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RESUMO

O  artigo  trata  do  envelhecimento  da  qualidade  de  vida  a  partir  da  alimentação
saudável  da pessoa idosa no Brasil.  A escolha do tema justifica a proposta aqui
apresentada  de  contribuir  para  alcançar  um  processo  de  envelhecimento  mais
saudável e ativo, melhorando a qualidade de vida e alimentação, em especial da
pessoa idosa. Tendo como objetivo  analisar a importância do envelhecimento da
qualidade de vida a partir da alimentação saudável da pessoa idosa no Brasil. Para
fundamentar esse estudo buscou-se pautar em vários teóricos como: (FERRARI,
1999),  (BRASIL,  2009,  2010),  (CAMARANO,  2002),  (RAMOS,  2003),  (VIEIRA,
2004), (FAZZIO, 2012) e outros. A metodologia utilizada foi  pesquisa bibliográfica na
biblioteca virtual da saúde. Diante das leituras,  conclui-se  que os teóricos têm um
olhar que a identificação dos derterminantes do corportamento alimentar juntamente
com a avalição do estado nutricional e das condições sociais dos indivíduos idosos
são  fatores  importantes  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  promoção  do
envelhecimento saúdavel,  visto que, muitos aspectos dietéticos estão relacionado
com o ambiente, a socialização e o envelhecimento.

Palavras-chaves: Envelhecimento. Qualidade de vida. Alimentação saudável.

                                                            ABSTRACT

The article deals with the aging of quality of life based on healthy eating habits for the
elderly in Brazil. The choice of the theme justifies the proposal presented here to
contribute to  achieving a healthier  and more active aging process,  improving the
quality of life and food, especially for the elderly. Aiming to analyze the importance of
aging quality of life from healthy eating for the elderly in Brazil. To support this study,
we  sought  to  rely  on  several  theorists  such  as:  (FERRARI,  1999),  (Brasil,
2009,2010), (CAMARANO, 2002), (RAMOS, 2003), (VIEIRA, 2004), (FAZZIO, 2012)
and others. The methodology used was bibliographic research in the virtual health
library ,. In view of the readings, it can be concluded that the theorists have a view
that the identification of the derivatives of food behavior together with the assessment
of  the  nutritional  status  and social  conditions  of  elderly  individuals  are  important
factors for improving the quality of  life and promoting healthy aging, since,  many
dietary aspects are related to the environment, socialization and aging.
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  1.  INTRODUÇÃO

               De acordo com pesquisas, em 15 anos, o número de pessoas com mais de

60 anos dobrará no Brasil. Daqui a 50 anos, haverá mais pessoas com mais de 60

anos do que pessoas entre 30 a 59 anos. Junto a isso, o nascimento de bebês

deverá  diminuir  e  o  número de pessoas entre  0  a 29 anos será  menor  do que

daquelas  com  mais  de  60  anos.  Em  2070,  seremos  oficialmente  um  país

envelhecido (BRASIL, 2018).

Com  o  aumento  no  ritmo  de  envelhecimento  da  população  brasileira,

torna-se fundamental planejar e desenvolver ações de saúde que possam contribuir

com a melhoria da qualidade de vida dos idosos brasileiros (Brasil, 2009). 

O  envelhecimento  populacional  é  um  fenômeno  natural,  irreversível  e

mundial.  A população idosa brasileira tem crescido de forma rápida e em termos

proporcionais.

O  envelhecimento  populacional  constitui  um  desafio  à  saúde  pública

contemporânea.  Essa  preocupação  enquanto  fenômeno  relevante  para  ser

investigado  ocorreu  inicialmente  em  países  desenvolvidos,  porém,  mais

recentemente  é  nos  países  em  desenvolvimento  que  o  envelhecimento  da

população  tem ocorrido  de  forma mais  acentuada  (SILVIA,  2011,  p.16).  Nesses

países, o envelhecimento ocorreu associado à melhoria da qualidade de vida e às

condições gerais de vida; nos demais, o envelhecimento vem ocorrendo de maneira

rápida, sem tempo para uma reorganização social e no campo da saúde.

