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Introdução

Acredita-se que muitos idosos/as não se 
alimentam corretamente por não saberem consumir 
alimentos adequados por causa de sua capacidade 
aquisitiva ou pela própria educação alimentar. Os/as 
idosos/as são os grupos com maior crescimento 
populacional no Brasil e representam um elevado custo 
para os serviços de saúde do país. Eles/as com 
freqüência são portadores/as de doenças crônicas e 
devem destinar, às vezes, parte importante de seu 
orçamento à compra de medicamentos, podendo 
comprometer a aquisição de alguns alimentos.[1].

Material e métodos

   Para a realização dessa pesquisa foi feito um 
levantamento exploratório na perspectiva de 
aprofundar as questões referentes aos hábitos 
alimentares dos idosos sendo assim, o problema
levantado consistiu em saber até que ponto a educação 
alimentar dos/as idosos/as influenciam na qualidade de 
vida dos/as mesmos/as, com o objetivo de descrever as 
práticas alimentares do grupo do IESA (Idosos 
Educadores em Saúde), residentes no bairro da Lagoa 
Encantada em Recife-PE e identificar o processo 
educativo e as mudanças provocadas nos hábitos 
alimentares dos/das idosos/as envolvidos/as e entender 
a relação entre saúde e má alimentação desses/as 
idosos/as.
       O referido levantamento de caráter qualitativo foi 
realizado através de visitas ao grupo IESA do bairro da 
Lagoa Encantada em Recife-PE, esses grupos são 
compostos por idosas/os capacitadas/os por ACS 
(agentes comunitárias/os de saúde) que atuam como 
voluntárias/os, orientando os/as idosos/as onde são 
promovidos junto com eles lutas em prol da 
comunidade como, campanhas de conscientização e 
prevenção de temas relativos à saúde, meio ambiente e 
violência ao idoso e discussões sobre o papel dos 
mesmos na sociedade. Esse programa tem vínculo com 
o PSF (Programa Saúde da Família) [4]. As entrevistas 
foram realizadas com 12 idosas/os, sendo 9 mulheres e 
3 homens juntamente com a Orientadora do Grupo, no 
sentido de entender as perspectivas da alimentação em 

suas vidas, destacando os principais alimentos 
consumidos nas refeições diárias, onde eles/as se 
alimentam,  a freqüência de comidas, quem as prepara 
e sobre seu conhecimento da importância do alimento 
consumido para sua saúde. Fez-se também um 
levantamento e revisão bibliográfica, finalizando com a 
sistematização dos dados para uma primeira resposta 
provisória a nossa questão em estudo. 

Resultados e Discussões

       
       Dentre os resultados provisórios dessa 
sistematização temos: As/os 12 idosas/os afirmam 
manter uma dieta adequada a sua capacidade aquisitiva, 
fazendo 4 refeições diárias, sendo elas: café da manhã, 
almoço, lanche e jantar. Alimentam-se na maioria das 
vezes em suas residências, no qual 7  idosas e 1 idoso  
preparam suas refeições e os/as 4 idosos/as a 
alimentação são preparadas pelas filhas ou noras, 
todos/as demonstraram ter consciência sobre a 
importância de que mantendo uma boa alimentação 
juntamente com  hábitos saudáveis, tais como: 
exercício físico, dormir bem, redução de estresse, evitar 
bebidas alcoólicas e o cigarro, pode proporcionar uma 
melhoria na qualidade vida, embora alguns relatem 
fugir da dieta em ocasiões especiais como festas e 
passeios. A maioria dos/as idosas/os disseram ter 
“pressão alta”, ou seja, a elevação da pressão arterial 
para números acima dos valores considerados normais 
(140/90mHg). Tais valores são individuais e, por isto, 
somente o/a médico/a podem dar o diagnóstico, 
elencando fatores como raça, idade, sexo e 
hereditariedade, o excesso de gordura localizada na 
região abdominal, estresse, alimentação inadequada 
(excesso de sal principalmente), sedentarismo, fumo, 
que contribuem para a elevação da pressão arterial [2] e 
2 idosos/as alegaram ser diabéticos. A diabete é uma 
disfunção em que o sangue apresenta glicose em 
excesso seja por que falta do hormônio insulina ou pela 
dificuldade da ação do mesmo. O hipertenso/a e o 
diabético/a, assim como toda pessoa sadia, deve ter
uma alimentação adequada e equilibrada, fornecendo 
todos os nutrientes necessários para um bom 



funcionamento do organismo e com isso a redução da 
pressão arterial e da glicose sanguínea, 
respectivamente. [2].  
         Segundo o levantamento realizado as/os idosas/os 
afirmaram terem mudado o cardápio após descoberta a 
doença, tais como: redução de alimentos com excesso 
de sal, enlatados, conservas, massas, açúcar, 
aumentaram o consumo de hortaliças e alguns tipos de 
frutas, tais como: laranja, melancia, melão (comuns na 
região) e evitam frituras, entre outros, e confirmaram 
que através da mudança dos hábitos alimentares 
obtiveram uma melhoria na saúde, reduzindo peso e 
aumentando a disposição. A alimentação exerce grande 
influência sobre o indivíduo, principalmente no que diz 
respeito a sua saúde e capacidade trabalhar, estudar, 
divertir-se, sua aparência e sua longevidade. Assim 
cuidar da alimentação é cuidar de uma necessidade 
básica do homem e da mulher de extrema importância 
em sua vida. “Saber se alimentar de acordo com suas 
necessidades significa” “comer para viver”, e não 
“viver para comer” [3].

       É de grande relevância esta pesquisa visto que 
os estudos sobre nutrição e alimentação na terceira 
idade são áreas pouco investigadas. É fundamental que 
o/a idoso/a apresente uma dieta equilibrada em 
carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais 
que é essencial, pois esses nutrientes, além de atuar 
regulando diversas funções no organismo, agem como 
antioxidante e previnem o envelhecimento e 
aparecimento de doenças. Durante o processo de 
envelhecimento a ocorrência de algumas doenças pode 

ocasionar maiores prejuízos, assim como as 
relacionadas à alimentação, sendo assim necessário 
avaliar as práticas alimentares [3]. Conclui-se que, 
além disso, é importante que a refeição apresente 
aspectos agradáveis, como a cor, sabor, aroma e 
textura, e que seja prioridade o prazer no momento da 
refeição, atendendo as preferências do/a idoso/a.
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