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RESUMO 

 

O aumento da população idosa é um fenômeno universal. O processo de 
envelhecimento demanda uma rede de cuidados, entre os quais se enquadram as 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A institucionalização impõe 
alterações na rotina dos idosos, especialmente na alimentação. Índices dietéticos a 
priori podem ser utilizados para avaliar a qualidade da refeição. O presente estudo 
objetivou avaliar a qualidade da refeição principal (almoço) consumida por idosos 
institucionalizados e comparar dois tipos de índices de qualidade da refeição. Estudo 
transversal realizado com 322 idosos residentes em dez ILPI de Natal, RN, entre 
2013 e 2014. Foram avaliados dados bio-sociodemográficos, de estado 
antropométrico e de consumo alimentar e dietético. O consumo foi avaliado por 
registro alimentar pesado, por dois dias não consecutivos. A qualidade nutricional do 
almoço foi avaliada por meio do Índice de Qualidade da Refeição – IQR e do Índice 
de Qualidade da Refeição Principal – Main Meal Quality Index (MMQI). A análise 
descritiva de variáveis de caracterização da população foi realizada por frequências 
absolutas e percentuais. Para avaliar a concordância entre os dois índices, realizou-
se o teste de Wilcoxon. Os escores de pontuação dos dois índices foram 
categorizados em quartis e a concordância entre eles foi testada por classificação 
cruzada e kappa ponderado. Avaliou-se também a proporção de idosos 
categorizados em quartis correspondentes e opostos. A análise descritiva do MMQI 
foi realizada por medidas de tendência central, de dispersão e percentis. Todos os 
componentes desse índice foram analisados separadamente para a refeição do 
almoço. Para comparar as medianas do MMQI entre as ILPI com/sem fins lucrativos, 
utilizou-se o teste de Mann-Whitney para amostras independentes. A população do 
estudo foi predominantemente feminina (73,98%), residente em ILPI sem fins 
lucrativos (66,5%) e com mais de 80 anos (58,5%). Conforme IMC foi evidenciado 
grande proporção de baixo peso (42,9%). A qualidade do almoço obteve escore 
mediano de 53,51 pontos por meio do MMQI e 54,67 pontos por meio do IQR, não 
havendo diferença estatística entre eles (p = 0,723). Em relação à comparação entre 
os dois índices estudados, a classificação cruzada por quartis mostrou boa 
concordância, sendo a exata de 48,8% e a discordância de 3,4% (Kappa ponderado 
= 0,447). A proporção de idosos no mesmo quartil ou no quartil adjacente foi de mais 
de 85%. De acordo com o MMQI, observaram-se baixas pontuações de consumo de 
verduras, frutas, fibra e densidade energética; além de altas pontuações (próximas 
dos escores máximos) nos componentes de carnes processadas, sobremesas e 
bebidas adoçadas. A qualidade da refeição consumida nas ILPI com fins lucrativos 
foi estatisticamente melhor do que nas sem fins lucrativos (p < 0,0001). Conclui-se 
que os dois índices de qualidade da refeição analisados possuem uma boa 
concordância entre si. Contudo, o MMQI apresenta uma avaliação mais detalhada 
por possuir um maior número e combinação de componentes, os quais permitem 
avaliar fatores tanto de risco quanto de proteção para o desenvolvimento de 
doenças crônicas não-transmissíveis. A refeição consumida pelos idosos 
institucionalizados precisa de melhorias no tocante ao consumo de frutas, verduras, 
fibra e densidade energética. Verifica-se assim a necessidade de políticas públicas 
que visem melhorar a alimentação desse grupo.  
 
Palavras-chave: Comportamento Alimentar; Padrão de Refeição; Refeições; 
Almoço; Idosos; Índice de Qualidade da Refeição.  
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ABSTRACT 

 

The increase of the elderly population is a universal phenomenon. The 
aging process demands a care network, among which are the nursing homes. The 
institutionalization imposes changes in the routine of the elderly, especially in diet. A 
priori dietary indexes can be used to evaluate the quality of the meal. The present 
study aimed to evaluate the quality of the main meal (lunch) consumed by 
institutionalized elderly people and compare two types of meal quality indexes. A 
cross-sectional study carried out with 322-elderly people living in ten nursing homes 
in Natal, Brazil, between 2013 and 2014. Bio-sociodemographic, nutritional status 
and food consumption data were collected. Consumption was assessed by heavy 
food registration for two nonconsecutive days. The nutritional quality of the lunch was 
evaluated through the Meal Quality Index (IQR) and the Main Meal Quality Index 
(MMQI). Descriptive analysis of the population was performed by absolute and 
percentage frequencies. To assess the agreement between the two meal quality 
indices, the Wilcoxon test was performed. The scores of the two indices were 
categorized into quartiles and a concordance between them was tested by cross-
classification and weighted kappa. The proportion of categorized elderly people in the 
concordant quartiles and opposing quartiles was calculated. The descriptive analysis 
of the MMQI was performed by measures of central tendency, dispersion and 
percentiles. All components of this index were calculated for the lunch meal. To 
compare the medians of the MMQI as for-profit / non-profit nursing homes, use the 
Mann-Whitney test for the independent samples. The study population was 
predominantly female (73.98%), living in nonprofit ILPI (66.5%) and over 80 years 
(58.5%). According to BMI, a large proportion of low weight was evidenced (42.9%). 
The quality of the lunch obtained a median score of 53.51 points through the MMQI 
and 54.67 points through the IQR, with no statistical difference between them (p = 
0.723). Comparing the two indexes, the cross-classification by quartiles showed good 
agreement, with an exact 48.8% and a disagreement of 3.4% (weighted Kappa = 
0.477). The proportion of elderly in the same quartile or adjacent quartile was more 
than 85%. According to the MMQI, low scores of consumption of vegetables, fruits, 
fiber and energy density were observed; besides high scores on the components of 
processed meats, desserts and sweetened drinks. The quality of the meal consumed 
in the for-profit nursing homes was statistically better than in the non-profit (p 
<0.0001). It is concluded that the two meal quality indices analyzed have a good 
agreement between them. However, the MMQI presents a more detailed evaluation 
because it has a greater number and combination of components, which allow to 
evaluate both risk and protection factors for the development of chronic diseases. 
The meal consumed by the institutionalized elderly needs improvements in the 
consumption of fruits, vegetables, fiber and energy density. Thus, it is necessary to 
develop public policies aimed at improving the nutrition of this group. 
 
 
Key words: Feeding behavior; Meal pattern; Meals; Lunch; Aged; Meal Quality 
Index. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é caracterizado como um processo dinâmico, progressivo, 

sequencial, irreversível, universal, não patológico, próprio a todos os membros de 

uma espécie1-3. As alterações estruturais e funcionais do processo de 

envelhecimento de ordem nutricional compreendem redução da estatura, alteração 

no metabolismo basal, diminuição da massa muscular e óssea com consequente 

redução da força, aumento da gordura visceral e subcutânea, diminuição da 

quantidade de água corporal e aumento da vulnerabilidade4-7.  

O aumento da população idosa é um fenômeno universal. Juntamente a esse 

cenário, mudanças na estrutura familiar e na dinâmica da sociedade, bem como a 

falta de autonomia e independência dos idosos, provocaram um aumento na procura 

pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Estas são residências 

coletivas que surgem para suprir a demanda de cuidados a idosos, quando a família 

não tem suporte econômico e/ou social para provê-los, delegando a essas 

instituições o seu papel8,9. 

Contudo, é importante ressaltar que a institucionalização impõe alterações na 

rotina dos idosos, especialmente na alimentação, podendo modificar hábitos 

alimentares10-13. A manutenção de um estado nutricional adequado na pessoa idosa 

é tarefa árdua, tendo em vista a ocorrência de doenças crônicas e multimorbidade, 

uso de vários medicamentos, modificações fisiológicas inerentes à idade e questões 

sociais e econômicas que podem influenciar negativamente para a realização uma 

alimentação saudável14-19. Nesse sentido, os cuidados com a alimentação do idoso 

sob a perspectiva nutricional tornam-se cada vez mais relevantes20. 

Tradicionalmente, a pesquisa nutricional se concentrou em nutrientes 

individuais e mais recentemente em padrões alimentares, com foco relativamente 

pequeno na ingestão dietética em nível de refeição21. Atualmente, o interesse na 

análise das refeições aumentou consideravelmente na saúde pública, uma vez que 

permite entender como diferentes combinações de alimentos e bebidas nas 

refeições influenciam a qualidade da dieta e desfechos de saúde22,23. Assim, a 

necessidade de consistência e padronização entre os estudos que avaliam refeições 

e padrões de refeições é visível24.  

As refeições são ocasiões alimentares essenciais para vários aspectos da 

vida humana24,25. São descritas como qualquer ocasião em que alimentos ou 
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bebidas são ingeridos. Até o momento, várias abordagens têm sido usadas na 

literatura para definí-las, de acordo com o período do dia em que os alimentos são 

consumidos, percepção dos indivíduos ou rótulos culturalmente pré-definidos21.  

Compreender a composição nutricional das refeições e o impacto de 

diferentes padrões de refeição pode ajudar a entender melhor a relação dieta-

doença – tão relevante para o idoso. Além disso, uma abordagem baseada em 

refeições poderia complementar as recomendações dietéticas atuais, tornando mais 

fácil e prático para a população seguí-las, bem como para as ILPI fornecerem aos 

idosos 21,23. 

