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1. Identificação do projeto  

 

a) Identificação do projeto  

TÍTULO: Programa de Nutrição para  Melhor Idade 

LocaL: CCI - Centro de convivência para Idosos da Prefeitura de SP 

A instituição escolhida para a aplicação do projeto foi o Núcleo de Convivência de 

Idosos Bem Viver, localizado na Rua Goma de Olíbano,270 – Cangaíba. 

Participaram do projeto 60 idosos 

Duração: 6 meses   

Início previsto: Agosto de 2016  

 

 
b. Identificação do Proponente  
 
Representante legal: vilaninutri,Nutrição, Saúde & Educação- Harmonia 

Perfeita  

CNPJ: 06117177860/000-1  

Endereço: Rua bento de Andrade 58, –Jd Paulista - SP 

Contatos: (11) 3884 8984 

 

Pesquisas na área da saúde vêm mostrando formas de melhorar a qualidade de 

vida desta população, e uma das formas de se obter essa melhoria é o 

desenvolvimento de Programas de Saúde e de Nutrição voltado a pessoa idosa . 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 2006, esses programas, que 

têm como base a comunidade e que implicam promoção da saúde, devem ter a 

nutrição como uma das áreas prioritárias. Vários  programas nutricionais tem sido  

oferecidos pelo Governo para garantir que o processo de envelhecimento seja 

com uma qualidade de vida melhor, evitando assim o aumento de doenças 

crônicas. 

C.Histórico de Experiência da Instituição Proponente/Executora 



 

5 
 

Neste contexto A VILANINUTRI  emerge a concepção da promoção das práticas 

alimentares saudáveis, na qual a alimentação tem sido colocada com uma das 

estratégias para promover a saúde. Portanto, Não há dúvidas sobre a importância 

da educação alimentar e nutricional e o papel  dos principais profissionais da 

saúde envolvidos nestes programas como os  Nutricionistas e  técnicos em 

nutrição que tem a responsabilidade de promover para coletividade uma 

alimentação balanceada em  quantidade, qualidade e harmonia. A experiência na 

execução de projetos de alimentação e nutrição nas diferentes faixas etárias   

será a base para a implantação nas diversas  unidades de CCI`s encontradas na 

grande São Paulo que podem fazer do Programa. 

 

 d. Caracterização do Problema e Justificativa 
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Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), 23,5 

milhões dos brasileiros têm mais de 60 anos.  A expectativa de vida do 

brasileiro de ambos os sexos  passou  a ser  74,9 anos em 2013. Previsões da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que, até dezembro, a população 

de crianças com menos de 5 anos será ultrapassada pela faixa com mais de 65 

anos de idade. Segundo a ONU,  o Brasil terá a 9ª população de idosos do mundo 

até 2050. O aumento dessa população vem acontecendo por duas razões 

principais: aumento da expectativa de vida e diminuição das taxas de 

fecundidade. Este quadro tem sido observado no mundo inteiro, o que ocorre em 

função da melhoria na qualidade de vida, somado ao avanço da ciência e 

tecnologia aplicados na área da saúde. Sendo assim o Conselho Nacional dos 

Direitos do Idoso propõe discussões e ações prioritárias para 2015. A atenção à 

saúde dos idosos é primordial para preservar a sua autonomia pelo maior tempo 

possível e as políticas de  alimentação e Nutrição apresentam responsabilidade 

neste novo contexto, assim como faz com que, no futuro, o grupo das pessoas 

disponíveis para o cuidado de idosos nas ações básicas assim como na nutrição 

parece imprescindíveis.  

Neste contexto faz-se necessário à elaboração e aplicação de programas de 

orientação nutricional que atentam às necessidades desta população, 

contribuindo para a diminuição de doenças crônicas por meio da  alimentação  

que atua como principal fator, garantindo qualidade de vida e longevidade. A 

Nutrição e a gastronomia  tem papel primordial  na adequação de preparações e 

garantia da ingestão dos nutrientes necessários aos idosos sem esquecer dos 

apelos sensoriais e princípios da gastronomia no âmbito domiciliar ou até 

hospitalar que favoreçam  a aceitação alimentar.  Baseado nesta informação é de 

extrema importância que profissionais da área de Nutrição conheçam as 

alterações fisiológicas e sociais da vida do idoso, compreendam os fatores que 
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afetam os hábitos alimentares que comprometem a sua alimentação e estejam 

aptos para trabalhar boas práticas de alimentação saudável  por meio do 

conhecimento de suas atribuições na saúde coletiva e promoção da saúde do 

idoso. 

