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RESUMO 

Os minerais são nutrientes essenciais que atuam em diversas funções no 

organismo. Na literatura existe lacuna relativa a estudos sobre o teor destes 

nutrientes em dietas hospitalares orais. Este trabalho objetivou avaliar a 

adequação dos teores dos macrominerais Ca, K, Mg, Na e P e dos 

microminerais Cu, Fe, Mn, Zn e Se presentes em dietas hospitalares (geral, 

branda e pastosa) e complementos alimentares orais (CAO) destinados à 

pacientes hospitalizados, em relação  às Recomendações Dietéticas de 

Referência (DRIs), e ainda a contribuição percentual de cada refeição para a 

oferta desses minerais em relação ao total diário ofertado e também às DRIs. O 

teor dos minerais foi determinado em duplicata de amostras utilizando um 

espectrômetro de emissão óptica em plasma com acoplamento indutivo (ICP 

OES). Foram coletadas amostras do desjejum, colação, almoço, lanche, jantar, 

ceia e CAO, de dois dias não consecutivos (terça e quinta-feira) em três meses 

do ano (janeiro, maio e setembro). Os procedimentos estatísticos foram 

executados através do STATA 11.0 e incluíram os testes de Shapiro-Wilk, teste 

de Bartlett ANOVA seguido por Bonferroni, Kruskal-Wallis (kwallis2), teste t de 

Student e U de Mann-Whitney, a significância estatística foi estabelecida como 

p<0,05. Os resultados revelaram que dentre as dietas, a pastosa foi a que 

apresentou os maiores teores dos elementos pesquisados. Foi notada variação 

na oferta de minerais pelas dietas em relação aos meses de coleta, sendo 

janeiro o mês que os cardápios continham os maiores teores dos minerais e, 

consequentemente, apresentou os cardápios com teor de nutrientes com 

menor inadequação (60% de adequação, contra 40% do mês de maio e 50% 

de setembro) em relação às recomendações nutricionais. Por outro lado, todas 



 
 

as dietas apresentaram teor de sódio superior ao UL em todos os meses de 

estudo (200% acima do UL, nas dietas geral e branda em todos os meses de 

coleta e na dieta pastosa  variando de 120% em maio até aproximadamente 

300% acima do UL em janeiro). O almoço ofertou em média 46% do Na total 

ofertado e o jantar 37%, sendo as refeições que mais contribuíram para os 

teores excessivos detectados. A oferta do CAO foi essencial para adequação 

dos teores de Ca, K, Mg, Cu, Mn, Zn e Se, em algum momento do estudo. A 

contribuição percentual de cada refeição para a oferta de macro e 

microminerais em teores adequados à RDA/AI, revelou que o almoço é a 

principal refeição ofertando em média 47% da recomendação, seguida pelo 

jantar, que contribuiu em média com 36%. A colação e a ceia foram às 

refeições menos representativas, veiculando em média 2% e 6%. Conclui-se 

que as dietas orais ofertadas à pacientes hospitalizados estão inadequadas em 

relação às recomendações nutricionais para todos os minerais ofertados, com 

exceção do P. O almoço e o jantar são refeições chave na oferta de minerais, 

por conterem maior variedade de grupos alimentares. A colação e a ceia 

poderiam ser modificadas, contendo alimentos ricos em minerais e assim 

contribuir para a adequação das dietas às DRIs. O uso de CAO foi uma boa 

estratégia para a oferta de minerais, sendo que sua inclusão permanente nos 

cardápios poderia ser uma medida relevante na adequação das dietas às 

recomendações nutricionais. 

Palavras chave: Dietas hospitalares, minerais, recomendações nutricionais, 

análise de alimentos, sódio.  

  



 
 

ABSTRACT 

Minerals are essential nutrients that act in many functions in the body. In 

scientific literature there is a gap on studies on the mineral content in hospital 

oral diets. This study aimed to evaluate the adequacy of the contents of the 

macrominerals Ca, K, Mg, Na and P and trace minerals Cu, Fe, Mn, Zn and Se 

present in hospital diets (regular, blend and soft) and complementary snacks 

(CAO) offered for patients hospitalized in relation to the Dietary Reference 

Intake (DRIs), and also the percentage contribution of each meal of these 

minerals in the total daily supply and also to the DRIs. Quantification of mineral 

elements was performed in duplicate samples by inductively coupled plasma 

optical emission spectroscopy (ICP OES). Samples were collected from 

breakfast, collation, lunch, snack, dinner, supper and CAO of two non-

consecutive days (Tuesday and Thursday) in three months of the year (january, 

may and september). Statistical analysis were performed using the software 

STATA 11.0 and included the Shapiro-Wilk test, Bartlett's test, ANOVA followed 

by Bonferroni, Kruskal-Wallis (kwallis2), Student t test and Mann-Whitney U 

test. It was considered the significance level of 5% probability. The results 

revealed that among the diets, the soft was the one with the highest levels of 

the elements studied. There was also variation in the supply of mineral diets in 

relation to the months, january is the month that offered the highest levels of 

minerals and consequently presented the menus that contained less 

inadequacies (60% of adequacy, against 40% for the month of May and 50% in 

September) in relation to nutritional recommendations. On the other hand, all 

levels of sodium diets were above the UL in all months (200% above the UL, in 

regular and blend diets in all months of collection and in the soft diet ranging 



 
 

from 120% in May to about 300% above the UL in January). Lunch offered on 

average 46% of the total of Na offered and dinner in 37%, being the meals that 

contributed the most to the levels found. The CAO offer was essential for the 

adequation of Ca, K, Mg, Cu, Mn, Zn, and Se at any time of the study. The 

percentage contribution of each meal on the total supply of macro and trace 

minerals at levels appropriate to the RDA/AI, found that lunch is the main meal 

offering on average 47% of the recommendation, followed by dinner, which 

contributed on average 36%. The collation and supper meals were less 

representative, offering on average 2% and 6%. It is concluded that oral diets 

offered to hospitalized patients are inadequate in relation to nutritional 

recommendations offered to all minerals, except for P. Lunch and dinner meals 

are key in the supply of minerals because they contain greater variety of food 

groups. The collation and supper could be modified, containing foods rich in 

minerals and thus contribute to the adequacy of the diets  to the DRIs. The use 

of CAO has been a good strategy for the supply of minerals, and its permanent 

inclusion on menus could be a relevant measure adequacy of diets in the 

nutritional recommendations. 

Key words: Hospital Diets; Nutritional recommendation; Food analysis; 

Sodium. 

  



20 
 

1. Introdução 

Desde a antiguidade a alimentação é reconhecida como um 

importante instrumento para a manutenção e recuperação da saúde das 

pessoas.1,2 Está descrito que o pai da medicina, Hipócrates, recomendava 

como tratamento de enfermidades a alimentação e os exercícios físicos, 

preferencialmente ao uso de fármacos.3,4 

O uso da alimentação para promover um bem à saúde é 

fundamentado em diversos conhecimentos que fazem da dietética um dos 

ramos fundamentais da medicina e constituiu-se em um dos primeiros recursos 

terapêuticos utilizados na história da humanidade.3 

A dieta hospitalar tem por objetivo recuperar ou manter adequado o 

estado nutricional do paciente e garantir o suprimento adequado de nutrientes,4 

adicionalmente ela pode contribuir na melhoria da qualidade de vida no período 

de internação do paciente.5 

Apesar do importante papel da alimentação na recuperação da 

saúde dos pacientes, desde 1860 já se documentava a ausência de cuidados 

específicos com a alimentação servida aos pacientes hospitalizados, sendo 

relatado que existiam problemas com o horário em que as refeições eram 

servidas e também com a fome sofrida pelos doentes durante a internação.1 

Estudos que descreveram a história da alimentação hospitalar revelaram 

que a dieta produzida no hospital sofreu influência do contexto sócio-cultural 

em que estava inserido. Inicialmente, quando os hospitais eram casas de 

caridade comandadas por freiras, o serviço de alimentação era caseiro e 

mantinha a forma de preparo familiar. As próprias freiras preparavam refeições 
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e prestavam todo o serviço de direção da cozinha, que era encarado como uma 

caridade em busca da própria salvação.6 

Os alimentos utilizados nos hospitais eram, em sua maioria, produzidos 

em pomares, hortas e criadouros de animais presentes na própria instituição, 

segundo relatos de funcionários de hospitais franceses e brasileiros.1 Este fato, 

restringia a oferta de alimentos disponíveis ao preparo das refeições, o que 

contribuía para a monotonia dos cardápios. A presença de pratos insípidos 

associados à restrição de alimentos levava a inclusão frequente de sopas, 

criando um rótulo para este prato como “comida de hospital” ou “comida de 

doente”, o que pode ser observado até os dias atuais.1,6 

O cozimento tinha papel importante na dieta hospitalar, pois se 

acreditava que poderia conferir propriedades terapêuticas aos alimentos. Uma 

dieta saudável e adequada ao doente devia ser composta por alimentos 

cozidos e de fácil digestão, além de ser recomendado moderação nas 

quantidades ingeridas e controle rigoroso dos horários das refeições e dos 

alimentos que deviam ser ingeridos para cada tipo de patologia. Estas 

características das dietas hospitalares foram observadas até aproximadamente 

1950. A partir de então, a valorização da alimentação no tratamento hospitalar 

cedeu gradativamente lugar ao uso de medicamentos.1,6 

Várias transformações ocorreram e alteraram o serviço de alimentação 

nos hospitais. Ao longo dos anos, os equipamentos começaram a ser 

substituídos e as cozinhas hospitalares passaram por reformas que 

ocasionaram em mudanças no processo de produção das refeições. Na 

década de 70, mudanças adicionais ocorreram, influenciadas pelo papel central 

ocupado pelo medicamento na medicina, as freiras se afastaram dos cuidados 
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hospitalares, incluindo do preparo das refeições, ao mesmo tempo em que 

nutricionistas se inseriram nos hospitais. As universidades também começaram 

a participar mais ativamente do processo de cuidado dos doentes, se 

associando a algumas instituições.1 

A partir de então, a abordagem da alimentação hospitalar deixou o 

perfil familiar inicial para um modelo técnico-científico que alterou a estrutura da 

produção e distribuição das refeições no hospital.1 

1.1  Consumo da dieta hospitalar pelo paciente 

Com os inquéritos hospitalares revelando a grande proporção de 

desnutridos intra-hospitalar, na década de 90,7 uma maior atenção passou a 

ser dada à adequada oferta de nutrientes, visando o atendimento das 

necessidades e adequação do estado nutricional dos pacientes. Neste 

contexto, o uso dos suplementos nutricionais e a terapia nutricional enteral e 

parenteral foram recomendados como estratégias para combater a desnutrição 

do paciente hospitalizado.4,7 

Apesar de ser evidenciado que mais de 90% dos pacientes 

hospitalizados recebem a alimentação por via oral8, os suplementos 

nutricionais e a terapia nutricional enteral e parenteral ganharam maior 

destaque que a alimentação por via oral nas pesquisas científicas. Tal 

evidência pode ser constatada ao ser verificado que estudos produzidos sobre 

composição de dietas hospitalares por via enteral e parenteral e também sobre 

os suplementos nutricionais são maioria em detrimento aos estudos 

envolvendo as dietas orais.9 
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Por outro lado, a visão do alimento passou a estar dissociada do 

nutriente, o que distanciou da alimentação hospitalar a necessidade de ser 

saborosa, uma vez que deveria ser nutritiva.1 Garcia (2006)6 destacou que em 

se tratando de dietas hospitalares orais a palatabilidade e o princípio dietético 

estão dissociados, pois eles são reconhecidos pelos que participam do 

processo de prescrição e produção das dietas como estruturas em esferas 

distintas. Esta visão dissociada contribuiu para perpetuar o mito da “dieta de 

hospital”, a qual remete a pratos sem sabor e não atraentes visualmente. Antes 

a dieta hospitalar oral era monótona pela ausência de recursos, porém 

atualmente há abundância de itens alimentares à disposição e ainda assim o 

cardápio persiste sendo monótono, possivelmente refletindo a influência desta 

cultura hospitalar.10,11 

Em 2009 foram divulgados dados de mais de 16 mil pacientes 

hospitalizados, mostrando que a ingestão alimentar reduzida é um fator 

independente para o risco de morte aumentado. Foi constatado que indivíduos 

que não comem a totalidade das refeições servidas têm o risco de morte 

aumentado, em relação aos que consomem integralmente as refeições.12 Outro 

fator que chama a atenção para os cuidados com alimentação hospitalar são 

relativos os dados da elevação dos custos de internação em função da 

desnutrição intra-hospitalar, mostrando que muitos recursos financeiros 

poderiam ser poupados com o adequado atendimento nutricional.13, 14. 