Ademais é necessário compreender que o valor nutricional dos alimentos, na 

maioria das vezes, não é o principal motivo das escolhas alimentares, mas as 

influências do convívio social cotidiano, que permeiam as relações familiares e 

outros locais de convivência que permitem trocas e ajudam a moldar o sistema 

alimentar dos indivíduos26,27. A comensalidade implica partilhar do mesmo momento 

e local das refeições, reforçando a sociabilidade e os vínculos sociais, tão 

importantes e, ao mesmo tempo, deficientes no processo de institucionalização 28. 

Além disso, os padrões de refeição representam interações complexas entre 

alimento e ambiente, de modo que a ingestão de energia e nutrientes interage com 

genética, personalidade, ritmo circadiano e determinantes sociais29. Estudos indicam 

relação de padrões de refeição com obesidade, diabetes, risco cardiovascular, perfil 

lipídico e síndrome metabólica 29-34. 

Dessa forma, estudar o consumo alimentar por meio do nutriente ou alimento 

em particular é comumente muito restrito, uma vez que existem interações com 

outros nutrientes, alimentos ou padrões dietéticos. Em contraste, o efeito cumulativo 

de vários alimentos consumidos nas refeições, medido por índices dietéticos por 

exemplo, pode tornar as interações observáveis35.  

Os índices dietéticos a priori podem ser utilizados para avaliar a qualidade da 

refeição. Em revisão sistemática23, foram identificados sete índices que avaliam a 

qualidade nutricional das refeições, sendo apenas um desenvolvido no Brasil – o 

Índice de Qualidade da Refeição (IQR)36. Após a publicação dessa revisão, outro 

índice foi desenvolvido para a população brasileira – o Índice de Qualidade da 

Refeição Principal (Main Meal Quality Index – MMQI)37. 

O IQR foi proposto para analisar a qualidade das refeições oferecidas aos 

trabalhadores pelo Programa de Atenção ao Trabalhador (PAT), tendo seu uso 



16 
 

interessante para avaliar coletividades. Enquanto o MMQI propõe avaliar a qualidade 

da refeição principal em diferentes populações e contextos. Dessa forma, surge o 

questionamento de se compreender melhor quais as diferenças e semelhanças que 

permeiam esses dois índices36,37.  

O limitado conhecimento da situação alimentar do idoso no Brasil frente à 

nova realidade demográfica exige novas investigações38. Estudos dessa natureza 

acerca da qualidade nutricional das refeições não têm sido publicados até o 

momento para idosos, especialmente os institucionalizados, indicando assim a 

lacuna na literatura e a relevância desse estudo. Dessa forma, o presente estudo 

pode fornecer informações acerca da qualidade da refeição consumida pelos idosos 

e quais os principais componentes da alimentação que precisam de melhorias, bem 

como proceder uma análise comparativa para avaliar a aplicabilidade desses dois 

índices em idosos institucionalizados. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Identificar a concordância entre dois índices de qualidade da refeição e 

avaliar a qualidade da refeição principal (almoço) consumida por idosos 

residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos em Natal, RN.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Verificar a concordância entre o Índice de Qualidade da Refeição (IQR) e o 

Índice de Qualidade da Refeição Principal (Main Meal Quality Index – MMQI), 

evidenciando suas semelhanças e diferenças; 

 

 Avaliar a qualidade nutricional do almoço consumido por idosos 

institucionalizados e sua relação com o tipo de instituição de longa 

permanência.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 ENVELHECIMENTO HUMANO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. A alteração na 

distribuição etária da população mundial nas últimas décadas é visível, decorrente 

da redução das taxas de mortalidade e natalidade e aumento da expectativa de vida. 

No Brasil, essa transição ocorreu mais tardiamente, mas de forma rápida e intensa, 

resultando em novos desafios no campo dos sistemas de saúde e de previdência 

social e da pesquisa nutricional39,40.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define idoso pessoas 

com 60 anos ou mais. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, os idosos 

representam 10,8% da população brasileira, sendo esperado um aumento 

vertiginoso dessa faixa etária nos próximos anos 41. O país está em processo de 

envelhecimento e esse grupo em ascensão necessita de atenção e cuidado 42.  

O envelhecimento é caracterizado como um processo dinâmico e progressivo 

de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma 

espécie. Trata-se de um processo de mudanças universais, como diminuição da 

plasticidade, aumento da vulnerabilidade, modificações bioquímicas, alteração no 

metabolismo basal e aumento da probabilidade de morte 1-3.  

O envelhecimento populacional ocorre em um contexto de grandes mudanças 

sociais, culturais, econômicas, institucionais, no sistema de valores e na 

configuração dos arranjos familiares43. Isso provocou um crescimento na prestação 

de serviços de cuidados formais, a exemplo das ILPI 8,43. Estas são residências 

coletivas, em regime de internato, destinadas ao atendimento de idosos sem vínculo 

familiar ou sem condições de manter sua própria subsistência. Devem satisfazer as 

necessidades de alimentação, moradia, saúde e convivência social dos idosos 44. 

No Brasil, de acordo com a RDC 283 da ANVISA, de 26 de setembro de 

2005, a definição de ILPI caracteriza “instituições governamentais ou não 

governamentais, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de 

liberdade e dignidade e cidadania” 45. 

Os fatores determinantes para a institucionalização podem compreender 

viuvez, morar sozinho, ausência de cuidador domiciliar, aposentadoria com 
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rendimento baixo, suporte social precário, estágios terminais de doença, perda da 

autonomia do idoso, alto grau de dependência física e necessidades de 

reabilitação46.  

No município de Natal, Rio Grande do Norte, o processo de 

institucionalização perpassa, sumariamente, por duas realidades: (1) o idoso ir para 

a ILPI nos primeiros anos de sua vida idosa, normalmente associada à baixa 

condição econômica e/ou morar sozinho (mais comum em instituições sem fins 

lucrativos); (2) na situação do idoso mais longevo, em geral associada à 

necessidade de cuidados intensivos e dependência física e mental mais expressiva, 

em que há uma maior dificuldade do cuidado familiar (mais comum em instituições 

com fins lucrativos) 47-49. 

Ainda neste mesmo contexto, em relação aos idosos institucionalizados deste 

município, a maioria não é alfabetizada, é aposentada e reside em instituições sem 

fins lucrativos, as quais estão associadas a piores condições socioeconômicas, 

demonstrando o reflexo da desigualdade social nessa esfera. De modo geral, os 

principais motivos que levaram o idoso a ser institucionalizado nas ILPI sem fins 

lucrativos foram conflitos familiares, abandono e não possuir lugar para morar; 

enquanto nas com fins lucrativos foi a condição “estar doente” 49. Em adição, o perfil 

de saúde dos idosos institucionalizados de Natal é caracterizado pela alta presença 

de doenças, incapacidade cognitiva, depressão, declínio da capacidade funcional no 

decorrer do tempo de institucionalização e limitações para realizar atividades 

cotidianas 50-53.  

A institucionalização pode afetar o estado nutricional dessa população devido 

à diversos fatores, como situação social (pobreza, isolamento), alterações 

psicológicas (demência, depressão), condições de saúde (doenças crônicas, 

disfagia, inadequado uso de medicamentos, alterações na mastigação, perda da 

capacidade funcional e autonomia). Essas consequências estão muitas vezes 

associadas ao menor consumo alimentar, tornando os idosos mais vulneráveis do 

ponto de vista nutricional 8,10,54. 

 

3.2 ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DO IDOSO 

 

A manutenção de um estado nutricional adequado e uma alimentação 

saudável no idoso é bastante difícil e um dos principais fatores relacionados ao 
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envelhecimento sadio 16,17,55. O desequilíbrio nutricional no idoso está relacionado ao 

aumento da morbimortalidade, à susceptibilidade a infecções e à redução da 

qualidade de vida. Nos últimos anos, os estudos mostraram alta prevalência de 

idosos desnutridos, especialmente os institucionalizados. Os valores oscilam de 15 a 

60%, dependendo do local onde o idoso vive (em casa, ILPI ou hospital) e da técnica 

utilizada para o diagnóstico de desnutrição 8,18,56.  

Além disso, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm dimensões 

epidêmicas. O número de idosos que possui alguma DCNT cresce em progressão 

gradual e com indicações preocupantes, devido à alta capacidade de afetar e reduzir 

a autonomia e independência deste público 57,58. Entre as DCNT mais comuns na 

velhice destacam-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes mellitus 

(DM), que representam os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

complicações renais, doenças cardíacas e cerebrovasculares 59,60.  

No Brasil, em 2007, cerca de 72% das mortes foram atribuídas às DCNT, com 

destaque para doenças do aparelho circulatório (31,3%), câncer (16,3%), diabetes 

(5,2%) e doença respiratória crônica (5,8%) 61. Dados da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) e do Ministério da Saúde (2012), indicaram uma tendência na mortalidade 

por doenças cardiovasculares (DCV), correspondendo a aproximadamente 31% dos 

óbitos no Brasil, sendo ainda mais agravante se considerarmos a população idosa, 

na qual aproximadamente 40% das mortes são causadas por cardiopatia isquêmica 

57,58,62. 

Alterações na ingestão alimentar são comuns na velhice e podem ser 

provocadas por perda de apetite, diminuição da capacidade gustativa e olfativa e 

distúrbios de deglutição, resultando em menor absorção de vitaminas, minerais e 

outros nutrientes. Entre os fatores que podem influenciar no menor consumo 

alimentar, destacam-se ainda o isolamento social, a depressão, a viuvez e as 

incapacidades 63.  