 

e.  Objetivo geral 

 

Desenvolver e aplicar através de um projeto de orientação nutricional os principais 

passos de uma alimentação saudável para um grupo de idosos de forma 

adequada e motivadora. 

 

 

f. Objetivos específicos 

 

 Pesquisar sobre alimentação do idoso e seus riscos nutricionais; 

 Elaborar e aplicar questionário por meio de visita técnica para diagnosticar 

o hábito alimentar da população de centro de convivências de  idosos; 

 Apresentar por meio de gráficos os resultados dos hábitos alimentares; 

 Elaborar e desenvolver material educativo de orientação nutricional; 

 Desenvolver palestras, worshop, atividades educativos motivadoras e 

encontros para disseminar  o conceito de uma alimentação saudável 

baseado nos princípios do Guia Alimentar para a população Brasileira e 

estatuto do Idosos; 

 Desenvolver dinâmicas educativas com os produtos da pirâmide, Guia 

alimentar e oficinas culinárias para promover práticas alimentares 

saudáveis ; 

 Promover atividade para avaliar a assimilação do conteúdo aplicado; 

 promover a integração dos idosos e de cuidadores nos diferentes centros 

de convivência e trocar experiências locais  

 Elaborar e entregar o souvenir que simbolize a atividade de reeducação 

alimentar. 
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G. Metas e atividades  

ATIVIDADE  META  

 Pesquisar sobre alimentação do 
idoso e seus riscos nutricionais; 

 

Envolver  10 CCI da prefeitura 
de São Paulo, considerando as 
diversidades sociais  

 Elaborar e aplicar questionário por 
meio de visita técnica para diagnosticar 
o hábito alimentar da população de 
centro de convivências de  idosos; 
 Apresentar por meio de gráficos os 
resultados dos hábitos alimentares. 

Relatório de interesse local, 
apresentação dos dados 
coletados  e propor 
intervenção Nutricional .  

 Elaborar e desenvolver material 
educativo de orientação nutricional; 

 Desenvolver palestras, worshop, 
atividades educativos motivadoras e 
encontros para disseminar  o 
conceito de uma alimentação 
saudável baseado nos princípios do 
Guia Alimentar para a população 
Brasileira e estatuto do Idosos; 

 Desenvolver dinâmicas educativas 
com os produtos da pirâmide, Guia 
alimentar e oficinas culinárias para 
promover práticas alimentares 
saudáveis ; 

Envolver  10 CCI da prefeitura 
de São Paulo, considerando as 
diversidades sociais. Atingir  
80% dos idosos 
freqüentadores  nas diversas 
atividades oferecidas pelos 
CCI´S  

 Promover atividade para avaliar a 
assimilação do conteúdo aplicado; 

 promover a integração dos idosos e 
de cuidadores nos diferentes centros 
de convivência e trocar experiências 
locais  

 Elaborar e entregar o souvenir que 
simbolize a atividade de reeducação 
alimentar. 

 

Elaboração de propostas para novas 

ações  de educação nutricional pelos 

idosos do programa  ..  

 

i. Benefícios e Beneficiários 

A iniciativa deste projeto surgiu diante do contexto de melhorar a acolhida nos 

Centros de convivência do idosos e promover a adoção de hábitos mais 

saudáveis para esta população. A equipe Vilaninutri  foca  a preocupação da 

Nutrição com o bem estar que já é amplamente conhecido, sendo assim  
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necessita ser inserida nos centros e programas para maior acessibilidade dos 

idosos.  A construção desta proposta abrange inicialmente A comunidade 

presente nestes CCI´S que   será beneficiada direta e indiretamente. Serão em 

média 60 idosos por centros que serão capacitados para melhores  práticas 

alimentares, com o envolvimento dos idosos e cuidadores e seus interesses em 

vivenciar e buscar  solução para os  problemas de saúde mais emergentes como 

o controle do Diabetes, Hipertensão e obesidade.  Os beneficiários serão os 

idosos, cuidadores e familiares que queiram participar e os mobilizadores das 

CCI`S considerando as peculiaridades locais de  cada uma.  

