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RESUMO 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o consumo alimentar e a ingestão do 

zinco dietético em idosos acompanhados numa instituição municipal de uma cidade do 

interior de Sergipe. Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado no período de 

março de 2018 com idosos cadastrados no centro de convivência. Foi aplicado um 

questionário semiestruturado associado aos aspectos sóciodemográficos e estilo de vida e o 

inquérito alimentar (recordatório alimentar 24 horas). Utilizou-se o Software AVANutri 

Online® - Professional versão 2004 para cálculo da composição da dieta e para análise 

estatística o programa SPSS (versão 20.0). Resultados: Verificou-se que 30% e 3,3% dos 

idosos são do sexo feminino e masculino, respectivamente, com uma ingestão de zinco ≤ 5,97 

mg/d. Os maiores valores de zinco (50,0%) encontrados estão em idosos entre 60-64 anos. As 

refeições mais realizadas entre os idosos são desjejum, almoço e jantar, nos quais, os 

alimentos mais consumidos são a base de carboidratos simples e proteínas de origem animal. 

Conclusão: Observa-se inadequação de zinco entre os idosos de ambos os sexos. Os mesmos 

necessitam de atenção especial quanto ao hábito alimentar, mesmo com consumo de carnes e 

frutas adequados as variações são mínimas, onde ações educativas devem ser trabalhadas para 

melhor qualidade na alimentação. 

 

Palavras-chave: zinco, idoso, consumo alimentar 
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SUMMARY 

Objective: The present study had as objective to evaluate the dietary intake and the dietary 

zinc intake in the aged accompanied in a municipal institution of a city of the interior of 

Sergipe. Methods: It is a transversal study carried out in the period of March 2018 with 

elderly people registered at the cohabitation center. A semi structured questionnaire was 

applied, associated with sociodemographic and lifestyle aspects and the food survey (24-hour 

recall). The software AVANutri Online® - Professional, 2004 version, was used to calculate 

the composition of the diet and for statistical analysis the SPSS program (version 20.0). 

Results: It was verified that 30% and 3.3% are female and male, respectively, presents the 

supply of zinc ≥5.97mg/d. The highest values of zinc (50.0%) found are in the elderly people 

between 60-64 years. The most accomplished meals among they, are breakfast, lunch and 

dinner, in which the most consumed foods are only basis of simple carbohydrates and proteins 

of animal origin. Conclusion: Zinc inadequacy is observed among elderly people of both 

sexes. They need special attention concerning the food habits, even with adequate meat and 

fruit consumption, the variations are minimal, where educational actions must be worked for 

better quality of food habits.  

 

Key words: zinc, elderly people, food consumption 
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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dos anos são perceptíveis as repercussões fisiológicas que acometem a 

população idosa. Isso deve-se a influência das transições demográfica e nutricional, onde o 

perfil do idoso é caracterizado pelo aumento das doenças crônicas nas quais relacionam-se 

diretamente a ingestão alimentar desta população
1
. 

O consumo alimentar na pessoa idosa diferencia-se em relação as demais faixas 

etárias. Essa população é caracterizada por apresentar e agregar crenças e valores culturais 

que influenciam a alimentação adequada e, consequentemente, seu estado nutricional, o que 

pode resultar no desequilíbrio físico e emocional. A baixa ingestão alimentar decorrente das 

alterações fisiológicas que predispõe o idoso às deficiências nutricionais, tornando a 

população alvo de carências
2
. 

Em decorrência dessa situação, o idoso fica predisposto a má nutrição com deficiência 

de vitaminas, minerais e macronutrientes, aliado a insuficiência fisiológica. A insuficiência de 

micronutrientes se dá também pela baixa qualidade e variedade de alimentos consumidos 

diariamente pelos idosos como é o caso do zinco
3,4

.  

Essa evidência já foi verificada em alguns estudos, tal como o realizado por Kemp et 

al (2002)
5
. Esse autor demonstrou que cerca de 90% dos idosos apresentaram ingestão 

alimentar abaixo da recomendação da Dietary Reference Intakes (DRIs), inclusive em relação 

aos micronutrientes, sendo evidenciado 50% de inadequação do zinco
5
. Os requerimentos 

médios estimados de zinco (EAR) é de 9,4mg/d, para homens, e 6,8mg/d pata mulheres
23

. 

Essa constatação é importante, pois sabe-se que a deficiência de zinco associa-se ao aumento 

da mortalidade e doenças infecciosas, alterações fisiológicas como hipogeusia, sistema imune 

e défict de crescimento.  

Esse mineral participa de inúmeras funções no organismo como na defesa 

imunológica, sistema neurológico e metabolismo tecidual
7,8

. Sua deficiência está associada a 

fatores intrísecos e extrínsecos como, por exemplo, a ingestão alimentar deficiente, diminução 

na percepção sensorial, uso de fármacos, doenças intestinais e alterações fisiológicas
9
. 

Macêdo et al (2010) descreve que essa deficiência atinge aproximadamente um terço da 
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população mundial
6
. Diante disso, este estudo tem como objetivo avaliar o consumo alimentar 

e a ingestão do zinco dietético em idosos acompanhados numa instituição municipal do 

interior de Sergipe. 

  METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo de caráter transversal realizado no período durante o mês de 

março de 2018, com idosos cadastrados e acompanhados numa instituição municipal (Centro 

de Convivência dos Idosos) localizada no interior de Sergipe. Os critérios de inclusão foram 

considerados os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, com 

independência alimentar e que aceitaram voluntariamente participar em concordância do 

Termo de Consetimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram idosos 

não cadastrados e que não aceitaram participar voluntariamente. Para formação da amostra 

adotou-se amostragem não probabilística por conveniência.  