Acerca do consumo de macronutrientes, uma ingestão adequada de proteínas 

pode estar associada à prevenção da perda de massa magra, importante fator de 

risco para fragilidade dos idosos. Elevadas ingestões de gordura total, saturada e 

trans estão envolvidas na etiologia da dislipidemia, obesidade, diabetes e como 

fatores de risco para doenças cardiovasculares – doenças que muitas vezes 

também se associam ao alto consumo de carboidratos 64,65.  
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Diferentes estudos demonstraram que entre idosos há elevado consumo de 

alimentos fontes de gordura e açúcares e menor consumo de frutas e verduras 55,66-

68. Dados do Vigitel (2010) evidenciaram que, no Brasil, a ingestão de frutas e 

hortaliças é inferior ao mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) de 400 g/dia, tanto em idosos quanto na população em geral 69. Baixas 

ingestões de alimentos fonte de vitaminas e minerais ou adoção de dietas 

monótonas pelos idosos podem resultar em depleção de nutrientes essenciais para 

a manutenção da saúde e controle das doenças. Dessa forma, um consumo 

alimentar balanceado, com frutas, verduras, legumes e baixo consumo de frituras e 

gorduras, minimiza o desenvolvimento de doenças cardiovasculares pelos idosos 

70,71. 

Em relação ao consumo de micronutrientes dos idosos, no Inquérito Nacional 

de Alimentação 2008-2009 foram observadas elevadas prevalências de 

inadequação para as vitaminas E, D, A, cálcio, magnésio e piridoxina; 100% de 

inadequação de vitamina E; percentuais de inadequação de vitamina D próximos de 

100% em todas as regiões, exceto para a região Norte; e prevalências de 

inadequação de vitamina A superiores a 70% nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste. Dessa forma, foi evidenciado que os idosos brasileiros apresentaram elevada 

inadequação da ingestão de nutrientes reconhecidos como protetores contra 

doenças crônicas72. 

Os aspectos relativos à alimentação consumida pelos idosos nas ILPI são 

essenciais, devido ao grande impacto dos hábitos alimentares do idoso no seu 

estado de saúde. A deficiência de energia, vitaminas e minerais em pessoas acima 

de 60 anos, que residem em ILPI ou domicílios, tem sido relatada em vários estudos, 

estando relacionada com fatores socioeconômicos, enfermidades e alterações no 

modo de vida e nos hábitos alimentares 16,38,55. 

O consumo alimentar na cidade de Natal/RN foi caracterizado pela baixa 

ingestão de energia, elevadas prevalências de inadequação de micronutrientes e 

desequilíbrio na contribuição dos macronutrientes, com consumo excessivo de 

carboidratos e insuficiente de gordura total73. 

As recomendações do Ministério da Saúde indicam que a orientação 

nutricional deve ser um dos componentes da atenção à saúde da pessoa idosa, uma 

vez que a alimentação saudável contribui para promoção da saúde e prevenção de 

doenças 74-76. Deve estar pautada na Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), 
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baseando-se em práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 

diversidade cultural, sendo social, econômica e ambientalmente sustentáveis e 

garantindo o direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade e quantidade 

suficientes 77.  

Sabe-se que o mundo vive o momento de transição demográfica, 

epidemiológica e nutricional, caracterizada pelo aumento da expectativa de vida e 

consequentemente da prevalência das doenças crônicas não-transmissíveis. Assim, 

a qualidade dos alimentos consumidos tem papel fundamental no aumento ou 

diminuição do risco para tais doenças, uma vez que a alimentação é um fator 

primordial na promoção e manutenção da saúde no decorrer da vida. Dessa forma, 

cada vez mais cresce a busca por aprofundar o conhecimento acerca dessa 

temática 64,78. 

 

3.3 ÍNDICES DIETÉTICOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO 

 

Tradicionalmente, a epidemiologia nutricional examinou a doença em relação 

a nutrientes ou alimentos específicos. Entretanto, essa abordagem tem limitações 

conceituais e metodológicas. As pessoas não consomem nutrientes isolados, mas 

combinações complexas de nutrientes que provavelmente terão efeito interativo ou 

sinérgico (por exemplo, aumento da absorção de ferro na presença de vitamina C); 

alta correlação entre alguns nutrientes dificulta examinar seus efeitos separados; e o 

efeito de um único nutriente pode ser insuficiente para detectar interações, mas os 

efeitos cumulativos de múltiplos nutrientes de um padrão alimentar podem tornar 

essas interações mais perceptíveis 79. 

Dessa forma, os estudos epidemiológicos mais recentes relacionados à 

nutrição estão direcionados para a análise do padrão alimentar, que descreve a 

dieta geral, caracterizada tanto pelos alimentos, grupos alimentares e nutrientes 

incluídos, quanto sua variedade, frequência e quantidade habitualmente 

consumida80. Duas abordagens têm sido utilizadas para descrever os padrões 

alimentares (Figura 1). 
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Figura 1. Abordagens metodológicas para definir padrões alimentares. 
Fonte: Traduzido e adaptado de Schulze et al., 200681. 

 

O padrão dirigido por dados, a posteriori, define padrões alimentares com 

base em dados de ingestão de alimentos e/ou nutrientes de uma população em 

particular, a partir de técnicas estatísticas específicas como a análise fatorial, a 

análise de componentes principais ou de análise de clusters 81,82. 

O padrão dirigido por hipóteses, a priori, consiste em índices de alimentação 

previamente definidos, com base em diretrizes ou recomendações dietéticas82. 

Produz uma pontuação baseada na adesão de vários itens alimentares e/ou 

nutricionais, selecionados conforme evidência científica81. Essa abordagem resulta 

em escores que representam o nível de adesão às recomendações alimentares e/ou 

reflete a qualidade global da alimentação, tornando-se mais facilmente entendido 

pelos consumidores, profissionais de saúde e gestores83. 

Algumas das ferramentas dos índices a priori são utilizadas para classificar a 

qualidade da dieta84. Revisões realizadas em 2007 e 2009 identificaram 20 e 25 

índices diferentes de qualidade da alimentação, respectivamente, os quais têm sido 

amplamente utilizados em populações adultas, sendo limitado o uso em idosos85. 

Dentre os vários índices propostos, em uma revisão sistemática identificou-se 

que os quatro mais utilizados nos estudos em geral foram: o Índice de Qualidade da 

Dieta (Diet Quality Index – DQI); o Índice de Alimentação Saudável (Healthy Eating 

Index – HEI); o Escore de Dieta Mediterrânea (Mediterranean Diet Score – MDS); e 

Padrões Alimentares 

definidos a priori 

Abordadem orientada por hipóteses 
(conhecimento a priori) 

Índices e 
escores 

Reduced Rank 
Regression 

definidos a posteriori 

Abordagem exploratória 
(informação do estudo) 

Análise 
fatorial e 

PCA 

Análise de 
clusters 
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o Índice de Qualidade Nutricional Geral (Overall Nutritional Quality Index – ONQI). A 

tabela 1 exemplifica alguns índices de avaliação da qualidade da dieta 86. 

 

 

Quadro 1. Alguns índices de avaliação da qualidade da dieta. 

Índices de Avaliação da Qualidade da 

Alimentação 

Referência (ano) 

Diet Quality Index Patterson et al. (1994)87 

Adapted Diet Quality Index (DQI-a I) Drewnowski et al. (1996)88 

Adapted Diet Quality Index (DQI-a II) Drewnowski et al. (1997)89 

Revised Diet Quality Index (DQI-R) Haines et al. (1999)90 

International Diet Quality Index (DQI-I) Kim et al. (2003)91 

Healthy Eating Index (HEI) Kennedy et al. (1995)92 

HEI-2005 Guenther et al. (2008)93 

HEI-2010 Guenther et al. (2013)94 

Brazilian Diet Quality Index (BDQI) Fisberg et al. (2004)95 

Brazilian Diet Quality Index revised (BDQI-R) Previdelli et al. (2011)96  

Mediterranean Diet Score (MDS), original and 

modified 

Trichopoulou et al. (1995)97 

Trichopoulou et al. 

(2003)98, Hu et al. (2002)99 

Overall Nutritional Quality Index (ONQI) Katz et al. (2009)100 

Fonte: Adaptado de Carvalho et al. (2014)86. 

 

 

O estudo dos padrões alimentares permite avaliar os efeitos da alimentação 

sobre a saúde global de uma população. Considerando que, nos dias atuais, o 

ambiente é altamente obesogênico e repleto de fatores de risco para doenças 

cardiometabólicas, impulsionado pela indústria de alimentos e marketing, corrobora-

se assim o grande interesse pelo assunto86.  
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3.4 ÍNDICES DIETÉTICOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA REFEIÇÃO 

 

À medida que o interesse pelo estudo dos índices de qualidade da dieta foi 

crescendo, aumentou também o interesse em avaliar a qualidade das refeições. As 

refeições são ocasiões alimentares essenciais para vários aspectos da vida 

humana24,25 e analisá-las possibilita compreender como diferentes combinações de 

alimentos e bebidas influenciam a relação dieta-doença 22,23. 

Estudos vêm demonstrando a importância de avaliar o que é consumido 

durante a refeição e o horário em que estas refeições são consumidas, podendo 

estar relacionado a desordens no metabolismo lipídico e glicídico. O momento da 

ingestão de alimentos associa-se à regulação do peso corporal, à sensibilidade à 

insulina, à tolerância à glicose e à influência dos ciclos circadianos em tecidos 

metabólicos, como tecido adiposo, fígado e pâncreas 101,102. A definição de “refeição” 

é vista sob diferentes abordagens na literatura, de acordo com o período do dia 

(horário) em que os alimentos são consumidos, a percepção dos indivíduos 

(autorelato) ou rótulos culturalmente pré-definidos21,103.  

