Altura (m) 1.54 ± 0.10 

IMC (Kg/m²) 28.27 ± 4.23 

CC (cm) 99.00 ± 10.56 

CB (cm) 29.94 ± 3.84 

Adequação CB (%) 98.25 ± 12.72 

Glicemia em jejum (mg/dl) 89.00 (80.00-105.00) 

Colesterol Total (mg/dl) 225.46 ± 46.00 

LDL-Colesterol (mg/dl) 145.71 ± 38.60 

HDL-Colesterol 51.52 ± 10.00 

Triglicerídeos (mg/dl) 153.00 ± 68.86 

Creatinina (mg/dl) 0.74 (0.68-0.82) 

TGO (U/L) 23.70 ± 7.70 

TGP (U/L) 24.40 ± 9.80 

 

 

Em relação à classificação do estado nutricional dos idosos estudados (tabela 

2), de acordo com IMC, observou-se que 53.3% (n=48) dos idosos apresentaram 

sobrepeso, 44,4% (n=40) dos idosos eram eutróficos, e 2.2% (n=05) encontravam-

se com baixo peso. Quando classificados de acordo com CB, 63.3% (n=57) dos 

idosos se encontravam em eutrofia e 6.7% (n=06) em sobrepeso. 

A detecção das co-morbidades foi realizada a partir do questionário sócio 

econômico; 92.2% (n=83) relataram ser portador de Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e 38,9% (n=35) Diabetes Mellitus (DM); 24.4% (n=22) idosos relataram que 

possuíam alguma cardiopatia. Outras doenças citadas foram: 45,6% (n=41) 

osteoporose, 12.2% (n=11) Pneumopatias,  6,7% (n=06) depressão, e 21.1% (n=19) 

Glaucoma; 12.25 (n=11); Anemia estava presente em e 54,5%  (n=49), e  Esteatose 

Hepática em 54.5 % (n=49) (Tabela 6). 
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         De acordo com a classificação do NCEP e IDF, a prevalência de Síndrome 

Metabólica foi de 70% (n=63) e de 76.6% (n=69), respectivamente (Tabela 6).    

 

TABELA 6.  Caracterização do perfil nutricional e comorbidades associadas aos 

idosos atendidos pelas equipes da ESF , Mossoró ,RN 

Hipertensão arterial 

sistêmica 

   NÃO 

   SIM 

 

07 (7.8%) 

83 (92.2%) 

Diabetes Mellitus tipo 2 

   NÃO 

   SIM 

 

55 (61.1%) 

35 (38.9%) 

Osteoporose 

   NÃO 

   SIM 

 

49 (54.4%) 

41 (45.6%) 

Asma Brônquica 

   NÃO 

   SIM 

 

79 (87.8%) 

11 (12.2%) 

Cardiopatias 

   NÃO 

   SIM 

 

68 (75.6%) 

22 (24.4%) 

Doenças do SNC 

   Depressão 

   Outras 

 

06 (6.7%) 

84 (93.3%) 

Glaucoma 

   NÃO 

   SIM 

 

71 (78.9%) 

19 (21.1%) 

Obesidade/IMC 

   Magreza 

   Eutrófico 

   Sobrepeso 

 

02 (2.2%) 

40 (44.4%) 

48 (53.3%) 

Obesidade/CB 

   Desnutrição moderada 

 

05 (5.6%) 
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   Desnutrição leve 

   Eutrofia 

   Sobrepeso 

   Obesidade 

15 (16.7%) 

57 (63.3%) 

06 (6.7%) 

07 (7.8%) 

Anemia 

   NÃO 

   SIM 

 

79 (87.8%) 

11 (12.2%) 

Síndrome 

metabólica/NCEP 

   NÃO 

   SIM 

 

27 (30%) 

63 (70%) 

Síndrome metabólica/IDF 

   NÃO 

   SIM 

 

21 (23.3%) 

69 (76.7%) 

Esteatose hepáica 

   NÃO 

   SIM 

 

41 (45.6%) 

49 (54.5%) 

 

        Referente aos resultados do questionário de frequência alimentar (QFA), 

contatou-se que os idosos faziam consumo de alimentação variada, e por vezes em 

quantidades excessivas, com baixo consumo de vegetais e frutas. Verificamos que 

quanto ao numero de refeições diárias, apenas 36.7% (n=33) dos idosos faziam 5 

refeições ao dia.  

      Quando analisamos o consumo por grupos de alimentos, no “grupo dos cereais” 

constatou-se que 86.7% (n=78) relataram um maior consumo de cereais, 06 vezes 

ao dia. Com relação ao grupo de legumes e frutas, apenas 22.2% (n=20) dos idosos 

consumiam legumes 03 vezes ao dia, e 21.1% (n=19), frutas três vezes ao dia. Com 

relação as leguminosas a ingestão foi de 76.7% (n=69), 01 vez ao dia . Já para 

carnes e ovos verificou-se que 41.1% (n=37) dos idosos consumiam 1 vez ao dia. 

