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Introdução
 Em diversos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, o aumento da população idosa vem ocorrendo de forma muito rápida, sem 

a correspondente modificação nas condições de vida. ). A alimentação, sob o ponto de vista nutricional, visa aos constituintes dos alimentos 
(carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas, minerais e fibras) que são essenciais à saúde e a qualidade de vida dos indivíduos.Já consumir 
vitaminas e minerais em proporções adequadas é importante para a ocorrência de várias reações químicas do organismo.De acordo com estas 
considerações, este projeto permite a avaliação nutricional em idosos e de  acordo com o diagnóstico nutricional obtido os mesmos recebem 
orientações nutricionais a fim de haver melhora na qualidade de vida.

Objetivos
 Identificar as patologias mais freqüentes dos pacientes atendidos;Conhecer o estado nutricional de idosos a partir dos 60 

anos;Promover a educação nutricional aos pacientes.

Material e Métodos
 Fazem parte do projeto acientes acima de 60 anos portadores ou não de doenças crônicas.

 O projeto constitui-se primeiramente de avaliação nutricional individual e quinzenalmente são realizadas atividades de informações em 
saúde e  orientação nutricional em grupo. Constantemente é realizada avaliação periódica dos exames bioquímicos em  parceria com LAC, 
além de avaliação periódica dos parâmetros antropométricos e clínicos. O atendimento individual e a orientação em grupo são realizados pelos 
alunos do 5º e 6º semestres do curso de Nutrição.

Resultados e Discussão
 Até o momento foram atendidos 12 idosos entre 60 e 82 anos.

 Pelos resultados  obtidos através da coleta de peso e altura dos pacientes, foram observados que 54% dos pacientes apresentam 
sobrepeso com IMC > 27, 38% dos pacientes apresentam eutrofia com IMC >22 e < 27 e apenas 8% dos pacientes apresentam baixo peso 
com IMC < 22.Os dados para este resultado foram obtidos através da anamnese alimentar, onde informa história clínica. Foi observado que 
23% dos pacientes apresentam colesterol, osteoporose e diabetes, 31% dos pacientes apresentam gastrite e hipertensão, 16% apresenta 
refluxo e diverticulite, 8% apresenta doenças da tireóide e vertigem.

Conclusão
 Diante do trabalho desenvolvido até o devido momento, conclui-se um resultado satisfatório em relação aos objetivos com os pacientes 

atendidos na Clínica Integrada do município de Londrina/PR, pelo fato de ter solucionado as falhas alimentares, incluindo uma alimentação 
adequada através do fracionamento das refeições, diminuição de volume, inclusão de alimentos in natura e a diminuição de consumo de 
alimentos industrializados.

Referências
 Barreto SAJ, Cyrillo DC. Análise da composição dos gastos com alimentação no município de São Paulo (Brasil) na década de 1990. Rev 

Saúde Pública 2001; 35 (1): 52-9. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância Alimentar e Nutricional -- SISVAN: orientações básicas para coleta, 
processamento e análise de dados e informação em serviços de saúde. Brasília, MS/BRASIL, 2005. CARVALHO FILHO, E. T. C.; PAPALÉO 
NETTO, M. P.  Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica.  São Paulo: Atheneu,  1998. COSTA, F. C. Composição Corporal: teoria e prática 
da avaliação.  1. ed.  São Paulo: Manole,  2001.



Legenda
(7) Docente Unopar 
(1) Aluno Graduação Unopar 