Alguns pesquisadores definem refeições e lanches separadamente 104-107, 

enquanto outros avaliam “ocasiões alimentares individuais” como um termo neutro 

para englobar tanto refeições quanto lanches 108-110. Na abordagem identificada 

pelos participantes, é solicitado que o participante identifique cada ocasião 

alimentar. Na abordagem de horário do dia, descreve refeições e lanches de acordo 

com o tempo do dia em que o evento alimentar ocorre111.  

Para definição das refeições, há dificuldade e falta de consenso para 

determinar o que constitui cada ocasião alimentar, com intervalos de tempo 

diferentes (por exemplo, 15, 30, 45 e 60 min), frequentemente usados para delimitar 

os episódios alimentares vizinhos. Além de um intervalo de tempo, estudos também 

avaliam a importância da contribuição energética de cada ocasião. Gibney e 

Wolever propuseram que cada uma deveria conter um conteúdo energético mínimo 

de 210 kJ (50 kcal)111,112. 

Quando as pessoas comem, escolhem combinar alimentos de acordo com 

composições específicas, de modo que indivíduos de diferentes culturas e faixas 

etárias podem considerar uma significação diversa a suas refeições. Dessa forma, o 

conceito de “refeição” pode ser útil para o desenvolvimento de políticas públicas e 

para facilitar a modificação da alimentação pela população103. 
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Diante da importância de aprofundar o conhecimento acerca dessa temática, 

uma revisão sistemática realizada em 2016 analisou os índices dietéticos existentes 

até o momento que avaliam a qualidade nutricional das refeições (quadro 2)23. 

Foram identificados sete índices. Apenas um deles, realizado na Suécia, foi 

direcionado para pessoas idosas, no entanto apenas com mulheres e tinha como 

base as recomendações nutricionais suecas23,113.  

 

Quadro 2. Índices dietéticos de avaliação da qualidade da refeição identificados em 

revisão sistemática (Gorgulho et al., 2016). 

Índices de Avaliação da Qualidade da 

Refeição 

Referência (ano), local 

Sistema de Classificação Qualitativa das 

Refeições 

Wissing et al. (1998), 

Suécia113 

Escore do Café da Manhã Van den Boom et al.  

(2006), Espanha114 

Índice de Qualidade da Refeição Bandoni e Jaime (2008), 

Brasil36 

Índice de Qualidade da Refeição Saudável Lassen et al. (2010), 

Dinamarca115 

Escore de cinco grupos alimentares e Escore de 

Saúde 

Fulkerson et al. (2012), 

Estados Unidos116 

Índice de Qualidade do Café da Manhã Monteagudo et al. (2013), 

Espanha117 

Índice de Refeição da Qualidade da Dieta Sabinsky et al (2012), 

Dinamarca118 

Fonte: Adaptado de Gorgulho et al., 2016 23. 

 

 

Além dos índices de qualidade da refeição identificados na revisão 

sistemática supracitada, Gorgulho et al propuseram o Índice de Qualidade da 

Refeição Principal – Main Meal Quality Index (MMQI), representando outro índice 

dietético para avaliar a qualidade nutricional das refeições37. 



27 
 

Considerando que dois dos oito índices de qualidade da refeição descritos 

acima foram desenvolvidos ou aplicados no Brasil, estes serão detalhados a seguir 

no desenvolvimento deste trabalho. 

 

3.4.1 Índice de Qualidade da Refeição (IQR) 

 

O IQR é uma ferramenta desenvolvida por Bandoni e Jaime 36, para avaliar a 

qualidade das refeições oferecidas aos trabalhadores das empresas do Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT). Propõe a utilização de cinco componentes, os 

quais recebem pontuação de 0 a 20, considerando simultaneamente a oferta de 

alimentos e nutrientes. A distribuição entre os escores dos itens foi feita de forma 

proporcional, assim, quanto mais próximo do adequado o componente está, maior 

será a sua pontuação. O valor máximo do índice é 100 pontos 36. 

O índice foi composto pelos indicadores de adequação da oferta de verduras, 

legumes e frutas; oferta de carboidratos; oferta de gordura total; oferta de gordura 

saturada e variabilidade da refeição. Inicialmente foi desenvolvido a partir de uma 

análise de 10 indicadores e, pelo teste do Alfa de Cronbach, avaliou-se a 

consistência interna do índice, verificando a melhor confiabilidade com os cinco itens 

finais. Ainda neste estudo foram analisadas as principais refeições oferecidas por 72 

empresas cadastradas em São Paulo, sendo a média do índice de 66,2536. Em outro 

estudo, o valor médio do IQR das refeições servidas em uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição de São Paulo foi de 64,60 pontos 119. Ainda de acordo com 

esse índice, em São Paulo, a qualidade do almoço e jantar foi melhor quando 

consumidos em casa (48,96 e 46,22, respectivamente) do que fora de casa (42,54 e 

42,92, respectivamente), no entanto ainda apresentaram pontuações baixas 120.  

O diferencial deste índice é que avalia simultaneamente a oferta de alimentos 

e nutrientes, permitindo, assim, uma análise indireta de componentes da refeição 

sem reduzir a um único item 36,119. A utilização dessa ferramenta permite uma visão 

mais ampla da alimentação coletiva na perspectiva do consumo alimentar. Para 

idosos, o índice apresenta um ponto crucial por poder evidenciar a monotonia 

alimentar, tão comum nessa idade 60,121.  

Avaliar a oferta alimentar nas ILPI, muitas vezes, pode se aproximar do 

consumo alimentar, principalmente quando a refeição é administrada por um 

cuidador. No entanto, existem algumas dificuldades das instituições ofertarem uma 
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dieta rica em frutas, verduras e grãos integrais e pobre em gorduras saturadas, 

podendo tornar o consumo de nutrientes essenciais deficiente em idosos 

institucionalizados 11. 

 

3.4.2 Índice de Qualidade da Refeição Principal (Main Meal Quality Index –

MMQI) 

 

O MMQI é um índice desenvolvido para avaliar a qualidade nutricional da 

refeição principal37. Foi desenvolvido com o objetivo de propor um indicador capaz 

de avaliar a qualidade das refeições consumidas em diferentes populações, 

independente do contexto cultural e social, possibilitando inclusive a comparação 

entre países 122. 

O MMQI é composto por 10 componentes: frutas, vegetais, relação proteína 

animal/proteína total, fibra, carboidratos, gordura total, gorduras saturadas, carnes 

processadas, bebidas açucaradas e sobremesas, e densidade energética. 

Compreende, assim, informações variadas sobre o consumo de alimentos e 

nutrientes considerados saudáveis e prejudiciais à saúde. Apesar de não possuir um 

componente específico para analisar a variabilidade alimentar, os componentes 

incluídos nesse índice podem contribuir para análise da monotonia alimentar 24. A 

pontuação de cada componente varia de 0 a 10 pontos, e a final entre 0 e 100 

pontos. Pontuações mais elevadas representam refeições com melhor qualidade 

nutricional 122. 

 Estudo realizado no Reino Unido avaliou a qualidade da refeição pelo MMQI, 

obtendo pontuação média final de 52,59 (0,43) pontos. Os componentes do índice 

com maiores pontuações médias foram o consumo de carne processada (9,52) e a 

razão proteína animal / proteína total (9,44), enquanto as menores pontuações foram 

consumo de frutas (1,54), vegetais (2,61), carboidratos (3,85) e fibras (3,88) 24. 

Estudo comparando a qualidade da refeição entre São Paulo e Reino Unido 

por meio desse índice indicou que a refeição principal brasileira apresentou melhor 

qualidade nutricional em média, com maiores índices de fibra, carboidratos, gordura 

total, gorduras saturadas e densidade de energia. No entanto, a principal refeição do 

Reino Unido incluiu mais frutas e vegetais. Contudo as principais refeições 

consumidas em ambos os países precisam de melhoria nutricional 122. 
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Outro estudo avaliou a qualidade do almoço de adultos pelo MMQI em todas 

as regiões do Brasil. A média do escore de qualidade da refeição foi de 57 pontos, 

sendo pior na região Norte e melhor na região Centro Oeste. Apesar das diferenças 

demográficas e socioeconômicas, todas as regiões brasileiras obtiveram um almoço 

composto por alimentos ricos em açúcares e gorduras, com porções insuficientes de 

frutas e vegetais, resultando em refeições com baixa qualidade nutricional123. 

Ressalta-se que nenhum desses dois índices, tanto o IQR quanto o MMQI, 

foram aplicados para avaliar a qualidade nutricional da refeição com enfoque em 

idosos, especialmente os institucionalizados, e a escassez de estudos nessa 

temática demonstra o ineditismo e a relevância do estudo.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS E NATUREZA DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa está inserida em um projeto maior intitulado “Projeto 

Envelhecimento Humano e Saúde: a realidade dos idosos institucionalizados da 

cidade do Natal/RN”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Comitê Central) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e registro do número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 0290.0.051.000-11, 

aprovado sob o parecer de número 308/2012 (Anexo 1). Este projeto obteve 

financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte 

(PRONEM/FAPERN 003/2011, sob registro nº 77228/2013). 