Para Camarano (2002), essa constatação pode ser observada a partir das

informações estatísticas disponíveis em 2002, que demonstram a existência de 15

milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade, e com projeções para o ano

de 2020, que terá 15% da população constituída de idosos.

No Brasil, estudos realizados sobre qualidade de vida em pessoas idosas

têm sido uma temática de interesse de pesquisadores, uma vez que não basta só

viver muito e sim vivermos com qualidade e se configura um problema de saúde

pública relevante em virtude da população estar vivendo mais, o que por si já é uma

grande  preocupação  dos  governantes  e,  em particular,  por  essa  população  não

terem uma condição de vida satisfatória (SILVIA, 2011, p.16).
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Um  aspecto  importante  na  qualidade  de  vida  na  melhor  idade  é  a

alimentação saudável.  No entanto,  a Organização Mundial  de saúde (OMS) veio

com a visão que uma dieta pobre em nutrientes quando agregado a não realização

de  atividade física  coopera  para  que  surjam doenças cardiovasculares,  diabetes

dentre outros (SOBRINHO, et. al., 2013).

Alimentação saudável, o corpo precisa para se suprir através de práticas

alimentares com princípio social e cultural que a função da alimentação se dar por

consumo dos alimentos  e  não só  de nutrientes.  O ser  humano apenas supre  a

vontade de se alimentar envolvendo as características do mesmo como: cor, aroma,

gosto, forma e textura, sendo assim na abordagem nutricional devem ser sempre

considerados (SOBRINHO, et. al., 2013).

A  escolha  do  tema  tem  como  objetivo  a  necessidade  de  um  maior

aprofundamento do envelhecimento da qualidade de vida a partir  da alimentação

saudável da pessoa idosa no Brasil. Percebe-se que o paciente idoso quando adere

a esse processo, demonstra melhores condições de vida. 

Nesse  contexto,  justifica-se  a  proposta  aqui  apresentada  de  contribuir

para alcançar um processo de envelhecimento mais saudável e ativo, melhorando a

qualidade de vida e alimentação, em especial da pessoa idosa.

A importância do tema tem como objetivo atender às necessidades dos

idosos  na  nutrição,  melhorando  a  qualidade  de  vida  e  colocando  em  prática  o

Estatuto do Idoso, na garantia de uma vida mais saudável e digna. A melhora nos

atuais  índices de longevidade é  consequência de melhor  qualidade de vida  que

foram gerados a partir de vários fatores, entre eles, maior número de informações

sobre  saúde,  alimentação,  atividade  física  e  mental,  bem  como  também  maior

abrangência de estudos médicos que resultam em diversidade de medicamento e,

maiores e mais extensas políticas públicas que alcançaram e mais consistência nos

atendimentos, além de maiores discussões nas questões voltadas para a garantia

de direitos humanos.

Esta pesquisa tem como objetivo  analisar a importância da alimentação

saudável para garantir uma boa qualidade de vida para as pessoas idosas no Brasil. 

Realizou-se pesquisa bibliográfica na biblioteca virtual da saúde com os

descritores:  envelhecimento, qualidade de vida e alimentação saudável da pessoa

idosa, publicado entre os anos de 1996 a 2018, além de pesquisas em revistas,

internet, livros, artigos, estatuto do idoso. Para Martinelli (1999, p.115), a pesquisa
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qualitativa  se  insere  no  marco  de  referência  da  dialética,  direcionando-se

fundamentalmente,  pelos  objetivos  buscados.  O desenho da pesquisa  qualitativa

deve nos dar uma visibilidade muito clara do objeto, objetivo e metodologia, de onde

partimos e aonde queremos chegar.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

O  envelhecimento  humano  é  um  processo  universal,  progressivo  e

gradual. Trata-se de uma experiência diversificada entre os indivíduos, para a qual

concorre  uma  multiplicidade  de  fatores  de  ordem  genética,  biológica,  social,

ambiental,  psicológica e cultural.  Não há uma correspondência linear entre idade

cronológica e idade biológica. A variabilidade individual e os ritmos diferenciados de

envelhecimento  tendem  a  acentuar-se  conforme  as  oportunidades  e

constrangimentos vigentes sob dadas condições sociais (FERRARI, 1999, p.02).