Por outro lado, estudos também mostraram que o consumo 

alimentar pelos pacientes hospitalizados estava reduzido, não apenas pelas 

alterações de apetite ocasionadas pelas patologias, mas essencialmente, pela 

qualidade dos serviços prestados.10,15 A oferta insuficiente de alimentos, a falta 
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de escolha do que comer pelo paciente, o tempo curto disponível para se 

alimentar, a temperatura inadequada das dietas, pratos sem atrativos e 

insossos e a prescrição de dietas inadequadas às limitações físicas dos 

pacientes são fatores descritos como determinantes da baixa ingestão de 

alimentos durante o período de hospitalização.9-11,15  

Assim, com o reconhecimento da importância da nutrição no cuidado 

dos pacientes, grande atenção tem sido dada a gastronomia hospitalar. Sendo 

essencial nos cardápios a presença de alimentos que forneçam nutrientes em 

proporções que atendam as recomendações nutricionais, mas que também 

considerem as preferências alimentares do paciente, como a quantidade de 

refeição servida a ele, ofertando possibilidade de escolha (ou alternativa de 

opção) de cardápio e informação relativa à dieta que lhe é ofertada. Destaca-se 

ainda que é indispensável que as preparações do cardápio apresentem boa 

aparência e sabor.16 

Neste contexto, apesar de atualmente a realidade da alimentação 

hospitalar sofrer alterações, estas mudanças ocorrem lentamente,1 

principalmente nos locais mais distantes dos grandes centos urbanos. 17 

1.2  Dietas hospitalares 

Existem diferentes tipos de dietas hospitalares, sendo a classificação 

e nomenclatura variável de acordo com a instituição.6 Basicamente podem ser 

divididas entre dietas especiais e de progressão. As primeiras são aquelas 

adaptadas para situações clínicas que exigiam mudança na composição 

química, como por exemplo, as dietas hipossódica e hipogordurosa.6,18  
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As dietas de progressão englobam aquelas cuja consistência é 

modificada. Estão incluídas como parte deste grupo a dieta branda, a pastosa e 

a líquida, sendo compostas por alimentos que sofrem alterações em suas 

características físicas através do processamento mecânico ou cocção, 

resultando em dietas com diferentes níveis de consistência, variando desde 

dietas com alimentos totalmente líquidos até aqueles que são servidos inteiros, 

porém mais macios devido à cocção.18  

Um fator já citado como responsável pela baixa ingestão alimentar no 

hospital é a inadequação das dietas às limitações de mastigação e deglutição 

dos pacientes. Neste sentido, é de grande importância a prescrição adequada 

das dietas hospitalares.9,19 A dieta geral é usualmente indicada para pacientes 

que não necessitam de modificações na textura; na dieta branda, o tecido dos 

alimentos é abrandado por ação mecânica ou cocção para facilitar a 

mastigação, deglutição e digestão dos alimentos; a dieta pastosa possui 

alimentos mais abrandados que a dieta branda, com predominância de 

alimentos líquidos, bem macios ou na forma de purê e é ofertada, por exemplo, 

a indivíduos com dificuldade de mastigação e de deglutição, que não podem 

consumir alimentos com consistência rígida.18 

Mesmo frente a este panorama, a alimentação hospitalar ainda 

apresenta limitações no reconhecimento de sua importância perante o cuidado 

com o enfermo. Ela precisa ser entendida como um instrumento de satisfação 

emocional, psicológica e motivacional, tornando a experiência da 

hospitalização menos dolorosa. Para isto, as dietas hospitalares devem 

apresentar outras funções além da nutrição, elas devem propiciar prazer e 

situar o ser humano no seu espaço social.16,20 
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1.3  Recomendações Nutricionais  

As Recomendações Dietéticas ou originalmente Recommended 

Dietary Allowance (RDA), foram estabelecidas para a população americana 

pela primeira vez em 1941 pelo comitê do Food and Nutrition Board com a 

proposta de fornecer uma meta de boa nutrição.21 

Desde a primeira publicação até 1989, a RDA foi utilizada para 

avaliar a adequação de nutrientes, considerando que este valor não era um 

requisito mínimo, mas incluía uma margem de segurança, e sua utilidade na 

avaliação de dietas ficou evidente.22 

Da mesma forma, o Canadá estabeleceu a primeira recomendação 

de nutrientes em 1938, as chamadas Recommended Nutrient Intakes (RNI), 

que foram periodicamente revisadas até 1990. 21 

Contudo, as diversas informações sobre o consumo de alimentos e 

nutrientes geradas ao longo do século, forneceram novos conhecimentos sobre 

riscos toxicológicos e requerimentos nutricionais, o que resultou na 

necessidade de mudança na forma de apresentar as recomendações 

nutricionais.23 

Neste contexto, o Institute of Medicine (IOM) dos Estados Unidos em 

parceria com a agência Health Canada iniciaram, em 1997, a primeira 

publicação de novas recomendações nutricionais para americanos e 

canadenses que só foi finalizada em 2005.22. Denominadas Dietary Reference 

Intakes (DRI), ou “Ingestão Alimentar de Referência”. Foram publicados 

relatórios que atualizam os valores de acordo com as novas descobertas sobre 

o aumento dos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas não 



27 
 

transmissíveis provocado pela alimentação, além da abordagem clássica sobre 

os efeitos de carência.24-26
  

As DRIs possuem maior abrangência que as RDAs e diferem da 

mesma, pois para sua construção, foi considerada toda a informação disponível 

sobre balanço e metabolismo de nutrientes em diversos estágios de vida, 

também se observou o risco de redução de doenças crônicas não 

transmissíveis e não somente a ausência de sinais de deficiência, além de 

incluir a recomendação de que a ingestão diária não ultrapassasse um limite 

máximo para prevenir o risco de efeitos adversos.26  

As DRIs foram estabelecidas para doze grupos etários e também por 

sexo, sempre que os dados estavam disponíveis, considerando as variações 

nas necessidades de nutrientes entre os gêneros ou para cada fase da vida.27  

São estabelecidas como fases da vida pelas DRIs os bebês, as 

crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, a gravidez e a lactação. 

Adolescentes, adultos e idosos são apresentados em conjunto nas tabelas 

publicadas. Para esses grupos existem recomendações nutricionais 

diferenciadas por sexo, uma vez que a secreção hormonal e a composição 

corporal são diferenciadas entre gêneros nestas fases da vida, o que resulta 

em necessidades nutricionais diferentes.27 

Os bebês incluem indivíduos do nascimento aos doze meses de 

vida, havendo uma subdivisão em dois intervalos de seis meses, devido ao fato 

dos primeiros seis meses de vida o crescimento ser mais acelerado e a 

alimentação ser baseada no aleitamento materno exclusivo. Nos demais meses 
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(6 a 12 meses) há uma desaceleração do crescimento, além de haver uma 

dieta mista de leite humano e alimentos sólidos.27 

O grupo das crianças também é subdividido, em crianças de 1 a 3 

anos e crianças de 4 a 8 anos. Isto se deve ao fato das crianças mais jovens 

crescerem em altura em uma maior velocidade do que aquelas de 4 e 5 anos 

de idade. Além de que, o último grupo sofre grandes alterações no estado 

endócrino e na velocidade de crescimento.27  

A adolescência também foi dividida em duas categorias, de 9 a 13 

anos e de 14 a 18, pois o crescimento e desenvolvimento sexual dos 

adolescentes ocorrem de maneira diferenciada dentre estas faixas etárias.27  

A fase adulta foi dividida em dois grupos etários, de 19 a 30 anos, 

entre 31 a 50 anos, a fim de atingir o potencial genético ideal para pico de 

massa óssea com uma maior ingestão de nutrientes durante o início da vida 

adulta (19 a 30 anos) do que tardiamente.27  

A idade adulta tardia e idosos (de 51 a 70 anos) foram separados 

pois o gasto médio de energia diminui de entre 19 a 50 anos, e com isto a 

necessidades de nutrientes relacionados ao metabolismo de energia também 

podem diminuir. Já os idosos, maiores de 70 anos, estão em uma categoria 

diferente por apresentam menor nível de atividade física e também de 

funcionamento fisiológico, podendo estar reduzida a absorção de nutrientes e a 

função renal.27 

Recomendações nutricionais estão definidas separadamente para a 

gravidez e a lactação por causa das muitas mudanças nas necessidades de 

fisiologia e nutrição que ocorrem durante estas fases da vida. Durante a 
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gravidez há um aumento da demanda de nutrientes devido às necessidades do 

feto, adicionalmente ocorrem adaptações fisiológicas, tais como aumento da 

absorção e maior conservação de muitos nutrientes. Durante a lactação, a 

produção de leite também aumenta a necessidade de nutrientes.27 

As DRIs são compostas por um grupo de quatro valores de 

referência de ingestão de nutrientes. Elas podem ser usadas para planejar 

dietas e programas de orientação nutricional, definir rotulagem e fortificação de 

alimentos ou ainda para a avaliação e planejamento do consumo. Os termos e 

siglas utilizadas para definir este grupo de valores são Estimated Average 

Requirement (EAR), Recommended Dietary Allowance (RDA), Adequate Intake 

(AI) e Tolerable Upper Intake Level (UL).21,24 

A Necessidade Média Estimada ou Estimated Average Requirement 

(EAR) é a mediana da necessidade de um dado nutriente, por isto, é suficiente 

para atender a recomendação nutricional de somente 50% dos indivíduos 

sadios compreendidos num determinado estágio de vida, sendo entendido que 

neste nível metade da população teria uma ingestão abaixo das 

recomendações. É usada na determinação da RDA e não deve ser 

compreendida como uma meta de ingestão, mas deve ser utilizada para avaliar 

a adequação da ingestão, já que é considerada a melhor estimativa da 

necessidade de um nutriente para um determinado gênero e estágio de vida. 

21,24 

A Ingestão Dietética Recomendada ou Recommended Dietary 

Allowance (RDA) já era empregada nas versões anteriores das recomendações 

nutricionais. A RDA é calculada a partir da EAR e corresponde a quantidade do 

nutriente suficiente para satisfazer os requerimentos de 97 a 98% dos 
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indivíduos saudáveis, compreendidos num determinado grupo, por gênero, 

faixa etária e estágio de vida. Os valores da RDA foram estabelecidos para 

serem usados como meta de ingestão de um indivíduo, por isto devem ser 

usados no planejamento de dietas. 21,24 

 Adequate Intake (AI) ou “Ingestão Adequada” é um valor de 

consumo recomendável usado quando a RDA não pode ser determinada. A AI 

é baseada em levantamentos ou aproximações de dados experimentais, ou 

ainda de estimativas de ingestão de nutrientes para grupos de pessoas sadias. 

Diferentemente da EAR, que representa a mediana da necessidade de 

nutrientes, na AI os valores de recomendação nutricional provavelmente 

excedem a necessidade da maioria dos indivíduos saudáveis. 21,24 

O UL é a sigla usada para Tolerable Upper Intake Level ou Limite de 

Ingestão Máxima Tolerável. É o mais alto nível de ingestão de um nutriente que 

não causará efeitos adversos à saúde da maioria das pessoas. 

Equivocadamente, acreditava-se que se um nutriente faz bem em pequena 

quantidade, uma grande quantidade traria proporcionalmente mais benefícios. 

Contudo, nutrientes podem ser nocivos em doses que às vezes são apenas um 

pouco superiores aos valores de recomendação. Sendo que acima do UL, o 

risco de efeitos adversos aumenta consideravelmente.21, 25-26 

Em se tratando de pessoas saudáveis, as Dietary Reference Intake 

(DRIs) são o parâmetro utilizado como meta para uma alimentação saudável 

para prevenir deficiências e doenças crônicas.26 Porém, o uso destas 

recomendação para pacientes hospitalizados é ainda controverso.28-29 Mesmo 

assim, estudiosos acreditam que as DRIs devam ser aplicadas nos hospitais 

como meta, e que a hospitalização deve ser encarada como um momento 
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chave para educação nutricional dos pacientes para escolhas alimentares que 

atendam tais recomendações.29  

1.4  Nutrientes Minerais 

Os minerais são nutrientes essenciais que atuam em diversas 

funções no organismo, como no metabolismo enzimático, manutenção do 

metabolismo ácido básico, da pressão osmótica, da transferência de 

compostos através da membrana celular, além fazerem parte da composição 

química de enzimas, hormônios, secreções e proteínas.30-33 

Os minerais podem ser classificados em dois grupos, macrominerais 

e microminerais, de acordo com a sua necessidade orgânica e sua 

concentração no organismo humano. Os primeiros estão presentes no 

organismo em proporção superior a 0,05% e as necessidades de ingestão 

diária são maiores que 100 mg/dia. Já os microminerais, também chamados de 

oligoelementos ou elementos-traço, são requeridos em pequenas quantidades 

pelo organismo, sendo suas necessidades no organismo humano inferiores a 

15 mg/dia.32,34 

Os minerais compõem cerca de 4 a 5% do peso corporal. Deste 

total, 50% deste peso são provenientes do cálcio (Ca), 25% são fósforo (P) e 

os demais 25% são compostos pelos cinco macrominerais: magnésio (Mg), 

sódio (Na), potássio (K), cloro (Cl) e enxofre (S); além dos onze microminerais: 

ferro (Fe), zinco (Zn), Iodo (I), selênio (Se), manganês (Mn), flúor (F), 

molibdênio (Mo), cobre (Cu), cromo (Cr), cobalto (Co) e boro (B).34 

Atualmente as DRIs exibem as recomendações nutricionais de 15 

minerais, a saber, cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K), sódio 



32 
 

(Na), e cloreto (Cl) dentre os macrominerais, e de cromo (Cr), cobre (Cu), flúor 

(F), ferro (Fe), iodo (I), manganês (Mn), molibdênio (Mo), selênio (Se) e zinco 

(Zn) dentre os microminerais.35 Cada mineral, independentemente de ser 

macro ou micromineral, desempenha atividades exclusivas nas funções 

metabólicas do organismo humano.32 

O Ca é o mineral mais abundante do organismo e 99% desse está 

presente nos ossos e dentes, o restante se encontra no sangue, nos fluidos 

extracelulares e dentro das células.34 O papel mais evidente desse 

macromineral é estrutural ou mecânico, demonstrado pela sua presença nos 

ossos e dentes conferindo dureza e resistência. Porém, o Ca também modula 

proteínas-chave biológicas ativando suas propriedades catalíticas e mecânicas. 

Devido suas características químicas, é um mineral que tem a capacidade de 

se ligar a diversas proteínas celulares resultando na ativação de funções 

exclusivas: desde o movimento celular e contração muscular à transmissão 

nervosa, secreção glandular e até mesmo divisão celular.33,36 

O Ca ionizado é o mensageiro intracelular mais comum nas células, 

isto também se deve à sua capacidade de ligação reversível às proteínas, o 

sistema de sinalização Ca-calmodulina, por exemplo, é responsável pela 

secreção de aldosterona das  células adrenais, secreção de insulina das 

células β pancreáticas e contração dos músculos lisos.34,36 A coagulação 

sanguínea também está ligada à ação do Ca, pois a transformação de 

protrombina em trombina é dependente da sua presença. Além disto, está 

envolvido na liberação de neurotransmisssores, na absorção de 

cianocobalamina, na ação da lípase, entre outras funções.33,37 
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Está estabelecido que a ingestão adequada de Ca é protetora contra 

a osteoporose. A necessidade do Ca se dá em maximizar o desenvolvimento 

da massa óssea máxima durante o crescimento e reduzir a perda óssea no 

decorrer da vida.34,36 O consumo excessivo de Ca pode interferir e na absorção 

de outros minerais, como Fe, Zn e Mn. Outro efeito adverso da ingestão 

elevada é a constipação, observada em mulheres que tomam suplementos de 

Ca.34 

A principal fonte alimentar é o leite e seus derivados, 

correspondendo a aproximadamente 75% do Ca da dieta.34,37 Mas também são 

boas fontes os condimentos, como a canela, e alguns peixes, como sardinha 

ou lambari.38,39 

O Mg é o quarto cátion mais abundante no corpo e o segundo mais 

prevalente dentro das células. O Mg está envolvido em mais de 300 reações 

metabólicas essenciais, mas sua função principal é estabilizar a estrutura do 

ATP nas reações enzimáticas dependentes dessa molécula, estando presente 

em todas as células, principalmente na forma de MgATP2-. Entre as muitas 

reações que necessitam de Mg encontram-se a síntese de ácidos graxos e 

proteínas e a fosforilação da glicose e seus derivados na via glicolítica. 