Trata-se de um estudo de delineamento misto, uma vez que inclui dois tipos: 

um caracterizado como descritivo quanto aos objetivos e posicionamento do 

investigador, e o outro de concordância entre métodos de avaliação de índices de 

qualidade da refeição. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

O estudo teve como área de investigação o município de Natal/RN. No 

período da realização da coleta de dados, de abril de 2013 a fevereiro de 2014, a 

cidade possuía 14 Instituições de Longa Permanência para Idosos (seis sem fins 

lucrativos e oito com fins lucrativos) cadastradas na Vigilância Sanitária. A pesquisa 

foi desenvolvida em todas as ILPI do município de Natal/RN que aceitaram participar 

do estudo. Houve uma recusa de 4 ILPI, totalizando 10 instituições (5 sem fins 

lucrativos e 5 com fins lucrativos).  

Para a presente pesquisa, a população de estudo consistiu em 322 idosos, 

que representou 77,2% do universo populacional de 417 residentes em ILPI no 

momento da coleta de dados. Dos 415 residentes nas 14 ILPI, 77 residiam nas 

quatro ILPI que não aceitaram participar da pesquisa, e 2 (dois) idosos foram 

admitidos no momento da coleta de dados. Os critérios de elegibilidade 

corresponderam aos residentes com idade igual ou superior a 60 anos, que estavam 

presentes no momento da coleta de dados, e não estavam fazendo uso de nutrição 

enteral exclusiva. Um flowchart foi apresentado para ilustrar como foram realizados o 
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arrolamento e a inclusão dos participantes no estudo (figura 2). Ressalta-se que o 

número de idosos residentes nas quatro ILPI que se recusaram a participar do 

estudo foi proporcionalmente semelhante aos que participaram do estudo, no que se 

refere a residir em ILPI com e sem fins lucrativos (35,1% e 64,9%, respectivamente). 

Neste sentido, esta proporção representa que os idosos estavam inseridos em um 

mesmo contexto social e, portanto, as perdas observadas não implicariam em viés 

de seleção. 

 

Figura 2. Flowchart do arrolamento e inclusão dos participantes no estudo. 

 

Todo o processo de coleta de dados, capacitações realizadas com a equipe e 

recrutamento dos participantes foi detalhado previamente por Cabral (2014)73 e 

Liberalino (2016)124.  

 

4.2.1 Avaliação do consumo alimentar 

 

Todo o processo de coleta de dados do consumo alimentar foi descrito 

anteriormente124. Inicialmente à coleta, foi realizada uma visita técnica para observar 

características referentes à alimentação dos idosos e às Unidades de Alimentação e 
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Nutrição (UAN) das ILPI, além da listagem com o nome completo, data de 

nascimento e sexo dos idosos. A equipe acompanhou a elaboração e o consumo 

alimentar de todas as seis refeições servidas (café da manhã, lanche da manhã, 

almoço, lanche da tarde, jantar e ceia).  

Os dados do consumo alimentar foram obtidos pelo método do registro 

alimentar por pesagem direta dos alimentos, em dois dias não consecutivos. A 

equipe técnica registrou de modo detalhado o nome da preparação, os ingredientes 

que a compõe, as quantidades utilizadas, a marca do alimento e a forma de preparo, 

compondo as Fichas Técnicas de Preparação (FTP). As preparações foram 

porcionadas pelo cozinheiro ou cuidador, da forma como seriam servidas aos 

idosos, utilizando os utensílios da própria instituição124.  

O registro do consumo alimentar foi feito por meio da contabilização das 

porções padronizadas. Além dos alimentos, também foram registrados e analisados 

os suplementos alimentares, industrializados e artesanais, consumidos pelos idosos. 

Além disso, por meio de observação direta, era verificado se o idoso repetia, trocava 

alimentos com outros idosos, consumia algum alimento que não estava no cardápio, 

recusava as preparações ou deixava algum resto alimentar 124. 

Para determinar o rejeito alimentar individual, os alimentos deixados no prato 

após a refeição foram pesados e registrados em formulário específico. Os restos 

alimentares foram coletados em sacos plásticos e identificados para cada idoso. 

Quando os alimentos eram servidos em bandejas com divisória, os restos 

alimentares eram pesados com separação dos alimentos. As preparações servidas 

no prato tiveram o rejeito pesado sem separação dos alimentos 124. Para separá-los, 

foi utilizado o critério de proporcionalidade: o percentual de cada alimento do prato 

total servido foi igualmente considerado como percentual de resto e o seu 

equivalente em gramas 125. A quantidade de alimentos consumida (em gramas) foi 

determinada pela diferença entre a quantidade oferecida e o rejeito 126.  

As etapas para coleta dos dados de consumo alimentar foram sintetizadas no 

fluxograma a seguir (Figura 3). 
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Figura 3. Etapas da coleta de dados de consumo alimentar. Adaptado de Cabral 
(2014)73. 
 

 

A partir das FTP, foi gerada uma tabela de composição de alimentos híbrida 

no programa Excel® (Microsoft, Pacote Office, versão 2013), com as informações 

dos nutrientes disponíveis na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 

TACO 127 e na tabela do United States Departament of Agriculture (USDA, Release 

27) 128. Posteriormente, elaborou-se uma planilha do consumo final de cada idoso, 

contendo os alimentos padronizados e a quantidade final consumida, resultante da 

diferença entre o oferecido e o rejeitado. Em seguida, os dados das dietas foram 

inseridos no banco de dados do programa e analisados no ambiente virtual do 

software Virtual Nutri Plus® 124. 

 

4.3 ÍNDICE DE QUALIDADE DA REFEIÇÃO (IQR) E ÍNDICE DE QUALIDADE DA 

REFEIÇÃO PRINCIPAL (Main Meal Quality Index - MMQI) 

 

4.3.1 Preparação do banco de dados do consumo alimentar 

 

A qualidade da refeição foi avaliada por dois índices: IQR36 e o MMQI37. 

Optou-se em utilizar esses índices, uma vez que foram desenvolvidos e/ou aplicados 

para a população brasileira. 

Para possibilitar o cálculo desses índices, o banco de dados foi conferido para 

minimizar os possíveis erros de digitação existentes. Quando necessário, as 

informações eram consultadas nos documentos originais da coleta de dados. 

Todas as preparações que continham frutas, legumes e/ou verduras foram 

desmembradas. Isto foi necessário, uma vez que no banco de dados original, o valor 

nutricional dos alimentos foi inserido considerando as preparações de cada ILPI. 

Verificou-se nas fichas técnicas de preparação, a quantidade em gramas de cada 

1ª Etapa: 
Elaboração 
das Fichas 

Técnicas de 
Preparação 

2ª Etapa: 
Padronização 
das porções 

servidas 

3ª Etapa: 
Registro do 
consumo 
alimentar 

4ª Etapa: 
Registro do 

rejeito 
alimentar 
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alimento para obter as gramaturas desses alimentos separadamente, por critério de 

proporcionalidade para contabilização dos componentes do índice.  

Para possibilitar a contagem do componente “Variabilidade da Refeição” do 

IQR, os alimentos foram padronizados, de forma independente do tipo de instituição, 

bem como classificado o grupo alimentar aos quais pertencia (cereais, tubérculos, 

pães e raízes; frutas; hortaliças; carnes, peixes e ovos; leguminosas; leite e 

derivados).  

Em relação ao MMQI, os grupos das “carnes processadas” e “bebidas 

adoçadas e sobremesas” foram categorizados em sim/não para contabilizar em 

quais refeições havia o consumo desses alimentos. Os alimentos fontes de proteína 

animal foram identificados e contabilizados em gramas separadamente para o 

cálculo da razão proteína animal/ proteína total. 

 

4.3.2 Cálculo dos Índices de Qualidade da Refeição 

 

Foram realizadas adaptações no IQR para avaliar o consumo dos alimentos, 

uma vez que este índice propõe a utilização dos dados de oferta alimentar. Em 

relação aos itens de oferta de carboidrato, gordura total e gordura saturada, 

adaptou-se as recomendações propostas no índice, conforme as preconizadas pela 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017 129 para ter 

maior adequação ao público estudado (idosos), de acordo com o descrito no 

Quadro 3.  

As alterações foram: o componente de carboidrato que considerava oferta 

percentual de 55 a 75% do total de calorias passou a avaliar um consumo percentual 

de 45 a 60% como adequado; o componente de gordura total passou de 15 a 30% 

para 25 a 35%; e o componente de gordura saturada passou de 10 a 13% para 7 a 

10%.  

Para compor o componente Variabilidade da Refeição, o IQR não contabiliza 

os alimentos dos grupos açúcar e doces, óleos e gorduras (margarina, creme 

vegetal, manteiga), temperos culinários e miscelâneas (chá, café, sal, entre outros). 

Portanto, estes itens alimentares não foram computados para avaliar o número de 

alimentos e grupos alimentares consumidos pelos idosos nas refeições, conforme 

proposto por Bandoni e Jaime 36. 
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Quadro 3. Componentes e descrição da contagem dos escores para pontuação do 

Índice de Qualidade da Refeição (IQR). 

Indicador Pontuação mínima (0 

pontos) 

Pontuação máxima (20 

pontos) 

1 - Adequação do consumo 

de frutas, legumes e verduras 

Consumo inferior a 80 g Consumo superior a  

160 g 

2 - Consumo de carboidrato* 
Consumo inferior a 40% 

ou superior a 75% 

Consumo entre 45% e 

60% do total de calorias 

3 - Consumo de gordura total* 
Consumo superior a 

40% ou inferior a 15% 

Consumo entre 25% e 

35% do total de calorias 

4 - Consumo de gordura 

saturada* 

Consumo superior a 

10% 

Consumo menor que 

7% 

5 - Variabilidade da refeição 

Refeição com menos de 

4 diferentes alimentos e 

2 diferentes grupos 

alimentares 

Refeição com no 

mínimo 11 diferentes 

alimentos e 5 diferentes 

grupos alimentares 

Fonte: Adaptado de Bandoni e Jaime (2008)36; *Adaptado da Faludi et al., 2017 129. 

