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Resumo 

O envelhecimento humano é caracterizado hoje por ser um grande fenômeno no mundo. 

Nosso país não fica para trás, já que se encontra em amplo crescimento nesse projeto de vida. 

Nosso projeto foi associado a considerável prevalência de algumas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) entre os idosos brasileiros, o que nos mostra que a alimentação 

inadequada ainda é um fator de risco de grande importância. Sendo assim, é indispensável o 

acolhimento de práticas de alimentação saudável entre idosos, como forma de prevenção e 

promoção do controle harmonioso destas condições e contexto. 

As ações realizadas foram interdisciplinares, sendo empregadas oficinas de educação 

alimentar, rodas de conversas e dinâmicas envolta de jogos de raciocínio logico e educação 

para a estimulação cerebral, sobre aspectos ligados ao processo saúde-doença. Realizou-se 2 

oficinas de educação alimentar abordando temas de interesse das participantes, as quais 

contribuíram com a promoção de saúde dos idosos. Nossos relatos obtidos nas rodas de 

conversa nos permitiram observar que houve mudanças de hábito alimentar entre as 

participantes do projeto de extensão, e algumas delas já estavam em transição de 

envelhecimento saudável. 

Palavras Chave: Envelhecimento, Alimentação Saudável, Promoção de saúde, Idosos. 

Introdução 

Observa-se muito em pesquisas um aumento gradativo da população idosa em todo o mundo, 

e é considerável a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) entre os idosos 

brasileiros (BRASIL, 2015). 

E as (DCNT) são consideradas como fatores de risco, a hipertensão arterial, dislipidemias e 

diabetes mellitus estão entre os maiores índices. É importante o acolhimento de uma 

alimentação saudável entre os idosos como forma de prevenção ou até mesmo tratamento de 

patologias como as citadas acima. 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem 

do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA, durante a realização de um 

projeto de extensão junto aos idosos do Centro de Convivência da Família 31 de Março sobre 

os benefícios da alimentação saudável, o projeto buscou também avaliar o bem-estar social e 

sua interatividade. 



  

 

Apresentou-se alguma analises compreensivas acerca do assunto, e buscou-se alcançar o 

sucesso por meio de relatos, os participantes foram aconselhados a respeito de uma boa 

alimentação, foram apresentados a alimentos saudáveis que ajudam no controle e prevenção 

de algumas patologias, a equipe tentou também mobilizar a população presente sobre a 

importância do envelhecimento ativo, saudável e humanizado. 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo paltado no relato de experiência, baseado em um projeto de 

extensão da disciplina de Envelhecimento Humano, realizado no Centro de Convivência da 

Família 31 de março, na cidade de Manaus – AM, com cerca de 20 idosas, ao qual desenvolve 

atividades recreativas e culturais, promovendo a saúde durante o primeiro semestre de 2022. 

O primeiro momento foi em sala de aula, onde ocorreu a formação das equipes, e 

consecutivamente a livre escolha dos temas, após uma reunião entre os integrantes do grupo 

para serem traçados os objetivos. 

No segundo momento o grupo foi em busca de um local para a implementação do projeto, de 

modo que fosse indubitável para a execução, foi solicitado uma declaração do Centro de 

Convivência (CCF) através de um requerimento, autorizando o acesso as atividades e contato 

com os usuários do local, junto com a autorização da coordenação do curso de enfermagem e 

a instituição CEULM/ULBRA. 

Acatou-se o projeto que logo, teve execução de acordo com o cronograma. 

No terceiro momento, apresentou-se através de slides a proeminência do envelhecer, portanto, 

hábitos saudáveis para que não ocorra o desgaste precoce, houve distribuição de cartilhas, 

para auxiliar na absolvição de maneira mais eficaz, das propostas repassadas. No mesmo dia 

houve dinâmicas com jogos como: palavras cruzadas, caça palavras entre outros, seguido de 

roda de conversa. 

Apresentou-se um estudo sobre a alimentação dos idosos nos dias atuais, tipos de alimentos 

indicados para a melhor idade e exemplos de como a alimentação saudável pode ajudar no 

envelhecimento. 

A pesquisa foi motivada em virtude da crescente demanda da população idosa brasileira pela 

busca de uma boa alimentação. Sendo assim, mostramos como pode ser repassado aos idosos 

que eles necessitam de uma alimentação de qualidade, e o que isso implica na vida de cada 

um. 

O presente projeto de pesquisa trata-se de um relato de experiência acerca da integração de 

saúde e educação alimentar, junto ao centro de convivência da família 31 março (CCF), para 

que dessa maneira, fossem desenvolvidas com os idosos do centro um projeto de extensão em 

interface com a pesquisa e assim fosse construído um resumo sobre as experiências do tema 

abordado, “Envelhecer Saudavelmente”. 



  

 

As oficinas do projeto foram realizadas duas vezes por semana durante uma semana, com a 

proposta de ações integradas para a promoção da saúde de idosos, ocorreram na segunda e 

quarta-feira, entre os horários de 13:00hs às 16:00hs, no Centro de Convivência da Família 31 

de Março – na cidade de Manaus – AM. 