Com  o  aumento  no  ritmo  de  envelhecimento  da  população  brasileira,

torna-se fundamental planejar e desenvolver ações de saúde que possam contribuir

com  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  idosos  brasileiros  (Brasil,2009).  O

envelhecimento  populacional  é  um  fenômeno  natural,  irreversível  e  mundial.  A

população idosa brasileira tem crescido de forma rápida e em termos proporcionais.

Dentro desse grupo, os denominados “mais idosos, muito idosos ou idosos
em  velhice  avançada”  (acima  de  80  anos), também  vêm  aumentando
proporcionalmente e de maneira mais acelerada, constituindo o segmento
populacional que mais cresce nos últimos tempos sendo hoje mais de 12%
da população idosa (Brasil 2010).

O grande  número de  pessoas idosas aponta  ao  nosso país  um dado

muito positivo, a questão de uma alimentação mais balanceada, a medicação mais

fácil  através  dos  projetos  sociais  oferecidos  como  a  farmácia  popular  com

medicamentos mais baratos,  e  com isso a mortalidade idosa diminuiu.  (BRASIL.

2014)

O envelhecimento é um processo normal,  dinâmico,  e não uma doença.
Enquanto  o  envelhecimento  é  um  processo  inevitável  e  irreversível,  as
condições crônicas e incapacitantes que frequentemente acompanham o
envelhecimento  podem  ser  prevenidas  ou  retardadas,  não  só  por
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intervenções médicas, mas também por intervenções sociais, econômicas e
ambientais (BRASIL, 1996, p.01).

 A qualidade de vida do idoso institucionalizado é uma temática cada vez

mais  debatida  na  sociedade  contemporânea.  Se  por  um  lado  se  constata  um

acréscimo  no  recurso  às  instituições  por  parte  dos  idosos,  por  outro  surge  à

necessidade de avaliar sua qualidade de vida. 

Os  idosos  são  frequentemente  acometidos  pela  doença  de  Alzheimer
também denominada de demência degenerativa primária ou de demência
senil.  É  uma  doença  neurológica,  progressiva  e  irreversível  com  início
insidiosa caracterizada por perdas graduais da função cognitiva e distúrbios
do comportamento e do afeto (TIER, FONTANA, SOARES, 2016, p.3).

A  violência  psicológica  é  a  mais  praticada  contra  os  idosos  e  quase

sempre aparece associada a outros tipos de maus-tratos. A sua manifestação mais

comum é a agressão verbal,  por  meio da qual  a  pessoa idosa é desrespeitada,

ridicularizada e depreciada.

Com o envelhecimento populacional observado no Brasil,  tem crescido a
demanda por serviços e instituições por diversas manifestações nos campos
biológico,  psíquico  e  social,  que  ocorre  ao  longo  da  vida  e  de  forma
diferenciada  em  cada  indivíduo.  Portanto,  envelhecimento  saudável  é  a
interação multidimensional entre saúde física, saúde mental, independência
na  vida  diária,  integração  social,  suporte  familiar  e  independência
econômica (RAMOS, 2003).

No Brasil, a situação do idoso é bastante precária, existem poucas casas

de amparo ao idoso, e em muitos casos eles são maltratados, na maioria das vezes

dentro da própria casa por seus familiares, pessoas que deveriam cuidar e apoiar o

idoso estão fazendo o contrário, já que  a família é responsável de acordo com a

Constituição brasileira  pelos cuidados necessários aos seus membros idosos.