 

 

 

Em relação ao MMQI, também foram realizadas as mesmas adaptações nos 

valores de consumo percentual dos itens de carboidrato, gordura total e gordura 

saturada conforme as recomendações da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose – 2017 129 (Quadro 4). 
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Quadro 4. Componentes e descrição da contagem dos escores para pontuação do 

Índice de Qualidade da Refeição Principal (MMQI). 

Indicador Pontuação mínima (0 

pontos) 

Pontuação máxima (10 

pontos) 

1 - Consumo de frutas Consumo = 0g  Consumo ≥ 80g 

2 - Consumo de 

vegetais 

Consumo ≤ 80g Consumo ≥ 160g 

3 - Proteína animal/ 

proteína total 

Razão entre o consumo de 

proteína de origem animal e 

proteína total ≤ 80% 

Razão entre o consumo de 

proteína de origem animal 

e proteína total = 100% 

4 – Consumo de fibra Consumo ≥ 10g Consumo ≤ 7g 

5 - Consumo de 

carboidrato* 

Consumo < 40% ou > 75% Consumo entre 45% e 

60% do total de calorias 

6 - Consumo de 

gordura total* 

Consumo > 40% ou < 15% Consumo entre 25% e 

35% do total de calorias 

7 - Consumo de 

gordura saturada* 

Consumo > 10% Consumo < 7% 

8 - Carne processada 
Consumo de 1 ou mais 

porção 

Consumo de 0 porção 

9 - Bebidas adoçadas 

e sobremesas 

Consumo de 1 ou mais 

porção 

Consumo de 0 porção 

10 - Densidade 

energética 

Densidade ≥ 1,65 kcal/g Densidade ≤ 1,25 kcal/g 

Fonte: Adaptado de Gorgulho et al. (2016)24; *Adaptado de Faludi et al., 2017 129. 

 

 

A distribuição da pontuação de cada componente, de cada um dos dois 

índices, foi feita proporcionalmente entre os valores mínimo e máximo, de modo que 

a maior pontuação representa o componente mais próximo do adequado, conforme 

fórmula descrita abaixo. O valor total máximo dos dois índices é 100 pontos. 
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Y: Pontuação a descobrir 

P: Pontuação máxima do componente 

X: Valor consumido 

Vmáx: Valor do componente que equivale a pontuação máxima  

Vmín: Valor do componente que equivale a 0 Ponto 

 

 

4.4 DEMAIS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

  

As outras variáveis elencadas no estudo foram as de caráter bio-

sociodemográficas e de estado nutricional antropométrico, que foram utilizadas para 

caracterização da população de estudo. 

As variáveis bio-sociodemográficas foram coletadas a partir de um 

questionário padronizado que incluía sexo (masculino ou feminino); idade (60 e 69 

anos; 70 e 79 anos, 80 anos ou mais); tipo de ILPI que residia (com fins lucrativos ou 

sem fins lucrativos); escolaridade (Não alfabetizado, Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior); restrição de mobilidade (idosos 

com/sem restrição de mobilidade); dependência para se alimentar (necessita ou não 

de ajuda para se alimentar). 

Para avaliação do estado nutricional antropométrico foram utilizadas as 

medidas de peso e altura, mensuradas conforme técnicas recomendadas pela World 

Health Organization – WHO (1995)130, em duplicata por dois antropometristas para 

compor o Índice de Massa Corporal (IMC). Para os idosos com deficiência ou 

restrição permanente de mobilidade o peso foi mensurado por meio de uma balança 

cama e a altura, estimada a partir da equação de Chumlea et al (1988)131.  

O IMC foi calculado a partir da razão do peso (kg) e estatura (m) ao quadrado 

e classificado de acordo com a classificação de Lipschitz (1994), recomendada pelo 

SISVAN (2008)132, em três categorias de análise: Baixo peso, Eutrofia e Excesso de 

peso. 
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O perímetro da panturrilha (PP) foi mensurado e classificado de acordo com a 

WHO (1995) 130, em duas categorias: “com indicativo de perda de massa muscular” 

e “sem indicativo de perda de massa muscular”. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Os dados foram digitados e organizados no programa Excel e transpassados 

ao programa IBM SPSS® versão 14.0 para Microsoft Windows®. Os valores 

ausentes das variáveis idade, peso e altura foram substituídos pela média das 

observações, considerando os diferentes sexos.  

A população de estudo foi caracterizada de acordo com o sexo, faixa etária e 

tipo de ILPI por frequências absolutas e percentuais. A normalidade das variáveis 

quantitativas foi verificada pelo teste de Kolmogorov–Sminorv. O nível de 

significância de 5% foi utilizado para todos os testes estatísticos.  

Para verificar a concordância entre o Índice de Qualidade da Refeição (IQR) e 

o Índice de Qualidade da Refeição Principal (Main Meal Quality Index – MMQI) foram 

calculados os quartis para cada índice e representados por gráfico de boxplot. A 

concordância entre os dois índices de qualidade da refeição foi realizada utilizando-

se o teste de Wilcoxon e os escores de pontuação dos índices foram categorizados 

em quartis. A concordância entre os dois métodos foi testada por classificação 

cruzada desta categorização e kappa ponderado. Adicionalmente, avaliou-se a 

proporção de idosos categorizados no mesmo quartil de consumo entre os dois 

métodos (concordância exata), no mesmo quartil e em quartis adjacentes 

(concordância exata + adjacente) e em quartis opostos (discordância). 

A qualidade nutricional do almoço consumido por idosos institucionalizados foi 

demonstrada por medidas de tendência central, de dispersão e percentis dos 

escores do MMQI. Todos os componentes do índice foram analisados 

separadamente para a refeição do almoço, e calculados os percentis (P25, P50, 

P75) e os valores mínimo e máximo. Para comparar as medianas do MMQI entre as 

ILPI com/sem fins lucrativos, utilizou-se o teste de Mann-Whitney para amostras 

independentes. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados em três seções, sistematizadas da 

seguinte forma: item 5.1 caracterização da população de estudo; item 5.2 no qual 

são apresentados os resultados referentes às análises de concordância entre os 

dois índices de qualidade da refeição adaptados para avaliar o consumo alimentar 

de idosos institucionalizados e no item 5.3, os relacionados à qualidade da refeição 

principal consumida pelos idosos avaliados. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A população do estudo foi predominantemente feminina (73,9%), a maioria 

residia em instituições sem fins lucrativos (66,5%) e tinha mais de 80 anos (58,5%). 

O IMC dos idosos evidenciou grande proporção de baixo peso/desnutrição (42,9%), 

com elevado indicativo de perda de massa muscular conforme o perímetro da 

panturrilha (63,8%) (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Características gerais da população do estudo (n = 322). 

Variáveis  N % 

Sexo   

Masculino 84 26,1 

Feminino 238 73,9 

Faixa etáriaa   

60 – 69 anos 39 12,5 

70 – 79 anos 90 29,0 

80 anos ou mais 183 58,5 

Tipo de ILPI   

Sem fins lucrativos 214 66,5 

Com fins lucrativos 108 33,5 

Escolaridadeb   

Analfabeto 89 33,6 

Ensino Fundamental I 70 26,4 

Ensino Fundamental II 18 6,8 

Ensino Médio 44 16,6 
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Ensino Superior 44 16,6 

Mobilidadec   

Com restrição 146 50,8 

Sem restrição 141 49,2 

Ajuda para se alimentard   

Sim 144 46,9 

Não 163 53,1 

IMCa   

Baixo peso 134 42,9 

Eutrofia 108 34,6 

Excesso de peso 70 22,4 

Perímetro da Panturrilhae   

Indicativo de perda muscular 180 63,8 

Sem indicativo de perda muscular 102 36,2 

aInformação ignorada para 10 idosos.  bInformação ignorada para 57 idosos. 
cInformação ignorada para 35 idosos.  dInformação ignorada para 15 idosos. 
eInformação ignorada para 40 idosos. 

 

 

 

5.2 CONCORDÂNCIA ENTRE DOIS ÍNDICES DE QUALIDADE DA REFEIÇÃO 

ADAPTADOS PARA AVALIAR O CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS  

 

A mediana do MMQI foi de 53,51 pontos e do IQR foi de 54,67 pontos, sendo 

valores bem semelhantes. Ressalta-se que o IQR teve maior dispersão nos dados 

em relação ao MMQI. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois índices (p = 0,723) (Figura 4). 
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IQR: Índice de Qualidade da Refeição 

MMQI: Índice de Qualidade da Refeição Principal 
 

Figura 4. Comparação dos escores de dois índices de qualidade da 

refeição entre idosos institucionalizados. 

 

 

A classificação cruzada dos dois índices segundo sexo, faixa etária e tipo de 

ILPI é mostrada na Tabela 2. No geral, a maioria dos indivíduos apresentaram boa 

concordância entre os 2 índices, classificando-se no mesmo quartil ou no adjacente 

(85,7%). A discordância entre os métodos foi baixa (3,4%). A concordância foi maior 

no sexo masculino (89,4%; kappa ponderado = 0,475); na faixa etária de 70 a 79 

ano (91,1%; kappa ponderado = 0,562) e nas ILPI sem fins lucrativos (96,7%; kappa 

ponderado = 0,622) (Tabela 2). 

