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                                                        RESUMO 

Hábitos saudáveis e alimentação adequada favorecem a melhor qualidade de vida 

dos idosos. Com o envelhecimento há maior susceptibilidade ao desenvolvimento 

doenças graves que comprometem a longevidade das pessoas. Assim, é de suma 

importância, em instituições de longa permanência, a atenção plena por uma equipe 

multidisciplinar sobre o hábito alimentar de seus residentes.  Frente a isso, o objetivo 

deste trabalho foi observar os hábitos alimentares e a qualidade da alimentação de 

idosos institucionalizados. Para tanto, foi realizado um trabalho de natureza 

quali/quantitativo em uma instituição de longa permanência de uma cidade do 

interior do Estado de São Paulo. Por meio de entrevista semiestruturada foram 

avaliados 17 residentes, sendo homens (H) 11 e mulheres (M) 6 com idade média de 

76,1 ± 11,6 anos (H = 75,9 e M = 79,3 anos) com período moradia de 5,4 ± 3,4 anos 

(H = 5 anos e M = 6,1 anos).  Constatou-se Índice de massa corporal (IMC) de 24,96 

± 4,94 kg/m2; hipertensão arterial em 47,0% dos entrevistados; hipercolesterolemia 

em 35,3%; diabetes mellitus em 29,4%; dificuldades para ingerir algum tipo de 

alimento (principalmente, alimentos duros e carnes) em 41,1% e dificuldades na 

mastigação em 53% dos sujeitos.  No entanto, 100% dos sujeitos referiram ser 

ofertados diariamente arroz, feijão, carnes ou peixes, legumes e frutas e alegaram 

estar satisfeitos com a alimentação e a atenção prestada pela equipe da instituição. 

Portanto, foi possível observar que as limitações de cada idoso eram respeitadas 

pela equipe de saúde, refletindo na aceitação da vivência e das condições de vida 

dos seus moradores. 

PALAVRAS-CHAVE:  Alimentação do idoso, qualidade de vida, longevidade. 
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    1. INTRODUÇÃO 
 

O aumento da população idosa em todo mundo está crescendo, o 

envelhecimento é marcado por várias mudanças na vida de uma pessoa, etapa em 

que ocorrem mudanças que envolvem a qualidade de vida do idoso (WHO, 2005).  

A velhice é uma fase comum do desenvolvimento, que envolve alterações 

sociais, psíquicas, ambientais e biológicas. Fatores como qualidade e estilo de vida, 

dieta, sedentarismo e exercício estão profundamente ligados ao envelhecimento 

saudável ou patológico (WHO, 2005). 

Os hábitos de alimentação da população moderna, devido a falta de tempo, 

estão trazendo consequências prejudiciais para a fase do envelhecimento 

favorecendo o aparecimento de algumas doenças. Existem sintomas característicos 

da desnutrição e alimentação inadequada em idosos  que podem ser observados 

como: desorientação,  perda de peso, vertigens e falta de apetite. Isso são sintomas   

que mostram que um idoso não  está se  alimentando adequadamente, e  pode ser 

simplismente  confundidos com alguma patologia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

Alguns fatores também estão relacionados a falta de interesse do idoso pela 

alimentação, entre eles podemos citar: diminuição da sensibilidade, efeitos de 

medicamentos, falta de qualidade de vida, saúde oral como feridas na boca e falta 

de dentes que  dificultam na mastigação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

A perda gustativa no idoso é um dos fatores que leva o indivíduo a 

acrescentar em seus hábitos alimentares uma quantidade maior de sal e açúcar nos 

alimentos. A falta de sensibilidade nos idosos é o que causa uma predisposição a 

aumentar o sal e o açúcar, por outro lado alguns idosos acabam perdendo o 

interesse em se alimentar e com isso também acabam desenvolvendo doenças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Alimentos industrializados normalmente apresentam quantidades abusivas de 

sódio em sua composição. O consumo excessivo de sal pode trazer sérias 

alterações ao organismo como retenção de líquidos causado pelo sódio que pode 

ocasionar aumento da pressão arterial, problemas renais, infartos e acidente 

vascular (NILSON et al., 2006). Hipertensão arterial sistêmica conhecida como 

“pressão alta”, ocorre por vários fatores relacionados como: a idade superior ou igual 

a sessenta anos, alimentação, estilo de vida relacionado ao sedentarismo, 

tabagismo, alcoolismo, diabetes mellitus e herança genética. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde um em cada três adultos sofre de hipertensão 
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arterial sistêmica, condição que aumenta a taxa de incidências para doenças 

relacionadas ao coração, doenças crônicas, entre outras (V DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2006).  