      Para o grupo de óleos e gorduras, 95.6% (n=86) dos gerontes relataram ingestão 

01 vez ao dia; para o consumo de leite e derivados, 70% (n=63) dos idosos 

relataram consumir 03 vezes por dia. Referente ao consumo de açúcar, 62.2% 

(n=56) idosos consumiam todos os dias (Tabela 7). 
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Tabela 7. Apresentação dos resultados do questionário de frequência alimentar 

aplicado para os idosos atendidos pelas equipes da ESF , Mossoró,RN 

N° de refeições (05 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

57 (63.3%) 

33 (36.7%) 

Cereais (06 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

12 (13.3%) 

78 (86.7%) 

Legumes (03 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

70 (77.8%) 

20 (22.2%) 

Frutas (03 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

71 (78.9%) 

19 (21.1%) 

Leguminosas (01 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

21 (23.3%) 

69 (76.7%) 

Carnes (01 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

53 (58.9%) 

37 (41.1%) 

Óleos (01 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

04 (4.4%) 

86 (95.6%) 

Leites (03 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

27 (30%) 

63 (70%) 

Açucares (01 x dia) 

   NÃO 

   SIM 

 

34 (37.8%) 

56 (62.2%) 

Diversos (02 x semana) 

   NÃO 

   SIM 

 

55 (61.1%) 

35 (38.9%) 
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5 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

       A avaliação nutricional feita de forma adequada minimiza os riscos de 

desenvolvimento de distúrbios nutricionais e proporciona a determinação de 

cuidados necessários para um envelhecimento saudável e com um menor risco de 

co-morbidades. No presente estudo, foi possível observar que a maioria dos idosos 

era do sexo feminino. Estudos correlacionam o predomínio da população feminina 

pela procura de atendimento devido à maior sensibilização das mulheres para a 

promoção da saúde, em decorrência da experiência na utilização dos serviços de 

saúde em outras fases da vida, como a realização do pré-natal, parto e puericultura 

(Cervato at al, 2005). Resultado semelhante ao obtido em outro estudo (Martins at 

al, 2016), no qual foi constatada maior procura das mulheres (60,4%) pelos serviços 

oferecidos nos ESF do município de Viçosa-MG. Pesquisas realizadas em Ouro 

Preto- MG e João Pessoa-PB confirmam essa tendência, ao revelar a presença de 

71,4% e 79,7%, respectivamente, de idosas (Previato at al, 2015); (Victor at al, 

2009). 

         Há diferenças de atitude, entre homens e mulheres, em relação ao controle e 

tratamento das doenças, sendo que os homens são, geralmente, mais resistentes à 

procura por serviços de saúde. Além disso, pode ser observada a participação mais 

prevalente de idosos jovens, na faixa etária de 60 a 69 anos, seguida de uma menor 

participação de faixas etárias mais elevadas. 

     Existem várias maneiras de se avaliar o estado nutricional de idosos, por 

exemplo, utilizando o IMC, que é um dos indicadores mais mencionados em estudos 

epidemiológicos, associado ou não a outras variáveis antropométricas, para avaliar 

indivíduos em risco nutricional. Além disso, é um dado de fácil aquisição e im-

portante em sistemas de vigilância nutricional, desde que sejam usados pontos de 

corte específicos para a idade (Cervi at al, 2005). 

        O estado nutricional prevalente, de acordo com o IMC, foi de sobrepeso em   48 

idosos (53.3%) e a média da CC foi de 99.00 ± 10cm. Observou-se o predomínio de 

parâmetros elevados, independentemente do sexo, sendo um indicador de risco 

cardiovascular. Acredita-se que diferentes fatores podem estar relacionados ao fato 

encontrado, dentre eles o estilo de vida, baixa escolaridade e o consumo alimentar. 
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         E ainda, havia elevada proporção de idosos com baixa escolaridade - 01° grau 

incompleto - (47.2%; n=38) e baixo nível socioeconômico. Resultados semelhantes 

foram encontrados em outros estudos. A escolaridade dos sujeitos é considerada 

baixa, e, estudos apontam que o analfabetismo na população idosa é elevado, 

podendo ser justificado pela dificuldade de acesso às escolas (Pletsch at al, 2014). 

Corrobora ainda com esse resultado, estudos com idosos do nordeste brasileiro que 

apresentaram escolaridade baixa. De acordo com essa literatura, a partir da década 

de 50, existia dificuldade ao acesso à educação principalmente pelas mulheres.  