De acordo com a Lei  Federal  842/94,  que institui  a Política Nacional do
Idoso, artigo 3, inciso 1, “a família, a sociedade e o Estado tem o dever de
assegurar  ao  idoso  todos  os  direitos  da  cidadania,  garantindo  sua
participação  na  comunidade,  defendendo  sua  dignidade,  bem-estar  e  o
direito à vida (FERNANDES, 2012).

De acordo com Estatuto do Idoso, de 2003, a atenção à população idosa

é obrigação da família, do Estado e da sociedade. “A família cuida como pode e o

estado tem de se responsabilizar pela questão da velhice em toda a sua plenitude,

inclusive  no  cuidar.  Já  a  sociedade  deve  se  organizar  para  exigir  e
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fiscalizar”, (BRASIL, 2013). É responsabilidade também da família, da sociedade e

do poder público assegurar ao idoso o direito à vida à saúde à alimentação e à

dignidade.

É de suma importância a criação de políticas públicas para o cuidado com

os idosos,  pois  o  número de idosos vem aumentando gradativamente,  com isso

serão necessários maiores  cuidados com a população idosa para  não gerar  um

problema social.

2.2 QUALIDADE DE VIDA

Foi após a II Guerra Mundial que a Organização Mundial de Saúde (OMS)

incorporou a noção de bem-estar físico, psicológico e social à definição de saúde.

Os  ex-combatentes  que  sofreram  mutilações  graves,  por  exemplo,  mesmo

recebendo benefícios materiais que garantiriam conforto e segurança funcional, não

necessariamente promoveria bem-estar pessoal. Isso fez os conceitos de bem-estar

material e pessoal serem fundamentais na definição da qualidade de vida (VIEIRA,

2004, p.32). 

O tema da qualidade de vida surgiu a partir da II Guerra Mundial, quando

foi utilizado o termo boa vida para referir-se à conquista de bens materiais.

 Qualidade  de  vida  na terceira  idade  pode ser  compreendida como a

manutenção da saúde em todos os aspectos da vida humana: físico, social, psíquico

e espiritual. A multidimensionalidade da pessoa nem sempre apresenta o equilíbrio

ideal e precisa ser percebido de acordo com as possibilidades reais de cada sujeito.

O significado dos processos de saúde e doença difere entre as pessoas (VECCHIA;

et. al., 2005).

Em parte, esse julgamento refletirá subjetivamente o bem-estar individual,

ou seja, o modo e os motivos que levam as pessoas a viverem suas experiências de

vida de maneira positiva.

A qualidade de vida e a satisfação na velhice têm sido relacionadas à

díade dependência-autonomia, levando-se em consideração os efeitos da idade. Há

pessoas  que  apresentam  declínio  no  estado  de  saúde  e  nas  competências

cognitivas  precocemente,  enquanto  outras  vivem  saudáveis  até  idades  muito

avançadas (JOIA; RUIZ; DONALISIO, 2007).
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A  atividade  física  na  terceira  idade  promove  muitos  benefícios  na

qualidade de vida, trazendo vigor, energia e demonstrando que o exercício físico é

um remédio, literalmente, haja vista que diminui o risco de doenças ou condições

crônico-degenerativas associadas aos baixos níveis de atividade física.

O  conceito  de  qualidade  de  vida  deve  ser  diferenciado  do  estado  de

saúde por meio de três dimensões principais: saúde mental, função física e função

social. Para o primeiro, tanto a função física como a saúde mental e o bem-estar

psicológico  e  social  são  essenciais.  Já  para  o  estado  de  saúde,  o  fator  mais

importante é a função física (PIMENTA; et. al., 2008).