Entre as doenças relacionadas ao coração cita-se a aterosclerose que é o 

acúmulo de gorduras e outras substâncias que se depositam nas paredes das 

artérias dificultando a passagem normal do fluxo sanguíneo. As vezes essas placas 

de gordura se soltam da parede arterial e entram na corrente sanguínea estando 

sujeito a formação de coágulos em qualquer parte do corpo, o que também afeta o 

fluxo sanguíneo. Fatores que desenvolvem aterosclerose estão relacionados a: 

pressão arterial elevada, histórico familiar, colesterol, obesidade, sedentarismo, 

tabagismo, diabetes, entre outros. (MORAIS et al., 2013). 

Um problema recorrente no envelhecimento é a insuficiência renal aguda ou 

crônica, que se caracteriza como uma doença de longa duração em que os rins 

perdem a capacidade de funcionar normalmente, afetando o estado de equilíbrio 

orgânico (KUSUMOTA et al., 2004). 

O idoso está mais propenso a desenvolver insuficiência renal devido a maior 

quantidade de problema de saúde como desidratação, obesidade, insuficiência 

cardíaca, doença hepática, uso de medicamentos para pressão alta, etc. 

(KUSUMOTA et al., 2004).  Atualmente a quantidade de idosos em instituições para 

idosos (asilos, casas de repouso, creches para idosos) têm aumentado 

consideravelmente. Isso se resulta   devido à grande população de idosos no Brasil 

que vem aumentando nos últimos anos (LOPES et al., 2014). 

Certas dificuldades são visivelmente notadas no comportamento destes 

idosos em relação a nova moradia, o afastamento dos familiares, da casa onde 

estavam acostumados, dos amigos, abalando emocionalmente esses idosos que 

terão que conviver com pessoas diferentes sem vínculo afetivo e passar a seguir 

normas e regras como horários para alimentação, descanso, medicação, etc. 

(LOPES et al., 2014). Para os idosos em casa não possui os devidos cuidados, as 

instituições são a melhores opções (CAMARGOS et al., 2011). 

Por motivos como estes é necessário e importante que as instituições para 

idosos possuam uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, nutricionista, 

fisioterapeuta, etc., proporcionando uma melhora na qualidade de vida destas 

pessoas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 
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A instituição de acolhimento ao idoso pode trazer pontos negativos e positivos 

na vida do idoso em relação a adaptação ao novo estilo de vida e hábitos cotidianos, 

como regras; horários e convivência com pessoas desconhecidas que acabam 

refletindo no emocional do Idoso e dificulta a qualidade de vida do idoso na 

instituição (LOPES et al., 2004). 

        O idoso institucionalizado e a entidade que o abriga muitas vezes não 

conseguem arcar com as complexidades e as dificuldades da senescência. Assim, 

se constitui um grupo privado de projetos, pois se encontra afastado das relações 

nas quais sua história de vida foi construída, resultando em exclusão social 

(PEREIRA et al., 2004). 

        Por outro lado, características inerentes do próprio idoso dificulta seu 

bem-estar e sua qualidade de vida, como fatores cognitivos que causam a recusa da 

alimentação e fatores físicos relacionados à idade.  Entre eles a diminuição do 

paladar, sensibilidade, dificuldade de mastigação e deglutição são fatores que 

predispõem o idoso a um quadro clínico significativo na questão de desnutrição 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

 

2 OBJETIVOS 

            2.1 OBJETIVO GERAL 

Observar os hábitos alimentares de idosos institucionalizados. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificar a qualidade da alimentação oferecida na instituição (número de 

refeições, tipo de alimentos, consistência, palatabilidade) 

b) Verificar se a alimentação respeita as necessidades fisiológicas e 

orgânicas de cada idoso; 

c) Observar a assistência prestada pela equipe ao idoso no momento da 

alimentação. 