            No que se refere à renda familiar, pode-se observar que o recorte mais  

significativo está entre 1 e 2 salários  mínimos, valor predominante nas UBS, em que 

há atendimentos aos grupos de idosos. Esse marco pode ser justificado pela 

quantidade de aposentados que recebem um pouco mais  que um salário mínimo. 

Contudo, ao olhar para os dados existentes e, ao se questionar “quem é responsável 

pelo sustento do lar”, a maioria significativa dos idosos vem assumindo essa tarefa. 

Dessa forma, encontra-se um idoso que não está sozinho mas é responsável por 

arcar, muitas vezes, de forma integral, pela manutenção do lar constituindo-se como 

o indivíduo economicamente ativo. Essa categoria em questão leva à reflexão sobre 

qual a qualidade de vida desse indivíduo, considerando a média salarial. Levando 

em consideração o alto custo com medicação e alimentação, principalmente em 

períodos de crise econômica, pode-se estar trabalhando com idosos em situação de 

endividamento devido à família, que pode não estar compartilhando das 

responsabilidades que lhe cabe.  

        A origem de renda dos participantes é bastante diversa. A dos idosos possuem 

renda proveniente de aposentadorias, alguns recebem pensão por morte, ainda   

existe alguns que estão trabalhando e recebe salário mensal fixo.  

            A prevalência de doenças crônicas foi observada em toda amostra analisada. 

O envelhecimento está relacionado ao aumento do risco de apresentar doenças, 

uma vez que o aumento na longevidade acarreta naturalmente em um maior período 

de exposição a fatores de risco para DCNT. Dessa forma, a maior presença de 

DCNT nas parcelas mais envelhecidas da população encontradas pelo estudo 

corroboram os resultados de alguns estudos sobre a relação entre o envelhecimento 

populacional e o aumento das doenças crônicas (Prince at al, 2015). Nesse 
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contexto, as análises encontradas reforçam a necessidade de um planejamento 

específico para a atenção das parcelas mais envelhecidas da população. 

        A SM foi analisada de acordo com os critérios do NCEP e com o IDF, foi 

diagnosticada, respectivamente em 70%  e 76.7% dos idosos participantes da 

pesquisa.  Foram analisados, de acordo com NCEP, a presença de pelo menos três 

dos cinco componentes da SM – circunferência da cintura aumentada (99.00 ± 

10.56cm), glicemia de jejum elevada (89.00 mg/dl; 80.00-105.00), HDL-colesterol 

baixo(51.52 mg/dl ± 10.00), hipertrigliceridemia (153.00 mg/dl ± 68.86) e HAS. E 

diante das evidências da relação entre obesidade e risco cardiovascular, a 

International Diabetes Federation (IDF) propôs em 2005 uma nova definição de SM 

valorizando a obesidade abdominal, através da CC, por aplicar o conceito de que a 

presença da gordura visceral é o fator essencial e determinante de todos os outros 

componentes da SM. A obesidade central, facilmente mensurada pela medida da 

circunferência da cintura utilizando-se diretrizes por gênero e grupo étnico, deve 

estar acompanhada por, pelo menos, dois outros fatores para definição de SM. 

Trata-se de um dado preocupante, principalmente pela associação dessa síndrome 

com as DCNT, o aumento da morbimortalidade e o impacto sobre o sistema de 

saúde. E bem enfático que a idade contribui para o aparecimento da SM. 

           Nos últimos anos, tem havido mudanças nos padrões dietéticos, como a 

utilização de produtos processados, refinados, ricos em sal e com alta densidade 

energética, além do baixo consumo de alimentos ricos em fibras. No presente 

estudo, foi possível confirmar esse fato, uma vez que o consumo de calorias totais, 

carboidratos e lipídeos encontra-se aumentado pelos idosos, de acordo com o 

consumo relatado através do QFA. 

       Verificou-se que, na amostra analisada, apenas 36.7% (n=33) faziam 05  

refeições diárias, portanto , 57 idosos (63.3%) faziam quantidades menores de 

refeições diárias, não estando de acordo com as recomendações do Guia Alimentar 

para a Pessoa Idosa, no qual se preconiza que faça pelo menos três refeições 

principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia. 

