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INTRODUÇÃO: 

Com o avançar da idade, podemos observar algumas modificações fisiológicas em órgãos e tecidos 

que comprometem a nutrição dos idosos. Algumas alterações no sistema digestório podem causar 

impactos na absorção de nutrientes e afetam diretamente o paladar e o olfato, diminuindo o apetite e assim 

acarretando a diminuição da ingestão alimentar, podendo levar à desnutrição¹.  

Nesse contexto, há uma mudança nas escolhas alimentares dessa população como, por exemplo, a 

substituição dos alimentos mais duros e fibrosos, como frutas e legumes, por outros alimentos menos 

consistentes, mais macios ou pastosos, sendo que essa substituição pode impactar diretamente no consumo 

adequado de fibras alimentares². As recomendações de ingestão de fibras alimentares segundo a Dietary 

Reference Intakes (DRIs) do Institute of Medicine (2006) afirmam que o consumo ideal de fibras totais 

deve ser de aproximadamente 30g/dia para homens e 21g/dia para mulheres (>60 anos) considerando uma 

dieta de 2.000 kcal³.  

Entretanto, o consumo de fibras por parte da população idosa se mostra com uma elevada 

inadequação. Segundo a última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)4 publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consumo de frutas, verduras e legumes - uns dos principais 

grupos de alimentos responsáveis pelo aporte adequado de fibras - estão muito aquém do ideal. Além 

disso, a ingestão de fibras na dieta dos brasileiros também foi reduzida, em dez anos, em todas as faixas 

etárias em ambos os sexos, atingindo principalmente as mulheres com 60 anos ou mais, com uma média 

do consumo de fibras alimentares de 20,5g diárias em 2008 e 15,6g diárias em 20184. 

Considerando que o consumo de fibras se mostra relevante para o bem-estar e prevenção e 

tratamento dietético que envolve a maioria das patologias, uma vez que está relacionado com a redução 

dos níveis de lipídios séricos e do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão 
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arterial, desordens intestinais, diabetes mellitus, entre outras doenças5, é extremamente importante 

identificar quais são as possíveis fontes de consumo alimentar que são provenientes de fibras na 

alimentação atual dos idosos, assim como avaliar a prevalência do consumo nessa população. Sendo assim, 

esse estudo tem como objetivo avaliar o consumo de fibras alimentares e de suas fontes em frutas, verduras 

e legumes, em idosos residentes da região d e Campinas-SP e os principais grupos alimentares fontes de 

fibras.   

 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal, tendo como base o estudo chamado 

“Avaliação da Prevalência de Deficiência de Micronutrientes em Idosos Residentes em Cidades da Região 

de Campinas-SP e sua associação com anorexia do envelhecimento e segurança alimentar e nutricional” 

cuja coleta de dados foi realizada em cidades da região de Campinas-SP. Foram coletados dados de 611 

indivíduos idosos ≥60 anos, residentes das cidades de Limeira, Campinas e Piracicaba. Dentre os 611 

participantes do estudo principal, 6 idosos foram excluídos por não responderem ao questionário e 19 

foram excluídos por não apresentarem dados de consumo alimentar, totalizando 586 idosos com dados 

completos incluídos no presente estudo.  

Os critérios de inclusão de sujeitos para participação no estudo foram:  possuir a idade de 60 anos 

ou mais, ser morador do município relatado (Campinas, Limeira ou Piracicaba), ser cadastrado na 

Estratégia Saúde da Família, apresentar condições adequadas neurológicas e cognitivas para responder 

aos questionários e concordar com a participação mediante assinatura do TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido). Os critérios de exclusão foram: recusar ou abandonar o estudo, usar suplementos 

alimentares à base de vitaminas e/ou minerais ou estar em acompanhamento por programa de atenção 

domiciliar.  

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP em 

setembro de 2018, sob CAAE número 95607018.8.0000.5404 (anexo). Este estudo foi financiado pelo 

Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq), processo número 408262/2017-6.   

 

COLETA DE DADOS E CONSUMO ALIMENTAR 

 

A coleta de dados foi realizada nas unidades de saúde onde o idoso era cadastrado e acompanhado, 

a partir de um agendamento prévio e foi conduzida por estudantes de graduação e pós-graduação treinados 

da área da saúde. Os idosos foram submetidos a uma entrevista que contava com dados pessoais, 

socioeconômicos, questões de saúde e nutricionais, além dos dados antropométricos. Por fim, foi realizado 

um recordatório alimentar de 24 horas (R24h), para avaliar o consumo alimentar do indivíduo em todo o 
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seu dia anterior. Para os participantes que concordaram, esta etapa foi repetida em outro dia da semana, 

via contato telefônico, a fim de que se pudesse captar a variabilidade do padrão de consumo alimentar do 

mesmo. Este segundo R24h foi obtido em cerca de 70% da população do estudo.   

Para a mensuração dos dados do consumo alimentar foi realizado a crítica da qualidade e da 

quantidade dos alimentos e posteriormente as medidas caseiras das porções foram transformadas em 

gramas e mililitros. Para a análise quantitativa dos nutrientes foram utilizados o software NDSR (Nutrition 

Data System for Research) (NCC Food and Nutrient Data base, University, Minnesota – EUA). 