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Pessoas que cuidam de idosos precisam se atentar em reconhecer causas 

existentes de uma má alimentação, e assim estar apto a ajudar quando necessário. 
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A melhor forma de descobrir se o idoso está se alimentando direito é a observação 

continua e eficaz.  

Este projeto é de relevância para a população idosa, seus familiares e 

instituições onde vivem, uma vez que abordará as principais causas da má 

alimentação e os fatores de risco que este problema pode trazer para este público e 

o surgimento de patologias devido a uma série de acontecimentos que aparecem na 

terceira idade. 

O profissional da saúde deve usar estratégias de orientação aos idosos como 

a prática do cuidar e incentivar, o autocuidado e, estabelecer boa saúde e 

capacidade do idoso. 

 

 

4 MÉTODO 

A pesquisa obedeceu a um delineamento descritivo, exploratório e 

quali/quantitativo realizado na instituição ASSISTÊNCIA VICENTINA localizada na 

Rua Benjamin Monteiro 0-344 na cidade de Pederneiras/SP. O local foi fundado em 

19 de junho de 1916, atualmente tem capacidade para 50 idosos por determinação 

do Conselho Regional de Enfermagem (COREN), sendo composto por equipe 

multidisciplinar. 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Paulista – Unip 

conforme a resolução CNS 466/12 onde recebeu aprovação sob parecer de número: 

2.277.330. (Anexo 1).             

           A primeira etapa do projeto consistiu em entrevista realizada com a 

nutricionista da Instituição, que forneceu informações detalhadas sobre a 

alimentação e as necessidades nutricionais de cada idoso, a evolução e a regressão 

relacionada a fatores nutricionais e fatores financeiros que dificultam a melhora em 

relação a suplementação que alguns idosos necessitam para o ganho de peso, 

visando   melhora da Saúde. 

 Segunda etapa do projeto foi  convidar todos os idosos institucionalizados em 

boas condições de saúde física e psíquica  (n = 17) a participar de uma entrevista 

estruturada utilizando questionário fechado, não houve necessidade de gravação 

das entrevistas pelo baixo de número de idosos entrevistados, e também  foi  

utilizado um formulário de observação  para verificar os cuidados da equipe para 

com os idosos e o ambiente onde eles fazem a alimentação. Foram inclusos no 
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projeto os idosos institucionalizados há mais de um ano, de ambos os gêneros que 

fazem alimentação por via oral e que tenham capacidade para verbalizar os 

questionamentos da pesquisadora.  

 Os idosos foram abordados no horário do almoço para responder as questões 

sobre as qualidades sensoriais das refeições. Os demais dados foram coletados por 

meio de observação direta. 

Os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e os 

que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) em sinal de sua anuência. 

Os dados numéricos foram analisados por meio do média e desvio padrão 

utilizando o software Excell for windons® e apresentados por meio e tabelas. Os 

dados qualitativos foram agrupados por categorias e apresentados descritivamente. 

 

 

5 RESULTADOS  

Com o objetivo de verificar a qualidade de vida de idosos institucionalizados 

foram avaliados 17 idosos sendo 11 homens e 6 mulheres com idade média de 76,1 

± 11,6 anos de idade. O período médio de moradia foi de 5,4 ± 3,4 anos, conforme 

demonstrado na tabela 1. 

  

Tabela 1: Demonstrativo dos dados demográficos considerando a média e desvio 
padrão dos 17 participantes do estudo. 

 n 
IDADE 
(anos) 

IMC 
(Kg/m2) 

TEMPO DE 
MORADIA 

(anos) 

HOMENS 11 75,9 ± 11,9 24,3 ± 4,4 5,0 ± 3,3 

MULHERES 6 79,3 ± 12,4 25,5 ± 5,5 6,1 ± 3,3 

MÉDIA TOTAL -- 76,1 ± 11,6 25,0 ± 4,9 5,4 ± 3,4 

Legenda: n = número absoluto; IMC = Índice de Massa Corporal. 