        Com relação ao grupo das leguminosas, 69 sujeitos (76.7%) responderam que 

consumiam feijão todos os dia .O elevado consumo regular de feijão na mostra, 

revelou que este alimento faz parte do hábito alimentar dos idosos de Mossoró/ RN, 
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estando de acordo com as recomendações do Guia Alimentar para a Pessoa Idosa, 

no qual se preconiza que o feijão deve ser consumido diariamente, ou pelo menos 

cinco vezes por semana. Ressalta-se ainda, que nesta amostra, a frequência de 

consumo de feijão foi superior à observada no estudo VIGITEL 2013 (61,8%) e nas 

análises da POF 2008- 2009 (72,1%). Reforçando que a cultura alimentar do 

almoço, composta por arroz e feijão, pode ser uma boa estratégia para se intervir na 

ingesta e qualidade alimentar das refeições contempladas por este grupo etário. Isso 

também é evidenciado pela POF 2008-2009 , comprovando que a população idosa 

tem preservado esse hábito alimentar, o que pode ser considerado positivo em 

comparação às faixas etárias mais jovens. 

          As frutas, verduras e legumes se caracterizaram por serem marcadores de 

alimentação saudável. O grupo dos legumes e verduras apresentou uma frequência 

de (76.7%) , 69 idosos relataram que consumiam legumes 1 vez/ dia. Portanto, não 

estando de acordo com o Guia de Alimentação Saudável para Idosos, que preconiza 

o consumo de, pelo menos 03 porções de legumes e verduras como parte das 

refeições.  Resultado da POF 2008-2009 em relação ao consumo de verduras 

mostra que os idosos consomem mais couve e outras verduras do que adolescentes 

e adultos e o sudeste apresenta o maior consumo do país .Contudo , resultado da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 em relação ao consumo de 

verduras mostra que os idosos consomem mais legumes e  verduras do que 

adolescentes e adultos (IBGE, 2010).  

       Para o consumo de frutas, na amostra em análise 71 idosos (78.9%) 

responderam que não consumiam frutas em nenhum momento do dia. Embora 

exista uma grande oferta e diversidade de frutas e hortaliças no Brasil, nota-se uma 

baixa ingestão desses alimentos, contrariando as recomendações da OMS. Viebig et 

al, (2009), concluíram que, aproximadamente, 35 % dos idosos de baixa renda em 

São Paulo não consumiam, diariamente, nenhum tipo de fruta ou hortaliça. No Irã, o 

consumo diário de cinco ou mais porções de frutas e hortaliças foi de 37,9% entre 

idosos (Sabzghabaee at al, 2010).        

            Em geral, estudos demonstraram que menos de 10% da população brasileira 

atinge as recomendações de consumo de Frutas, Verduras e Legumes. Logo, 

observa-se que a ingestão ainda está muito abaixo do priorizado. O Guia Alimentar 

de Alimentação Saudável para idosos recomenda 03 porções de frutas nas 
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sobremesas e lanches. Essa condição encontrada na amostra estudada é muito 

preocupante, pois, sabe-se que o risco de desenvolvimento de câncer colorretal em 

pessoas entre 50 e 71 anos de idade é reduzido em 20 a 30% quando o consumo de 

frutas e legumes é diário (Park et al, 2013).  

            Estudo de coorte verificou que a adesão às recomendações da OMS, 2005, 

para ingestão de frutas e verduras, possui efeito real na proteção contra o câncer de 

bexiga, pois as mulheres que consumiam diariamente frutas e verduras 

apresentaram 65% menos risco de ter essa neoplasia, quando comparadas com 

aquelas que não alcançavam a recomendação. O baixo consumo de frutas, verduras 

e legumes foi estatisticamente associado. A pouca escolaridade, a baixa renda 

familiar e a não inserção no mercado de trabalho em outras pesquisas afirma que 

idosos com menor renda consomem em menor frequência e quantidade frutas, 

legumes e verduras em comparação aqueles com maior poder aquisitivo, Bowman, 

2007. Portanto, conclui-se que o consumo de frutas, verduras e legumes na 

população idosa estudada foi baixo e corrobora com outras pesquisas nacionais e 

internacionais (Bowman at al, 2007). 

        86.7% dos idosos consumiram alimentos ricos em carboidratos refinados, um 

consumo médio suficiente do grupo dos cereais, pães, raízes e tubérculos, quando 

comparado com a referência (mínimo de 05 porções).  Esse grupo da pirâmide tem 

predominantemente em sua composição o carboidrato, que é a principal fonte de 

energia. Portanto, o consumo de carboidratos refinados, como pães brancos e 

biscoitos e bolos, revelou a prevalência de um aumento de sobrepeso em 53.3%;. É 

importante destacar que preferencialmente deve-se incentivar o consumo de 

carboidratos complexos, com elevado teor de fibra. 

           Os idosos devem ser estimulados, sempre que possível, a ingerir pães e 

massas elaborados com farinhas integrais, buscando atingir a quantidade de seis 

porções deste grupo por dia (recomendado no Guia Alimentar para a População 

Brasileira e nos Dez passos para uma alimentação saudável para pessoas idosas). 