Participa também da formação do AMPc, que é um importante mensageiro 

intracelular. Atua na transmissão e atividade neuromuscular, tanto em conjunto 

quanto contra os efeitos do Ca. Enquanto o Ca atua como estimulador, em uma 

contração muscular normal, o Mg atua como relaxador.33-34,36-37 

O Mg está presente na clorofila e, portanto, em todas as plantas 

verdes.37 Mas também são consideradas boas fontes nozes, leguminosas, e 

grãos de cereais.34,38 Devido a sua ampla distribuição, raramente ocorre 
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deficiência desse mineral. Porém, quando ocorre em sua forma grave, a 

deficiência de Mg pode provocar tremores, anorexia, náusea e vômitos, além 

de efeitos sobre o metabolismo ósseo com redução da secreção de 

paratormônio, afetando respostas óssea e renal, resistência à vitamina D, 

formação alterada de cristal de hidroxiapatita e prejuízo do crescimento ósseo 

em jovens ou osteoporose em idosos.34,36 

O P é segundo elemento essencial mais abundante nos tecidos 

humanos, sendo que 85% estão no esqueleto e dentes, na forma de cristais de 

fosfato de cálcio, 15% encontram-se no liquido extracelular e dentro das 

células.34 O P, na forma de fosfatos, participa de várias funções no organismo: 

é o componente mais importante dos ossos, formando a hidroxiapatita; compõe 

as membranas plasmáticas, sendo constituinte dos fosfolipídios; participam da 

produção e armazenamento de energia de todo o corpo, formando as 

moléculas de ATP, creatina fosfato e outros componentes fosforilados; compõe 

praticamente todas as enzimas, mensageiros celulares e os combustíveis de 

carboidratos; participa na ativação de alguns hormônios que dependem do 

processo de fosforilação; atua na regulação do equilíbrio ácido-basico, sendo 

um dos tampões mais significativos na superfície óssea, mas também na 

regulação renal do balanço de prótons.33-34,36-37 

O P está presente em todas as células de organismos vivos e com 

isto tanto alimentos vegetais quanto animais são consideradas fontes do 

mineral.37 Mas, em geral, boas fontes de proteína são consideradas boas 

fontes de P, sendo as carnes e ovos fontes excelentes.34 Considerando que o 

P é amplamente distribuídos nos alimentos, inclusive nos processados, a 
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deficiência é rara, mas pode ocorrer em pacientes com alcoolismo crônico ou 

em indivíduos que estejam utilizando drogas chamadas ligantes de fosfato.34,37 

Os eletrólitos são substâncias que se dissociam em íons com cargas 

positivas ou negativas, quando dissolvidos em água. Podem ser sais 

inorgânicos simples ou moléculas complexas e exercem funções importantes 

na movimentação das soluções entre os compartimentos corpóreos devido ao 

efeito osmótico. Atuam também na manutenção do equilíbrio ácido-básico e 

como ativadores enzimáticos ou coenzimas. Os principais eletrólitos 

extracelulares são Na, Ca, Cl e bicarbonato. O K, Mg e fosfato são os 

eletrólitos intracelulares. 34,37 

O K é um importante eletrólito, sendo o principal cátion intracelular. 

As concentrações de Na e K determinam os potenciais de membrana nos 

nervos e músculos. O K atua em diversas funções no organismo, como a 

manutenção do equilíbrio hídrico, osmótico e ácido-básico. Neste sentido, 

realiza o transporte de oxigênio como oxi-hemoglobina potássica; facilita o 

deslocamento do dióxido de carbono por intermédio do bicarbonato nas 

hemácias, diminui a viscosidade protoplamática, antagonizando-se com o Ca. 

Também influi sobre o processo de obtenção de energia ao favorecer a 

oxirredução da glicose, além de facilitar a conversão da glicose em glicogênio 

no fígado. Também participa da regulação da atividade neuromuscular, 

juntamente com o Ca. 34,37  

É encontrado em alimentos frescos, sendo que as frutas, vegetais, 

carne e laticínios são boas fontes de K. A redução dos níveis de K sérico, 

hipopotassemia, ocorre com frequência devido a vômitos ou diarréias 

prolongadas, sucção gástrica, uso de diuréticos ou administração parenteral de 
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grande quantidade de líquidos alcalinos. Os sintomas da hipopotassemia são 

inespecíficos e incluem apatia, mal-estar, hipotensão postural e redução da 

pressão diastólica. Já o excesso de K pode ser resultado tanto de uma 

ingestão elevada quanto do jejum prolongado e ainda da destruição excessiva 

de células. Os sintomas variam de desastesia à anestesia, paralisia muscular 

flácida, hipotensão e pode evoluir com arritmias cardíacas inclusive com 

parada cardíaca.34,37 

O Na é o principal cátion do líquido extracelular, e atua regulando o 

volume extracelular e o plasma, sendo importante também para a função 

neuromuscular e manutenção do equilíbrio ácido-básico. Apesar de estar 

naturalmente presente em alimentos in natura, a sua adição isolada, como 

ingrediente de temperos ou ainda como componente de alimentos 

industrializados, representam as principais vias de oferta de Na.34,36-37  

Pesquisas em diferentes populações têm demonstrado que o 

consumo de Na está acima das recomendações, o que pode contribuir para o 

aumento da prevalência de doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. 

Sabe-se que uma redução na ingestão de Na contribui para a redução da 

pressão arterial e pode também reduzir o risco de problemas 

cardiovasculares.40  No Brasil dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, 

realizada entre 2002 e 2003, revelaram que a quantidade diária de sódio 

disponível para consumo nos domicílios brasileiros era de 4,5 g por pessoa, 

excedendo, em mais de duas vezes o limite recomendado de ingestão desse 

nutriente.41 

O Cl é um eletrólito que se localiza predominantemente no 

compartimento extracelular, apesar de conseguir se difundir entre os 
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compartimentos intra e extracelular. Junto com o Na, regula a pressão 

osmótica corpórea, o transporte de gases e a regulação ácido-básica. Também 

é constituinte do ácido clorídrico, que é necessário para a manutenção da 

acidez normal da secreção gástrica.34,37 

 A depleção de Cl no organismo pode ocorrer pela ação de 

diuréticos que podem ocasionar alcalose hipoclorêmica. Na hipocloremia 

ocorrem espasmos musculares e até mesmo coma. O excesso de Cl pode 

ocorrer em associação com a desidratação, quando o rim para reter água e 

recompor a volumetria aumenta a reabsorção de Na e Cl. A hipercloremia que 

ocorre causa acidose e leva a ventilação taquipneica podendo ocorrer redução 

dos níveis de consciência e coma.37 

Falando sobre os microminerais, o Cr é um elemento que se 

encontra em baixíssimas concentrações nos tecidos biológicos.36 Ele foi aceito 

como um nutriente essencial apenas em 1977 quando a suplementação de Cr 

em pacientes com nutrição parenteral reverteu anormalidades no metabolismo 

de glicose.34 O Cr age potencializando a ação da insulina através de um 

oligopeptídeo contendo Cr, chamado de cromodulina, que se liga ao receptor 

ativado da insulina, estimulando sua atividade. Apesar de ser controverso na 

literatura, o efeito do Cr como fator de tolerância à glicose, são descritos 

diversos casos que a suplementação de Cr apresentou afeito positivo sobre o 

controle da glicemia.33-34,36 

O Cr é encontrado em diversos alimentos, porém em pequenas 

quantidades. Os grãos e cereais contém mais Cr do que frutas e vegetais. O 

processo de industrialização pode remover ou adicionar cromo. Alimentos que 

são refinados, como farinhas, perdem o mineral, enquanto alimentos ácidos 
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captam Cr no contato com aço inoxidável.36 A deficiência resulta em resistência 

a insulina e anormalidades lipídicas, que são revertidas com a suplementação 

do mineral.34 

O Cu é um micromineral utilizado para fins terapêuticos desde 400 

a.C., sendo relatado que Hipócrates prescrevia compostos de Cu para 

tratamento de doenças pulmonares.36 O Cu funciona como parte de diversas 

enzimas, dentre as quais a ceruloplasmina, que atua na oxidação do Fe antes 

de seu transporte no plasma; a lisil oxidase, essencial na ligação cruzada 

derivada da lisina do colágeno, elastina e proteínas do tecido conjuntivo com 

grande força de tensão; superóxido dismutase, promove a síntese de melanina 

e catecolaminas e protege contra oxidantes e radicais livres; além de diversas 

outras.34,36 

Dentre os alimentos, as principais fontes de Cu são mariscos, 

vísceras (fígado e rim), carnes, chocolate, nozes e cereais. Frutas e vegetais 

contêm pouco Cu, mas o mamão é uma exceção.34,38 Os sinais de deficiência 

são atribuídos às falhas das enzimas que contém Cu e incluem anemia, 

neutropenia e anormalidades ósseas e, menos frequentemente, 

hipopigmentação dos cabelos, anormalidades do metabolismo de glicose e do 

colesterol.37 

O F é um elemento natural encontrado em quase toda água potável 

e no solo. No organismo humano, 99% do F estão nos tecidos calcificados, 

ossos e dentes e atua aumentando a resistência a cárie dentária. O F tem a 

habilidade para incorporar ânions na estrutura cristalina cálcio-fosfato, 

resultando na fluorapatita, material com estrutura mais resistente à ação dos 

ácidos produzidos pelas bactérias cariogênicas. Além disso, inibe o 



39 
 

metabolismo de polissacarídeos dos microorganismos presentes na boca 

reduzindo os processos de formação de ácidos que causam erosão no esmalte 

dentário. Devido a esse efeito, muitos países têm adicionado F na água 

potável.37 

O Fe é reconhecido como nutriente essencial há mais de cem 

anos.36 Com exceção de algumas espécies de Lactobacillus, todos os seres 

vivos necessitam de Fe. Como este mineral é muito abundante na crosta 

terrestre, a sua absorção é dificultada, como um mecanismo protetor da 

intoxicação pelo excesso.37 As funções do Fe relacionam-se com sua 

capacidade de participar das reações de oxidação e redução. Ele possui papel 

no transporte sanguíneo e respiratório de oxigênio e dióxido de carbono, pois é 

um elemento estrutural do grupo heme na hemoglobina, proteína responsável 

por esse transporte. O Fe também funciona como co-fator de diversas enzimas 

não-heme. Atua na síntese de purinas (componentes estruturais do DNA e 

RNA), carnitina, colágeno, neurotransmissores e na conversão do β-caroteno 

na forma ativa da vitamina A.33-34,36 

A melhor fonte de Fe é o fígado, seguido dos frutos do mar, rim, 

coração, carnes magras e aves.38,39 Os vegetais também são fontes de Fe, 

porém a presença de compostos, como fibras alimentares, fitatos e oxalatos, o 

tornam menos biodisponível.37 

A deficiência de Fe é a mais comum de todas as deficiências 

nutricionais. A chamada anemia, pode ser causada por lesão, hemorragia ou 

enfermidades no trato gastrointestinal que afetem a absorção do Fe, mas 

frequentemente a deficiência de Fe é causada por uma dieta insuficiente no 

mineral. Nessas situações ocorre redução dos estoques de Fe e as hemácias 
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apresentam-se microcíticas e hipocrômicas, a capacidade do sangue em 

carrear oxigênio diminui e os indivíduos anêmicos apresentam palidez, 

fraqueza, fadiga, tonturas e em casos graves taquicardia e falta de ar.34,36,37 

Estudos que avaliaram o teor de Fe em dietas detectaram que a oferta é 

insuficiente para atender a recomendação nutricional para mulheres em idade 

fértil.41,42 

O iodo tem importância nutricional pelo seu papel como componente 

essencial dos hormônios da tireóide, triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), que 

aceleram as reações celulares em praticamente todos os órgãos e tecidos, 

provocando aumento do metabolismo basal, do consumo de oxigênio e 

produção de calor. Esses hormônios são essenciais para o desenvolvimento 

normal do cérebro, proliferação de neurônios e regulação de processos que 

envolvem a função cerebral, além disso, a tiroxina é essencial para a 

reprodução sexual.37 

O iodo pode ser fornecido pelos alimentos e pela água. Porém a 

quantidade presente nos alimentos varia grandemente com o conteúdo de iodo 

do solo e da dieta dos animais. Em alguns países, inclusive no Brasil, uma 

estratégia utilizada para corrigir a deficiência de iodo é a suplementação do sal 

com iodo, que é considerada a melhor maneira de se obter uma ingestão 

adequada de iodo.34 Ingestões muito baixas de iodo causam o 

desenvolvimento de bócio, que é aumento do volume da glândula tireóide. 