Foram selecionados 30 idosos dos 120 idosos cadastrados e acompanhados nos dias de 

funcionamento (terça, quarta e quinta), pois nem todos estavam presentes nos dias das coletas 

dos dados. O número reduzido da amostra foi uma consequência do amplo período de recesso 

da instituição, que foi entre inicio do mês de dezembro e o mês de março.   

Na entrevista, foi aplicado um questionário que caracterizava os idosos com relação às 

variáveis sociodemográficas como sexo (masculino e feminino), idade, nível de escolaridade, 

estado civil (solteiro, casado, separado e viúvo) e religião (católica, cristão, adventista, 

espírita e outra); e itens característicos de atividades que a unidade de convivência oferece 

(dança, aula de canto, artesanato, passeios), através de perguntas estruturadas.  

Os dados do consumo alimentar (refeições e alimentos mais consumidos) e zinco 

dietético foram obtidos através do recordatório alimentar 24 horas (RA 24h). Esse 

instrumento descreve tudo que o indivíduo comeu e bebeu nas refeições relacionadas ao dia 

anterior da entrevista, com horários, fracionamento e medida caseira com auxílio de um 

álbum ilustrativo de porcionamento. Recomendam-se em média três RA 24 h, contudo por 

causa do período reduzido de coleta foi obtida apenas um registro nos dias de funcionamento 

da instituição (terça, quarta e quinta)
4
. 
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Os cálculos das dietas descritas nos recordatórios 24h foram analisados por meio do 

Software AVANutri Online® - Professional versão 2004, utilizando como referência os 

alimentos da Tabela de Composição de Alimentos
10

. No entanto, quando o alimento não 

estava citado nessa tabela, foram utilizados dados encontrados na Tabela de Composição 

Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil
11

. Após a coleta do inquérito, foram 

analisados os valores de zinco (mg/d), seguindo a recomendação (EAR), de 9,4 mg/d e 

6,8mg/d para idosos do sexo masculino e feminino, respectivamente, bem como as refeições e 

alimentos mais consumidos. 

Os resultados foram Tabulados na planilha Microsoft Excel 2010 e posteiormente 

analisados pelo programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 

20.0, através das variáveis descritas por frequências, médias, medianas, percentis e erros-

padrões. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

seguindo a Resolução 466/12, cujo número do Parecer Consubstanciado é o 2.337.154.  
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RESULTADOS  

 

Dos 30 idosos participantes do estudo, 90% eram do sexo feminino e 10%, do sexo 

masculino, a média de 68,3 anos de idade, idade mínima e máxima de 60 anos e 81 anos, 

respectivamente. A faixa etária dessa população foi de 60-64 anos (36,7%), 65-70 anos 

(26,6%) e acima de 71 anos (36,7%). Segundo a variável religião, 90% dos idosos atribuíram 

serem católicos e 3,3% referiram terem outras religiões. A instituição que acompanha os 

idosos promove atividades físicas, educativas e lazer, os quais, 96,7% dos idosos informaram 

participar com frequência. Em relação à renda mensal recebida, 86,7% dos idosos 

encontravam-se na categoria até 1 salário-mínimo e 6,7% de até 2 salários-mínimos, 6,7% não 

referiram. Quando perguntados se sabiam ler e escrever, 56,7% dos idosos referiram que sim 

(TABELA 1).  

Tabela 1: Caracterização sociodemográfica dos idosos acompanhados por uma instituição 

municipal numa cidade do interior de Sergipe, 2018. 

Variáveis sociodemográficas N % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

27 

3 

90 

10 

Faixa etária 

60-64 

65-70 

≥71 

 

11 

8 

11 

 

36,7 

26,6 

36,7 

Estado Civil 

Casado 

Solteiro 

Viúvo 

Separado 

 

9 

8 

11 

2 

 

 

30 

26,6 

36,6 

6,7 

 

Religião 

Adventista 

Católica 

Cristão 

Não refere-se 

1 

27 

1 

1 

 

3,3 

90 

3,3 

3,3 
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Atividades físicas na 

Instituição 

Sim 

Não 

 

 

29 

1 

 

96,7 

3,3 

Renda 

Até ≤ 1SM 

≤ 2 SM 

Não referiram 

 

26 

2 

2 

86,7 

6,7 

6,7 

Ler/Escrever 

Sim 

Não 

 

14 

16 

46,7 

53,3 

                                                      SM: Salário mínimo. 

Quando realizada a análise estatística descritiva da ingestão de zinco dietético 

observou-se que, a mediana foi de 4,14mg, com percentis 25 (3,19mg), 50 (4,14mg) e 75 

(6,33mg). 

Tabela 2: Relação da ingestão do zinco dietético com o sexo dos idosos acompanhados por 

uma instituição do interior de Sergipe, 2018. 