 

 

As principais doenças associadas a idade verificada na população estudada 

foram hipertensão arterial, hipercolesterolemia e diabetes mellitus em, 47,0%; 

35,3%; 29,4%, respectivamente. (tabela 2) 
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Tabela 2: Demonstrativos da frequência das principais doenças associadas aos 17 
residentes participantes do estudo. 

DOENÇAS n % 

Hipertensão arterial sistêmica 8 47,0 

Hipercolesterolemia 6 35,3 

Diabetes mellitus 4 29,4 

Problemas cardíacos 2 5,8 

Insuficiência renal 1 5,8 

Sequelas de AVC 1 5,8 

Sem doenças associadas 1 5,8 

                   Legenda: n = número absoluto; AVC = acidente vascular cerebral 

 
 

Foi observado que entre os residentes avaliados 100% (n = 6) das mulheres e 

18,2% (n = 3) dos homens possuem algum tipo de problema relacionado a 

alimentação, conforme demostrado na tabela 3. 

 

Tabela 3: Frequência dos problemas relacionados à alimentação dos idosos 

avaliados. 

 
USO DE 

PRÓTESES 
AZIA 

DIFICULDADE DE 
DEGLUTIÇÃO 

HOMENS 45,45% 54,55% 45,45% 

MULHERES 66,67% 0,00% 33,33% 

 

 

Com relação a necessidade de assistência no momento da alimentação 5,8% 

(n = 1) dos participantes referiu necessitar de acompanhamento para fazer suas 

refeições. Enquanto que 90,9% dos homens alegaram estar satisfeito com a 

assistência recebida pelos profissionais da instituição no momento das refeições, 

conforme figura 1. 
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Figura 1: Índice de satisfação dos idosos participantes (n = 17) com relação a 

assistência recebida pelos profissionais da instituição 

 

Os participantes que não estão satisfeitos com a assistência apontaram como 

principais problemas: não se alimentarem à noite e sentem fome, relatam que no   

jantar é rotina servir sopa com tempero leve o que leva a não sentir o sabor da 

alimentação e recusar a refeição. Problema apresentado pelos idosos que 

aparentemente não apresentam patologia. 

Mas quando questionados sobre seus comportamentos alimentares durante a 

juventude pode-se averiguar que somente as mulheres do estudo alegaram hábitos 

alimentares corretos na juventude (tabela 4). 

 

 

Tabela 4: Frequência das respostas sobre hábitos alimentares na juventude dos 

idosos participantes. 

QUANDO JOVEM SE 
ALIMENTAVA CORRETAMENTE? 

SIM NÃO 

HOMENS 81,82% 18,18% 

MULHERES 100% 0,00% 

 

 

Durante a entrevista foi observado que na instituição existem idosos 

aparentemente saudáveis e estáveis e outros com alguns tipos de patologia 

90.91%100%

HOMENS MULHERES
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associada, que demandam de algum tipo de restrição ou alteração completa de 

dieta. Devido as dificuldades da instituição, principalmente financeiras, as alterações 

alimentares necessárias para alguns idosos que possuem determinadas patologias 

são feitas de formas básicas, ou seja, são retirados determinados tipos de alimento 

de sua rotina, ou diminuídos as quantidades daquilo que já se tem, jamais uma dieta 

será exclusiva e diferente de outro idoso, infelizmente a instituição não tem recursos 

e nem suplemento necessário para tal. Mas com a nutrição adequada é possível 

exercer um controle para que a saúde do idoso seja mantida e seu quadro 

patológico se mantenha estável.   

 

 

6 DISCUSSÃO 

A literatura apoia a ideia que o acompanhamento ao idoso tem grande reflexo 

em sua saúde, pois o tipo de dieta impacta na prevenção e controle de doenças. 

Portanto, a prescrição de dieta e o acompanhamento diário do idoso 

institucionalizado deve ser realizado por profissionais capacitados e treinados, pois 

requer uma análise detalhada de diversos aspectos da vida, atendendo as 

necessidades nutricionais e individuais e proporcionando uma melhora na qualidade 

de vida e bem-estar dos idosos (CAMARGOS et al., 2011). 