A deficiência de iodo pode ser quase total, especialmente em áreas 

montanhosas e em regiões onde a ingestão de bociogênicos, alimentos que 

bloqueiam a captação de iodo do sangue pela células da tireóide, é alta. A 

deficiência de iodo tem disseminação mundial e suas piores consequências 
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incluem óbitos de fetos e crianças em desenvolvimento, complicações durante 

a gestação e retardo mental irreversível.36 Contudo, o seu excesso também 

pode causar bócio pela estimulo excessivo da tireóide e elevação da 

concentração do hormônio tireoestimulante (TSH).34 

O Mn é um metal duro, frágil e quebradiço e no organismo humano é 

um micromineral essencial como co-fator ou ativador de diversas enzimas. De 

modo geral, o Mn está associado à formação de tecidos conectivos e 

esquelético, crescimento e reprodução, e metabolismo de carboidratos e 

lipídios.34 Dentre as metaloenzimas que têm Mn como co-fator, destaca-se a 

superóxido dismutase, que protege as células de processos oxidantes; a 

arginase, que participa do metabolismo do nitrogênio; diversas descaboxilares, 

incluindo a piruvato descarboxilase, que participa das reações de 

gliconeogênese; galactosil transferase, que participa da formação do tecido 

conectivo.36 

O conteúdo de Mn nos alimentos varia muito, sendo as principais 

fontes os cereais integrais, leguminosas, nozes e chás. Os dados sobre a 

deficiência de Mn são provenientes de estudos com animais, e mostram que o 

mineral é essencial para a reprodução, provocando esterilidade.34 

Com relação ao Mo, é encontrado em quantidades mínimas no 

organismo humano, mas é considerado essencial devido a sua necessidade ao 

funcionamento de algumas oxidases. As enzimas xantina oxidase, aldeído 

oxidase e sulfito oxidase, que agem catalisando reações de oxirredução, 

necessitam de um grupo prostético que contenha Mo para sua formação e 

atuação normais. É um micromineral amplamente distribuído nos alimentos 

mais comuns da dieta, como leguminosas, cereais integrais, leite e derivados e 



42 
 

vegetais de folhas verde-escuras. A deficiência de Mo só foi percebida em 

pacientes tratados com nutrição parenteral, incluindo sintomas de alterações 

mentais e anormalidades do metabolismo de enxofre e purinas.34,36 

O Se é um micromineral não-metálico presente em baixas 

concentrações na natureza.37 A maior parte do Se nos sistemas biológicos está 

presente em proteínas como constituintes de aminoácidos, como a 

selenocisteína e a selenometionina, devido à semelhança de sua estrutura 

química entre o Se e o enxofre.36 Apesar de dezenas de selenoproteínas terem 

sido identificas, grande parte não foi caracterizada a ponto de identificar suas 

atividades. Dentre as principais selenoproteínas caracterizadas, que são 

responsáveis pela função bioquímica do Se, estão a glutationa peroxidase (vital 

na proteção das membranas celulares e subcelulares contra a agressão por 

peróxidos solúveis), as iodotironina desiodinases ( catalizam a retirada do iodo 

da molécula de T4, transformando-o numa forma mais ativa, o T3) e as 

selenoproteínas P (fornecem Se ao cérebro, para manter a função neurológica 

normal, e aos testículos, para promover a espermatogênese).36 

Como resultado de sua presença em aminoácidos, o Se é 

encontrado em alimentos protéicos, sendo que, de forma geral, quanto maior o 

conteúdo de proteína no alimento, maior a quantidade de Se. 34,36,37 Principais 

fontes incluem fígado, carnes, alho, brócolis e leite, destaque para a castanha-

do-brasil que contém em média 20 vezes mais Se (em µg/g) do que os demais 

alimentos.36 A deficiência de Se resulta em aumento significativo do colesterol 

plasmático, dietas pobres em Se aumentam cerca de duas vezes o risco de 

doença cardíaca, quando comparados com pessoas que ingeriram dietas ricas 

em Se.34,36,37 
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O Zn é um micromineral amplamente distribuído na natureza e no 

organismo humano é primariamente um íon intracelular. É essencial para o ser 

humano e exerce funções estruturais, enzimáticas e regulatórias. Em sua 

função estrutural, age em determinados órgãos (fígado, rins, próstata, músculo, 

cabelo, ossos e certas áreas cerebrais) determinando a forma e disposição 

espacial de enzimas e proteínas, assim como pode estabilizar enzimas ligadas 

ao DNA.  

O Zn compõe cerca de 300 enzimas, dentre as quais: centenas de 

nucleoproteínas que estão envolvidas na expressão gênica ─como a RNA 

polimerase; que oxida o etanol ─a etanol-desidrogenase; que realiza digestão 

protéica ─carboxipeptidases A e B; que combate os radicais livres ─a 

superóxido dismutase; entre outras. Dentre várias atividades regulatórias 

descritas, destaca-se sua atuação na atividade neuronal e na memória; sua 

ação como um fator de crescimento necessário para a síntese proteica, divisão 

celular, modulação da prolactina, ação da insulina e diversos hormônios. É 

necessário para o funcionamento adequado de linfócitos e fibroblastos, o que o 

torna essencial na defesa imunológica e na cicatrização.33,34,36,37 

As principais fontes alimentares de Zn são as carnes, grãos 

integrais, castanhas, legumes e tubérculos.34,38,39 A deficiência crônica e 

endêmica de Zn é prevalente em áreas onde a população predomina o 

consumo de proteínas de origem vegetal. A ingestão insuficiente de Zn pode 

gerar sinais de deficiência que variam desde inespecíficas e discretas, como 

falta de apetite e paladar alterado, até exuberantes, como dermatite, 

hipogonadismo ou retardo do crescimento.34,37 
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Apesar da literatura científica sobre a composição de minerais em 

refeições e dietas ser limitada, os estudos publicados nesta área revelam que 

existe uma oferta inadequada de diversos minerais.42-45 Estima-se que a 

deficiência de micronutrientes, incluindo a de minerais, ainda é problema para 

cerca de dois milhões de indivíduos em todo o mundo.46 A oferta insuficiente ou 

excessiva de nutrientes conduz a ingestão dos mesmos em teores que não 

atendam as necessidades nutricionais, podendo ocasionar déficit orgânico ou 

toxicidade pelo excesso.33,34,36  

É notável, por estes relatos, que há uma grande importância dos 

nutrientes minerais na manutenção de um adequado estado nutricional, que as 

dietas hospitalares orais são consumidas pela grande maioria dos pacientes e 

ainda que exista uma ausência de estudos que revelem a composição de 

minerais de dietas hospitalares orais. Considerando estes fatores, pode-se 

reconhecer a necessidade de estudos que revelem a composição de minerais 

de dietas hospitalares orais, a fim de direcionar a atuação dos profissionais na 

prática clinica. 
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2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi determinar o teor dos macrominerais 

Ca, K, Mg, Na e P e dos microminerais Cu, Fe, Mn, Zn e Se de refeições que 

compões as dietas geral, branda e pastosa e dos complementos alimentares 

orais (CAO) servidos em um hospital filantrópico de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil. 

Buscou-se também avaliar as diferenças no teor dos minerais das 

referidas dietas e CAO ofertados entre três meses do ano, com coletas 

realizadas em janeiro de 2011, maio e setembro de 2010. 

Foi avaliada ainda as diferenças no teor de minerais ofertados entre 

as dietas geral, branda e pastosa em cada um dos meses de coleta. 

 Avaliou-se também a adequação do teor de cada mineral ofertado 

pelas dietas na presença ou não do CAO às recomendações nutricionais (RDA, 

AI e UL) para homens e mulheres, adultos e idosos. 

Adicionalmente, analisou-se a contribuição percentual de cada 

refeição para a oferta total diária e também para a adequação às 

recomendações dos minerais em cada dieta, nos três meses de coleta. 
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3. Metodologia 

O estudo foi do tipo exploratório, avaliando o teor de Ca, Cu, Fe, K, 

Mg, Mn, Na, P, Zn e Se nas refeições que compõe as dietas geral, branda e 

pastosa em três diferentes meses do ano (janeiro de 2011, maio e setembro de 

2010) com coletas realizadas em dois dias não consecutivos (uma terça-feira e 

uma quinta-feira), de cada um dos meses de estudo. As dietas avaliadas fazem 

parte das dietas de rotina da maior parte dos hospitais públicos e privados. As 

amostras foram coletadas na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do 

Hospital da Associação Mário Penna, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.  

Todos os três tipos de dietas continham seis refeições cada ─ 

desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia. Os alimentos que compõe os 

cardápios das dietas geral, branda e pastosa durante os três meses de coletas 

estão representados nos Quadros 1, 2 e 3, respectivamente. 

A fim de atender as necessidades nutricionais dos pacientes, 

considerados mais debilitados nutricionalmente pelo corpo de médicos e 

nutricionistas da instituição, era oferecido um lanche complementar, 

denominado Complemento Alimentar Oral (CAO), servido entre a colação e o 

almoço e também  entre o lanche e o jantar. Os alimentos que compunham o 

CAO durante os seis dias de coleta estão representados no Quadro 4. 
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Quadro 1: Cardápios da dieta geral coletados durante as terças e quintas de janeiro de 2011, maio e setembro 
de 2010 em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

R
e

fe
iç

ão
 

Cardápio 

Janeiro/2011 Maio/2010 Setembro/2010 

Terça Quinta Terça Quinta Terça Quinta 

D
e

sj
e

ju
m

 

Pão Francês
M

 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Leite com café Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fruta Banana Mamão Manga Mamão Banana Mamão 

C
o

l.
 Suco 

industrializado 
Néctar de 
fruta 

Néctar de 
fruta 

Preparado 
em pó para 
refresco 

Preparado 
em pó para 
refresco 

Néctar de 
fruta 

Néctar de 
fruta 

A
lm

o
ço

 

Arroz e Feijão Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Prato Principal 
(Carne) 

Bovina* Bovina* Frango 
empanado 

Dobradinha e 
Feijão branco 

Frango a 
milanesa+qu
eijo 

Suína* 

Acompanha-
mento 

Abobrinha e  
presunto

#
 

Banana à 
Milanesa 

Repolho 
coz + bacon 

Farofa com 
ovos 

Farofa de 
ovos, milho 
e azeitona 

Abacaxi 
grelhado 

Salada Cenoura coz+ 
uva passas 

Berinjela ao 
vinagrete 

Beterraba 
coz 

Banana
+
 Cenoura e 

Beterraba 
coz 

Brócolis com 
ovos 

Sobremesa Melancia Abacaxi Abacaxi Manga Melancia Abacate 

La
n

ch
e

 

Pão Francês
M

 Mini pão Mini pão Sim Mini pão Sim Mini pão 

Leite +banana+cere
al em flocos

 B
 

Com café Com café Com café Com banana 
e mamão

B
 

Com café 

Outro Café Mini Bolo 
chocolate 

Leite
B
 

banana e 
mamão  

Bolacha 
Maria 

Café Mini Bolo 
chocolate 

Ja
n

ta
r 

Arroz e Feijão Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Prato Principal 
(Carne) 

Coxa de 
frango coz 

Peixe*
de camarão

 Arroz 
temperado 
com carne 
bovina, 
cenoura e 
vagem 

Macarronada 
com molho 
bolonhesa 

Arroz 
temperado 
com carne 
de frango, 
cenoura e 
vagem 
 

Macarronada 
com molho 
bolonhesa 
 

Acompanha-
mento 

Batata+ 
presunto+mu
ssarela

#
 

Abobrinha
#
 

Salada Tomate+pres
unto+manga+ 
orégano 

Batata e 
castanhas 

Não Não Não Não  

Sobremesa Mousse 
mamão 

Melancia Não Não Não Não 

C
e

ia
 

Mingau Não Não Não Amido milho Não Não 

Bebida láctea Chocolate Frutas Não Não Chocolate Não 

Iogurte Não Não Sim Não Não Sim 

Legenda: 
B
Liquidificados;  

M
Com margarina; 

#
Com molho Branco; *Com molho vermelho; coz.= cozido; Col.=colação. 
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Quadro 2: Cardápios da dieta branda coletados durante as terças e quintas de janeiro de 2011, maio e 
setembro de 2010 em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

R
e

fe
iç

ão
 

Cardápio 

Janeiro/2011 Maio/2010 Setembro/2010 

Terça Quinta Terça Quinta Terça Quinta 

D
e

sj
e

-j
u

m
 Pão doce

M
 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Leite com café Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fruta Banana Mamão Manga Abacaxi Banana Mamão 

C
o

l.
 Suco 

Industrializado 
Néctar de fruta Néctar de 

fruta 
Preparado 
em pó para 
refresco 

Preparado em 
pó para 
refresco 

Néctar de fruta  Néctar de 
fruta 

A
lm

o
ço

 

Arroz e Feijão Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Prato Principal 
(Carne) 

Almôndegas de 
Frango* 

Suína* Bovina Almôndegas Bovina** Bovina ** 

Acompanha-
mento 

Farofa de vagem 
e ovos 

Moranga 
com bacon 

Macarrão à 
bolonhesa 

Moranga Não Batata coz 
e alecrim 

Salada Cenoura coz+ 
uva passas 

Berinjela ao 
vinagrete 

Não Banana
+
 Cenoura e 

Beterraba coz 
Brócolis 
com ovos 

Sobremesa Melão Manga Abacaxi Manga Melão Abacate 

La
n

ch
e

 

Pão Doce
M

 Sim Mini pão Sim Mini pão Sim Mini pão 

Leite +banana+cereal 
em flocos

 B
 

Com café Com café Com café Com banana e 
mamão

B
 

Com café 

Outro Café Mini Bolo 
chocolate 

Leite
B
 banana 

e mamão  
Bolacha Maria Café Mini Bolo 

chocolate 

Ja
n

ta
r 

Arroz e Feijão Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Prato Principal 
(Carne) 

Coxa de frango 
coz. 

Peixe* Omelete com 
presunto e 
queijo 

Bovina Bovina com milho 
e cenoura 

Bovina 

Acompanha-
mento 

Batata+ 
presunto+mussa
rela

#
 

Abobrinha
#
 Não Batata baroa 

cozida 
Cenoura 
com bacon 

Salada Tomate+presunt
o+manga+ 
orégano 

Batata e 
castanhas 

Chuchu coz. Cenoura e 
couve coz. 

Não Não 

Sobremesa Mousse mamão Melancia Não Não Não Não 

C
e

ia
 

Mingau Não Não Não Amido milho Não Não 

Bebida láctea Chocolate Frutas Não Não Chocolate Não 

Iogurte Não Não Sim Não Não Sim 

Legenda: 
B
Liquidificados;  

M
Com margarina; 

#
Com molho Branco; *Com molho vermelho; **Com vegetais (milho, tomate, 

pimentão, azeitonas); Col.=colação. 
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Quadro 3: Cardápios da dieta pastosa coletados durante as terças e quintas de janeiro de 2011, maio e 
setembro de 2010 em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

R
e

fe
iç

ão
 

Cardápio 
Janeiro/2011 Maio/2010 Setembro/2010 

Terça Quinta Terça Quinta Terça Quinta 

D
e

sj
e

ju
m

 Mingau de 
Cereal infantil 

Sabor Arroz Sabor Milho Sabor Milho Sabor Milho Sabor Milho Sabor Milho 

Fruta Banana Mamão Mamão Mamão Não Não 

C
o

l.
 