 

Sexo 
% 

≤3,2mg/d 3,3 – 4,2mg/d 4,3 – 6,2mg/d >6,3mg/d 

Masculino 0,0 25,0 (2) 0,0 14,3 (1) 

Feminino 100,0 (8) 75,0 (6) 100,0 (7) 85,7 (6) 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Ao analisar o zinco dietético por sexo, observou-se que os idosos do sexo feminino 

100,0% apresentaram ≤3,2mg/d e 85,7%, >6,3mg/d. Segundo o sexo masculino, foi visto que 

25,0% apresentavam-se entre o intervalo de 3,3-4,2mg/d e o menor 14,3%, >6,3mg/d 

(TABELA 2). Ao relacionar a ingestão do zinco, >6,3mg/d e a faixa etária, observou-se que 

42,9% estavam na faixa etária de 60-64 anos, 28,6% encontravam-se entre os 65-70 anos e ≥ 

de 71 anos de idade. Ao verificar a ingestão entre 4,3 – 6,2 mg/d, 57,1% dos idosos 

apresentavam 60-64 anos, 28,6% na faixa etária de 65-70 anos e ≥ 71 anos de idade, com 



13 
 

 

14,3%. Considerando a ingestão ≤3,2mg/d do zinco dietético, verificou-se que 25,0% dos 

idosos estavam abaixo de 70 anos (TABELA 3).  

 

Tabela 3: Relação da ingestão do zinco dietético com o sexo dos idosos acompanhados por 

uma instituição municipal do interior de Sergipe, 2018. 

Faixa etária 

(em anos) 

% 

≤3,2 mg/d 3,3 – 4,2 mg/d 4,3 – 6,2 mg/d > 6,3 mg/d 

60-64 25,0 (2) 25,0 (2) 57,1 (4) 42,9 (3) 

65-70 25,0 (2) 25,0 (2) 28,6 (2) 28,6 (2) 

≥71 50,0 (4) 50,0 (4) 14,3 (1) 28,6 (2) 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabela 4: Refeições mais realizadas entre os idosos acompanhados por uma instituição 

municipal numa cidade do interior de Sergipe, 2018. 

Refeições N %  

Desjejum 30  100,0 

 

Colação                     

Sim 

 

 

15  

 

 

50,0 

Não 15  50,0 

 

Almoço                    

Sim 

 

 

29  

 

 

96,7 

Não 1  3,3 

 

Lanche da tarde      

Sim 

 

 

17  

 

 

56,7 

Não 13  43,3 

 

Jantar                        

Sim 

 

 

25  

 

 

83,3 

Não 5  16,7 

 

Ceia                           

Sim 

 

 

7  

 

 

23,3 

Não 23  76,7 

 

Em relação ao consumo alimentar, a Tabela 4 mostra a distribuição das refeições 

realizadas com maior frequência entre os idosos, independentemente do sexo. As refeições 
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mais consumidas foram às três principais: desjejum (100%), almoço (96,7%) e jantar (83,3%). 

As demais apresentaram: colação (50%), lanche da tarde (56,7%) e ceia (23,3%). Ao avaliar 

as refeições identificou-se que os alimentos mais consumidos foram, arroz (8,2%), café 

infusão (8,2%), feijão carioca (8,2%), frutas (12,8%), leite e derivados (7,6%) legumes e 

verduras (7,3%), pão francês e cuscuz de milho (6,1%, cada) seguidos do frango e a manteiga 

(5,8%, cada) e carne bovina (4,0%) (TABELA 5). 

Tabela 5: Frequência dos alimentos mais consumidos por idosos acompanhados por uma 

instituição municipal numa cidade do interior de Sergipe, 2018. 

Alimentos N % 

Frutas 42* 12,8 

Arroz (polido, parbolizado) 27  8,2 

Café infusão 27  8,2 

Feijão carioca 27  8,2 

Leite e derivados 25  7,6 

Legumes e verduras 24  7,3 

Cuscuz de milho 20  6,1 

Pão francês 20  6,1 

Frango 19  5,8 

Manteiga 19  5,8 

Raizes e tubérculos 14  4,2 

Carne bovina 13  4,0 

Ovo 11  3,3 

Industrializados 10  3,0 

Biscoito salgado 9  2,7 

Cereais integrais 5  1,5 

Doces 4  1,2 

Macarrão 4  1,2 

Carne suína 3  0,9 

Vísceras 2  0,6 

Adoçante 1  0,3 

Biscoito doce 1  0,3 

Cevada 1  0,3 

Peixe 1  0,3 

Total 329 100,0 
*Número elevado em comparação a amostra devido à maior porção nas refeições. 
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DISCUSSÃO 

 

De acordo com as variáveis sociodemográficas, observou-se que a maioria dos idosos 

é viúvo, com baixa renda, nível baixo de escolaridade, zinco dietético e consumo alimentar 

inadequado, e está presente nas atividades diárias da instituição. Esses dados co-relacionam-

se e favorecem às condições de vulnerabilidade social e nutricional, que através dos índices 

socioeconômicos, tendem ao consumo alimentar inadequado. Essas características refletem 

situações de agravos que são comuns nas regiões Norte e Nordeste, onde estão concentrados 

grupos vulneráveis com baixos níveis de instruções
21

. Entre essas condições, o nível de 

escolaridade e renda mensal influenciam diretamente sobre a qualidade da alimentação
15

, ou 

seja, implicam nas escolhas alimentares que tornam-se pobres em macro e micronutrientes
3
. 

Observou-se que, neste estudo existe maior ocorrência de idosos do sexo feminino. 

Essa evidência é comum em centros educacionais e de saúde voltados para a pessoa idosa, 

onde mostra que as mulheres se preocupam com maior frequência aos assuntos relacionados à 

saúde 
12,13

. Os percentuais da ingestão de zinco dietético entre o sexo feminino apresentaram-

se maiores que na população do sexo masculino, concordando com o estudo populacional 

realizado em todas regiões do país, com uma média de 4.322 idosos, ambos os sexos que 

tinham idade igual ou acima de 60 anos, com preenchimento de um registro alimentar por 

dois dias seguidos pelo próprio idoso, com objetivo de estimar a ingestão de nutrientes, em 

que, destaca a alta prevalência de ingestão inadequada de zinco e outros micronutrientes 

maior em homens (26% a 42%) em todas regiões do que em mulheres
4
.  

