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Questão 1 

Nos últimos anos, o crescimento de idosos com mais de 60 anos de idade foi maior do que o 

crescimento de crianças no Irã, sendo este um problema global. De acordo com as estatísticas  

mundiais em 2006, o número total de idosos é de cerca de 687.923.000 pessoas, que será 

duplicado em 2025 e chegará a quase 2 bilhões em 2050. Estudos mostram que os países 

asiáticos em desenvolvimento estão envelhecendo muito mais rápido do que os países 

desenvolvidos e isso leva a muitos problemas nos países que não conseguem se adaptar. Uma 

das consequências desse fenômeno é a senilidade, que está associada a muitas doenças 

crônicas. 

 

 

Questão 2 

A constipação é considerada uma questão de saúde pública im portante para os idosos, pois ela 

tem muitos efeitos sobre a sua qualidade de vida e atividades de rotina e impõe um elevado 

custo no aspecto do tratamento médico.  

 

 

Questão 3  

A Organização Mundial da Saúde informa que a quantidade recomendada de frutas e legumes é 

de pelo menos 400g (equivalente a 5 unidades) por dia. No entanto, o consumo de pelo menos 5 

unidades de frutas e vegetais por dia não é praticado como uma estratégia para a saúde. Salehi 

et al. relataram um consumo médio diário de frutas e legumes de 1,76 unidades e Steptoe et al. 

Demonstraram que a consciência dos adultos sobre o consumo de frutas e vegetais é baixa.  

 

 

Questão 4 

O construto da auto-eficácia é o grau de crença que uma pessoa tem em relação a sua própria 

capacidade de realizar um comportamento desejado, de forma favorável. De acordo com estudos, 

idosos que participam de em programa de treinamento de promoção de auto -eficácia têm melhor 

desempenho e maior satisfação. 

 

 

Questão 5 

O principal obstáculo na implementação de mudanças nos hábitos alimentares de idosos é 

a falta de consciência pública sobre nutrição. Uma das teorias mais eficientes para 

explicar os comportamentos nutricionais, a previsão do uso de frutas e legumes e 

programas de educação nutricional é a teoria cognitivo-social. Consciência, auto-eficácia 

e expectativas comportamentais são algums construtos desta teoria.  

 

 