Suco 
industrializado 

Néctar de 
fruta 

Néctar de 
fruta 

Preparado em 
pó para 
refresco 

Preparado em 
pó para refresco 

Néctar de fruta 
Néctar de 

fruta 

A
lm

o
ço

 

Purê de Arroz Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Feijão batido 
com carne 

Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina 

Purê 1 Berinjela Chuchu Moranga 
Mandioquinha e 

Moranga 
Inhame Moranga 

Purê 2 Moranga 
Batata e 

beterraba 
Batata Inhame e Batata Batata Beterraba 

Sobremesa Mamão Banana Mamão Banana Mamão Abacate 

La
n

ch
e

 

Mingau de 
Cereal infantil 

Sabor Milho Sabor Arroz Sabor Arroz Sabor Arroz Sabor Arroz Sabor Arroz 

Outro Não Não 
Leite

B
 banana 

e mamão 
Não Não Não 

Ja
n

ta
r 

Purê de Arroz Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Feijão batido 
com carne 

Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina Sim/Bovina 

Purê 1 Batata Abobrinha Berinjela Berinjela Mingau de Fubá Cenoura 

Purê 2 Cenoura Moranga Cenoura Moranga Cenoura Moranga 

Sobremesa 
Mousse de 

mamão 
Mousse 

morango 
Não Não Não Não 

C
e

ia
 

Mingau Não Não Não Amido de milho Não Não 

Bebida láctea Chocolate Frutas Não Não Chocolate Não 

Iogurte Não Não Sim Não Não Sim 

Legenda: 
B
Liquidificados;  Col.=colação. 
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Quadro 4: Alimentos que compõe o Complemento Alimentar Oral coletados pela manhã e pela tarde durante as terças e 
quintas de janeiro de 2011, maio e setembro de 2010 em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

H
o

rá
ri

o
 

Cardápio 

Janeiro/2011 Maio/2010 Setembro/2010 

Terça Quinta Terça Quinta Terça Quinta 

M
an

h
ã 

Leite bovino
B
 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Frutas Banana Abacate Não Não Mamão 
Banana e 
Mamão 

Outros 
Módulo de 
proteínas 

Leite em pó 
Cereais em 

Flocos 
Leite em pó 

Cereais em 
Flocos 

Leite em pó 

Módulos de 
proteínas, 

carboidratos e 
fibras 

Leite em pó 

Ta
rd

e
 

Leite bovino
 B

 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Frutas 
Banana e 
Mamão 

Banana 
Banana e 
Mamão 

Banana e 
Mamão 

Banana Não 

Outros Não 
Módulo de 
proteínas 

Cereais em 
Flocos 

Aveia 

Módulos de 
proteínas, 

carboidratos e 
fibras 
Aveia 

Leite 
desnatado 

em pó 
Cereais em 

flocos 
B 

Leite liquidificado com os demais ingredientes. 

 

 

 

Os valores diários para cada mineral em todas as dietas, com e sem 

CAO, foram comparados com as DRIs para adultos e idosos de ambos os 

sexos (Tabela 1)35. 

3.1 Coleta das amostras 

Foram coletadas amostras em duplicata do desjejum, colação, 

almoço, lanche, jantar e ceia, em dois dias não consecutivos (terça e quinta-

feira), durante os meses de janeiro de 2011 e maio e setembro de 2010. Nos 

dias de coleta das amostras, as funcionárias da UAN prepararam duas 

unidades adicionais das refeições de interesse do estudo, de forma similar à 

praticada no porcionamento das refeições destinadas aos pacientes. A 

amostragem ocorreu nos horários habituais de oferta das refeições. 



51 
 

Tabela 1: Recomendações nutricionais para os macrominerais Ca, K, Mg, Na e P e para os microminerais Cu, 
Fe, Mn, Zn e Se de acordo com a Ingestão Dietética de Referência (DRIs).  

  RDA
#
  UL

+
 

 Mineral 
(mg/d) 

 Homens    Mulheres   
Homens e 
mulheres 

 19-30a 31-50a 51-70a >70a  19-30a 31-50a 51-70a >70a  >19anos 

Ca* 1000 1000 1200 1200  1000 1000 1200 1200  2500 

K* 4700 4700 4700 4700  4700 4700 4700 4700  ND
a
 

Mg 400 420 420 420  310 320 320 320  350
++

 

Na* 1500 1500 1300 1200  1500 1500 1300 1200  2300 

P 700 700 700 700  700 700 700 700  4000 

Cu 0,9 0,9 0,9 0,9  0,9 0,9 0,9 0,9  10 

Fe 8 8 8 8  18 18 8 8  45 

Mn 2,3 2,3 2,3 2,3  1,8 1,8 1,8 1,8  11 

Zn 11 11 11 11  8 8 8 8  40 

Se 0,055 0,055 0,055 0,055  0,055 0,055 0,055 0,055  0,4 

Fonte: IOM, 2004.
35

 #RDA=Ingestão Dietética Recomendada; +UL=Nivel Máximo de Ingestão Tolerável; 

*AI=Ingestão Adequadas; a=Não Disponível; ++valores representam ingestão apenas de agentes 

farmacológicos e não incluem ingestão de alimentos e água.  

 

 

 

Na instituição onde foi realizada a coleta das amostras, formula-se 

um cardápio diferenciado diariamente que vigora por seis semanas, após este 

período o mesmo é repetido, havendo rotatividade do cardápio. Neste estudo, 

as seis coletas de amostras foram realizadas em semanas distintas (terça-feira 

de uma semana e quinta-feira de outra semana). Assim, a coleta total (6 dias) 

contemplou um dia de cada semana (6 semanas) que compõe o cardápio da 

instituição, o que representou 14,3% de todos dos cardápios previstos em todo 

o período de estudo. 
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Foram coletadas duas amostras de cada refeição das dietas geral, 

branda e pastosa, que foram inicialmente pesadas em balança eletrônica Pluris 

Top (Filizola S.A Pesagem e Automação, São Paulo, SP, Brasil) com 

capacidade para 15kg e sensibilidade de 2g, descontando-se a massa das 

embalagens que acondicionavam as refeições. Em seguida, para 

homogeneização dos alimentos presentes na refeição cada uma delas foi 

colocada em um multiprocessador dotado de hélice plástica rígida, com o 

objetivo de se evitar a contaminação das mesmas por metais. Coletou-se, 

então, uma amostra de 50g da refeição homogeneizada, que foi acondicionada 

em embalagem “zip-lock”, e devidamente etiquetada. Em seguida, as amostras 

foram congeladas à -18oC em freezer. Na sequência, foram colocadas em 

caixas isotérmicas contendo gelo reciclável e encaminhadas à análise química 

(Diagrama 1).  

Para análise do teor de Se nas dietas uma porção de 10% de cada 

refeição homogeneizada foi acondicionada em uma única embalagem zip-lock, 

com o objetivo de se obter uma amostra do total diário das refeições servidas. 

O Se foi analisado apenas no total diário, pois é um mineral presente em 

baixos teores nos alimentos e, assim, devido aos limites de detecção do 

equipamento ICP OES se a dosagem fosse realizada por refeição não seria 

possível a detecção do Se, subestimando os dados sobre a real quantidade 

ofertada desse mineral. 
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Diagrama 1: Processos de coleta das amostras das refeições que compõe as dietas 
geral, branda e pastosa durante as terças e quintas de janeiro de 2011, maio e setembro 
de 2010 em um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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C
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Amostra da refeição 
completa 1 

Amostra da refeição 
completa 2 

Pesagem 

Homogeneização 

Coleta de amostra (~50g) 

Embalagem e Identificação 
da amostra 

Congelamento 

Envio para análise química, 
sob refrigeração 
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Utilizou-se os valores de referência, RDA ou AI bem como o UL, 

para adultos e idosos de ambos os sexos recomendados pelo IOM para os 

minerais analisados. Foi considerado como adulto a fase da vida compreendida 

entre 19 a 59 anos e como idoso idade superior a 60 anos. O percentual de 

adequação de cada mineral ofertado pelas dietas geral, branda e pastosa, 

isoladamente ou combinado com o CAO foi calculado para adultos e idosos de 

ambos os sexo. Quando houve diferença na recomendação nutricional entre 

idades considerada uma única fase da vida (devido às diferenças na divisão 

etária das DRIs e as idades de corte entre adultos e idosos neste estudo) foi 

adotado como referencia o maior valor da recomendação, desde que o mesmo 

não ultrapassasse o UL (Tabela 1).35  

3.2  Reagentes e curvas analíticas 

Todos os reagentes utilizados foram reagentes de grau analítico. 

Durante todo o processo foi usado água deionizada de alta pureza 

(resistividade 18,2 mΩcm) obtidos com o sistema de purificação de água Milli-Q 

(Millipore, Bedford, MA, EUA). Toda a vidraria foi limpa por imersão em 20% 

(v/v) HNO3 por três horas, lavada três vezes com água Milli-Q e secos antes do 

uso. 

Para as curvas padrão, uma solução padrão multi elemento foi 

elaborado em 5% HCl (v/v) a partir de soluções estoque de 10.000 mg/L de Ca, 

K, Mg, Na (Merck, Darmstadt, Alemanha) e em 1.000 mg/L para Cu, Mn, Fe, 

Se, Zn (Merck, Darmstadt, Alemanha). Os níveis de concentração das soluções 
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padrão foram: 0,01 a 1 mg/L de Cu, Fe, Mn e Zn; 1,01-101 mg/L de Ca, Mg, K, 

P e Na; 0,01-0,5 mg/L de Se.43 

Foram preparadas no laboratório soluções branco de forma 

semelhante ao das amostras de campo para todas as metodologias. 

3.3  Digestão da amostra 

3.3.1  Cálcio, potássio, magnésio, manganês, fósforo, cobre e zinco 

Cinco gramas de amostra (peso úmido) foram pesadas em cadinhos 

de porcelana e incinerados em um forno a 450 ºC por 10 horas. As cinzas 

foram dissolvidas em 2,5 mL de ácido clorídrico concentrado (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) e diluído a 25 mL com água deionizada em balões 

volumétricos. As análises foram realizadas em duplicata.47 

3.3.2  Ferro 

Dois gramas de amostra foram transferidos para  frascos 

volumétricos de 25 ml e foram adicionados 5 ml de ácido clorídrico concentrado 

(Merck, Darmstadt, Alemanha). Os balões volumétricos foram agitados por 2 

horas em agitador orbital e após este período, o extrato foi diluído para o nível 

com água deionizada. Foi então filtrada através de papel filtro quantitativo.  As 

determinações foram realizadas em duplicata.48 

3.3.3  Selênio 

Dois gramas de amostra homogeneizada foram colocados em um 

copo de 100 mL, e em seguida, foram adicionados 25 mL de ácido nítrico 

concentrado (Merck, Darmstadt, Alemanha). Essa suspensão foi aquecida até 

180ºC por 2h em uma chapa quente. Após resfriar o extrato foram adicionados 
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7 mL de peróxido de hidrogênio (Merck, Darmstadt, Alemanha). O extrato foi 

gradualmente aquecido a 180 ºC até que seu volume fosse reduzido para cerca 

de 10 mL. A solução foi, então, resfriada e quantitativamente transferida para 

um balão volumétrico de 25 mL. O volume foi completado com uma solução de 

ácido clorídrico 5% (v/v).49 

3.4  Intrumentação 

Os elementos minerais foram quantificados em um espectrômetro de 

emissão óptica em plasma com acoplamento indutivo (ICP OES), modelo Vista 

MPX (VARIAN, Mulgrave, Australia), equipado com fonte de radiofrequência de 

40 MHz, detector simultâneo multielementar de estado sólido tipo CCD (Charge 

Coupled Device), bomba peristáltica, câmera de nebulização e nebulizador tipo 

“sea spray”. O sistema usado é totalmente controlado pelo software ICP Expert, 

e utiliza como gás de plasma o argônio líquido com 99,996% (Air Liquid, SP, 

Brasil). As condições de operação do ICP OES foram: potência, 1000 W; vazão 

de nebulização 0,9 L/min; vazão de argônio e vazão de gás auxiliar, 15 e 1,5 

L/min; tempos de integração e tempos de leitura, 10 e 3 s; número de 

replicatas, 3.  Os comprimentos de onda usados foram: Ca, 317,933 nm; Cu, 

324,754 nm; Fe, 259,940 nm; K, 766,491 nm; Mg, 279,553 nm; Mn, 257,610; 

Na, 589,592 nm; P, 213,618 nm; Zn, 206,200 nm e Se, 196,026.  

3.5  Garantia da qualidade dos resultados 

As metodologias usadas foram validadas para os parâmetros 

precisão e exatidão usando material de referência certificado (MRC) de dieta 

para os elementos inorgânicos estudados neste trabalho. O MRC usado foi o 
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Typical Diet (1548a), obtido do National Institute of Standards and Technology 

(NIST). 

3.6  Análise Estatística 

As análises estatísticas foram realizadas no software estatístico 

Stata 11.0 para Mac OS. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a 

normalidade dos dados e de teste de Bartlett para avaliar a homocedasticidade. 

Para avaliar a diferença no teor de nutrientes das diferentes entre as dietas e 

entre as coletas utilizou-se a ANOVA seguido do pós-teste de Bonferroni 

quando as variáveis apresentavam distribuição paramétrica e o teste de 

Kruskal-Wallis (utilizando a função Kwallis2) para variáveis não paramétricas. A 

diferença entre os períodos de oferta dos CAO foi verifica pelo teste U de 

Mann-Whitney. Foram consideradas como diferenças estatisticamente 

significantes aquelas com p<0,05 em cada comparação.50
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4. Resultados  

A exatidão e precisão dos resultados foram verificadas pela análise 

de material de referência certificado Typical Diet 1548a (NIST). Para esses 

procedimentos analíticos foram realizados oito repetições de análises. Houve 

boa concordância entre os valores certificados e os analíticos. Para todos os 

elementos os resultados para a exatidão variou entre 84 e 104%, e a precisão 

oscilou entre 3 a 10%. 

4.1 Teor de Macrominerais  

O teor médio dos macrominerais Ca, K, Mg, Na e P veiculados pelas  

refeições e  total diário das dietas geral, branda e pastosa, estão representados 

na Tabela 2. De forma geral, a dieta pastosa foi a que ofertou os maiores 

teores de macrominerais, sendo que a quantidade nas dietas geral e branda foi 

semelhante em grande parte das refeições. Quanto aos meses de coleta, pode 

ser notado que janeiro foi o mês que os cardápios apresentaram melhor perfil 

de macrominerais.  

Observando o teor de Ca veiculado entre as dietas, na maioria das 

refeições em todos os meses de coleta, a dieta geral apresentou teores de Ca 

estatisticamente iguais aos da dieta branda (p>0,008). Na grande maioria das 

refeições e nos três meses de coleta a dieta pastosa foi a que ofertou os 

maiores teores do macromineral (p<0,008). 

Os resultados mostram também que janeiro e setembro foram os 

meses com maiores de teores de K nas preparações dos cardápios servidos 

(p>0,008). Observou-se ainda, que dentre as dietas a oferta de K naquelas 

servidas nos meses de maio e setembro continha teores semelhantes do 
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macromineral na maioria das refeições (p>0,008). E no mês de janeiro, as 

dietas geral e branda foram semelhantes (p>0,008) e superiores à dieta 

pastosa (p<0,008) no conteúdo de K ofertado em todas as refeições, com 

exceção da colação e ceia, onde o cardápio é único entre as dietas. 