Em contradição ao que foi visto, em estudo de Venturini et al (2013), encontrou-se 

que, as mulheres não apresentaram consumo adequado de zinco em relação aos homens
4
. 

Segundo os dados encontrados, os maiores percentuais de zinco estão distribuídos entre 60 a 

64 anos, de acordo com um estudo realizado em Porto Alegre, a faixa etária que apresentou 

melhor frequência de adequação do mineral foi de 60 a 69 anos
4
. Dentre as recomendações 

médias (EAR) de zinco para o idoso
23

, observou-se que as idosas apresentam melhor 

adequação do mineral em relação aos homens, segundo as variáveis estatísticas. 
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Ao analisar as refeições mais consumidas da pesquisa, notou-se que, houve maior 

frequência do desjejum, almoço e jantar, sendo que as demais refeições são realizadas com 

menor periodicidade, ou seja, os idosos fracionam pouco as refeições e por consequência 

diminuem as variações alimentares. Esse resultado é semelhante ao estudo de Moura (2012) 

que apresentou maior prevalência de idosos (67%) que realizam com frequência as três 

principais refeições ou mais ao dia, este estratificou por variável sociodemográfica, onde 

verificou que idosos sem escolaridade ≥75 anos tendem a consumir ≤ 3 refeições ao dia
17

.
 

A escolha alimentar do idoso é influenciada segundo às mudanças fisiológicas que o 

mesmo sofre no decorrer do envelhecimento, que vão desde o sistema gustativo (alteração do 

paladar, olfato e perda de apetite) até os sistemas imunológico e digestório (diminuição da 

mucosa gástrica, menor absorção dos nutrientes). É através desses fatores que os idosos 

procuram formas melhores na alimentação como alterar a forma de preparação dos alimentos 

e consequentemente a textura e composição
3,14,18

.  

Observou-se que, os alimentos mais consumidos por idosos são à base de carboidratos 

refinados, café que leva a adição de açúcar simples, leite e derivados, legumes e verduras. 

Sem contar na combinação do arroz e feijão carioca que estão presentes diariamente na 

alimentação dos idosos e que para alguns estudos são a combinação protetora contra 

doenças
22

. Estudos cada vez mais mostram a caracterização e as escolhas alimentares dos 

idosos, as preferências permeiam-se para o uso maior de gorduras e açúcares em contradição 

ao menor consumo de frutas, verduras e legumes. E por consequência de uma alimentação 

monótona, os nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais sofrem diminuição e 

favorecem ao aumento de deficiências nutricionais, como no caso, o zinco 
20,14

.  

Os resultados do presente estudo corroboram com os dados do Inquérito Nacional de 

Alimentação (2008-2009), que identificou que os alimentos mais consumidos pela população 

idosa foram o café, arroz, feijão, pão francês, carne bovina, biscoito salgado, óleos e gorduras 

e leite integral
24

. 

Outros alimentos em destaque foram leite e derivados e carnes em geral (vísceras, 

suína, peixe, bovina e frango). Além de ofertar a proteína, os leites e derivados, fornecem 
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importantes micronutrientes a saúde da pessoa idosa que auxiliam na prevenção de algumas 

patologias. Sobre o consumo de carnes em geral, observou-se maior consumo de carnes 

brancas, que pode ser justificado por ser de baixo custo e apresenta consistência mais branda 

em relação a carne vermelha
22

. 

Foi visto que, as doenças crônicas mais comuns relatadas entre os idosos foram 

hipertensão, diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia (dados não apresentados) que são 

influenciadas pela forma como o idoso se alimenta. Esse cenário é típico da transição 

nutricional, no qual, aumenta-se o consumo de alimentos refinados, gordurosos e 

ultraprocessados e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Há nessa faixa etária, a 

necessidade de qualificar as escolhas dos alimentos como frutas, legumes e verduras em 

função da prevenção e tratamento nutricional
15,16

. Mas entre os idosos avaliados, o alimento 

com maior frequência de consumo foram as frutas, apesar de não ter sido todos que 

consumiam (dados não apresentados).  

Todo esse contexto é visto na literatura, pelo qual, sabe-se que existe um défict no 

consumo de alimentos fontes de zinco, como as carnes vermelhas, grãos interais e frutos do 

mar, com alta prevalência de inadequação na região Nordeste do país
4
. Sabe-se que, o 

indicador dietético de zinco representa um indicativo relacionado por quanto está sendo 

ofertado pela alimentação, mas não reflete com veracidade uma possível carência nutricional 

de zinco, pois apenas reflete o que será consumido e não absorvido. Com isso, existe o 

indicador sérico que melhor traduz a fidedignidade do valor do mineral, onde o mesmo, 

encontra-se de forma plasmática, mas é extramente sensível a situações patológicas e 

nutricionais
7
. Mas é importante salientar que, o zinco dietético é fundamental para avaliação 

do risco de sua deficiência, sendo que sua deficiência não ocorre de forma isolada
7
. 