A  atividade  física  é  uma  das  intervenções  mais  eficientes  quanto  à

melhora da qualidade de vida dos idosos, pois auxilia no controle das mudanças

ocorridas  pelo  processo  de  envelhecimento  promovendo  a  independência  e

autonomia nas atividades do cotidiano, o que para o idoso é de suma importância.

Vieira (2004, p. 270), cita que qualidade de vida “é o estado ou condição

benéfica  de  vida  em  que  os  componentes  que  interferem  no  bem-estar  físico,

mental, emocional e social  estão devidamente controlados”.  Ela implica em bem-

estar em múltiplas dimensões e em diferentes contextos, sendo difícil defini-la em

um único conceito.

A  verdadeira  qualidade  de  vida,  viabilizada  por  meio  de  atividades

práticas  e  naturais,  observamos  melhora  na  saúde  física  e  mental,  não  só  dos

idosos  como  de  todos.  Outro  fator  que  contribui  para  o  desenvolvimento  da

qualidade de vida é a socialização, para tanto, deve ser estimulada a  realização de

atividades práticas em conjunto e formação de grupos.

Em países como o Brasil,  o aumento da expectativa de vida tem sido

evidenciado  devido  aos  avanços  tecnológicos  na  área  de saúde nos últimos 60

anos,  dentre  eles  podemos  citar:  vacinas,  antibióticos,  quimioterápicos  que  são

responsáveis por prevenção ou cura de doenças. Associado a esta situação tem a

queda nas taxas de fecundidade, a qual teve início na década de 60, permitindo uma

grande explosão demográfica (MENDES; et. al., 2005).

O  reconhecimento  dos  idosos,  para  com a  prática  de  exercício  físico

demonstra a valorização que esta modalidade de atividade exerce na promoção da

saúde e o bem-estar do idoso, diminuindo o efeito das doenças como obesidade,

hipertensão  arterial,  artrose,  depressão  e  muitas  outras,  além  da  ajuda  da

diminuição de ingesta de medicamento (SILVIA et, al.,).
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É de grande importância a prática de atividade física para que haja uma

manutenção efetiva dos sistemas, garantindo assim o bem-estar e a qualidade de

vida  do  idoso,  vindo  a  contribuir  para  um  envelhecimento  bem-sucedido  e

amenizando os efeitos mais severos dessa fase da vida.

No Brasil, estudos realizados sobre qualidade de vida em pessoas idosas

têm sido uma temática de interesse de pesquisadores, uma vez que não basta só

viver muito e sim vivermos com qualidade e se configura um problema de saúde

pública relevante em virtude da população estar vivendo mais, o que por si já é uma

grande preocupação dos governantes e, em particular, por essa população não ter

uma condição de vida satisfatória ( SILVIA, 2011).

Está  associado  ao  próprio  problema  de  saúde  em  si,  soma-se

consequências psicossociais, econômicas e políticas em que os idosos enfrentam

situações constrangedoras atribuídas ao longo do tempo. 

É  função  das  políticas  de  saúde  contribuir  para  que  mais  pessoas

alcancem  idades  avançadas  com o  melhor  estado  de  saúde  possível,  sendo  o

envelhecimento ativo e saudável, o principal objetivo. Se considerarmos saúde de

forma ampliada, torna-se necessária alguma mudança no contexto atual em direção

à produção de um ambiente social e cultural mais favorável para população idosa

(BRASIL, 2010).

2.3 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A alimentação desempenha na vida das pessoas um papel abrangente

que envolve não apenas uma simples incorporação de material nutritivo necessário

para a sobrevivência, mas algo que possui um profundo significado subjetivo, social

e cultural, ligado ao simbólico e ao imaginário (FAZZIO, 2012, p.79).