         O consumo de carnes também foi apresentado de forma contraditória ao 

recomendado, onde a Ministério da Saúde preconiza o consumo de uma porção de 

carnes, aves, peixes ou ovos ao dia. No entanto, a amostra revelou que 58.9%  não 

consumiam nenhum tipo de carne durante o dia. Existem vários consensos acerca 

do consumo deste alimento na população mais idosa, já que alguns investigadores 
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são da opinião de que se deva consumir de forma muito moderada carne vermelha, 

enquanto outros defendem que a carne vermelha magra não processada é uma 

fonte importante de proteína de alta qualidade, sendo esta essencial para gerir a 

perda de tecido muscular em pessoas com idade avançada (Kouvari et al., 2016).  

             As carnes habitualmente consumidas são importante fonte de proteínas de 

alto valor biológico, vitaminas do complexo B e, especialmente as carnes vermelhas, 

de ferro de ampla biodisponibilidade em comparação ao ferro presente em alimentos 

vegetais. Estudos que analisaram o impacto de planos alimentares com consumo 

controlado de carne vermelha indicaram redução da pressão arterial e menor risco 

de mortalidade por doenças cardiovasculares (Faludi at al., 2017).  

         O leite é um alimento de alto valor biológico, pois apresenta uma grande 

diversidade de derivados, como queijo, iogurte e está presente em inúmeros 

produtos da indústria alimentícia, sendo alimentos essenciais para o 

desenvolvimento humano, pois são fontes de proteínas (aminoácidos essenciais e 

de alto valor biológico), gorduras e carboidratos (fonte eficaz de energia para 

idosos), vitaminas A e D, magnésio, cálcio, potássio e água. Dentre esses 

nutrientes, destacam-se o cálcio e a vitamina D, que são importantes na prevenção 

da osteoporose, obesidade, redução do risco de DM tipo 02, de HAS e de risco 

cardiovascular (Marucci at al,2008). 

      O Guia Alimentar para a Pessoa Idosa recomenda o consumo diário de três 

porções de leite e derivados ao dia, com preferência pelos produtos magros. 

VIGITEL (2013) concluiu que o consumo de leite integral pelos idosos foi de 52.9%, 

uma vez por semana. Na amostra em estudo, 70% dos idosos consumiam leite e/ou 

derivados três ou mais vezes ao dia, demonstrando com isso, um resultado bem 

significativo. 

       Verificou-se que, em idosos com mais de 75 anos e mulheres, atendidos em 

uma unidade básica de saúde da zona oeste do município de São Paulo, referiam 

maior consumo de leite. Os autores atribuíram este comportamento provavelmente 

ao fato de que estes grupos de idosos frequentavam mais os serviços de saúde e 

recebiam mais orientações nutricionais; além disso, havia uma  tendência de 

morarem sozinhos e substituíam  as refeições principais por lanches. Contudo, a 

ingestão média verificada no estudo foi de um copo de leite ao dia, considerada 

insuficiente (Passanha et al, 2011). 
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         Atualmente, alguns autores atribuem o baixo consumo de lácteos à difusão de 

resultados de estudos que indicam ser desnecessário o consumo na vida adulta e 

sobre a ocorrência de intolerância à lactose entre os idosos. Entretanto, outros 

estudos desmistificam essas teorias, mostrando a ocorrência mínima desses efeitos 

e incentivando o consumo de leite em todas as fases da vida. 

        Observou-se também que havia consumo exacerbado de alimentos ricos em 

açúcares, como suco artificial, refrigerantes e doces.  62.2% dos idosos consumiam 

açúcares todos os dias. Confirmando resultados apresentados pela Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF) de 2008 a 2009. 

      O Ministério da Saúde recomenda evitar refrigerantes e sucos industrializados, 

bolos, biscoitos e outras guloseimas como regra da alimentação. Apenas uma 

porção deste grupo de alimentos pode ser consumida por dia. Deve-se, em 

contrapartida, valorizar o sabor natural dos alimentos e das bebidas evitando ou 

reduzindo o açúcar adicionado a eles. 

         Os alimentos fonte do grupo dos açúcares e doces são os biscoitos, 

chocolates, doces em geral, refrigerantes, sorvetes, frutas cristalizadas, dentre 

outras preparações nas quais são adicionados os açúcares simples como um dos 

principais ingredientes, em termos quantitativos. O consumo frequente e excessivo 

deste grupo alimentar pode aumentar a prevalência de sobrepeso/obesidade e de 

intolerância à glicose/DM tipo 02, que são considerados fatores de risco para 

doenças crônicas não transmissíveis como as doenças cardiovasculares. 