Contudo, é necessário pontuar algumas limitações do estudo, principalmente, no que 

se refere ao método utilizado para avaliar o consumo alimentar (Recordatório 24 horas). Sabe-

se que não se pode avaliar de forma precisa o hábito alimentar do idoso por apenas um dia, 

bem como, assegurar-se da memória do mesmo, por isso, é preciso a avaliação de mais 

recordatórios para melhor caracterização do consumo habitual.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao observar todos os aspectos envolvidos relacionados ao idoso, é importante destacar 

que essa população mostra condições mínimas e possuem poucos meios para melhora na 

qualidade da alimentação. É necessário mudanças nos hábitos alimentares para prevenção e 

tratamento de patologias. Uma alimentação saudável é a base para melhor qualidade de vida. 

Segundo os dados apresentados é preciso aumentar o consumo de alimentos fontes de zinco 

como carnes, leite e derivados, frutos do mar, cereais e grãos integrais. Faz-se necessário 

ações educacionais e nutricionais voltadas para a população idosa sobre alimentação 

adequada, bem como, inserí-los em grupos que precisam de atenções especiais para melhorar 

a saúde e nutrição. Ressalta-se a importância de estudos que mostram o impacto dos aspectos 

socioeconômicos em idosos com relação a melhor qualidade de vida e consumo de zinco, já 

que, como já descrito, apresenta funções importantes ao nosso organismo.  

CONFLITOS DE INTERESSE 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO 

 

As informações solicitadas neste questionário são confidenciais e só serão utilizadas para fins 

científico.  

1.Endereço completo: ____________________________________________________ 

2.Bairro/povoado: ________________________________ (     ) 1.urbano (     ) 2.rural 

Ponto de referência: ______________________________________________________ 

Telefone:___________________________Informante:__________________________ 

Entrevistador:___________________________________________________________ 

3.Data: _____/_____/_____  

1. BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO DO IDOSO (IDENTIF)                                                                             

01. Nome:______________________________________________________________ 

02. Sexo    (      )   1. Masculino              (      ) 2. Feminino 

03. Qual a sua idade ?_________ anos 

04. Qual o seu estado civil? 

(       )   1. Solteiro                                                  (        ) 3. Viúvo (a) 

(       )   2. Casado(a) / companheiro (a)                (         ) 4. Desquitado/ separado/ divorciado 

05. Sabe ler e escrever? 

(       )   1. Sim           (       ) 2. Não 

06. Foi a escola? 

(       ) 1. Sim  Qual a última série cursada e concluída:______________________ (       ) 2. 

Não 

07. Possui alguma religião? 
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(       )  1. Sim                        (       ) 2. Não Passe para a questão 11 

 

 

08. Qual é sua religião? 

(       ) 1. Católica (       ) 2. Espírita (       ) 3. Evangélica (       ) 4. Outra 

(descreva)___________ 

09. Participa de atos religiosos ou cultos? 

(       ) 1. Sim, na própria instituição Passe para a questão 11 

(       ) 2. Sim, externamente a instituição 

(       ) 3. Não participa Passe para a questão 11 

10. Quem o leva, na maioria das vezes, ao ato/culto religioso? 

(       ) 1. Vai por conta própria (       ) 2. A família ou amigos levam (       ) 3. A instituição 

leva 4. Outra (descreva)________________________________ 

BLOCO 2 – RELAÇÃO DO IDOSO COM A INSTITUIÇÃO 

11. A instituição organiza atividades físicas? 

 Sim (       ) 2. Não Passe para a questão 15 

12. O Sr. faz atividades físicas organizadas pela instituição? 

(       )1. Sim                              (       ) 2. Não, Passe para a questão 15 

13. De quais atividades físicas participa? 

(       )1. Caminhadas       (       )  2. Grupo de dança  (       ) 3. Ginástica  

(       )  04. Baile              (       )   5. Fisioterapia        (       ) 6. Outra 

(descreva)______________ 

14. Como utiliza seu tempo? 

(Permite até 3 alternativas, numerando por ordem de importância, 1ª, 2ª e 3ª) 

(       ) 1. Não faz nada  (       ) 2. Realiza atividades domésticas (       ) 3. Ouve rádio/ música 
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(       ) 4. Realiza trabalhos manuais(croché, tricô, desenho, pintura, bordado, jardinagem e 

outros)  (       ) 5. Leitura de livros, revistas, etc  (       ) 6. Assiste TV (       ) 7. Dança/ baile 

(       ) 8. Bate-papo   (       ) 9. Jogos (       ) 10. Outra (descreva):___________________ 

 

 

3. BLOCO CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS  

15. O Sr.(a) possui alguma renda? 

(       ) 1. Sim            (       )    2. Não ENCERRE A ENTREVISTA 

16. Qual o valor da sua renda mensal? 

R$ ________________________. , 

17. Qual a origem da sua renda: 

(Permite mais de uma alternativa) 

(       ) 1. Aposentadoria por idade / Funrural                   (       ) 2. Aluguéis 

(       )  3. Aposentadoria por tempo de serviço                (       ) 4. Aposentadoria por doença / 

invalidez   

(       )  5. Ajuda de familiares                                           (       ) 6. Pensão   

(       )  7. Poupança                                                           (       ) 8. Outra 

(descreva):______________ 

18. O Sr.(a) repassa sua renda para a instituição religiosa? 

(       ) 1. Sim, integral (       ) 2. Sim, parcial (       ) 3. Não 

19. O Sr.(a) repassa sua renda para sua família? 

(       ) 1. Sim, integral (       ) 2. Sim, parcial (       ) 3. Não 

20. Número de membros residentes da família _______ 

21. Habitação 

1. (     ) própria   2. (     ) financiada  3. (     ) alugada  4. (     ) cedida 

5.(outras)______________ 
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APÊNDICE B - INQUÉRITO ALIMENTAR (RA 24 HORAS) 