As práticas alimentares sofrem os efeitos da estruturação econômica e

política da sociedade, refletem as desigualdades sociais, submetendo-se, no modo

de  vida  urbano  industrial,  a  novas  e  tradicionais  relações  sociais,  modos  de

consumo, de distribuição e uso dos alimentos.  As ideias sobre os alimentos,  as

crenças nas suas propriedades, os efeitos que os acompanham envolvem valores

sociais,  noções  de  moralidade,  comportamentos  apropriados,  relações  entre

distintos  grupos  de  idade  e  gênero,  permeando  ainda,  pela  identidade  social,

relações com o corpo e o gosto (CERVATO, 2005, p.79).
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Do ponto de vista econômico, observa-se ainda que recursos financeiros

insuficientes,  decorrentes  de  aposentadorias  e/ou  pensões,  e  alto  custo  de

medicamentos e planos de saúde interferem na alimentação por induzir ao consumo

de alimentos de baixo custo e de fácil preparo e, consequentemente, à monotonia

alimentar  (RAUEN,  2008,  p.80),  que  pode  afetar  a  população  idosa  em grande

magnitude. 

Nutrição e saúde estão intimamente relacionadas e se remetem à noção

de  um estilo  de  vida  saudável  que  inclua  a  possibilidade  de  manter-se  ativo  e

independente, de forma a garantir uma alimentação satisfatória que contribua para a

manutenção de uma qualidade de vida que vem atrelada a fatores como integridade

mental, emocional e social ( CAMPOS, 2000, p.79).

De acordo com Souza e Moreira apud Giglio; (2003), a qualidade de vida

reportada na terceira idade enfatiza a nutrição como fator determinante para que o

indivíduo  possa  manter  uma  interrelação  harmoniosa  de  variados  fatores  que

moldam e que diferenciam o seu cotidiano, como saúde física e mental, satisfação

no  trabalho  e  nas  relações  familiares,  disposição,  dignidade,  espiritualidade  e

longevidade.

[...] o desenvolvimento de ações que orientem os idosos e os indivíduos em
processo de envelhecimento quanto à importância da melhoria constante de
suas  habilidades  funcionais,  mediante  a  adoção  precoce  de  hábitos
saudáveis  de  vida  e  a  eliminação de comportamentos  nocivos  à  saúde.
(GORDILHO et al. 2000, p.27).  

Os hábitos saudáveis incluem: alimentação balanceada, prática regular de

exercícios físicos, convivência social estimulante, atividade ocupacional prazerosa e

mecanismos de atenuação do estresse. Tabagismo, alcoolismo, automedicação são

os  hábitos  nocivos  a  serem  desestimulados.  É  ressaltada  a  importância  de

processos  informativos  e  educativos  continuados  no  SUS  e  campanhas  para

estimular comportamentos saudáveis (ASSIS, 2005, p.04). 

Dez passos para uma alimentação saudável para pessoas idosas, que

são orientações práticas sobre alimentação saudável (BRASIL, 2009):

1º passo: faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e
dois  lanches saudáveis  por  dia.  não pule  as refeições.  .2º  passo:  inclua
diariamente seis porções do grupo dos cereais (arroz, milho, trigo, pães e
massas),  tubérculos  como  a  batata,  raízes  como  mandioca/  macaxeira/
aipim, nas refeições. dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na
sua  forma  mais  natural.  3º  passo:  coma  diariamente  pelo  menos  três
porções de legumes e verduras como parte das refeições e três porções ou
mais de frutas nas sobremesas e lanches. 4º passo: coma feijão com arroz
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todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por semana. esse prato brasileiro
é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde. 5º passo:
consuma diariamente três porções de leite e derivados e uma porção de
carnes, aves, peixes ou ovos.180 retirar a gordura aparente das carnes e a
pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis.
(BRASIL,2009, p.180,181). 

        Leite e derivados são as principais fontes de cálcio na alimentação e os

desnatados ou semidesnatados podem ser a melhor escolha. Carnes, aves, peixes e

ovos também fazem parte de uma alimentação nutritiva e contribuem para a saúde.

