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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: De acordo com a Lei nº 11.346,
Segurança Alimentar e Nutricional é a garantia do direito de todos ao acesso a alimentos
de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, com base em práticas
alimentares saudáveis, respeitando características culturais de cada povo, manifestadas
no ato de se alimentar. Três elementos compõem o conceito de “segurança alimentar”,
“quantidade suficiente, regularidade e qualidade”, garantindo uma alimentação
adequada aos idosos. Já a "insegurança alimentar" engloba desde a percepção de
preocupação e angústia ante a incerteza de dispor regularmente de comida, até a
vivência de fome por não ter o que comer em todo um dia, passando pela perda da
qualidade nutritiva, incluindo a diminuição da diversidade da dieta e da quantidade de
alimentos, sendo estratégias para enfrentar essa adversidade (FRONGILLO; LEE,
2001). A insegurança alimentar entre idosos está associada com estado nutricional e de
saúde inadequados, podendo contribuir para o aumento da ocorrência de doenças,
dependência para atividades da vida diária, redução da resistência a infecções e aumento
de hospitalização (FRONGILLO; LEE, 2001). No cenário brasileiro encontra-se
marcado pela fome e pela insegurança alimentar, as doações de alimentos encontram-se
obstaculizadas, neste sentido o objetivo da ação social foi promover arrecadação de
alimentos destinados a uma instituição de longa permanência para idosos no munícipio
de Caxias do Sul. MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho teve como principal
objetivo a arrecadação de alimentos para um lar de idosos. O critério para a escolha da
instituição foi a partir de uma busca na internet. Optou-se pelo Lar Bela Vista, por ser
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pouco conhecido pela comunidade. A partir da escolha promoveu-se divulgação em
mídias sociais da ação e seu objetivo. A arrecadação foi realizada de abril a junho de
2019. Após este período realizou-se a entrega das doações, a qual ocorreu no dia 20 de
junho de 2019. Neste mesmo dia, promoveu-se uma confraternização com os idosos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: No Brasil, instituições asilares visa acolher pessoas
a partir dos 60 anos. No entanto, está institucionalização pode provocar modificações na
rotina dos idosos, especialmente no comportamento alimentar, podendo levar a
alterações nos hábitos alimentares, potencializando uma fragilidade da saúde, alterações
fisiológicas inerentes à idade e pela progressiva incapacidade para realizar de forma
independente as suas atividades cotidianas. (CABRAL et al., 2014). Diversos fatores
contribuem para o desenvolvimento de desnutrição em idosos, redução significante do
apetite, dificuldade na absorção de nutrientes, restrição alimentar e diminuição nas
funções cognitivas e motoras (ANTA et al., 2010). A utilização das redes sociais
facilitou a divulgação da ação social, tornando-se um canal essencial de comunicação e
engajamento para a eficácia da realização da arrecadação. Diante disso, arrecadamos um
total de 183 kg de alimentos não perecíveis. CONCLUSÃO: Garantir que os idosos
tenham acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, proporcionando um
envelhecimento mais saudável e ativo. A importância da presença do profissional
nutricionista nestas instituições para idosos, para que haja prevenção e manutenção do
estado nutricional adequado do idoso. Através de um planejamento dietético que inclua
uma alimentação com maior aporte energético e uma dieta saudável e adequada para a
faixa etária. Nesta perspectiva o objetivo da ação social foi alcançado, com ajuda
recebida de todos os envolvidos.
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