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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O envelhecimento populacional é
um fato de dimensão mundial, sendo mais significativo e marcante em países em
desenvolvimento (ALVES et. al., 2015). O número de pessoas com 60 anos ou mais deve
dobrar em 2050, passando de 900 milhões em 2015 para cerca de dois bilhões (OPAS,
2018). As disfunções de humor são um dos problemas de saúde mais frequentes na
população idosa, sendo motivadores da perda de autonomia e pelo agravo de patologias
preexistentes. (FRADE et. al., 2015). A incidência da depressão em idosos independentes
varia entre 2% e 14%, podendo chegar a 30% entre aqueles que habitam em instituições
de longa estadia. Este fato amplia o risco de morbidade clínica, principalmente em idosos
hospitalizados com patologias gerais. Diversos fatores causam a depressão em idosos,
como aspectos genéticos, utilização de medicamentos, luto, abandono e doenças que
afetam a capacidade motora e mental. Além disso, a depressão no idoso apresenta quadros
de hipocondria, baixa autoestima, alteração no humor, autodepreciação, alteração do sono
e do apetite/alimentação e pensamento constante de suicídio (PEREIRA; ROSA, 2018).
Dados do Inquérito Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) registraram um risco de
óbito 51% predominante nos idosos com baixo peso comparado aos que estavam com o
peso adequado. Além disso, a sarcopenia, estado caracterizado pela redução da massa
magra em ligação com a perda da força muscular, ocasiona o aumento do risco de
ocorrência de quedas, fraturas, incapacidades, dependência, hospitalização e mortalidade
(ASSUMPÇÃO et. al., 2018). O presente estudo tem como objetivo avaliar a influência
dos sintomas característicos da depressão associados com a baixa ingesta alimentar em
idosos de uma instituição de Caxias do Sul – RS. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo
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avaliou a suspeita de depressão em idosos de um centro de convivência da cidade de
Caxias do Sul-RS, por meio da Escala de Depressão Geriátrica-GDS, validada por
Paradela, Lourenço e Veras (2005). Esta escala é composta por 15 perguntas objetivas
que se correlacionam com o diagnóstico de depressão, possui uma variação de zero
(ausência de sintomas depressivos) a quinze pontos (pontuação máxima de sintomas
depressivos), sendo que, o escore ≥ 5 determina a presença de sintomas depressivos nos
idosos. Os dados sobre a alimentação foram avaliados por meio de um questionário
produzido pelos pesquisadores, o qual contempla 9 questões referentes a ingesta alimentar
do entrevistado RESULTADOS E DISCUSSÕES: A amostra foi composta por 19
idosos, 16 (84,2%) do sexo feminino e 3 (15,8%) do sexo masculino, com idade entre 67
e 98 anos que frequentam um centro de convivência de Caxias do Sul- RS. Com relação
a frequência alimentar, 57,9% dos idosos ingerem frutas e legumes todos os dias e 36,8%
de 3 a 5 vezes na semana. Em relação ao consumo de grãos, 42,1% consomem todos os
dias e 47,3% de 3 a 5 vezes na semana. Em ralação ao consumo de carnes leites e
derivados, 57,9% consomem todos os dias e 42,1% de 3 a 5 vezes na semana. Ainda,
observou-se que 78,9% dos idosos possuem horários fixos para realizar suas refeições,
89,4% possui hábito de consumir alimentos entre as refeições, 89,4% consomem açúcar
e 84,2% restringe o consumo de sal. Observou-se que 42,1% apresentam-se com suspeita
de depressão. DISCUSSÕES: A ingesta alimentar saudável deve suprir as quantidades
de macronutrientes e micronutrientes necessárias, sendo rica em frutas e vegetais
(TERRA et. al., 2011). Neste estudo foi possível observar a prevalência do consumo
diário de frutas e legumes. Segundo Viebig (2009) o consumo de frutas pode estar
associado ao aumento da idade, sendo caracterizada como uma diferença de hábitos
alimentares entre as gerações ou devido a maior atenção dessa faixa etária em relação à
sua saúde. Grãos e leguminosas são grandes aliados na prevenção de patologias. De
acordo com Jaime (2003) o feijão é um dos alimentos mais consumidos por adultos e
idosos, apenas o consumo do arroz ultrapassa este índice. Quanto ao consumo de leite e
derivados, um estudo realizado por Passanha (2011) ressalta que os idosos com idade
maior de 75 anos possuem maior ingestão de leite e derivados, s autores propuseram que
isto se devia ao fato de que idosos tendem a substituir jantar por lanches. Um estudo
realizado por Cotta et al., (2009) avaliou hábitos e práticas alimentares de diabéticos e
hipertensos e, foi constatado elevado consumo de açúcares e alimentos gordurosos, e
limitação do consumo de sal, corroborando com os achados deste estudo. No presente
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estudo, 42, 1% dos idosos possui suspeita de depressão. No estudo de Matias et al. (2016),
realizado com 137 idosos em Vitória da Conquista (BA), 52,6% dos idosos apresentavam
indícios de sintomas depressivos. Já no estudo de Frade et al., (2015), realizado com 75
idosos de um Centro de Saúde da Região Centro de Portugal, apenas 8% dos entrevistados
possuíam ausência de depressão, observando-se grande prevalência de indícios
depressivos na população idosa. CONCLUSÃO: Para um envelhecimento saudável, é
fundamental cuidar da saúde física e mental. A depressão pode causar mudanças graves
no estilo de vida dos idosos, inclusive na alimentação. A falta de interesse em se alimentar
pode causar baixa ingestão de nutrientes, sendo que é essencial manter um aporte
adequado nessa fase da vida. O ideal é prevenir a depressão, manter-se ativo como
frequentar um centro de convivência pode aumentar a qualidade de vida, pois expandem
o convívio social, promovem diversas atividades e novos conhecimentos, podendo
proporcionar ao idoso um envelhecimento mais feliz e saudável
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