Todos são fontes de proteínas, vitaminas e minerais.

6º  passo:  consuma,  no máximo,  uma porção  por  dia  de óleos vegetais,
azeite,  manteiga  ou  margarina.  7º  passo:  evite  refrigerantes  e  sucos
industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e
outras guloseimas como regra da alimentação. coma-os, no máximo, duas
vezes por semana. 8º passo: diminua a quantidade de sal na comida e retire
o saleiro da mesa. 9º passo: beba pelo menos dois litros (seis a oito copos)
de água por dia. dê preferência ao consumo de água nos intervalos das
refeições. 10º passo: torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30
minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o
fumo (BRASIL,2009, p.181,182).

Além da alimentação saudável, movimentar-se é importante para manter

um peso adequado, para tanto é importante realizar algum tipo de atividade física,

que podem ser exercícios leves como caminhada e dança. 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAS

Este  artigo  teve  como  objetivo  analisar  a  importância  da  alimentação

saudável para uma boa qualidade de vida das pessoas idosas no Brasil. É de suma

importância, a criação de políticas públicas para o cuidado com os idosos, pois o

número de idosos vem aumentando gradativamente, com isso serão necessários

maiores cuidados com a população idosa para não gerar um problema social. Uma

das ações para melhorar a qualidade de vida do idoso é garantir uma alimentação

saudável.  É  muito  importante  atender  às  necessidades  dos  idosos  na  nutrição

melhorando sua alimentação, colocando em prática o Estatuto do Idoso, garantindo

uma vida mais saudável e digna. 

Vários fatores influenciaram na qualidade de vida dos idosos, baseados

nos atuais  índices de longevidade,  entre  eles,  maiores  números de informações

sobre saúde, alimentação, atividades físicas e mentais, bem como também maior
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abrangência de estudos médicos que resultam em diversidade de medicamento e,

maiores e mais extensas políticas públicas que alcançaram e mais consistência nos

atendimentos, além de maiores discussões nas questões voltadas para a garantia

de direitos humanos.

As práticas alimentares são influenciadas por fatores individuais, culturais

e  sociais  que  implicam  diretamente  no  acesso,  na  escolha  e  no  consumo  dos

alimentos. Do ponto de vista econômico, nota-se que a renda contribui em grande

magnitude para complicações nutricionais, visto que a limitação financeira dificulta

ou impossibilita a prática de uma alimentação saúdavel que inclua diariamente o

consumo de frutas, hortaliças, cereais integrais, leguminosas, bem como o consumo

de carne, leite e derivados, que representam um significativo gasto, frente a outras

despesas e necessidades familiares.

A orientação  nutricional  deve  ser  um dos  componentes  da  atenção  à

saúde  da  pessoa  idosa,  uma  vez  que  a  alimentação  saudável  contribui  para  a

promoção da saúde e para a prevenção de doenças. Os benefícios dessa orientação

também  se  estendem  àquelas  pessoas  idosas  que,  em  função  de  algum

comprometimento do estado de saúde, requerem cuidados alimentares específicos.

Na atenção à pessoa idosa, a consulta ao nutricionista favorece o planejamento e a

adoção de uma alimentação saudável, contribuindo para a segurança alimentar e

nutricional e para a qualidade de vida dessas pessoas. 

Concluímos que o corportamento alimentar juntamente com a avalição do

estado  nutricional  e  das  condiçoes  sociais  dos  individuos  idosos  são  fatores

importantes para a melhoria da qualidade de vida e promoção do envelhecimento

saudável, visto que, muitos aspectos dietéticos estão relacionado com o ambiente, a

socialização e o envelhecimento..

Esse é um tema muito importante, podendo ser realizado outros trabalhos

acadêmicos  para  ampliar  os  estudos  relacionados  ao  envelhecimento  e  ao

desenvolvimento da qualidade de vida e alimentação saudável da pessoa idosa no

Brasil.
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