Durante o mês de setembro a oferta de Mg foi semelhante entre as 

dietas em todas as refeições, exceto no jantar onde a dieta pastosa foi 

estatisticamente superior as demais no conteúdo de Mg ofertado (p<0,003) e 

no total diário, onde a dieta pastosa superou a dieta branda (p=0,004). Nos 

meses de janeiro e maio a oferta de Mg entre as dietas foi heterogênea, não se 

observando um padrão de oferta. 

Quanto ao Na, no mês de maio em todas as refeições, observou-se 

que as dietas geral e branda, além de semelhantes estatisticamente, 

superaram os teores do macromineral veiculados pela dieta pastosa (p<0,006). 

Já em janeiro e setembro, o almoço e jantar da dieta pastosa ofertou maior teor 

de Na do que as demais dietas, o que ocorreu também no total diário 

(p<0,008).  

O P veiculado pelas dietas apresentou grande heterogeneidade nos 

meses de janeiro e maio, mas na maioria das refeições as dietas geral e 

branda se assemelharam no teor de P presente nas preparações. Em 

setembro, a oferta entre as três dietas foi semelhante no total diário e em todas 

as refeições, exceto no almoço, onde a dieta pastosa foi inferior às demais 

(p<0,001).  
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Tabela 2: Teor médio dos macrominerais Ca, K, Mg Na e P (mg) ofertados pelo total diário e em cada refeição integrante das dietas geral (G), branda (B) e pastosa (P) 
durante os meses de janeiro (J), maio (M) e setembro (S). 

M
in

e
ra

l 

M
e
s
e
s
 

D
ie

ta
        

Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar Ceia Total Diário 

Média ± DP ( mg) 

  G 131,85
b
 ± 20,77

xz
 5,76 ± 1,80

y
 117,05

a
 ± 34,95

x
 143,61

b
 ± 16,68 118,42

a
 ± 16,01

x
 121,72 ± 37,92 638,41

b
 ± 37,81

x
 

 
J B 128,94

b
 ± 3,65

y
 5,76 ± 1,80

y
 57,01

b
 ± 13,69

yx
 161,66

b
 ± 22,41 127,89

a
 ± 21,35

x
 121,72 ± 37,92 602,98

b
 ± 34,91

xy
 

  P 546,04
a
 ± 26,41

x
 5,76 ± 1,80

y
 84,30

ab
 ± 30,02 504,66

a
 ± 134,90

x
 93,75

b
 ± 13,95 121,72 ± 37,92 1356,23

a
 ± 227,18

x
 

 
M 

G 160,34
b
 ± 2,25

x
 7,16 ± 1,36

y
 62,97

b
 ± 8,24

y
 139,24

b
 ± 26,61 26,93

b
 ± 4,44

y
 108,02 ± 69,67 504,67

b
 ± 55,58

y
 

Ca B 198,63
ab

 ± 5,39
x
 7,16 ± 1,36

y
 54,22

ab
 ± 2,26

y
 157,12

b
 ± 27,45 120,29

a
 ± 76,94

x
 108,02 ± 69,67 645,44

ab
 ± 36,96

x
 

 P 348,17
a
 ± 55,06

y
 7,16 ± 1,36

y
 82,48

a
 ± 16,82 313,21

a
 ± 26,25

y
 81,20

a
 ± 12,18 108,02 ± 69,67 940,24

a
 ± 60,66

y
 

 
S 

G 186,40
b
 ± 19,95

xy
 11,93 ± 3,12

x
 145,94 ± 98,02

x
 149,66

b
 ± 10,26 37,65

b
 ± 5,04

xy
 91,60 ± 35,44 623,18

b
 ± 137,86

xy
 

 B 166,19
b
 ± 29,04

xy
 11,93 ± 3,12

x
 84,36 ± 35,24

x
 160,17

b
 ± 36,78 39,95

b
 ± 6,20

y
 91,60 ± 35,44 554,20

b
 ± 52,35

y
 

 P 378,98
a
 ± 134,03

y
 11,93 ± 3,12

x
 103,57 ± 26,22 387,49

a
 ± 125,12

xy
 122,61

a
 ± 35,41 91,60 ± 35,44 1096,18

a
 ± 165,16

xy
 

  G 489,92
b
 ± 68,83

x
 94,13 ± 11,30

x
 1162,63

b
 ± 164,34

x
 344,58

b
 ± 99,50 905,47

b
 ± 88,70

x
 257,22 ± 49,30 3253,96

b
 ± 147,22

x
 

 
J B 815,53

a
 ± 256,09

x
 94,13 ± 11,30

x
 1308,92

b
 ± 622,90 358,70

b
 ± 77,03 763,07

b
 ± 59,66

x
 257,22 ± 49,30 3597,58

b
 ± 676,23

x
 

  P 1012,11
a
 ± 160,69

x
 94,13 ± 11,30

x
 2111,80

a
 ± 510,41

x
 590,80

a
 ± 147,27

x
 1969,35

a
 ± 109,93

x
 257,22 ± 49,30 6035,41

a
 ± 473,75

x
 

 
M 

G 394,30
b
 ± 16,70

y
 22,70 ± 15,26

y
 889,90 ± 86,16

y
 372,38 ± 160,36 323,84

b
 ± 35,05

y
 157,58 ± 93,76 2160,71

b
 ± 23,56

y
 

K B 457,64
a
 ± 21,89

y
 22,70 ± 15,26

y
 938,95 ± 83,94 395,80 ± 146,65 616,64

a
 ± 44,05

y
 157,58 ± 93,76 2589,33

a
 ± 85,49

y
 

 P 353,64
b
 ± 24,01

y
 22,70 ± 15,26

y
 941,62 ± 213,22

y
 387,64 ± 92,18

y
 537,74

a
 ± 55,13

y
 157,58 ± 93,76 2400,94

ab
 ± 274,07

y
 

 
S 

G 559,09 ± 111,27
x
 72,92 ± 10,55

x
 1003,96

b
 ± 94,86

xy
 432,59 ± 20,38 426,46

b
 ± 63,57

y
 246,28 ± 145,80 2741,28

b
 ± 214,36

xy
 

 B 503,44 ± 57,54
y
 72,92 ± 10,55

x
 988,88

b
 ± 165,11 385,61 ± 22,80 625,23

b
 ± 157,92

xy
 246,28 ± 145,80 2822,35

b 
± 99,27

y
 

 P 464,34 ± 182,96
y
 72,92 ± 10,55

x
 2051,70

a
 ± 832,88

x
 455,50 ± 151,42

xy
 1681,46

a
 ± 545,51

x
 246,28 ± 145,80 4972,18

a
 ± 1555,20

x
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0 
  G 61,08

b
 ± 8,80 5,48 ± 0,20

y
 113,60

a
 ± 8,08

x
 44,77 ± 16,66 101,00

a
 ± 7,24

x
 25,64 ± 9,20 351,57

b
 ± 36,24

x
 

 
J B 79,04

a
 ± 20,15

x
 5,48 ± 0,20

y
 109,28

ac
 ± 31,04

x
 43,02 ± 10,45 78,07

ac
 ± 11,10

x
 25,64 ± 9,20 340,53

b
 ± 31,95

x
 

  P 96,61
a
 ± 10,35

x
 5,48 ± 0,20

y
 173,66

ab
 ± 59,30

x
 46,60 ± 13,51 175,33

ab
 ± 9,09

x
 25,64 ± 9,20 523,32

a
 ± 51,65

x
 

 
M 

G 67,15
a
 ± 3,08 3,82 ± 1,36

y
 127,69

a
 ± 14,75

x
 64,08

a
 ± 24,47 57,26

a
 ± 7,68

y
 19,87 ± 12,19 339,86

a
 ± 5,90

x
 

Mg B 38,29
ab

 ± 2,26
y
 3,82 ± 1,36

y
 68,21

b
 ± 6,60

y
 33,75

ab
 ± 12,40 47,93

ab
 ± 0,99

y
 19,87 ± 12,19 211,86

b
 ± 9,57

y
 

 P 29,81
b
 ± 0,82

y
 3,82 ± 1,36

y
 65,20

b
 ± 18,56

y
 31,57

b
 ± 9,29 42,75

b
 ± 2,45

y
 19,87 ± 12,19 193,02

b
 ± 20,10

y
 

 
S 

G 49,75 ± 17,58 8,52 ± 0,41
x
 90,19 ± 10,22

y
 39,47 ± 7,82 46,51

b
 ± 6,24

y
 20,36 ± 14,70 254,80

a
 ± 55,76

y
 

 B 52,15 ± 6,89
x
 8,52 ± 0,41

x
 86,37 ± 11,24

x
 45,87 ± 4,86 58,89

b
 ± 8,06

x
 20,36 ± 14,70 272,16

ac
 ± 8,47

xy
 

 P 35,70 ± 12,38
y
 8,52 ± 0,41

x
 151,55 ± 67,22

x
 36,79 ± 10,93 137,49

a
 ± 39,87

x
 20,36 ± 14,70 390,41

ab
 ± 116,05

x
 

  
G 447,61

a
 ± 36,95

y
 14,50 ± 2,67

x
 1780,21

b
 ± 152,59

xy
 416,51

a
 ± 43,81 2043,36

a
 ± 436,21 137,90 ± 53,83 4840,08 ± 699,13

x
 

 
J B 527,22

a
 ± 141,31

x
 14,50 ± 2,67

x
 2166,83

a
 ± 240,06

x
 368,87

a
 ± 12,30

x
 1973,27

ac
 ± 420,72

xz
 137,90 ± 53,83 5188,60 ± 590,96

xy
 

  P 142,78
b
 ± 7,55

x
 14,50 ± 2,67

x
 3618,80

a
 ± 1862,65

x
 115,19

b
 ± 20,06

y
 2521,59

ab
 ± 199,64

x
 137,90 ± 53,83 6550,76 ± 1865,93

x
 

 
M 

G 606,84
a
 ± 51,18

x
 7,79 ± 2,23

y
 2036,38

a
 ± 282,20

x
 422,75

a
 ± 169,62 1519,88

a
 ± 162,57 81,98 ± 41,13 4675,62

a
 ± 355,54

x
 

Na B 333,14
a
 ± 25,27

x
 7,79 ± 2,23

y
 2106,92

a
 ± 64,22

x
 265,61

a
 ± 6,65

y
 1391,84

a
 ± 251,82

x
 81,98 ± 41,13 4187,28

a
 ± 164,24

x
 

 P 148,64
b
 ± 9,06

x
 7,79 ± 2,23

y
 1427,58

b
 ± 212,47

xz
 158,41

b
 ± 23,37

x
 766,66

b
 ± 48,21

xy
 81,98 ± 41,13 2591,05

b
 ± 263,43

y
 

 
S 

G 485,93
a
 ± 22,23

y
 11,91 ± 2,18

x
 1333,68 ± 388,17

y
 412,48

a
 ± 104,48 1292,21

a
 ± 520,45 90,92 ± 58,56 3627,14 ± 466,02

y
 

 B 205,43
ab

 ± 4,70
y
 11,91 ± 2,18

x
 1437,54 ± 130,26

y
 280,03

a
 ± 89,24

y
 1327,28

ac
 ± 177,79

xy
 90,92 ± 58,56 3353,11 ± 318,46

xz
 

 P 116,94
b
 ± 8,67

y
 11,91 ± 2,18

x
 2620,05 ± 1323,37

xz
 125,05

b
 ± 5,17

y
 2088,31

ab
 ± 485,31

xz
 90,92 ± 58,56 5053,19 ± 1757,82

x
 

  G 171,28
b
 ± 4,38

y
 8,79 ± 1,24

x
 361,50

a
 ± 12,42

x
 212,05

b
 ± 39,99 331,50

a
 ± 46,26

x
 126,44 ± 20,36 1211,56

b
 ± 45,01

y
 

 
J B 181,20

b
 ± 11,77

y
 8,79 ± 1,24

x
 465,16

a
 ± 191,37

x
 237,25

b
 ± 42,20 306,45

a
 ± 51,29 126,44 ± 20,36 1325,29

ab
 ± 202,96

xy
 

  P 503,69
a
 ± 15,96

x
 8,79 ± 1,24

x
 180,52

b
 ± 54,09 435,49

a
 ± 105,54

x
 180,59

b
 ± 10,31 126,44 ± 20,36 1435,52

a
 ± 158,72

x
 

 
M 

G 208,97
b
 ± 9,48

x
 2,23 ± 1,09

y
 322,96

a
 ± 20,71

y
 187,60

b
 ± 35,24 202,13

a
 ± 50,50

y
 104,88 ± 63,45 1028,77

b
 ± 47,62

x
 

P B 236,03
a
 ± 2,16

x
 2,23 ± 1,09

y
 329,62

a
 ± 10,51

y
 195,63

ab
 ± 36,94 328,73

ab
 ± 90,55 104,88 ± 63,45 1197,13

a
 ± 60,26

x
 

 P 258,70
a
 ± 31,63

y
 2,23 ± 1,09

y
 190,30

b
 ± 34,53 252,84

a
 ± 33,40

y
 165,82

ac
 ± 20,95 104,88 ± 63,45 974,76

b
 ± 75,56

y
 

 
S 

G 202,41 ± 20,80
x
 9,66 ± 3,53

x
 324,16

a
 ± 13,26

y
 211,36 ± 61,42 206,19 ± 27,00

y
 106,17 ± 59,69 1059,95 ± 42,76

x
 

 B 201,65 ± 47,37
xy

 9,66 ± 3,53
x
 288,93

a
 ± 52,77

y
 227,57 ± 73,09 247,93 ± 87,49 106,17 ± 59,69 1081,92 ± 119,22

xz
 

 P 283,40 ± 98,89
y
 9,66 ± 3,53

x
 170,38

b
 ± 4,70 287,79 ± 88,12

xy
 181,10 ± 15,52 106,17 ± 59,69 1038,50 ± 111,36

y
 

Significância estatística fixada em p<0,05. Valor de p ajustado para significância no teste de kwallis2 é 0,008.  
a,b,c

 Existe diferença estatisticamente significativa no teor do mineral ofertado entre as dietas; 
x,y,z

 Existe diferença estatisticamente significativa no teor do mineral 
ofertado entre as estações. 
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4.2 Teor de Microminerais 

O teor médio dos microminerais Cu, Fe, Mn e Zn veiculados pelas 

refeições e no total diário das dietas geral, branda e pastosa, estão 

representados na Tabela 3, a qual também exibe o teor total de Se ofertado 

pelas dietas geral, branda e pastosa durante janeiro de 2011 e maio e 

setembro de 2010. 