 

HORÁRIO DESJEJUM QTD MEDIDA CASEIRA GRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORÁRIO  LANCHE QTD MEDIDA CASEIRA GRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORÁRIO ALMOÇO QTD MEDIDA CASEIRA GRAMAS 

    

HORÁRIO LANCHE QTD MEDIDA CASEIRA GRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORÁRIO JANTAR QTD MEDIDA CASEIRA GRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

   

HORÁRIO CEIA QTD MEDIDA CASEIRA GRAMAS 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

SERVIÇO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ANTÔNIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ZINCO RELACIONADOS AOS ASPECTOS 

SÓCIOECONÔMICOS EM IDOSOS ACOMPANHADOS NO CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA NA CIDADE DE LAGARTO-SE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Avaliação da ingestão de zinco 

consumido por idosos acompanhados no centro de convivência na cidade de Lagarto”, que 

está sob a responsabilidade da professora Silvana Sottero, o qual pretende avaliar a minha 

ingestão de zinco através do consumo alimentar. Por favor, leia este documento com bastante 

atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase que o (a) senhor (a) não consiga 

entender, converse com o pesquisador responsável pelo estudo ou com um membro da equipe 

desta pesquisa para esclarecê-los. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio da disposição para responder acerca dos seus 

dados pessoais (raça, etnia, sexo), nível de escolaridade e nível socioeconômico, relatar sobre 

os alimentos que você consumiu nos últimos sete dias.  

Se depois de consentir sua participação o (a) sr (a) desistir de continuar participando, tem o 

direito de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 

coleta de dados, independente do motivo e sem prejuízo a sua pessoa. Assim como não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma renumeração. Os resultados da pesquisa 

serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em 

sigilo.  

Além disso, Todas as informações serão mantidas em sigilo e não poderá ser identificado 

como participante da pesquisa. 

 Em caso de dúvida ou reclamação deverá procurar a professora Silvana Sottero na 

Universidade Federal de Sergipe, Campus Prof. Antônio Garcia Filho (Centro – 49.400.000, 
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Lagarto, Sergipe. Tel: 2105-6600 ou 91559744). Assim, considero-me satisfeito com as 

explicações dos pesquisadores e concordo em participar como voluntário(a) deste estudo.  

Como tenho dificuldade para ler (sim.... Não.....) o escrito acima, atesto que 

________________________________________ (nome do membro da sua equipe) leu 

pausadamente esse documento e esclareceu as minhas dúvidas e como tem a minha 

concordância para participar do estudo, coloquei abaixo a minha assinatura (ou 

impressão digital).  

 

Consentimento Pós-informação 

Eu,____________________________________________________________________ 

_____________________________________________ fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa de minha colaboração, e entendi a explicação. Por 

isso, eu concordo em participar da pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e posso sair 

quando quiser. Este documento é emitindo em duas vias que serão ambas assinadas pelo 

responsável e pelo pesquisador, ficando uma via para cada um de nós. 

 

Lagarto-SE,______de______________________201__. 

PESQUISADO: 

NOME:........................................................................................... 

ASSINATURA:............................................................................. 

IMPRESSÃO DATILOSCÓPICA (Quando se aplicar) 

................................................................ 

ASSINATURA PESQUISADOR 

*Documento em duas vias, uma para ser entregue ao pesquisado 
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ANEXO A – DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA A RASBRAN – 

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO 

 

Diretrizes para Autores 

Agradecemos pela escolha de publicar seu trabalho em nossa revista. 

A RASBRAN é a revista da Associação Brasileira de Nutrição que divulga e incentiva o 

desenvolvimento da ciência e pesquisa nutricional em diversas áreas. Conta com renomado 

corpo editorial, professores-pesquisadores, de diferentes instituições de ensino superior de 

nosso país. Trata-se de uma publicação semestral. 

Em 2013, a RASBRAN passou à versão eletrônica, utilizando Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER), versão traduzida e customizada pelo Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBCT), a partir da plataforma Open Journal System 

(OJS) desenvolvida e mantida pela Public Knowledge Project (PKP). Esta plataforma atende 

aos requisitos técnicos recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e propicia a adoção de padrões editoriais internacionais para 

periódicos online 100% eletrônicos. 

A RASBRAN somente aceita submissões online. O cadastro no sistema e posterior acesso, 

por meio de login e senha, são obrigatórios para a submissão de trabalhos, bem como para 

acompanhar o processo editorial em curso. 

Os artigos devem ser originais, relatos de caso, revisões sistemáticas e narrativas não sendo 

aceita submissão simultânea a outras publicações. 

A Rasbran não cobra dos autores qualquer tipo de taxa ou contribuição financeira para a 

publicação de artigos, resenhas ou qualquer outro texto publicado. 

A Rasbran não se responsabiliza ou endossa as opiniões emitidas pelos autores dos artigos, 

salientando que as opiniões são de sua exclusiva responsabilidade. 

Ao encaminhar os originais, os autores cedem os direitos de primeira publicação para a 

Revista da Associação Brasileira de Nutrição e aceitam que seu trabalho seja publicado de 

acordo com nossa Declaração de Direito Autoral. 

As submissões devem ser preparadas de acordo com as normas constantes no modelo para a 

formatação das submissões, que pode ser encontrado em Diretrizes. Estas normas também 

estão apresentadas abaixo. 