 

 

 

 



42 
 

Tabela 2. Classificação cruzada do Índice de Qualidade da Refeição Principal vs 

Índice de Qualidade da Refeição de acordo com sexo, faixa etária e tipo de 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

 

Variáveis/Categorias 
Kappa 

ponderado 

Concordância 

exataᵃ 

n (%) 

Concordância 

exata + adjacenteᵇ 

n (%) 

Discordânciaᶜ 

n (%) 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

 

0,475 

0,437 

 

39 (46,5) 

118 (49,6) 

 

75 (89,4) 

201 (84,5) 

 

2 (2,4) 

9 (3,8) 

Faixa etária 

60-69 anos 

70-79 anos 

80 anos ou + 

 

 

0,452 

0,562 

0,371 

 

17 (43,5) 

52 (57,8) 

82 (44,9) 

 

35 (89,7) 

82 (91,1) 

150 (82,0) 

 

1 (2,6) 

1 (1,1) 

9 (4,9) 

Tipo de ILPI 

Sem fins lucrativos 

Com fins lucrativos 

 

 

0,622 

 

0,074 

 

122 (57,0) 

 

35 (32,5) 

 

207 (96,7) 

 

69 (63,9) 

 

0 (0) 

 

11 (10,2) 

Total 0,447 157 (48,8) 276 (85,7) 11 (3,4) 

a Classificação em um mesmo quartil. b Classificação em um mesmo quartil e em 

quartis adjacentes. c Classificação em quartis opostos. 

 

 

5.3 QUALIDADE DA REFEIÇÃO PRINCIPAL CONSUMIDA POR IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS DE UMA CAPITAL DO NORDESTE DO BRASIL 

 

A qualidade nutricional do almoço consumido pelos idosos foi baixa. 

Observou-se consumo inadequado de verduras, frutas, fibra e carboidrato e 

densidade energética, e consumo adequado de gordura saturada, proteína animal, 

carnes processadas, bebidas adoçadas e sobremesas. O consumo de gordura total 

foi regular (Tabela 3). 
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Tabela 3. Escores do Índice de Qualidade da Refeição Principal para a refeição 

principal (almoço) (n=322). 

Componentes Média (DP) P25 P50 P75 Mín Máx 

Frutas 4,89(4,15) 0,00 5,00 9,17 0,00 10,00 

Vegetais 0,42(1,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

Proteína animal/total 8,28(2,23) 6,84 9,72 10,00 0,60 10,00 

Fibra 2,87(3,26) 0,00 1,40 5,00 0,00 10,00 

Carboidrato 3,75(3,43) 0,00 4,13 5,39 0,00 10,00 

Gordura total 4,63(3,34) 1,20 5,00 7,31 0,00 10,00 

Gordura saturada 6,77(3,03) 5,00 7,33 10,00 0,00 10,00 

Carne processada 10,00(0,00) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Bebidas e sobremesas 9,98(0,27) 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 

Densidade energética 2,06(3,77) 0,00 0,00 1,50 0,00 10,00 

Escore final 53,68(10,32) 45,22 53,51 61,04 28,97 83,61 

*A média da variável “carne processada” é constante, pois nenhum idoso consumiu 

carne processada em nenhuma refeição. 

 

 

A qualidade do almoço consumido nas ILPI com fins lucrativos foi melhor do 

que nas ILPI sem fins lucrativos, assim como o consumo de frutas, fibra, carboidrato, 

gordura saturada e a proporção de consumo de proteína animal. Apenas os 

indicadores de consumo de gordura total e de verduras foram melhores nas ILPI 

sem fins lucrativos (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Estatística descritiva dos escores do Índice de Qualidade da Refeição Principal do almoço, em relação ao tipo de ILPI. 

 

Componentes do 

Índice 

ILPI sem fins lucrativos ILPI com fins lucrativos 

Média(DP) P25 P50 P75 Min Max Média(DP) P25 P50 P75 Min Max 

Frutas 4,35(4,01) 0,00 4,67* 8,78 0,00 10,00 5,97(4,23) 0,00 8,05* 10,00 0,00 10,00 

Vegetais 0,47(1,92) 0,00 0,00* 0,00 0,00 10,00 0,32(1,14) 0,00 0,00* 0,00 0,00 10,00 

Proteína animal/total 7,80(2,45) 5,92 8,77* 10,00 0,60 10,00 9,24(1,26) 8,93 10,00* 10,00 5,62 10,00 

Fibra 2,48(3,05) 0,00 0,30* 5,00 0,00 10,00 3,63(3,54) 0,01 2,63* 6,40 0,00 10,00 

Carboidrato 3,26(3,36) 0,00 2,43* 5,00 0,00 10,00 4,72(3,37) 1,59 5,00* 7,36 0,00 10,00 

Gordura total 5,31(3,39) 0,98 5,28* 8,49 0,00 10,00 3,29(2,78) 0,53 3,38* 5,00 0,00 10,00 

Gordura saturada 6,44(3,15) 4,69 7,25* 9,71 0,00 10,00 7,42(2,69) 5,00 7,82* 10,00 0,00 10,00 

Carne processada 10,00(0,00) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00(0,00) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Bebidas e 

sobremesas 

10,00(0,00) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,95(0,48) 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 

Densidade 

energética 

1,81(3,57) 0,00 0,00 0,87 0,00 10,00 2,54(4,11) 0,00 0,00 5,99 0,00 10,00 

Escore final 51,94(9,56) 44,90 52,22* 57,57 28,97 76,51 57,11(10,92) 45,87 57,19* 66,41 35,60 83,61 

* diferenças significativas entre as medianas pelo teste de Mann-Whitney (p<0,05). 
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6. DISCUSSÃO 

 

A discussão é apresentada em duas seções, sistematizadas da seguinte 

forma: item 6.1 apresenta a discussão referente à análise de concordância entre os 

dois índices de qualidade da refeição adaptados para avaliar o consumo alimentar 

de idosos institucionalizados e o item 6.2, a relacionada à qualidade da refeição 

principal consumida pelos idosos avaliados. 

 

6.1 CONCORDÂNCIA ENTRE DOIS ÍNDICES DE QUALIDADE DA REFEIÇÃO 

ADAPTADOS PARA AVALIAR O CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS  

 

Estudo pioneiro avaliou a concordância entre dois métodos “a priori” de 

avaliação da qualidade da refeição em idosos residentes nas ILPI de uma capital do 

Nordeste do Brasil. A concordância entre os instrumentos foi testada com diferentes 

abordagens. Inicialmente, a classificação dos indivíduos em quartis foi realizada a 

fim de mostrar o grau de concordância entre os métodos. Observou-se alta 

concordância, sendo mais de 85% dos indivíduos classificados exatamente em 

quartis iguais ou adjacentes.  

De acordo com a classificação do Kappa proposta por Landis e Koch133, as 

concordâncias observadas foram moderadas para classificação total, sexo 

masculino, instituições sem fins lucrativos e faixa etária entre 70 e 80 anos (kappa 

entre 0,41 a 0,60) e regular para o sexo feminino e faixas etárias entre 60 e 70 anos 

e acima de 80 anos (kappa entre 0,21 a 0,40), sendo verificada concordância fraca 

apenas para as instituições com fins lucrativos. Os valores do kappa ponderado 

mostraram razoável concordância entre os métodos. Esses resultados são 

consistentes com a literatura quando se trata de consumo alimentar134-136.  

É importante ressaltar que, igualmente quando utilizada em estudos de 

validação e reprodutibilidade de instrumentos de inquéritos alimentares, a 

classificação dos participantes de acordo com a distribuição em quartis tanto pode 

agrupar indivíduos com níveis de qualidade da refeição diferentes na mesma 

categoria como colocar em categorias distintas aqueles com níveis similares, caso 

estejam muito próximos do ponto de corte137. Como o tamanho amostral utilizado 
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está dentro da faixa recomendada para estudos de validação, há redução relativa 

desse viés138.  

Dessa forma, os dois índices avaliados demonstraram boa concordância entre 

si, evidenciando que a utilização tanto de um índice quanto do outro traria resultados 

bastante semelhantes acerca da avaliação da qualidade das refeições, considerando 

os valores de escores. 

No entanto, é necessário atentar quanto à aplicabilidade de cada índice, bem 

como avaliar qualitativamente qual o melhor para ser utilizado em cada situação.  

O IQR possui uma menor quantidade de componentes, o que pode restringir 

uma análise mais detalhada da refeição. Cada componente tem uma contribuição 

relativa maior para o total, de modo que poucos itens com boa pontuação podem 

aumentar excessivamente a pontuação final.  

Em relação às informações geradas, ambos analisam itens relevantes para o 

contexto atual da saúde, como consumo de gordura total e saturada e de 

carboidrato. O IQR permite avaliar a condição de monotonia alimentar por meio do 

item de Variabilidade, no entanto tem a limitação de que este componente 

categoriza como adequada uma refeição com muitos alimentos e grupos 

alimentares, levando ao questionamento se essa quantidade proposta seria 

realmente a adequada para ser ingerida em apenas uma refeição.  

No tocante à aplicabilidade do índice nas fases da vida, o IQR, por ter sido 

desenvolvido para trabalhadores de empresas, pode ser adaptado para outros tipos 

de coletividades. No entanto, há dificuldade para utilizá-lo em outros grupos 

populacionais por sua especificidade.  

