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RESUMO

O envelhecimento é acompanhado por diversas alterações biopsicossociais que podem afetar negativamente o estado nutricional. Embora os 
padrões alimentares dos idosos sejam bem caracterizados, pouco se sabe sobre o grau de processamento dos alimentos consumidos. Os idosos 
institucionalizados são predominantemente dependentes de cuidados para atender suas necessidades nutricionais. As Unidades de Alimentação 
e Nutrição (UAN) das instituições fornecem a maioria da alimentação dos idosos e, diante disso, há que se ter um maior controle nutricional dos 
alimentos consumidos. O objetivo do trabalho foi o de avaliar e comparar a composição nutricional dos produtos processados e ultraprocessados 
que são utilizados nas UAN de três instituições de longa permanência de idosos (ILPI) de Florianópolis/SC. Estudo qualitativo de delineamento 
transversal. Coletou-se os dados, de segunda-feira a domingo no período de 30 dias, das preparações oferecidas no almoço em três ILPI de 
Florianópolis/SC. Avaliou-se as preparações, considerando todos os ingredientes e o nível de processamento dos mesmos. Para os produtos 
classificados como processados ou ultraprocessados de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, foi realizada a análise do teor 
dos componentes dietéticos de risco como os açúcares livres, sódio, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e aditivos. A avaliação foi 
feita através da lista de ingredientes e pela tabela de informação nutricional, considerando como base a porção do produto indicada pelo 
fabricante. Posteriormente, os ingredientes foram classificados como adequados ou inadequados, conforme parâmetros propostos pelo “Modelo 
de Perfil Nutricional” da Organização Pan-Americana da Saúde. Durante os 30 dias, 3.673 produtos foram listados, sendo que 3.447 (94%) eram 
produtos in natura, minimamente processados ou ingredientes culinários, enquanto 225,71 (6,14%) correspondiam a produtos processados ou 
ultraprocessados. Destes, 94,99 (42,08%) foram classificados como processados e 130,72 (57,92%) como ultraprocessados.  De acordo com os 
critérios do Modelo de Perfil Nutricional (OPAS, 2016), quase a totalidade (87,18%) desses produtos foram considerados inadequados em pelo 
menos um item avaliado. Embora a maioria dos ingredientes utilizados nas preparações oferecidas nas ILPI sejam produtos in natura, 
minimamente processados ou ingredientes culinários, dentre os produtos processados e ultraprocessados utilizados nas preparações e avaliados 
há uma supremacia de alimentos considerados inadequados, evidenciado pela quantidade excessiva de sódio, gorduras totais, gorduras saturadas 
e açúcares livres. A utilização desses produtos, quando em excesso, pode comprometer a saúde dos idosos, que por sua vez já possuem alguma 
comorbidade.
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