 Ética e legalidade  

https://www.rasbran.com.br/public/journals/1/Autorizacao_cessao_direitos_autorais.doc
https://www.rasbran.com.br/public/journals/1/Rasbran_Diretrizes_2014.doc
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A RASBRAN exige o registro de ensaios clínicos para sua publicação. Ensaios clínicos feitos 

no Brasil devem ser registrados no SISNEP – Sistema Nacional de Ética em Pesquisa 

(http://portal.saude.gov.br/sisnep/). Ensaios clínicos realizados em outros países podem ser 

registrados em diversas instituições, como o website http://www.clinicaltrials.gov/ e outras. 

Artigos envolvendo ensaios clínicos devem ser enviados acompanhados do número do 

registro e da Comissão de Ética Institucional onde foi aprovado. Não serão aceitos estudos 

realizados ilegalmente. 

Pesquisas com animais devem seguir as determinações do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) - www.cobea.org.br. A adesão a esses princípios deve 

constar no artigo. 

Autores estrangeiros de artigos envolvendo pesquisas em humanos ou animais devem 

consultar a legislação de seu país e citar no artigo a adequação às normas e princípios éticos 

aplicáveis, bem como a fonte desses. Recomenda-se adequação à Declaração de Helsinque 

(http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) e/ou às regras previstas pelo OLAW – EUA (Office of 

Laboratory Animal Welfare - http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm). 

O periódico RASBRAN segue o padrão estabelecido pelo ICMJE (International Committee of 

Medical Journal editors). Para mais informações úteis à boa preparação de um artigo, leia o 

documento “Requirements for manuscripts submitted to biomedical journals”, na íntegra no 

site www.icmje.org. As principais diretrizes do documento original estão contidas neste 

manual. 

Para artigos sobre estudos clínicos, sugerimos seguir as diretrizes estabelecidas pelo 

CONSORT (www.consort-statement.org ). O CONSORT estabelece uma lista de checagem 

de itens, que facilita aos autores verificar se seu estudo está sendo feito e relatado de forma 

clara, precisa, ética e cientificamente válida. 

O nome dos autores deve ser omitido no corpo de texto. Para garantir que seu artigo seja 

revisado às cegas, não inclua em sua redação seu nome ou qualquer outra menção que possa 

identificá-lo como autor. 

 Estrutura do artigo 

1. Título 

2. Autor (es) 

3. Resumo e Palavras-chave (português) 

4. Abstract e Keywords 

http://portal.saude.gov.br/sisnep/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.cobea.org.br/
http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm
http://www.icmje.org/
http://www.consort-statement.org/
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5. Manuscrito 

6. Referências 

Título 

O título do artigo deverá ser apresentado em português. Na linha seguinte coloque o título em 

inglês 

Autor(es) 

O(s) nome(s) do(s) autor(es), bem como os seus dados, deve(m) ser cadastrado(s) durante o 

processo de submissão do artigo no portal da revista. Se o artigo possuir mais de um autor, 

clicar em INCLUIR AUTOR e preencher os campos. 

O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser omitido(s) no corpo de texto. Para garantir que seu 

artigo seja revisado às cegas, não inclua em sua redação seu nome, instituição ou qualquer 

outra menção que possa identificá-lo como autor. 

Resumo (Português e Inglês) 

O resumo deve ser estruturado (Objetivo, Método, Resultados e Conclusão), com no mínimo 

150 e no máximo 250 palavras. 

Palavras-chave/Keywords 

As palavras-chave, que definem o tema do estudo, devem vir após o resumo, incluindo no 

mínimo 3 e no máximo 6 termos de indexação, sempre no idioma da publicação e em inglês. 

Consultar os descritores em Ciências da Saúde nos endereços 

eletrônicos: http://decs.bvs.br ou www.nlm.nih.gov/mesh. 

As palavras-chave e keywords deverão ser colocadas do lado esquerdo do resumo 

e abstract respectivamente. 

Manuscritos 

Os manuscritos devem ser divididos em Introdução, Método, Resultados, Discussão e 

Conclusão, não ultrapassar a 25 páginas. 

Referências 

As referências devem seguir o estilo Vancouver. Os periódicos devem ser abreviados segundo 

a “Lista de revistas indexadas no MEDLINE” (http://nlm.gov/tsd/serials/lji.html). 

A seguir seguem exemplos de como as referências devem ser listadas: 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh
http://nlm.gov/tsd/serials/lji.html
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 Artigos 

Baladia E, Basulto J. Sistema de clasificación de los estudios en función de la evidencia 

científica. Dietética y nutrición aplicada basadas en la evidencia (DNABE): una herramienta 

para el dietista-nutricionista del futuro. Act Diet. 2008;12(1):11-9. 
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A revista é aberta à submissão de pesquisadores e profissionais no Brasil e no exterior, cujos 

trabalhos podem ser submetidos no idioma português, inglês ou espanhol. 

Possíveis conflitos de interesse devem ser informados durante o preenchimento do impresso 

disponibilizado. Uma vez que o artigo seja aceito para publicação, o(s) autor (es) deve(m) 

imprimir e assinar os termos de cessão de direitos autorais e de responsabilidade, disponível 

no sistema da revista, enviando-os pelo correio para o endereço indicado. 

O(s) autor(es) é(são) responsável(eis) pelo conteúdo do texto e imagens e deve(m) informar a 

não publicação anteriormente em outra revista científica no país e no exterior. Ao inserir 

figuras, tabelas e quadros compilados da internet, os mesmos deverão ser acompanhados de 

permissão escrita ou comprovação de que se trata de portal de livre acesso. 

