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RESUMO  

Introdução: O envelhecimento é um processo fisiológico que pode evoluir com 
limitações físicas e funcionais, sendo a alimentação adequada necessária para suprir as 
necessidades do idoso. Objetivos: Analisar o perfil alimentar e estado nutricional de idosos 
matriculados na Universidade da Maturidade (UMA) Palmas, TO. Método: Pesquisa 
observacional, prospectiva, analítica, transversal realizada com idosos (≥60 anos) em 2018. 
Foram coletados dados demográficos, socioeconômicos, medidas antropométricas, estado 
nutricional segundo a Mini avaliação nutricional (MAN)e índice de massa corporal (IMC) de 27 
idosos. O perfil de consumo alimentar foi avaliado conforme proposto pelo Ministério da 
Saúde. Avaliou-se frequência de consumo dos alimentos na última semana, número de 
refeições habitualmente realizadas pelo idoso e se durante consumo alimentar o idoso 
costumava assistir TV, usar computador ou celular. Os idosos foram classificados segundo 
IMC proposto pela Organização Pan-Americana de Saúde. Projeto aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Tocantins, parecer 
número 2.314.569. Os dados foram digitados no Programa Statistical Package for the Social 
Sciences, versão 15.0 e analisados pelo Stata versão 13.0. Resultado: A maioria dos 
participantes foi do sexo feminino (70,37%). O uso de chás, erva, homeopático e fitoterápicos 
foi relatado por 77,78% dos idosos. Em relação ao uso de vitaminas ou suplementos 66,67% 
não fazem. Dentre os idosos, 81,48% disseram apresentar perda de peso nos últimos 
3meses. A maioria (70,37%) não apresentou diminuição da ingestão alimentar e 29,63% 
apresentaram diminuição moderada. Quanto ao estado nutricional, observou-se que 85,19% 
apresentaram eutrofia e 14,81% baixo peso. O IMC médio obtido foi de 27,14 kg/m² (± 3,83) 
para perímetro do braço a média de 30 cm (± 3,49). A média de perímetro da cintura foi de 
89,10 cm (± 8,43%), e 35 cm (± 3,84) para o perímetro da panturrilha. A média obtida na MAN 
foi de 12,2 ±1,76 pontos e nenhum idoso foi classificado com desnutrição. Quanto aos 
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marcadores de consumo alimentar, o consumo na última semana foi de 100% para feijão, 
96,30% para frutas, 92,59% para o consumo de verduras/legumes, 37,04% para 
hambúrguer/embutidos, 40,74% para o consumo de bebidas adoçadas e 11,11% para 
bebidas alcoólicas. 18,52%consumiram processados/salgados, sendo 33,33% 
processados/doces. Alegaram consumir gordura 66,67%. O consumo de carnes gordurosas 
foi de 29,63%, laticínios de 88,89% e o de azeite de oliva foi de 62,96%. Todos relataram se 
alimentarem sem necessidade de ajuda e sem dificuldades. O consumo de frutas dos idosos 
na última semana foi de 96,30% e de laticínios 88,89% A maioria realiza três refeições ao dia 
(77,78%) e 48,15% realizam suas refeições assistindo TV. A maioria (92,59%) realiza café da 
manhã, 55,56% realizam lanche da manhã, todos realizam almoço, 74,07% realizam lanche 
da tarde, 77,78% realizam jantar e apenas 33.33% realizam a ceia. Conclusão: Os 
participantes, em sua maioria, apresentam bom perfil alimentar e nutricional, cabendo aqui 
ressaltar que quase metade dos idosos se alimentam assistindo a TV. 
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