Comparando o teor de Cu veiculado em cada dieta pode-se verificar 

que, quando as dietas apresentavam diferenças no conteúdo ofertado, a dieta 

geral continha Cu em teores semelhantes ao da dieta branda e ambas 

superaram a dieta pastosa (p<0,004), com algumas exceções.  

No mês de janeiro, o conteúdo de Fe da dieta pastosa foi maior que 

o das demais dietas, em todas as refeições e no total diário (p<0,001). Durante 

maio e setembro, as dietas diferiram entre si na oferta de Fe, mas houve 

variação entre qual dieta apresentava melhor oferta, dentre as refeições. Em 

relação ao total diário, apenas no mês de setembro houve diferença estatística 

no teor de Fe das dietas, sendo que as maiores quantidades foram 

encontradas nas dietas geral e pastosa (p<0,0003). 

O teor de Mn das dietas geral e branda foi similar e maior do que o 

da dieta pastosa, na maioria das refeições (p<0,005) e no total diário (p<0,008). 

Entre os meses de coleta, maio foi aquele em que a oferta de Mn foi maior 

(p<0,007).   
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Tabela 3: Teor médio dos microminerais Cu, Fe, Mn, Zn e Se (mg) ofertados pelo total diário e em cada refeição integrante das dietas geral (G), branda (B) e pastosa 
(P)  durante os meses de janeiro (J), maio (M) e setembro (S). 

M
in

e
ra

l 

M
e
s
e
s
 

D
ie

ta
        

Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar Ceia Total Diário 

Média ± DP ( mg) 

Cu 

J 

G 0,11
a
 ± 0,02 0,04 ± 0,01

y
 0,41

a
 ± 0,06 0,11

a
 ± 0,01 0,33

a
 ± 0,05

x
 0,05 ± 0,04 1,05

a
 ± 0,07

x
 

B 0,13
ab

 ± 0,03 0,04 ± 0,01
y
 0,43

a
 ± 0,16 0,11

a
 ± 0,02

x
 0,23

b
 ± 0,03

y
 0,05 ± 0,04 0,99

a
 ± 0,21 

P 0,07
ac

 ± 0,04
x
 0,04 ± 0,01

y
 0,23

b
 ± 0,05 0,06

b
 ± 0,05 0,19

b
 ± 0,03

xz
 0,05 ± 0,04 0,65

b
 ± 0,07

y
 

M 

G 0,13 ± 0,07 0,03 ± 0,02
y
 0,41

a
 ± 0,07 0,09 ± 0,02 0,19

b
 ± 0,02

y
 0,01 ± 0,00 0,85

a
 ± 0,03

y
 

B 0,11 ± 0,02 0,03 ± 0,02
y
 0,41

a
 ± 0,04 0,07 ± 0,03

y
 0,32

a
 ± 0,02

x
 0,01 ± 0,00 0,93

ab
 ± 0,05 

P 0,07 ± 0,03
x
 0,03 ± 0,02 

y
 0,29

b
 ± 0,04 0,06 ± 0,02 0,22

b
 ± 0,04

x
 0,01 ± 0,00 0,66

ac
 ± 0,09

y
 

S 

G 0,10
a
 ± 0,03 0,16 ± 0,11

x
 0,34 ± 0,11 0,11

a
 ± 0,04 0,24 ± 0,01

x
 0,06 ± 0,06 1,01

a
 ± 0,11

x
 

B 0,13
a
 ± 0,02 0,16 ± 0,11

 x
 0,35 ± 0,12 0,14

a
 ± 0,04

x
 0,25 ± 0,02

y
 0,06 ± 0,06 1,09

a
 ± 0,18 

P 0,02
b
 ± 0,01

y
 0,16 ± 0,11

 x
 0,29 ± 0,04 0,04

b
 ± 0,01 0,25 ± 0,02

xy
 0,06 ± 0,06 0,82

b
 ± 0,03

x
 

Fe 

J 

G 2,36
b
 ± 0,73

xz
 0,10 ± 0,07 3,05

a
 ± 0,28 2,38

b
 ± 0,75 1,87

a
 ± 0,47 0,61 ± 0,62 10,37

b
 ± 2,30 

B 2,22
b
 ± 0,34

xz
 0,10 ± 0,07 2,05

b
 ± 0,19

 x
 2,20

b
 ± 0,27

xz
 1,38

ac
 ± 0,17

 y
 0,61 ± 0,62 8,56

b
 ± 0,95

y
 

P 5,08
a
 ± 1,28 0,10 ± 0,07 2,85

a
 ± 0,31

 x
 4,68

a
 ± 0,74

xy
 2,69

ab
 ± 0,44 0,61 ± 0,62 16,02

a
 ± 2,40 

M 

G 3,35
a
 ± 0,39

x
 0,14 ± 0,09 3,71

a
 ± 0,87 2,09

a
 ± 0,92 4,57 ± 3,79

 
 0,10 ± 0,07 13,97 ± 3,91 

B 1,12
b
 ± 0,17

y
 0,14 ± 0,09 4,73

ab
 ± 0,37

 y
 1,15

ac
 ± 0,27

y
 3,47 ± 0,3

 x
 0,10 ± 0,07 10,71

 
± 0,48

x
 

P 3,99
a
 ± 1,71 0,14 ± 0,09 3,09

ac
 ± 0,89

 x
 3,55

ab
 ± 1,57

x
 3,90 ± 2,36 0,10 ± 0,07 14,76 ± 3,52 

S 

G 4,12
a
 ± 0,58

xy
 0,10 ± 0,04 3,65

a
 ± 1,51 2,80

a
 ± 0,81 3,55 ± 2,88 0,45 ± 0,46 14,67

a
 ± 1,99 

B 1,68
b
 ± 0,07

yz
 0,10 ± 0,04 2,68

ac
 ± 0,67

 x
 1,71

b
 ± 0,17

yz
 1,89 ± 0,25

 y
 0,45 ± 0,46 8,50

b
 ± 0,16

y
 

P 7,12
a
 ± 6,39 0,10 ± 0,04 4,48

ab
 ± 0,37

 y
 3,06

a
 ± 0,49

xz
 4,61 ± 0,85 0,45 ± 0,46 19,82

a
 ± 7,55 
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Mn 

J 

G 0,48
a
 ± 0,18 0,04 ± 0,02

y
 1,47

a
 ± 0,51

xy
 0,49

a
 ± 0,18 0,96

a
 ± 0,09 0,07 ± 0,07 3,52

a
 ± 0,19 

B 0,70
ab

 ± 0,19 0,04 ± 0,02
y
 0,95

a
 ± 0,16

y
 0,59

a
 ± 0,15

x
 0,80

a
 ± 0,11 0,07 ± 0,07 3,17

a
 ± 0,64 

P 0,31
ac

 ± 0,29
x
 0,04 ± 0,02

y
 0,64

b
 ± 0,12 0,15

b
 ± 0,14

xy
 0,55

b
 ± 0,05 0,07 ± 0,07 1,76

b
 ± 0,13 

M 

G 0,40
a
 ± 0,05 0,03 ± 0,03

y
 1,70

a
 ± 0,08

x
 0,42 ± 0,11 0,90 ± 0,41 0,01 ± 0,01 3,46

a
 ± 0,54 

B 0,55
a
 ± 0,26 0,03 ± 0,03

y
 1,28

ab
 ± 0,05

x
 0,29 ± 0,11

y
 0,71 ± 0,04 0,01 ± 0,01 2,87

a
 ± 0,19 

P 0,21
b
 ± 0,07

x
 0,03 ± 0,03

y
 0,65

b
 ± 0,18 0,23 ± 0,11

x
 0,57 ± 0,07 0,01 ± 0,01 1,71

b
 ± 0,13 

S 

G 0,43
a
 ± 0,14 0,25 ± 0,00

x
 1,13

a
 ± 0,24

y
 0,43

a
 ± 0,14 0,75 ± 0,31 0,07 ± 0,07 3,04

a
 ± 0,49 

B 0,64
a
 ± 0,30 0,25 ± 0,00

x
 0,97

a
 ± 0,09

y
 0,48

a
 ± 0,14

xy
 0,80 ± 0,10 0,07 ± 0,07 3,22

a
 ± 0,54 

P 0,04
b
 ± 0,01

y
 0,25 ± 0,00

x
 0,62

b
 ± 0,05 0,10

b
 ± 0,03

y
 0,60 ± 0,06 0,07 ± 0,07 1,68

b
 ± 0,19 

Zn 

J 

G 0,83
b
 ± 0,21

yz
 0,11 ± 0,09

yx
 4,31

a
 ± 0,52

x
 0,96

b
 ± 0,26 3,02 ± 1,33 0,47 ± 0,09 9,70

b
 ± 0,60

xz
 

B 0,82
b
 ± 0,17

yz
 0,11 ± 0,09

yx
 3,91

ab
 ± 2,42 0,95

b
 ± 0,11 2,44 ± 1,00

yz
 0,47 ± 0,09 8,71

b
 ± 1,80

yz
 

P 9,10
a
 ± 1,25

x
 0,11 ± 0,09

yx
 2,22

b
 ± 0,25

 y
 8,11

a
 ± 1,38

x
 1,77 ± 0,21

xz
 0,47 ± 0,09 21,78

a
 ± 1,30

x
 

M 

G 1,14
b
 ± 0,05

x
 0,03 ± 0,02

y
 2,81

a
 ± 0,63

y
 1,06

b
 ± 0,27 2,24

b
 ± 0,76 0,47 ± 0,29 7,76

b
 ± 1,41

y
 

B 1,34
bc

 ± 0,01
x
 0,03 ± 0,02

y
 4,79

ab
 ± 1,82 1,11

b
 ± 0,24 4,46

a
 ± 1,59

x
 0,47 ± 0,29 12,21

a
 ± 0,81

x
 

P 4,11
ac

 ± 0,94
y
 0,03 ± 0,02

y
 2,64

ac
 ± 0,31

 y
 3,15

a
 ± 0,41

y
 3,57

ab
 ± 1,82

x
 0,47 ± 0,29 13,98

a
 ± 2,28

y
 

S 

G 1,11
b
 ± 0,13

xz
 0,10 ± 0,03

x
 3,10

b
 ± 1,02

y
 1,10

b
 ± 0,17 2,37

b
 ± 0,71 0,40 ± 0,18 8,18

b
 ± 1,33

yz
 

B 1,19
b
 ± 0,20

xz
 0,10 ± 0,03

x
 5,07

ab 
± 1,49 1,09

b
 ± 0,12 2,67

b
 ± 0,83

xz
 0,40 ± 0,18 10,52

b
 ± 1,07

xz
 

P 5,46
a
 ± 1,45

x
 0,10 ± 0,03

x
 8,87

a
 ± 2,69

 x
 6,11

a
 ± 2,13

 x
 6,23

a
 ± 1,49

xy
 0,40 ± 0,18 27,17

a
 ± 5,26

x
 

Se 

J 

G NA   NA   NA   NA   NA   NA   1,00 ± 0,45
xy

 

B NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,57 ± 0,17
x
 

P NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,80 ± 0,14 

M 

G NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,59 ± 0,31
x
 

B NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,66 ± 0,23
x
 

P NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,44 ± 0,34 

S 

G NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,48 ± 0,43
xz

 

B NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,28 ± 0,20
y
 

P NA   NA   NA   NA   NA   NA   0,51 ± 0,45 

Significância estatística fixada em p<0,05. Valor de p ajustado para significância no teste de kwallis2 é 0,008.  
a,b,c

 Existe diferença estatisticamente significativa no teor do mineral ofertado entre as dietas;
 x,y,z

 Existe diferença estatisticamente significativa no teor do mineral 
ofertado entre as estações; NA= não analisados.  
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Sobre o Zn, na maioria das refeições, observou-se que a dieta 

pastosa foi a que apresentou os maiores teores do micromineral (p<0,005).  

Não foi encontrada diferença na quantidade de Zn presente nas dietas geral e 

branda (p>0,008). 

A análise entre dietas geral, branda e pastosa mostrou que o teor de 

Se ofertado no total diário foi semelhante entre elas em todas as coletas. Por 

outro lado, observando as diferenças entre os meses de janeiro, maio e 

setembro, no primeiro os cardápios continham os maiores teores do mineral 

(p<0,007). 

4.3 Teor de minerais no Complemento Alimentar Oral (CAO) 

Entre os macrominerais veiculados pelo CAO (Tabela 4), houve 

diferença significativa entre os turnos de oferta (manhã e tarde) somente para 

Ca e K durante o mês de maio (p<0,05), sendo o maior teor ofertado no 

período da manhã. Com respeito aos microminerais, houve diferença no teor 

de Cu (p=0,02 e p=0,001) e Mn (p=0,02 e p=0,001) em maio e setembro, com 

teores superiores no turno da tarde. Houve diferença também no teor de Fe em 

todos os meses, destacando que em janeiro a oferta do CAO matinal 

apresentou mais Fe em relação ao da tarde (p<0,02). Além disto, o CAO 

apresentou mais Zn em janeiro, com maior oferta pela manhã (p=0,003). 

 Considerando os meses de coleta, houve diferença no teor 

veiculado de todos os minerais, tanto no período da manhã quanto à tarde, 

exceto para Zn e Se. No total diário somente os teores de Fe e Se foram 

semelhantes entre as coletas.  
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Tabela 4: Teor médio dos macrominerais Ca, K, Mg, Na e P  e dos microminerais  Cu, Fe, 
Mn, Zn e Se do Complemento Alimentar Oral (CAO) ofertado pela manhã e à tarde, 
durante os meses de coleta. 