Avaliar a qualidade de vida se tornou fundamental em todo as faixas etárias, 

porém, os idosos são mais susceptíveis a desenvolver doenças ou agravamento da 

mesma já instalada, principalmente os idosos que vivem em instituição de longa 

permanência (PERLINI et al, 2007). Vários aspectos são modificados na vida dessas 

pessoas. Em observação direta a rotina dos idosos do lar foi identificado  a 

importância da equipe multiprofissional, cada profissional exerce sua função de 

maneira singular a cada idoso respeitando suas necessidades, encontradas  

algumas dificuldades de aceitação por parte do idoso, porém surge a partir de 

alguns transtornos comportamentais devido a não aceitação  do abandono por parte 

dos familiares, que em quase  a totalidade dos idosos entrevistados essa é a razão 

por residirem  no lar. 

Os idosos aparentemente são bem acolhidos pelo lar e recebem dentro do 

possível a assistência dos profissionais, como os cuidados com a alimentação, 

medicação, estímulo e orientação para o autocuidado. 
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Foi analisado que entre as patologias encontradas nos idosos, há uma 

prevalência maior entre os homens, o que reforça a teoria que a procura pelo serviço 

de saúde é maior entre as mulheres (SCHAIBER ,2005). 

Algumas restrições foram encontradas nos idosos como o uso de próteses 

dentarias, azia e dificuldades na ingestão de alimentos sólidos, que dificultam e ou 

diminuem a quantidade de alimentação necessária para suprir as necessidades 

diária do idoso. 

A qualidade da alimentação oferecida na instituição é bem aceita pelos 

idosos, o resultado foi favorável quanto ao número de refeição oferecida 

diariamente, que são compostas por café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e a ceia, um total de seis refeições diárias, respeitando as 

limitações de cada idoso nos aspectos fisiológicos, consistências, restrições de 

alguns alimentos devido a alguma patologia associada. O cardápio é elaborado pela 

a nutricionista do lar, da maneira mais saudável e variada possível, porém é servido 

o mesmo cardápio diariamente para todos os idosos, adaptando as exceções 

citadas acima seguindo a mesma dieta para todos. Dificuldade  financeira é o motivo 

para que o cardápio seja restrito e todos os idosos façam dietas  semelhantes,  

analisando as circunstâncias, o resultado torna se positivo em meios tantas 

dificuldades encontradas  em instituições de idosos (CAMARGOS et al, 2011), a 

dieta torna se controlada e preventiva, para idosos que possuem e os que não 

possuem patologias, melhorando a qualidade de vida, alimentação saudável e 

equilibrada. As refeições são oferecidas no refeitório, com espaço adequado para 

quantidade de idosos, bem arejado e com boa iluminação para facilitar a 

movimentação entre as pessoas, os funcionários  da cozinha, cuidadores, auxiliares 

de enfermagem e a nutricionista servem a alimentação para os idosos, auxiliando 

com os talheres, prestando assistência para os que necessitam de ajuda e 

administrando a medicação de costume antes das refeições. 

A instituição possui uma equipe multiprofissional para prestar assistência aos 

idosos residentes no lar composta por enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, 

assistente social, auxiliares de enfermagem e cuidadores. Os dados coletados 

afirmam que as mulheres possuem maior necessidade da assistência dos 

profissionais, referentes a alimentação, higiene, locomoção e medicação, relatam 

estar satisfeitas com a assistência oferecida pela equipe.   
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CONCLUSÃO 

 Os resultados permitem concluir que a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados no lar São Vicente de Paula é adequada e os hábitos alimentares 

estão dentro do esperado para a idade e dos residentes no lar. Ressaltando a 

importância de uma equipe multiprofissional para orientar e prestar a assistência 

eficaz e continua. Os resultados foram favoráveis ao bem-estar dos idosos 

residentes do lar, o que leva em consideração as condições sociodemográficas de 

onde é localizada a instituição.  
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ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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