O tema levou em consideração a importância em enriquecer a noção de alimentação saudável, 

incluindo efetivamente em seu interior tanto a saúde, quanto a doença, considerando a 

importância de um diálogo juntos praticas à saúde do idoso. Com a intenção de promover 

melhorias na qualidade de vida do público em questão, a alimentação saudável em conjunto 

com outras ações, tem como propósito promover uma saúde mais plena. 

As ações desenvolvidas do projeto foram ajustadas, ou seja, de forma a atingir a 

interdisciplinaridade das ações, visto compor-se por oficinas de educação alimentar, rodas de 

conversa sobre assuntos relacionados ao processo saúde-doença. 

Em todo o momento do projeto houve uma participação considerável dos participantes, 

realizamos atividades com o propósito de intentar o convívio social entre os idosos, bem 

como promover o lazer, o lúdico e o bem-estar. Todas as atividades foram adaptadas em meio 

as condições desse grupo, por exemplo, jogos de raciocínio que estimulassem o processo de 

memorização. 

Buscou-se utilizar de métodos participativos como forma de facilitar o entendimento das 

temáticas abordadas por parte dos idosos, como rodas de conversa, dinâmicas de jogos e uso 

de materiais de visualização. Foram levadas em consideração algumas características de 

saúde, idade e as demandas solicitadas pelos idosos (diabetes mellitus e hipertensão arterial). 

Houve também uma adaptação no vocabulário para facilitar o entendimento e também evitar a 

dispersão do público pois buscava-se a interação com os idosos no momento das oficinas, 

como forma de torna-los mais participativos na composição da questão em torno do conteúdo 

tratado, bem como para que os participantes apresentassem seus pontos de vista e suas 

acuidades a respeito do tema em foco. 

Colocar os idosos em contato com os alimentos também foi uma metodologia empregada para 

que o público pudesse absorver a prática da alimentação saudável, os idosos puderam 

participar, fazendo degustação de receita adaptada aos seus problemas de saúde. 

O material visual era apresentado no início de cada oficina, seguido de rodas de conversas, 

que tinham como objetivo abranger o ponto de vista dos participantes sobre o que estava 

sendo abordado, objetivavam a composição em conjunto com os participantes do 

entendimento do que era uma alimentação saudável dentro do cenário cultural. 

Resultados 

Notou-se o interesse do público alvo, pela participação nas atividades. 



  

 

A cada encontro, constatou-se a procura dos membros de forma voluntaria em participar da 

intervenção, a realização das atividades possibilitou identificar os benefícios para a saúde dos 

idosos em relação a manutenção da independência e redução do estresse. 

Do total de 50 idosos que frequentam o Centro de Convivência no horário das atividades que 

foram propostas, apenas mulheres participaram, sendo elas em torno de 20 idosas. 

Realizou-se duas oficinas voltadas a atenção nutricional, expondo inúmeros temas desejados 

pelas participantes. Os conteúdos oferecidos foram: 

· Hipertensão e Hipotensão arterial; 

· Diabetes Mellitus e alimentação; 

· Higienização de legumes e frutas; 

· Tipos de óleos vegetais na preparação de alimentos; 

· Números de refeições e intervalo entre as mesmas; 

· Bebidas artificiais e naturais; 

· O preparo e consumo do café com adoçantes 

· Leite 

· Carboidratos 

· Salada de frutas sem adição de açúcar e condimentos 

Durante as oficinas sempre era perguntado como era a alimentação de cada uma, muitas das 

idosas já eram adeptas da alimentação saudável, e isso foi mencionado pelas participantes que 

se manifestaram no momento, enquanto outras ficavam caladas, dando a entender que não 

houve mudanças em seus hábitos alimentares. 

Notou-se que o grupo de idosas aceitou muito bem as oficinas e não mostrou dificuldades em 

realizar as práticas oferecidas, também não houve dificuldade em absorver os conhecimentos 

transmitidos nas palestras. 

As rodas de conversa que foram realizadas para medir, em um formato geral, os 

comportamentos do público, nos proporcionou também exploração de histórias apontando as 

mudanças e práticas no hábito alimentar de cada uma ali presente. Perguntou-se a elas se 

lembravam das palestras e o que foi passado, se faziam em casa o que foi indicamos no 

momento das oficinas, e à frente dessa questão foram relatadas mudanças referentes ao corte 

no consumo de carboidratos e frituras, e a aceitação a aplicação de tempero com menor 

quantidade de sal e açúcar. 



  

 

Dessa forma, nota-se que o uso de roda de conversa é um método eficaz para composição de 

aprendizado, além de ser uma ótima atividade de expressão de vivencias e opiniões, o que 

acaba colaborando com o processo de promoção da saúde. 

Os resultados obtidos com o projeto, sugerem que o intermédio apresenta significativa 

competência para a mudança de hábitos alimentares. 

Conclusão 

Houve mudanças nos hábitos alimentares de alguns participantes do grupo, das integrantes 

que já eram adeptas da alimentação saudável foi visto que houve um enriquecimento na ideia 

da boa alimentação. 

É necessário a continuidade de oficinas como essa para reforçar ainda mais a prática de 

hábitos alimentares melhores para os idosos. Desse modo, as modificações de conduta 

nutricional oriundas de projetos sobre Envelhecer Saudavelmente requerem no final das 

contas compreensão da família para consolidar a ideia, e mostrar que é imprescindível a 

participação de idosos em projetos como este. 
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