 

 

2. O PLANO DE TRABALHO E A METODOLOGIA 

a.Metodologia 

 

  Para a realização deste projeto será  realizado um estudo bibliográfico por 

meio de livros, sites e revistas para conhecer as principais alterações fisiológicas 

e o hábito alimentar da população idosa. O local escolhido para a aplicação do 

projeto de orientação nutricional foi o Centro de convivência de idosos da 

Prefeitura de São Paulo  ( 10 unidades no projeto inicial ). Serão selecionados 60 

idosos de cada instituição ou pelo menos 80% da população idosa freqüentadora  

desta comunidade. 

A aplicação do Programa de Orientação Nutricional objetiva a correção do hábito 

alimentar do idoso.  As estratégias serão desenvolvidas de encontro com as 

necessidades do local e a assimilação  

O projeto será dividido em seis etapas para a realização das atividades. 

 

     1ª Etapa – Diagnóstico. 

 Serão realizadas duas visitas técnicas para conhecimento do local e 

conhecimento do hábito alimentar do idoso. 

 Serái elaborado e aplicado um questionário contendo 9 perguntas referente 

alimentação. As perguntas serão  aplicadas com o método de resposta 

alternativa e o impresso contera figura de alimentos para facilitar o 

entendimento dos idosos. (Apêndice 1). Para obter as respostas os idosos 

serão submetidos à entrevista individual.  
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     2ª Etapa – Desenvolvimento do material educativo. 

 Para aplicação do programa de orientação nutricional será  desenvolvida 

uma pirâmide de madeira envernizada onde os alimentos in natura serão 

dispostos para conhecimento e apresentação (Apêndice 2). 

 Para a gincana de conhecimento, serái elaborado e desenvolvido um prato 

grande de madeira pintado de branco (protótipo), dividido em quatro 

partes. (Apêndice 3). 

 Para a atividade de assimilação, serái desenvolvido um teste, com figuras 

de alimentos saudáveis, como, frutas, legumes, verduras, água, suco 

natural, carnes em geral, e nas não saudáveis, guloseimas, açúcar, sal, 

produtos industrializados, refrigerante, etc. Estas figuras serão impressas 

em folha de sulfite e coladas em cartolina, onde estas fichas serão 

depositadas em duas urnas. (Apêndice 4). 

3ª Etapa – Aplicação do projeto de orientação nutricional. 

 Através de uma explanação oral e de recursos didáticos (Pirâmide 

alimentar e Prato de alimentação saudável) será realizada palestras, 

workshops, oficina culinária  e gincana onde os participantes preencheram 

os espaços em branco do prato feito em madeira com os alimentos 

contidos na pirâmide alimentar para representar o prato saudável. 

 

4ª Etapa – Atividade de encerramento e avaliação do programa. 

 Para avaliação  a assimilação do conteúdo aplicado será desenvolvido um 

teste, através de figuras de alimentos saudáveis e não saudáveis, onde 

estas fichas serão depositadas em duas urnas. Cada urna com uma 

indicação diferente, alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. As 

fichas serão depositadas de acordo com o entendimento de cada 

participante.  

5ª Etapa – Entrega do Souvenir. 

 Serão confeccionados  frutas embaladas em papel transparente com fita e 

um cartão em nome do executor em parceria com a instituição  

agradecendo a colaboração para o desenvolvimento do projeto de 

orientação nutricional. (Apêndice 5). 

6ª Etapa – Resultado/ Avaliação  
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 Após a implantação do programa os resultados serão analisados e 

representados para posterior apresentação a comunidade.  

 

 
b. Cronograma  
 

A aplicação do Programa de Orientação Nutricional objetiva a correção do hábito 

alimentar do idoso.  As estratégias serão desenvolvidas de encontro com as 

necessidades do local e a assimilação  

 
 

ATIVIDADE  
 

MÊS  

1ª Etapa – Diagnóstico. 

 

Agosto /setembro 

     2ª Etapa – Desenvolvimento do 

material educativo. 

 

Setembro/ Outubro 

3ª Etapa – Aplicação do 

projeto de orientação 

nutricional. 

4ª Etapa – Atividade de 

encerramento e avaliação do 

programa. 