         A gordura alimentar é constituída por triglicerídeos (98%), que são compostos 

de glicerol e ácidos graxos (saturados, monoinsaturados, poli-insaturados ou trans), 

sendo o restante constituído por colesterol. A quantidade total de gorduras da dieta e 

os tipos de ácidos graxos são importantes para determinar o potencial aterogênico 

das gorduras. 

       95.6% dos sujeitos da pesquisa consumiam uma quantidade significativa de 

gorduras em todas as suas preparações de refeições. A ingestão inadequada, em 

quantidade e frequência, de alimentos fonte de gorduras pode aumentar a 

densidade energética da dieta e, como consequência, ser um fator para o 

aparecimento da obesidade, podendo ocasionar ainda DM tipo 2, principalmente 

relacionado à obesidade abdominal e à resistência à insulina. 
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       O Ministério da Saúde recomenda, para os idosos, o consumo de, no máximo, 

uma porção por dia de óleos vegetais (canola, girassol, milho, algodão e soja), 

azeite, manteiga ou margarina; uma lata de óleo por mês é suficiente para uma 

família de quatro pessoas. Usar azeite de oliva, sem exagerar na quantidade, para 

temperar as saladas; preparar os alimentos utilizando pouca quantidade de óleo, 

preferindo assados, cozidos, ensopados e grelhados, e evitar cozinhar com 

margarina, gordura vegetal ou manteiga; preferir as margarinas sem gorduras trans 

ou marcas com menor quantidade desse ingrediente; retirar a gordura aparente das 

carnes e a pele das aves antes da preparação e reduzir o consumo de embutidos 

(salsicha, linguiça, salame, presunto e mortadela), queijos amarelos, frituras e 

salgadinhos, para, no máximo, uma vez por semana. 

           Nos últimos anos, tem havido mudanças nos padrões dietéticos, como a 

utilização de produtos processados, refinados, ricos em sal e com alta densidade 

energética, além do baixo consumo de alimentos ricos em fibras. No presente 

estudo, foi possível confirmar esse fato, uma vez que o consumo de calorias totais, 

carboidratos e lipídeos encontra-se aumentado pelos idosos, de acordo com o 

consumo relatado através do QFA. 

          Os idosos de ambos os sexos apresentaram baixa ingestão de fibras, sendo 

esse um dado preocupante, visto que o consumo adequado de fibras alimentares é 

importante na alimentação, evitando o ganho de peso, a diminuição da secreção de 

insulina e o aumento da sensação de saciedade. Manter uma alimentação rica em 

fibras pode reduzir o risco de acidentes cerebrovasculares, de outras doenças 

cardiovasculares, de DM tipo 2, além de proteger contra certos tipos de câncer, 

como de boca, estômago e cólon (Oliveira at al., 2014). 

        É importante ressaltar que todos os métodos de avaliação de consumo 

alimentar apresentam limitações, como possibilidade de viés de memória, 

especialmente em idosos. Apesar disso, o QFA é considerado um instrumento 

eficiente para identificar o consumo habitual dos alimentos, além de ter baixo custo e 

simples aplicação. A característica qualitativa do instrumento utilizado não 

possibilitou a avaliação das porções dos alimentos consumidos pelos idosos. 

          Pode-se concluir que na área de abrangência do Programa de Saúde da 

Família do município de Mossoró/RN, a maioria dos idosos apresentam 
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comprometimento do estado nutricional, o que pode estar relacionado às condições 

socioeconômicas, educacional, hábitos alimentares e a presença de doenças 

crônicas. Os resultados obtidos neste estudo refletem um desequilíbrio no consumo 

alimentar dos idosos que frequentam as ESF, desequilíbrio que pode afetar 

diretamente seu estado de saúde. 

          Com base nos achados verificou-se, que os fatores de risco que interferem no 

estado nutricional dos idosos foram a prevalência de sobrepeso, dislipidemias como 

também a presença de síndrome metabólica e que a população estudada possui 

uma alimentação inadequada devido aos hábitos alimentares. 

          A oferta de alimentos adequados e, em quantidades adequadas aos idosos, 

auxilia na prevenção de agravos nutricionais comuns nesse tipo de população, tais 

como doenças crônicas, desnutrição, sobrepeso e obesidade. Esses agravos podem 

dificultar o convívio social do idoso, afetando a disposição e humor, gerando piora do 

quadro de saúde dos mesmos.  

          Dessa maneira, considerando-se a complexidade da influência desses fatores, 

faz-se necessário o estabelecimento de práticas de monitoramento e o planejamento 

de intervenções mais direcionadas às necessidades dessa população. A 

implantação de medidas como modificações dietéticas, que combatam o inadequado 

consumo alimentar e promovam a ingestão de nutrientes, bem como programas de 

educação nutricional podem melhorar o estado nutricional de idosos e a sua 

qualidade. 