Os artigos devem ser enviados para a Revista da Associação Brasileira de Nutrição – 

RASBRAN eletronicamente, pelo portal no endereço http://www.rasbran.com.br. Siga essas 

instruções:  

1. Caso não possua cadastro, preencha corretamente o formulário para inclusão como 

autor; 

2. Selecione o tipo de contribuição que deseja nos enviar e preencha o formulário com as 

informações solicitadas. Caso alguma informação esteja incompleta, nosso sistema 

não permitirá continuar o preenchimento; 

3. Após a conclusão do envio das informações o usuário cadastrado receberá um e-mail 

confirmando o recebimento. Caso não o receba, entre em contato com a Secretaria da 

Revista por meio do e-mail rasbran@asbran.org.br. 

 Processo de seleção 

Todo o processo de seleção dos artigos é realizado dentro do sistema da revista. Todos os 

artigos submetidos são previamente revisados pelo editor científico. Quando aprovados, são 

revistos por pares (peer review). Os pareceristas são membros do Conselho Editorial. 

 Dúvidas podem ser sanadas com o editor pelo e-mail rasbran@asbran.org.br 

 Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 
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2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. 

3. O autor é responsável pelo trabalho e responde pela co-autoria incluída no trabalho. 

Os co-autores devem ser inseridos nos metadados do trabalho no processo de 

submissão. 

4. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores, na página Sobre a Revista. 

5. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as 

instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 

 Declaração de Direito Autoral 

A Revista se reserva no direito de efetuar, no artigo publicado, alterações de ordem 

normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, 

respeitando, porém, o estilo dos autores. 

A obra publicada passa a ser propriedade da Revista Produção Online.  

A obra publicada é de inteira responsabilidade do(s) autor(es), cabendo à Revista Produção 

Online apenas a avaliação da obra, na qualidade de veículo de publicação científica. A 

Revista Produção Online não se responsabiliza por eventuais violações à Lei nº 9.610/1998, 

Lei de Direito Autoral. 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO 
 
 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DO ZINCO PLASMÁTICO EM IDOSOS 

ACOMPANHADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NA 
CIDADE DE LAGARTO/SE 

Pesquisador: SILVANA CASTRO DE BRITO SOTTERO 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 71825317.7.0000.5546 

Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.337.154 

 

Apresentação do Projeto: 

A pesquisa apresenta a seguinte hipótese: É baixa a ingestão do zinco plasmático e o 

nível estar relacionado ao consumo alimentar de alimentos fontes de zinco. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

-Avaliar o perfil de zinco plasmático dos idosos acompanhados pelo Centro de 

Convivência do município de Lagarto-SE. 

Objetivo Secundário: 

Avaliar, em idosos:-o consumo alimentar de zinco na dieta; - o nível de zinco 

plasmático, por meio de valores de referência de acordo com o laboratório de análise;-a 

relação entre o zinco dietético e o plasmático. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Apresentados. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um estudo de caráter transversal e descritivo,composta por 60 idosos de 

ambos o sexo, na faixa etária entre 60 e menor e igual 80 anos, que frequentam pelo 

menos três vezes a unidade de convivência e que residem no município. Realiza-se, 

primeiramente uma conversa com os voluntários de forma coletiva sobre todos 

procedimentos, e após consentimento serão coletados dados pessoais numa ficha de 

identificação para eventual controle. Em seguida, procede-se o passo a passo da coleta 

do material biológico através de uma equipe do Laboratório de Análises. Deverão ser 

coletadas 2,0 ml de sangue da veia dos participantes que estarão com jejum noturno (10 

a 12 horas) segundo Castro (2011), em tubos desmineralizados contendo 

anticoagulantes. Na segunda etapa, ocorrerá separação das frações sanguíneas, através 

da centrifugação, para obtenção da fração plasmática, que posteriormente, será 

armazenado em microtubos com temperatura adequada (-15ºC/-18ºC) até a 

análise.Para análise de zinco plasmático, o plasma será diluído em água desionizada, na 

proporção de 1:5, as concentrações de zinco serão determinadas por espectrofotometria 

de absorção atômica (Perkin-Elmer, mod. 5.100), este pertencente ao Instituto Hermes 

Pardini, que realizará todo procedimento de análise por meio do Laboratório de Análises 

Clínicas da cidade de Lagarto. As concentrações plasmáticas de zinco serão expressas 

em miligramas de zinco/ml de plasma (mg/ml). 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Adequados. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

APROVADO 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 
Tipo Documento Arquiv

o 
Postagem Auto

r 
Situaçã

o 
Informações 
Básicas 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_D
O_P 

28/09/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_951266.pdf 20:27:00  

Outros CRONOGRAMA.docx 28/09/2017 SILVAN

A 

CASTR

O 

Aceito 

  20:21:21 DE BRITO  

TCLE / Termos de TCLEatual2.docx 28/09/2017 SILVAN

A 

CASTR

O 

Aceito 

Assentimento /  20:17:01 DE BRITO  
Justificativa de   SOTTERO  
Ausência     

Outros oficio.png 25/07/2017 SILVAN

A 

CASTR

O 

Aceito 

  16:10:08 DE BRITO  

Projeto Detalhado / projeto.docx 25/07/2017 SILVAN

A 

CASTR

O 

Aceito 

Brochura  16:07:04 DE BRITO  
Investigador   SOTTERO  

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 25/07/2017 SILVAN

A 

CASTR

O 

Aceito 

  15:43:57 DE BRITO  

  

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

ARACAJU, 19 de Outubro de 2017 

 

 

Assinado por: 

Anita Hermínia 

Oliveira Souza 

(Coordenador) 


