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RESUMO

Considerando que o envelhecimento restringe a adoção da prática de alimentação saudável do idoso em aspectos fisiológicos, bioquímicos, psicológico e socioeconômico, este

estudo objetiva-se em provocar reflexões sobre a alimentação da população idosa através de levantamento bibliográfico a fim de minimizar possíveis prejuízos à saúde causados

pela falta ou excesso de nutrientes, garantindo melhor qualidade de vida aos indivíduos. A UNABEM é um programa social gratuito voltado para a terceira idade, com alunos entre

as idades de 60 a 89 anos. O trabalho é considerado do tipo teórico conceitual por ter como foco a realização de um levantamento bibliográfico, seguido de análise estruturada

dos conteúdos publicados sobre o tema. Estudos a essa população tornam-se de relevância social, devido à preocupação com o déficit de nutrientes provenientes nesta faixa

etária tornando possível a existência de doenças crônicas, além de menor autonomia e independência dos idosos. A avaliação nutricional do idoso deve incluir anamnese

alimentar, antropometria, exame físico, avaliação bioquímica, diagnostico nutricional e prescrição dietética. Na alimentação do idoso, preconiza-se a ingestão adequada de

macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídio) e micronutrientes como o cálcio, vitaminas A, B12, C, D, ferro e zinco, além da reposição hídrica, consumo de fibras solúveis e

insolúveis e prática de atividade física de maneira adequada e monitorada. De acordo em que a idade diminui a chance de sobrepeso e obesidade e aumenta a de baixo peso,

entre idosos com 70 a 79 anos a chance de sobrepeso é 0,61 vezes menor e de baixo peso é 2,17 vezes maior; Já entre os idosos com mais de 80 a chance de obesidade é 0,16

menor e a de baixo peso é 2,16 maior. O estudo nutricional dos Idosos é de grande importância para os alunos do curso de Nutrição, pois a presença de obesidade ou de

desnutrição neste público pode acarretar patologias, dificuldade de mobilidade dentre outras.
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