 

ANÁLISE DE DADOS 

Para análise da inadequação do consumo de fibras alimentares foi considerado o consumo 

inadequado de fibras totais os valores abaixo de 30g/dia para homens e 21g/dia para mulheres (a partir de 

60 anos), em uma dieta de 2.000 kcal, de acordo com a DRI4. Tanto as estimativas de consumo de 

nutrientes quanto a prevalência de inadequação levaram em consideração a variação intra-individual do 

dia a dia na ingestão de nutrientes. O MSM (Multiple Source Method) foi usado para estimar a ingestão 

individual de nutrientes habituais nos modelos lineares6. Foram avaliados dados de consumo médio, 

frequência relativa e absoluta em relação à contribuição de fibras nos alimentos consumidos pelos idosos 

do estudo. Para as variáveis categóricas foram estimadas proporções através do teste qui-quadrado (x2) de 

Pearson. O nível crítico utilizado foi p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas no software STATA 

versão 12. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

A média de consumo de fibras pelos 

idosos foi cerca de 15,41g/dia, sendo a 

prevalência de inadequação de 92,83%, 

segundo as recomendações da DRI. 

Na figura 1, são apresentados dados 

de consumo de fibras alimentares de acordo 

com os alimentos consumidos pelos idosos. 

A maior contribuição do consumo de fibras 

se mostrou nos grupos das frutas, 

leguminosas, verduras e legumes e pães e 

farinhas. Em contrapartida, os grupos que 
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Figura 1. Porcentagem relativa ao consumo de 

fibras pela população idosa.
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menos contribuíram para o consumo ideal de fibras foram os condimentos, tapioca, pipoca e molhos. 

Doces e salgadinhos, bem como sucos, chás e iogurtes e o grupo das oleaginosas também tiveram uma 

menor contribuição. 

Dados da literatura corroboram com esse achado, mostrando que a ingestão de fibras dietéticas se 

encontra inadequada pela maior parte da população idosa. Estudo conduzido com dados de uma amostra 

do Inquérito de Saúde do Município de Campinas (ISACAMP) analisou o consumo de fibras alimentares 

em 1.704 indivíduos idosos e encontrou uma ingestão inferior às recomendações, sendo a média de 14,6g 

de fibras por dia com 86,6% de prevalência de inadequação7.  

De acordo com a NOVA classificação de alimentos feita pelo Guia Para População Brasileira 

(2014)8 - alimentos como frutas, verduras, legumes, leguminosas e farinhas são categorizados no grupo 

de alimentos in natura ou minimamente processados na qual sofreram alterações mínimas pela indústria 

de alimentos e esses alimentos devem ser a base da alimentação da população brasileira, principalmente 

por oferecerem uma dieta nutricionalmente balanceada e adequada em fibras e muitos nutrientes 

essenciais9. Nossos resultados mostraram que os idosos apresentam o maior consumo desse grupo de 

alimentos, sendo esses os maiores contribuintes de fibras alimentares. 

Ainda, uma revisão de literatura europeia reuniu 21 estudos conduzidos em 17 países europeus que 

avaliaram o consumo de frutas, verduras e legumes (FVL) em indivíduos idosos (>65 anos). Concluiu-se 

que 30,2% e 43,4% do total de fibras consumidas por indivíduos do sexo masculino e feminino, 

respectivamente, foi oriunda de FVL, quando feita a média da porcentagem de fibras relativas a esses 

alimentos, considerando todos os grupos de países analisados9. Esse resultado converge com o observado 

no presente estudo em que esses grupos de alimentos foram responsáveis por cerca de 48,05% do total de 

fibras ingeridas pela população.   

Este estudo possui algumas limitações que devem ser levadas em consideração quando da 

interpretação dos seus resultados. Primeiramente, o método utilizado para a avaliação do consumo, 

recordatório de 24h, não representa o consumo habitual de um indivíduo, mas sim apenas um dia de sua 

alimentação.  

No entanto, é a ferramenta de aplicação mais comum em inquéritos populacionais por sua 

facilidade de aplicação, custo efetividade e nível de detalhamento de porções. Além disso, esse método é 

susceptível ao viés de memória dos indivíduos entrevistados e do entrevistador. Porém, os entrevistadores 

foram submetidos a treinamentos e adoção de métodos de padronização de medidas a fim de minimizar 

possíveis erros. Ainda, o estudo é de natureza transversal, não mensurando causa e efeito, contudo é um 

dos estudos de maior importância para mensurar dados populacionais. 
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CONCLUSÕES: 

 

O presente estudo encontrou uma baixa prevalência do consumo de fibras alimentares pela 

população idosa. As maiores contribuições do consumo desse nutriente foram nos grupos das frutas, 

leguminosas, verduras, legumes, pães e farinhas. Através desses resultados espera-se que sejam realizadas 

intervenções que objetivam incentivos do aumento do consumo desse nutriente, principalmente nos setores 

primários de saúde.   
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