5ª Etapa – Entrega do 

Souvenir. 

 

 

 

Outubro/Novembro /Dezembro/ 
Janeiro / Fevereiro  

Apresentação dos resultados para 
a comunidade das CCIS  

Março   

 

 

 
3. Avaliação e Divulgação dos resultados  
 

Os resultados obtidos serão divulgados, primeiramente, a toda comunidade 

em encontros da alimentação saudável  previamente marcada nas diferentes 
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CCI´S. Em seguida, será disponibilizada a pesquisa sobre as mudanças de 

comportamento mais visíveis relatadas pelos participantes assim como a 

apresentação ao de cases conforme interesse dos mesmos   

 

4. Monitoramento e avaliação 

O monitoramento do projeto será realizado por meio de do fedd back dos 

participantes no momento das atividades e nos encontros da alimentação 

saudável que poderão ser instituídas nas novas fases a serem implantadas.  

Será definido alguns indicadores quantitativos e qualitativos. Estes indicadores 
devem permitir, de uma maneira geral, avaliar de 
que forma o projeto está atendendo as expectativas e  a participação da 
comunidade. 
- Será Documentar a experiência em todas as suas etapas,principalmente os 
cases relatados de mudança positiva dos participantes e ou relatadas pelos 
cuidadores  . 
- será definido o indicador de 80% de participação do grupo para averiguar o 
progresso de cada atividade em relação aos objetivos do projeto. Se todas as 
atividades estiverem, os objetivos do projeto serão alcançados. 
 
 
5. Orçamento  

 

a. Material de Consumo cada CCI 

 

 

Item  VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

   

Insumos  alimentares 
Oficina Culinária   

 1.800,00  

Materias  Roda e 
Piramide confecção   

 500,00  

Material didático    200,00  

Alimentos cenográficos  
diversos  

 300,00 

Insumos infraestrutura   2000,00 

TOTAL  4.800,00 

 

b.Serviços de terceiros 

 

Item  VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

   

Materiais gráficos   1.800,00  

TOTAL  1.800,00 

 

c .Equipe Permanente 
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Item apoio técnico VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

   

Técnicos em nutrição   3.000,00 

Nutricionistas    8.000,00  

   

   

   

TOTAL  11.000,00 

 

d. Custo Total  

 

 
ITEM  

 
 
VALOR TOTAL (R$)  

Material de Consumo  4.800,00  

Equipe Permanente 11.000,00 

Serviços de terceiros  1.800,00  

TOTAL  17. 600,00 

 

 
6. Condições Internas e Externas  
 
Condições Internas:  
 
1) Favoráveis  
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 Alto grau de articulação entre  a proposta proponente, a experiência 
técnica com a  comunidade local e  rede de CCIS;  

 Infra-estrutura das CCI`S  instalada e experiência técnica comprovada em 
atividades 

 semelhantes; 

 Alto grau de aceitação da entidade perante a coordenação das  CCI`S. 
locais  

 
2) Desfavoráveis  

 Aceitação e burocracia da sede  da prefeitura  aprovação . 
 

Condições Externas:  
 
1) Favoráveis  

 Receptividade da Comunidade de idosos  aberta à novas propostas;  

 Possibilidade de reais mudanças comportamentais nos aspectos 
alimentares e sociais.  

 
2) Desfavoráveis  

 

 A não adesão de alguns participnates e desmotivação do grupo  

 Descrenças nas potencialidades individuais e locais.  

 a não continuidade do projeto   

 

 

 

7. Revisão Bibliográfica.   

 

A denominação pessoa idosa é usado, no Brasil e em outros países em 

desenvolvimento para se referir às pessoas que têm 60 anos ou mais. Nos países 

desenvolvidos o termo é usado a partir dos 65 anos. (Ministério da Saúde). 

Dados estatísticos relatam que atualmente no Brasil temos 12 milhões de 

idosos, em 2025 será a 6ª maior população com 31,8 milhões de idosos e em 

2050, o mundo chegará a 7,7 bilhões de idosos (Vitolo, 2008). 