          A partir desses resultados e considerando que as Equipes de Estratégia de 

Saúde da Família tem o potencial de contribuir para o envelhecimento saudável dos 

usuários por eles assistidos, fica evidente a importância da avaliação e da 

caracterização do estado nutricional de idosos para a criação de estratégias de 

intervenção primária que resultem na recuperação do estado nutricional e 

consequentemente na melhora da qualidade de vida desses idosos. 
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ANEXOS 

       

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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        ANEXO B – Carta convite (Anexo B) para participação da pesquisa. 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS 
 

CARTA-CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

       Micheline Morgane, Nutricionista, Mestranda em Saúde e Sociedade, Pós-graduação da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -UERN, convida a todos para participarem da 
pesquisa Perfil Nutricional de idosos no município de Mossoró: problema individual e 
responsabilidade coletiva, desenvolvida sob a orientação do Professor Dr. José Rodolfo Lopes de 
Paiva Cavalcanti. 
         O objetivo da pesquisa é investigar comorbidades e deficiências nutricionais na população da 
melhor idade,  relacionando-as com o consumo alimentar. Serão utilizados questionários que 
versarão sobre dados de identificação geral, dados econômicos, sociais e alimentares  e será feita 
uma avaliação nutricional; ao final dos encontros será realizada a coleta para exames bioquímicos. 
        Sua participação é muito importante para que possamos analisar algumas disfunções 
nutricionais que agregam mais dificuldades as suas vidas e aos perfis de saúde-doença; as respostas 
individuais serão manuseadas apenas pela pesquisadora e seu orientador. O resultado será 
amplamente divulgado pela dissertação e periódicos científicos, porém a identidade dos participantes 
será preservada, com o sigilo das respostas garantido. 
 
Agradecemos sua participação.  

 
 

Atenciosamente, 
Micheline Morgane  
Nutricionista / CRN 13.275 

 
 

PROGRAMAÇÃO  

LOCAL : UBS FRANCISCO PEREIRA / LIBERDADE I  

HORÁRIO : 14 : 00 HS  

28 DE SETEMBRO – REUNIÃO / APRESENTAÇÃO DA PESQUISA / 

SOCIALIZAÇÃO COM OS IDOSOS / LANCHE SAUDÁVEL; 

06 DE OUTUBRO – APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO E AVALIAÇÃO 

NUTRICIONAL / LANCHE SAUDÁVEL; 

09 DE OUTUBRO – APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO E AVALIAÇÃO 

NUTRICIONAL / LANCHE SAUDÁVEL; 

16 DE OUTUBRO – 06:30h; 

 EXAMES LABORATORIAIS / CAFÉ DA MANHÃ;  
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ANEXO C- Questionário para identificação do perfil sócio-econômico dos 

participantes 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

         UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS 

 

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL SOCIO ECONÔMICO DOS 

PARTICIPANTES 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: __________________________________________ 

 

1) Sexo 

a. Feminino 

b. Masculino 

2) Idade 

a. 60-69 anos 

b. 70-79 anos 

c. 80-89 anos 

d. Acima de 90 anos. 

3) Estado Civil 

a. Casado 

b. Solteiro 

c. Viúvo 

d. Separado 

e. Divorciado 

f. Outro: ____________________________ 

4) Escolaridade 

a. Nenhuma 

b. Primário incompleto (1 a 4 série) 

c. Primário completo (1 a 4 série) 

d. Ginásio incompleto (5 a 8 série) 

e. Ginásio completo (5 a 8 série) 
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f. Científico incompleto (Ensino Médio) 

g. Científico completo (Ensino Médio) 

h. Curso técnico incompleto. Qual?____________________________ 

i. Curso técnico completo. Qual? _____________________________ 

5) Com quem mora? 

a. Sozinho 

b. Com esposo(a) 

c. Com filhos (as) 

d. Com netos (as) 

e. Outros 

6) Quantos moram com o idoso?  

7) Como você considera o relacionamento com a sua família? 

8) Qual o seu tipo de moradia? 

a. Casa 

b. Apartamento 

c. Outro. Qual? 

9) Possui energia elétrica? 

a. Sim 

b. Não 

10) Tem banheiro dentro de casa? 

a. Sim 

b. Não 

11) Saneamento básico 

a. Sistema de esgoto 

b. Fossa 

c. Céu aberto 

12) Abastecimento da água? 

a. Rede pública (tratada) 

b. Poço ou nascente 

c. Outros. Qual?  

