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Introdução 

Entende-se por envelhecimento o processo 
caracterizado por alterações fisiológicas, 
psicológicas e sociais que ocorrem no 
decorrer dos anos vividos (RIBEIRO et al., 
2005). 
O processo de envelhecimento faz parte do 
ciclo natural da vida, sendo influenciado 
tanto pelo estilo de vida quanto por fatores 
genéticos. Uma alimentação saudável e a 
prática regular de atividades físicas, por 
exemplo, são medidas importantes para 
auxiliar um envelhecimento ativo.  A 
alimentação desregrada, rica em gorduras, 
sal e açúcares, pobre em verduras, 
legumes e frutas, pode causar muitos 
problemas de saúde, entre eles a 
obesidade, anemia, diabetes, hipertensão, 
desnutrição, dentre outros (ALCÂNTARA, 
2011).  
O alimento é toda substância pela ingestão 
para a manutenção e fornecimento de 
energia. Com a idade e o processo de 
envelhecimento, o consumidor idoso passa 
a sofrer algumas alterações em sua 
estrutura física (interna e externa) e 
alterações mentais (RODRIGUES e 
DIOGO, 2000). 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi aplicar um 
questionário de frequência alimentar por 
grupos de alimentos para caracterização da 
alimentação de idosos no município de 
Marabá, Estado do Pará. 

Material e Métodos 

Foi aplicado um questionário de frequência 
alimentar com 30 idosos com mais de 50 
anos, de ambos os sexos na cidade de 
Marabá-PA, no qual foram perguntados 
quanto ao consumo dos alimentos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados foram tabulados e avaliados 
quanto a frequência de respostas dos 
entrevistados.  
As Figuras 1, 2 e 3 mostram os resultados 
do questionário de frequência alimentar por 
grupos de alimentos. 
 
Figura 1. Frequência alimentar de idosos 
quanto ao consumo: (a) sucos naturais e 
artificiais, verduras e legumes e frutas; (b) 
Carnes e ovos. 

 
Observam-se na Figura 1.a que os idosos, 
avaliando-se de maneira geral, consomem, 
muitas frutas, verduras e legumes e sucos 
naturais e artificiais indicando que os 
idosos estão preocupados e preferem uma 
alimentação mais saudável. A Figura 1.b. 
mostra que os idosos consomem bastante 
carne vermelha ao dia, porém, pelo menos 
peixe, ovos e frangos uma vez na semana. 
 
Figura 2. Frequência alimentar de idosos 
quanto ao consumo: (a) bebidas, biscoitos 
e doces; (b) alimentos light e diet. 
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Verifica-se na Figura 2.a que os 
entrevistados evitam refrigerantes, bebidas 
alcoólicas, biscoitos e doces e consomem 
mais leite e derivados e não tem o habito 
de consumo de alimentos diet e light 
(Figura 2.b). 
 
Figura 3. Frequência alimentar de idosos 
quanto ao consumo: (a) Salgados, pães, 
massas e arroz; (b) Frituras e azeites. 

 
 
Observa-se na Figura 3.a que os 
entrevistados consomem bastante arroz e 
pães e poucos salgados e massas. No 
entanto, os entrevistados consomem 
muitas frituras de 2 a 4 vezes por semana e 
quase 60% disseram nunca consumir 
azeites (Figura 3.b). 

Conclusão 

Conclui-se que apesar de um consumo 
diário elevado de frutas, suco de frutas, 
verduras e legumes, o consumo de outros 
alimentos ricos em carboidratos, proteínas 
e lipídios são ainda elevados pelos idosos 
e com base nisso deve ser adotadas 
estratégias educativas no município em 
busca de uma alimentação mais saudável 
na terceira idade. 
____________________ 

 
1ALCÂNTARA, A. O. R.; CORREA, L. A. T.; 
BITTENCOURT, M. D.; MARTINS, P. C. 
Alimentação saudável, sempre é tempo de 
aprender. Belo Horizonte, 2011. . 
2RIBEIRO S. M. L, DONATO JUNIOR J, 
TIRAPEGUI J. Nutrição e Envelhecimento. In: 
Tirapegui J. Nutrição: fundamentos e aspectos 
atuais, São Paulo. Manole;. p. 27-142. 2005. 
3RODRIGUES, R. A. P.; DIOGO, M. J. D.E. Como 
cuidar dos idosos. Rio de Janeiro: Papirus, 3 ed. 
Coleção Viva Idade, 2000. 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Todos os dias

Nunca

Menos de 1 vez ao mês

1 a 3 vezes ao mês

1 vez por semana

2 a 4 vezes por semana

1 vez ao dia

2 ou mais vezes ao dia

Frequência (%)

Salgados

Pães

Massas

Arroz

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Todos os dias

Nunca

Menos de 1 vez ao mês

1 a 3 vezes ao mês

1 vez por semana

2 a 4 vezes por semana

1 vez ao dia

2 ou mais vezes ao dia

Frequência (%)

Frituras

Azeite

(a) (b)