O envelhecimento dos idosos é uma questão preocupante aqui no Brasil, 

porque a população idosa vem crescendo significativamente nos países em 

desenvolvimento (Vono,2007). Com este aumento é necessário tentar 

compreender os fatores que afetam os hábitos alimentares, sendo que a 

alimentação atua como principal fonte, garantindo qualidade de vida e 

longevidade (Vono,2007).  
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O envelhecimento é um processo natural, dinâmico, progressivo e 

irreversível no qual ocorrem reações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, 

comportamentais e psicossociais (Gomes, Marucci, Alves, 2010). Alterações 

fisiológicas e anatômicas do próprio envelhecimento têm repercussão na saúde e 

na nutrição do idoso (Pfrimer, Ferrioli, 2010). Com o passar dos anos, o corpo 

começa a apresentar naturalmente algumas mudanças, que muitas vezes as 

pessoas demoram a perceber e compreender, interferindo diretamente na 

alimentação. (Ministério da Saúde ano).Certas características, ligadas ao 

processo de envelhecimento, determinam peculiaridades na dieta do idoso (Sá, 

1990), tais como; 

 Fatores Patológicos – São doenças crônicas não transmissíveis, associado 

à alimentação, como, osteoporose, obesidade, diabetes, câncer, 

cardiopatias, estas doenças são frequentes em idosos. 

 Fatores Psicológicos – Algumas situações como: a morte do cônjuge, filho, 

irmã, o fato de morar sozinho, implica para que os idosos fiquem 

debilitados sem vontade ao menos para se alimentar. 

 Fatores Econômicos – Com a perda do poder aquisitivo, os idosos utilizam 

alimentos de menor custo. 

 Fatores Culturais – A presença de mitos, tabus, crenças é frequente nesta 

população (Vitolo,2008). 

 

Como podemos perceber o processo de envelhecimento pode acarretar vários 

comprometimentos nutricionais considerando os fatores descritos acima. Além 

das alterações fisiológicas de mastigação e deglutição, as restrições dietéticas, 

decorrentes de doenças específicas, como, diabetes e hipertensão devem ser 

respeitadas, o que não significa que a alimentação não possa ser 

saborosa.(Alimentação por faixa etária 2010,Guia de Belo Horizonte rever biblio).  

Uma das Alterações nutricionais  que atingem normalmente os idosos é a 

desnutrição, que é um desequilíbrio entre o aporte de nutrientes e as 

necessidades do indivíduo motivado por uma dieta inadequada. 

www.observatórionacionaldoidoso.fiocruz.br. A desnutrição do idoso é outra base 

de envelhecimento sem saúde. Estima-se que no Brasil 1,3 milhões de idosos 

estejam com baixo peso. Os fatores econômicos, falta de informação, a 

http://www.observat�rionacionaldoidoso.fiocruz.br/
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incapacidade física, interferem na compra e preparo de alimentos, assim como 

também, o isolamento e a falta de apetite,., o  uso extensivo de drogas 

terapêuticas e o metabolismo de nutrientes podem causar desnutrição. Muitos 

idosos tem dificuldades em mastigar, tem azia, prisão de ventre, intolerância a 

lactose problemas digestivos  e gastrointestinais que diminuem a absorção de 

nutrientes. A desnutrição pode ser considerada causa e conseqüência de 

envelhecimento mal sucedido. www.perfilnatal.com.br. 

Desta forma a alimentação do idoso merece atenção no que se refere tanto a 

distribuição de macro como de micronutrientes para garantir o bom funcionamento 

de todos os processos fisiológicos. No caso dos macronutrientes, podemos citar 

as proteínas que tem como principal função nesta fase da vida de fortalecer o 

sistema imunológico e a manutenção dos tecidos, os carboidratos fornecem 

energia para que possam exercer todas as funções vitais  como: andar, falar, 

respirar além de todos os processos orgânicos que requerem energia e os lipídios 

que constituem a maior fonte de energia para o organismo humano, auxiliando na 

absorção das vitaminas, participando da resposta inflamatória aos ataques 

patogênicos, e assim contribuindo na prevenção o risco de doenças crônicas.  

As vitaminas, minerais e fibras são micronutrientes encontrados nas frutas, 

verduras e legumes, que tem como função: manutenção de tecidos, imunidade 

contra doenças, prevenção da osteoporose, coagulação sanguínea, prevenção de 

doenças oculares comuns nos idosos, ajudam no processo de cicatrização entre 

outros benefícios. Desta forma,  o equilíbrio de nutrientes  e o valor calórico da 

alimentação deve ser suficiente para manter o vigor, sem que provoque o 

aumento ou redução do peso corporal.(Chemim, 2010). 