O IQR avalia a refeição ofertada, que pode ser diferente da refeição 

consumida. A proposta enquanto avaliação de alimentação coletiva, a exemplo do 

PAT, pode contribuir na avaliação de efetividade de políticas de alimentação e 

nutrição para os trabalhadores. No caso dos idosos institucionalizados, a oferta pode 

ser próxima ao consumido, o que não implicaria em uma diferença importante do 

ponto de vista do consumo alimentar. 

Em relação ao MMQI, possui mais componentes, permitindo avaliar de forma 

mais detalhada as características de uma refeição e tendo uma contribuição relativa 

menor de cada componente para o total.  

O MMQI não tem um componente específico para discutir a variabilidade 

alimentar, porém os componentes incluídos nesse índice podem contribuir para 
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análise da monotonia alimentar. Analisa itens importantes como o consumo 

excessivo de proteína animal. Avalia positivamente alimentos minimamente 

processados e nutrientes relacionados (frutas, verduras, fibra) e negativamente o 

consumo de alimentos e nutrientes prejudiciais à saúde (carne processada, gordura 

saturada, sobremesas e bebidas adoçadas). 

Em relação à aplicabilidade nas fases da vida, embora desenvolvido para 

população adulta, o MMQI compreende componentes importantes para todas as 

faixas etárias e grupos populacionais, tendo maior facilidade para utilização em 

todas as fases da vida. 

Os autores reconhecem que embora o tamanho amostral para estudos dessa 

natureza tenha sido adequado, foi insuficiente para realizar outros testes estatísticos 

acerca da concordância entre os índices. No entanto, o estudo traz como pontos 

fortes o método de coleta de dados de consumo alimentar por registro pesado, que 

já elimina alguns vieses presentes em métodos indiretos; a realização de censo 

populacional, possibilitando ter um panorama geral de todos os idosos 

institucionalizados da cidade; e o pioneirismo do estudo, por não haver outros 

comparando índices de refeição.  

É constante a busca da classificação dos padrões alimentares por meio de 

índices, uma vez que a alimentação é um fenômeno multidimensional122. Esses 

índices permitem a avaliação simultânea da ingestão de alimentos e nutrientes, 

permitindo uma análise indireta de componentes da refeição sem reduzir a um único 

item36. 

O limitado conhecimento da situação alimentar do idoso no Brasil frente à 

nova realidade demográfica exige novas investigações38. Estudos dessa natureza 

acerca da qualidade nutricional das refeições não têm sido publicados até o 

momento para idosos, especialmente os institucionalizados, indicando assim a 

relevância desse estudo. 

 

6.2 QUALIDADE DA REFEIÇÃO PRINCIPAL CONSUMIDA POR IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS DE UMA CAPITAL DO NORDESTE DO BRASIL 

 

No presente estudo, a qualidade da refeição do almoço consumida por idosos 

institucionalizados, medida pelo MMQI, atingiu 51,29 de 100 pontos, indicando uma 
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baixa qualidade nutricional. Observou-se que o almoço foi caracterizado por baixo 

consumo de verduras e frutas, corroborando com outros estudos37,123,139,140.  

De acordo com Malta et al., o Nordeste é a região brasileira com menor 

consumo diário de frutas e verduras. Ingestão adequada de frutas, verduras e 

legumes (FVL) na população idosa é fundamental por seu potencial na prevenção e 

controle de doenças139. Em estudos nos Estados Unidos, foi verificada a associação 

do consumo adequado de FVL com menor incidência de doenças cardíacas em 

idosos141, alguns tipos de câncer142, diabetes mellitus tipo 2143, doenças 

periodontais144, menor risco de inflamação e melhor função renal145. 

O consumo inadequado de fibra e carboidrato também foi observado nos 

estudos de Sandri et al.146 e Bortoli et al.147. Estudos realizados no Brasil, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais e na Coréia do Sul identificaram ingestão média de 

carboidrato superior ao recomendado por idosos146-148. 

Dietas ricas em carboidrato, especialmente os refinados, podem aumentar a 

incidência de sobrepeso e obesidade, além favorecer o agravamento de doenças 

crônicas não transmissíveis, a redução nas concentrações de HDL-c e o aumento de 

triglicerídeos e LDL-c146. Ressalta-se a importância do consumo adequado de fibra, 

uma vez que auxilia na prevenção da constipação, favorece um melhor controle da 

glicemia e do colesterol e pode reduzir o risco de algumas neoplasias147,149.  

No presente estudo, a maioria dos idosos não consumiam carnes 

processadas, sobremesas e bebidas adoçadas, sendo os componentes com 

maiores escores, e em concordância com outros estudos123,139. No entanto, em 

pesquisa realizada com adultos em São Paulo foi evidenciado que a maioria dos 

padrões alimentares consumidos apresentava alimentos com altos teores de açúcar, 

gordura e sódio e baixa quantidade de fibra150. 

 Em relação às diferenças entre as ILPI com fins lucrativos e sem fins 

lucrativos, observou-se uma melhor qualidade da refeição consumida pelos idosos 

das instituições com fins lucrativos, corroborando com estudos que indicam que as 

condições mais desfavoráveis são dos idosos residentes em ILPI sem fins lucrativos, 

evidenciando o reflexo da desigualdade social durante a vida desses idosos151. 

As limitações do estudo são os vieses inerentes ao método de coleta de 

dados de consumo alimentar do registro pesado, em que os participantes podem ter 

alterado sua ingestão normal por estarem sendo avaliados. O estudo tem como 

pontos fortes a realização de registro pesado por dois dias não-consecutivos; maior 
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controle dos alimentos oferecidos por serem com participantes institucionalizados; a 

realização de uma pesquisa censitária buscando avaliar todos os idosos da cidade. 

O Ministério da Saúde do Brasil afirma que uma alimentação adequada é prioridade 

para qualidade de vida e saúde dos idosos, baseada na Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN). Para atingir esse objetivo, é fundamental conhecer os hábitos 

alimentares dos idosos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os dois índices de qualidade da refeição analisados possuem 

uma boa concordância entre si, de modo que a utilização de qualquer um dos dois 

resultaria em análises semelhantes, considerando a pontuação dos escores. 

Contudo, o MMQI apresenta uma avaliação mais detalhada da qualidade da refeição 

por possuir um maior número e combinação de componentes, os quais permitem 

avaliar fatores tanto de risco quanto de proteção para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis. 

 Em relação à qualidade da refeição dos idosos institucionalizados, a mediana 

da pontuação do escore total correspondeu a praticamente metade do escore 

máximo, o que representa que a qualidade da refeição do almoço desses idosos 

poderia melhorar. As pontuações dos componentes relacionados aos fatores 

protetores quanto à ocorrência de DCV corresponderam a baixos escores de 

consumo de verduras, frutas e fibra. No tocante aos componentes relacionados aos 

fatores de risco para DCV, verificaram-se baixos escores de consumo de carnes 

processadas, sobremesas e bebidas adoçadas. A qualidade da refeição consumida 

pelos idosos das instituições com fins lucrativos foi melhor, uma vez que apresentou 

maiores valores de escore total, quando comparada a sem fins lucrativos. Verifica-se 

assim a necessidade de políticas públicas que visem melhorar a alimentação dos 

idosos institucionalizados. 
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8 TRAJETÓRIA ACADÊMICA  

 

No tocante às experiências adquiridas durante o mestrado, o presente estudo 

possibilitou o conhecimento de técnicas metodológicas sobre índices dietéticos a 

priori, destacando o aprendizado do desenvolvimento dos cálculos de Índices de 

Qualidade da Refeição, os quais vêm se desenvolvendo e aprofundando os estudos 

cada vez mais. São inovações tecnológicas que contribuirão bastante para a prática 

profissional futura. Como produtos originados da dissertação, foi realizada co-

orientação e apresentação de trabalho de aluna no Congresso de Iniciação 

Científica e Tecnológica da UFRN, em que a escrita do artigo científico está em 

andamento. 

Como produtos frutos de disciplinas e parcerias estabelecidas durante o 

curso, destaca-se trabalho intitulado “Energetic contribution of ultra-processed 

products to the food listfrom de diet of adults in Northeast of Brazil” apresentado no 

21 IUNS em Buenos Aires com publicação no anais da revista Annals of Nutrition 

and Metabolism; e trabalho intitulado “Análise temporal da taxa de mortalidade por 

Diabetes Mellitus no Brasil” apresentado no X Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia em Florianópolis. Ressalta-se também a participação como avaliadora 

de trabalhos científicos de Simpósio realizado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  

Ainda é relevante ressaltar a realização do Estágio à Docência na disciplina 

de Avaliação Nutricional de Adulto e Idoso, o qual permitiu grande experiência na 

vivência acadêmica, tanto no tocante à prática das aulas teóricas e práticas quanto 

no contanto com os discentes, docentes e os procedimentos acadêmicos. Foi 

colocado em prática todo processo de construção das aulas, pesquisa bibliográfica, 

produção do material didático, desenvolvimento, aplicação e correção de avaliações, 

além da ministração das aulas. Compreender melhor a relação docente para com os 

discentes foi um dos maiores aprendizados dessa vivência. Essa experiência ainda 

tornou possível desenvolver orientação dos alunos em stand na CIENTEC 2017 

realizada na UFRN. 

Como atividades desenvolvidas como bolsista CAPES, destaca-se a 

participação de bancas de qualificação e defesa de Mestrado e Doutorado, podendo 

angariar conhecimentos diversos dessas experiências, a participação de reuniões de 
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pesquisa e científicas em dois grupos de estudos, um de estudantes de pós-

graduação e um com estudantes de graduação e pós-graduação, sempre 

possibilitando trocas de conhecimentos e aprofundamento de conteúdos. 
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