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Resumo  
Instituição: Lar dos Idosos  
INTRODUÇÃO: A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) inserida nas instituições de longa 
permanência para idosos (ILPI) tem como finalidade garantir uma alimentação adequada aos 
usuários visando a manutenção do Estado Nutricional. OBJETIVO: O trabalho visou pesquisar 
a opinião dos usuários da UAN quanto à aceitação da refeição oferecida durante o almoço. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal com uma amostra composta por 35 idosos de 
uma ILPI na cidade de Juiz de Fora, sendo 19 homens e 16 mulheres, com idade média de 70 
anos. Foram entrevistados somente os idosos que tinham capacidade física e mental para 
responder e que desejaram participar do estudo, assinando na ocasião o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram analisados no programa SPSS 8.0. 
RESULTADOS: Dos usuários ouvidos, 60% consideraram as refeições muito boas, 20% boas, 
18% e 2% dos entrevistados considerou as refeições ruins. Quando perguntados sobre o que 
poderia ser mudado, 15% afirmaram o sabor, 13% apresentação, 39% consistência, 7% 
temperatura, 8% aroma, 18% responderam que nada precisaria ser mudado. Em relação às 
preferências por cada uma das preparações, 39% responderam o prato principal, 7% salada, 
20% arroz, 18% feijão, 9% guarnição, 7% sobremesa. CONCLUSÃO: Os resultados apontam 
para uma boa aceitação da refeição servida, exceto no quesito consistência, que em geral, é 
um dos maiores desafios para o idoso, devido a questões motoras, gastrointestinais e 
ausência de dentição em alguns casos. Há, portanto necessidade da instituição rever a 
consistência dessas preparações para uma melhor nutrição desses idosos 
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