Segue abaixo as recomendações diárias baseada na pirâmide alimentar do 

idoso .                           

Recomendações diárias 

Água 6 a 08 copos 

Carboidratos 6 a 11 porções 

Frutas 2 a 4 porções 

Legumes e verduras 3 a5 porções 

Carnes, grãos, ovos e castanhas 2 a 3 porções 

Extras Consumir com moderação 

                               

http://www.perfilnatal.com.br/
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Alimentação regular e balanceada é capaz de suprir as necessidades de 

nutrientes dos idosos no entanto a suplementação de cálcio, vitaminas D, B6, 

B12, E, C, ácido fólico e zinco somente com prescrição médica. 

Precisamos dar link para encaixar  segue  

As escolhas alimentares dependem não somente do idoso, mas em alguns 

casos do seu cuidador, saber o que comer e quanto comer parecem confundir 

esta população, assim a educação nutricional faz-se necessária.  A informação 

nutricional presente nos rótulos também é um instrumento fundamental de apoio à 

escolha de produtos mais saudáveis na hora da compra. O uso dos rótulos e da 

informação nutricional deve ser utilizado como ferramenta efetiva para escolhas 

de alimentos mais saudáveis para a população (MS 2007, Guia do idoso). É de 

extrema importância que o idoso saiba identificar as informações contidas nos 

rótulos, se necessário com a ajuda de familiares.  

Além da alimentação a atividade física é um dos fatores de importância 

uma vez que diminui risco para o desenvolvimento e evolução de doenças 

crônicas. A inatividade física é prevalente entre os idosos, o estilo de vida 

moderno propicia o gasto da maior parte do tempo livre em atividades 

sedentárias, como por exemplo, assistir televisão. Portanto a atividade física traz 

inúmeros benefícios para a saúde, tais como: 

 Melhor funcionamento corporal, diminuindo as perdas funcionais, 

favorecendo a preservação da independência. 

 Redução no risco de morte por doenças cardiovasculares. 

 Melhora do controle da pressão arterial. 

 Manutenção da densidade mineral óssea, com ossos e articulações mais 

saudáveis. 

 Melhora a postura e o equilíbrio. 

 Melhor controle do peso corporal. 

 Melhora o perfil lipídico. 

 Melhor utilização da glicose.( Ministério da Saúde – Guia do Idoso -2007) 

O indivíduo que deixa de ser sedentário  diminui em 40% o risco de morte por 

doenças cardiovasculares e, associada a uma dieta adequada, é capaz de reduzir 

em 58% o risco de progressão do diabetes tipo II, demonstrando que uma 
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pequena mudança no comportamento pode provocar grande melhora na saúde e 

qualidade de vida. (MS, 2007 Guia do Idoso). 

  

Hoje existem alguns programas nutricionais oferecidos pelo Governo para 

garantir que o processo de envelhecimento seja com uma qualidade de vida 

melhor, evitando assim o aumento de doenças crônicas.  .Pesquisas na área da 

saúde vêm mostrando formas de melhorar a qualidade de vida daqueles que 

estão no processo de envelhecer, e uma das formas de se obter essa melhoria é 

o desenvolvimento de Programas de Saúde. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), 2006, esses programas, que têm como base a comunidade e que 

implicam promoção da saúde do idoso, devem ter a nutrição como uma das áreas 

prioritárias. Vários programas nutricionais tem sido e oferecidos pelo Governo 

para garantir que o processo de envelhecimento seja com uma qualidade de vida 

melhor, evitando assim o aumento de doenças crônicas 

Segue abaixo algumas ações governamentais direcionadas a este publico 

tão crescente e especial, os idosos.  

 Hospital Dia consiste no atendimento a pacientes idosos que necessitem 

de avaliação e atendimento por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

 Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, é uma das efetivações do 

compromisso do governo brasileiro à saúde na área de imunizações, visa 

contribuir com a prevenção de enfermidades. 

 Grupo de Idosos do SESC, criado para atividades sociais, físicas, manuais, 

culturais e intelectuais. 