13) Trabalha? 

a. Sim 

b. Não 
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14) Profissão:  

15) Aposentado? 

a. Sim 

b. Não 

16) Renda mensal 

a. Menos de 1 salário mínimo 

b. De 1 a 2 salário mínimo 

c. De 3 a 4 salários mínimos 

d. De 5 a 6 salários mínimos 

e. Mais de 7 salários mínimos 

f. Não possui renda 

17) Fonte de renda: 

a. Pensão 

b. Aposentadoria 

c. Benefício de prestação continuada (BPC) 

d. Outro. Qual? 

18) Toma medicamentos de uso 

a. Sim 

b. Não 

19) Que tipo(s) de doença(s) possui (pode ser marcado mais de um)? 

a. Hipertensão Arterial Sistêmica 

b. Diabetes Mellitus tipo 1 

c. Diabetes Mellitus tipo 2 

d. Artrites. Qual?___________________________________________ 

e. Doenças cardíacas? Qual?__________________________________ 

f. Asma. 

g. Doença renal. Tipo (Aguda/ Crônica)?________________________ 

h. Câncer. Qual? ___________________________________________ 

i. Outros. Qual? ____________________________________________ 

20) Faz uso de bebida alcoólica? 

a. Nunca 

b. Raramente 

c. Frequentemente 
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d. Diariamente 

21) Tabagismo? 

a. Sim. Quantos e de que tipo? _______________________________ 

b. Não 

22) Atividades de lazer mais frequente? 

a. Bingo 

b. Jogo de bocha 

c. Passear 

d. Ver televisão 

e. Ouvir rádio 

f. Visitar familiares 

g. Viajar 

h. Ler 

i. Tocar instrumento musical 

j. Escrever palavras cruzadas 

k. Atividades manuais (crochê, tricô, bordado, pintura, etc.) 

l. Atividades voluntárias 

m. Outro. Qual?_______________________________ 

23) Serviços de rede de apoio a que tem acesso: 

a. Posto de saúde (ESF) 

b. Programa Bolsa Família 

c. Grupo de convivência 

d. Grupos de saúde 

e. Atividades da Universidade da terceira idade 

f. Grupos sociais na igreja 

g. Internação domiciliar 

h. Outro. Qual? 

24) Como avaliam em geral, os serviços que acessam? 

a. Regular 

b. Bom 

c. Muito bom 

d. Excelente 

25) Vocês consideram a oferta de serviços à terceira idade adequada às suas 
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necessidades? 

a. Sim 

b. Não. 

26) Por quê? 

 

 

 

27) Você tem sugestões de novos serviços e/ ou programas para a terceira 

idade e/ou para melhoria dos já existentes? 
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ANEXO D- Questionário de Frequência Alimentar (QFA) 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

         UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS 

 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR-QFA 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: __________________________________________ 

 

1-Pães / Cereais / raízes / tubérculos  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Arroz         

Macarrão        

Biscoito s/ 

recheio  ou 

cream cracker 

       

Biscoito com 

recheio 

       

Pão francês        

Macaxeira         

Batata doce        

Inhame         

Batata inglesa        

Cuscuz         

Bolo         

Outros        

 

2-hortaliças /legumes  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Alface         

Repolho         

Beterraba         

Cenoura         

Chuchu         

Jerimum         

Tomate         

Coentro         

Outras        
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3-frutas  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Banana         

Laranja         

Maçã         

Abacaxi         

Mamão        

Melão         

Uva         

 Melancia         

Manga         

Goiaba         

Outras         

 

4- leite e derivados  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Leite         

Iogurte         

Queijo         

Requeijão         

Outros        

 

5- leguminosas 

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Feijão         

Outras        

 

6- carnes e ovos  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Carne de boi         

Frango         

Peixe fresco        

Peixe enlatado ( 

sardinha ) 

       

Carne de porco        
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Ovos         

Embutidos 

  (presunto 

/salsicha 

/mortadela 

/linguiça) 

       

Outros        

 

7- óleos e gorduras  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Óleo         

Margarina         

Manteiga         

Maionese         

Azeite de oliva         

Outros        

 

8-  açucares e doces  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Açúcar         

Balas         

Doces (goiabada/ 

banana/marmelada/ 

etc )  

       

Chocolate         

Outros        

 

9 – diversos  

ALIMENTOS 2x ou mais 

/dia 

1x 

/dia 

2 ou 4 x / 

semana 

1 x 

/semana 

1a 3x 

/mês 

1 x / 

mês  

Nunca 

Café         

 Refrigerante         

Suco artificial         

Suco natural         

 Salgados ( 

coxinha 

/pastel/empadas 

/cheetos ) 

       

Sorvete/picolés         

Sopa ( canja 

/feijão /carne  

       

 Miojo         
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Farofa         

Outros        

 

Quantas refeições você faz por dia? 

 

Em qual local as refeições são realizadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 