 O Centro de referência do idoso (CRI), são espaços de uso exclusivos de 

maiores de 60 anos, que oferecem atendimento médico ambulatorial 

aliados à espaços de convivência. Visando promover a integração 

daqueles que chegam à maioridade, o CRIS disponibiliza, além de 

atendimento médico, atividades culturais e educacionais que têm como 

objetivo reinserir o idoso e fortalecer sua rede de seu convívio social. 

 Programa de capacitação profissional e de cuidadores é aquele que exerce 

a função de cuidar de pessoas dependentes numa relação de proximidade 

física e afetiva - o cuidador pode ser desde um parente, que assume o 

papel a partir de relações familiares, até um profissional, especialmente 
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treinado para tal fim. As funções do cuidador domiciliar referem-se 

especialmente à ajuda nos hábitos de vida diária, nos exercícios físicos, no 

uso da medicação, na higiene pessoal, nos passeios e outros  

O quadro abaixo apresenta as principais ações governamentais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto emerge a concepção da promoção das práticas alimentares 

saudáveis, na qual a alimentação tem sido colocada com uma das estratégias 

para promover a saúde. Não há dúvidas sobre a importância da educação  

alimentar e nutricional. Os principais profissionais da saúde envolvidos nos 

programas de nutrição são: os nutricionistas e os técnicos em nutrição que tem a 

responsabilidade de promover, para coletividade uma alimentação adequada e 

balanceada, com quantidade, qualidade e harmonia. É importante orientar aos 

idosos a adquirir hábitos alimentares mais saudáveis a fim de agregar vida aos 

anos, com qualidade de vida e longevidade. 
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9. Resumo  

Trata-se de um programa voltado para a 3ª idade a ser implantado nos Centro de 

convivência para Idosos da Prefeitura de SP , com intuito de conhecer e estudar 

as necessidades nutricionais com base nos fatores, fisiológicos, psicológicos, 

econômicos e culturais, desta população. O envelhecimento é um processo 

natural, dinâmico, progressivo e irreversível no qual ocorrem reações 

morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e psicossociais. Estas 

Alterações têm repercussão na saúde e na nutrição do idoso. Desta forma a 

alimentação merece atenção no que se refere tanto na distribuição de macro 

como de micronutrientes para garantir o bom funcionamento de todos os 

processos fisiológicos e garantir a saúde. 

um trabalho bastante importante e completo pode ser desenvolvido por 

nutricionistas e técnicos em nutrição: o denominado PCRA. 

PCRA significa programa de comunicação e reeducação alimentar, e consiste 

em avaliar os hábitos alimentares de uma comunidade ou grupo, identificando 

erros e acertos para que em seguida seja feita uma orientação alimentar, a fim de 

favorecer o estado de saúde e qualidade de vida da comunidade ou estado 

fisiológico em estudo. 

Suas fases são: 

 Diagnóstico: questionários, dinâmicas, jogos e brincadeiras de acordo com 

a faixa etária em questão para detectar o problema. Também deve ser 

http://www.observat�rionacionaldoidoso.fiocruz.br/
http://www.perfilnatal.com.br/
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redigida a metodologia para aplicação, a qual deve conter qual a finalidade 

do trabalho a ser feito, como será feito e o tempo que será necessário. 

Questionário de frequência alimentar também pode ser utilizado nesta 

etapa para identificação da qualidade nutricional da dieta da comunidade 

em estudo. Com base nas estratégias metodológicas aplicadas para 

diagnóstico, é feita uma análise das respostas. São detectados, então, os 

principais problemas do comportamento alimentar do grupo estudado. A 

partir daí, começa a ser idealizado e desenvolvido o processo de 

intervenção. 

 Intervenção: deve incluir atividades como palestras, dinâmicas, jogos, 

vídeos de acordo com a faixa etária do grupo em questão. O conteúdo 

abordado deve ser baseado em noções básicas de alimentação saudável 

com enfoque nos principais problemas detectados. Deve, ainda, ser 

redigida uma metodologia para aplicação da intervenção. 

 Avaliação: Nesta fase, é analisada por meio de dados reais a aquisição do 

conhecimento e conteúdo exposto e aplicado na intervenção. Deve ser 

levado em consideração questões como eficácia do programa, e o que 

deveria ser revisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