Mineral Meses 
CAO ofertado pela 

manhã 
CAO ofertado pela 

tarde 
Total Diário Ofertado 

  
Macrominerais (mg) - Média ± DP  

 Janeiro 301,66
z
 ± 88,93 281,01

z
 ± 185,60 582,67

z
 ± 200,18 

Ca Maio 19,54
y
 ± 1,77* 16,86

y
 ± 1,13* 36,40

y
 ± 2,05 

 Setembro 542,14
x
 ± 6,41 475,63

x
 ± 228,64 1017,77

x
 ± 224,57 

 Janeiro 452,21
y
 ± 163,09 364,85

yx
 ± 226,61 817,07

y
 ± 271,22 

K Maio 22,17
z
 ± 0,13* 20,28

y
 ± 1,26* 42,45

z
 ± 1,38 

 Setembro 1076,1
x
 ± 295,11 920,65

x
 ± 685,52 1996,77

x
 ± 394,53 

 Janeiro 37,46
y
 ± 11,28 28,89

yz
 ± 16,47 66,35

y
 ± 16,07 

Mg Maio 2,34
z
 ± 0,33 2,71

y
 ± 0,26 5,05

z
 ± 0,57 

 Setembro 69,95
x
 ± 2,09 66,41

xz
 ± 26,36 136,35

x
 ± 24,41 

 Janeiro 66,21
y
 ± 5,21 63,18

y
 ± 1,31 129,39

y
 ± 6,34 

Na Maio 77,00
y
 ± 6,28 73,15

y
 ± 4,40 150,15

y
 ± 10,67 

 Setembro 471,46
x
 ± 35,11 475,79

x
 ± 158,01 947,25

x
 ± 124,37 

 Janeiro 194,05
y
 ± 104,06 222,45y ± 161,71 416,50

z
 ± 240,27 

P Maio 15,98
z
 ± 1,15 16,07

y
 ± 1,47 32,04

y
 ± 1,74 

 Setembro 438,40
x
 ± 29,30 447,11

x
 ± 215,58 885,51

x
 ± 187,29 

Microminerais (mg) - Média ± DP 

 Janeiro 0,04
x
 ± 0,01 0,04

y
 ± 0,01 0,08

y
 ± 0,01 

Cu Maio 0,05
x
 ± 0,01* 0,08

x
 ± 0,01* 0,13

x
 ± 0,02 

 Setembro 0,01
y
 ± 0,00* 0,06

xy
 ± 0,02* 0,07

y
 ± 0,02 

 Janeiro 0,94
x
 ± 0,81* 0,15

y
 ± 0,02* 1,09 ± 0,80 

Fe Maio 0,45
x
 ± 0,15* 0,95

x
 ± 0,27* 1,40 ± 0,41 

 Setembro 0,06
y
 ± 0,01* 0,57

x
 ± 0,08* 0,63 ± 0,08 

 Janeiro 0,16
x
 ± 0,12 0,17

z
 ± 0,01 0,33

y
 ± 0,11 

Mn Maio 0,22
x
 ± 0,09* 0,44

x
 ± 0,08* 0,66

x
 ± 0,17 

 Setembro 0,03
y
 ± 0,02* 0,27

y
 ± 0,03* 0,30

y
 ± 0,02 

 Janeiro 0,68 ± 0,08* 0,60  ± 0,02* 1,28
xz

 ± 0,09 

Zn Maio 0,83 ± 0,15 0,53 ± 0,48 1,35
x
 ± 0,32 

 Setembro 1,34 ± 0,98 1,31 ± 1,27 2,64
xy

 ± 1,29 

 Janeiro 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,02 0,12 ± 0,02 

Se Maio 0,05 ± 0,03 0,07 ± 0,02 0,13 ± 0,04 

 
Setembro 0,06 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,11 ± 0,01 

* Existe diferença estatisticamente significativa entre o teor do mineral ofertado pelo CAO da 

manhã e da tarde, p<0,05;
 x, y, z 

Existe diferença no teor do mineral ofertado entre o maio, 

setembro e janeiro. Valor de p ajustado para significância no teste de Kwallis 2 é 0,008.
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Setembro foi o mês que o CAO apresentou maiores quantidades de 

macrominerais, sendo superior aos demais em Ca (p<0,003 e p<0,0004), Na 

(p<0,000 para ambos), P (p<0,003 e p<0,0004) em ambos turnos de oferta, de  

Mg (p<0,003) e K (p<0,003) no turno da manhã e, consequentemente no total 

diário de todos os macrominerais (p<0,008). O CAO ofertado nas tardes de 

setembro mostrou maiores teores de K e Mg em relação à maio ( p<0,000 para 

ambos). 

Dentre os microminerais, o CAO apresentou teores similares de Zn e 

Se, em ambos os turnos, e de Se e Fe no total diário (p>0,05). O CAO ofertado 

no mês de maio foi superior às demais estações no teor de Cu e Mn do total 

diário (p<0,002) e Mn no CAO da tarde (p=0,003). Em janeiro e em maio a 

oferta de microminerais pelo CAO foi semelhante e, superior a de setembro no 

teor de Cu (p<0,002), Fe (p<0,003) e Mn (p<0,002) no CAO matinal. O CAO 

servido à tarde ofertou maior teor de Mn em setembro e de Cu em maio 

(p=0,002) do que o CAO servido em janeiro, da mesma forma ocorreu com o 

total diário do Zn que teve maior oferta no mês de setembro do que em janeiro 

(p<0,008). Adicionalmente, os teores de Fe do CAO da tarde de maio e 

setembro também superaram os servidos no mês de janeiro (p<0,003). 

4.4  Adequação de macrominerais às Recomendações Nutricionais 

As Figuras de 1 a 5 mostram a porcentagem de adequação do teor 

de macrominerais Ca, K, Mg, Na e P ofertados pelas dietas geral, branda e 

pastosa isoladas e na presença de CAO, nos três meses de coleta em relação 

às recomendações nutricionais para adultos e idosos de ambos os sexos,35 
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Figura 1: Porcentagem de adequação do teor de Ca ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Adequada (AI) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os sexos. *Existe 
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na presença do 
CAO. Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da recomendação.  

 

 
 

Figura 2: Porcentagem de adequação do teor de K ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e pastosa 
(P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de coleta em 
relação à Ingestão Adequada (AI) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os sexos. *Existe diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na presença do CAO. Linha 
cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da recomendação.  

 

 
 

sendo verificado que no mês de janeiro as dietas têm maior porcentagem de 

adequação de macrominerais.  
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Pode ser notado que para Ca e K, durante janeiro, apenas a dieta 

pastosa ofertada isoladamente atendeu a recomendação nutricional para 

ambos os sexos e estágios de vida. As demais dietas atenderam 

respectivamente 64 e 70% da AI para adultos, e 53 e 76% para idosos de 

ambos os sexos. Na presença do CAO as dietas geral e branda se adequaram 

ao teor de Ca e K recomendado, exceto em maio (Figuras 1 e 2).  

Em janeiro as dietas geral e branda ofereceram 80% do teor de Mg 

recomendado para os homens, estando adequadas para mulheres. A pastosa, 

por sua vez, esteve adequada para todos os grupos estudados. Apesar de 

existir diferença estatística entre o teor de Mg nas três dietas sem e com CAO 

(p=0,001, p=0,003 e p=0,03), somente na dieta geral o CAO conseguiu ajustar 

o valor diário à recomendação (Figura 3).  

No mês de maio nenhuma das dietas atendeu à RDA, com exceção 

da geral que supriu o valor recomendado para mulheres. Em setembro a 

recomendação para mulheres foi alcançada pela dieta pastosa, e o CAO foi 

eficiente em adequar a oferta de Mg à recomendação para todos os grupos 

estudados, com exceção dos homens das dietas geral e branda. Houve 

diferença no teor de Mg (p=0,001) das dietas geral e branda com e sem CAO 

(Figura 3). 
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Figura 3: Porcentagem de adequação do teor de Mg ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os 
sexos. *Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na 
presença do CAO.  Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da 
recomendação.  

 

 
 

 

 

 

 

 

O teor de Na esteve muito acima da AI em todas as dietas e meses 

de coleta, para todos os grupos estudados. O que é agravado para indivíduos 

idosos, que devem ingerir menor teor de Na que os adultos.35 As dietas 

servidas em janeiro foram as que apresentaram as maiores quantidades de Na, 

chegando a ser cinco vezes maiores do que a quantidade recomendada na 

dieta pastosa para idosos de ambos os sexos. No mês de maio, apesar de as 

dietas terem os menores teores de Na, a quantidade presente nas dietas foi, 

aproximadamente, duas vezes maior do que a recomendada. Nesse mês, a 

associação do CAO com as dietas aumentou ainda mais a quantidade de sódio 

oferecida, uma vez que este complemento continha teores significativos de Na 

(p<0,03).  
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Figura 4: Porcentagem de adequação do teor de Na ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Adequada (AI) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os sexos. 

 *
 
Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na 

presença do CAO. Linha cheia = marca ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é 100% da 
recomendação. Linha tracejada = destaca ponto onde a oferta supera o Limite de Ingestão Máxima 
Tolerável (UL). 

 
 

Os valores de Na superaram até mesmo o UL, ficando situado em 

200% acima do valor estabelecido, nas dietas geral e branda em todos os 

meses de coleta. No mês de maio, o teor de Na da dieta pastosa superou em 

120% o UL, no mês de setembro em 250% e em janeiro em, aproximadamente, 

300% (Figura 4). 
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Figura 5: Porcentagem de adequação do teor de P ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e pastosa 
(P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de coleta em 
relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os sexos. *

 

Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na presença 
do CAO. Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da recomendação.  

 
 

Todas as dietas atenderam as recomendações de P para adultos e 

idosos de ambos os sexos, em todos os meses estudados. A adição do CAO 

nas dietas geral e branda de janeiro (p=0,001 e p=0,01, respectivamente) e nas 

três dietas de setembro (p=0,001 para todas as dietas) aumentou o teor de P 

dessas dietas em relação às dietas sem CAO. Em nenhum momento o UL de P 

foi ultrapassado (Figura 5).  
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4.5 Adequação de microminerais às Recomendações Nutricionais 

As Figuras 6 a 10 mostram a porcentagem de adequação do teor de 

microminerais Cu, Fe, Mn, Zn e Se ofertados pelas dietas geral, branda e 

pastosa isoladas e na presença de CAO, nos três meses de coleta em relação 

às recomendações nutricionais para adultos e idosos de ambos os sexos15.  

Nos meses de janeiro e setembro, as dietas geral e branda 

continham teores de Cu adequados à RDA para homens e mulheres de ambas 

as fases da vida. A dieta pastosa com e sem CAO não atendeu a 

recomendação desse nutriente para nenhum dos grupos, em nenhum dos 

meses. A adição do CAO à dieta pastosa aumentou o teor de CU, em todos os 

meses de coleta dos dados (p=0,04; p=0,006 e p=0,0001). Durante o mês de 

maio, apenas a dieta branda continha teores de Cu adequados à RDA e a 

adição do CAO às dietas só foi efetivo para adequar o teor de Cu da dieta geral 

(Figura 6). 

Em todas as dietas o teor de Fe ofertado atendeu a RDA para idosos 

de ambos os sexos e homens adultos (Figura 7). As mulheres adultas têm 

requerimento de Fe aumentado,35 o qual não foi atingido em nenhum dos 

meses pelas dietas. Para todas as dietas, a adição do CAO não foi suficiente 

para adequar o teor de Fe à recomendação nutricional (Figura 7). Somente 

para a dieta branda, a adição do CAO aumentou a quantidade oferecida de 

ferro (p<0,006).  
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Figura 6: Porcentagem de adequação do teor de Cu ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os 
sexos.  * 

Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na 
presença do CAO. Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da 
recomendação.  

 
 

Figura 7: Porcentagem de adequação do teor de Fe ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os 
sexos.  * 

Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na 
presença do CAO. Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da 
recomendação.  
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Figura 8: Porcentagem de adequação do teor de Mn ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os 
sexos.  * 

Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na 
presença do CAO. Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da 
recomendação.  

 
 

Nos três meses de coleta, a quantidade de Mn da dieta pastosa ficou 

abaixo do recomendado para homens. A associação do CAO às dietas 

aumentou a quantidade oferecida de Mn das dietas geral no mês de janeiro 

(p<0,001), da branda no mês de maio (p=0,0008) e da pastosa nos três meses 

de coleta dos dados (p=0,01, p=0,0008 e p=0,046, respectivamente). O CAO 

associado à dieta pastosa foi efetivo em fornecer Mn que atendesse à RDA 

para mulheres em todos os meses, mas não foi suficiente para adequar a 

recomendação nutricional para homens em maio e setembro (Figura 8). 
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Figura 9: Porcentagem de adequação do teor de Zn ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os 
sexos.  * 

Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na 
presença do CAO. Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da 
recomendação.  

 
 

Quanto ao Zn, em janeiro e setembro, apenas as dietas geral e 

branda continham quantidades suficientes para atender a RDA para mulheres. 

Nesses meses, a associação das dietas geral e branda com o CAO aumentou 

a oferta de Zn (p<0,03 para janeiro e p<0,02 para setembro), mas a quantidade 

oferecida ainda foi insuficiente para suprir a RDA de Zn para os homens. Já a 

dieta pastosa, mesmo sem adição do CAO, oferecidas nesse mesmo período, 

continha, em média, 200% do valor da RDA de Zn para homens e mulheres de 

todas as faixas etárias. No mês de maio, apenas a dietas geral não apresentou 

quantidade suficiente de Zn para todos os grupos de estudos.  A adição do 

CAO à dieta geral permitiu que a quantidade ofertada de Zn atendesse à RDA 

para mulheres (p>0,05) (Figura 9). 
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Figura 10: Porcentagem de adequação do teor de Se ofertado pelas dietas geral (G), branda (B) e 
pastosa (P), isoladas ou na presença de Complemento Alimentar Oral (CAO) durante os meses de 
coleta em relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) para adultos (A) e idosos (I) de ambos os 
sexos.  * 

Existe diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na oferta do mineral isoladamente e na 
presença do CAO. Linha cheia = ponto onde a meta de oferta é atingida, isto é, 100% da 
recomendação.  

 
 

 

Em janeiro e maio, a quantidade de Se das dietas geral e branda 

atendeu a RDA para todos os grupos de estudo. Nesses meses, apenas a dieta 

pastosa sem CAO do mês de maio não atendeu a RDA para Se.  Já no mês de 

setembro as dietas isoladas não atenderam a recomendação para nenhum 

grupo de estudo, mas o CAO adequou a oferta insuficiente nas dietas geral e 

pastosa, permanecendo insuficiente apenas a dieta branda (Figura 10). 
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4.6  Contribuição de cada refeição na oferta total diária dos minerais 

A contribuição percentual de cada refeição sobre a oferta total diária 

de minerais e em relação às recomendações nutricionais, por dieta e mês de 

coleta, está apresentada na Tabela 5. 

A oferta de Ca esteve inadequada na maioria das dietas e meses de 

estudo, ofertando teores adequados apenas na dieta pastosa de janeiro. Nas 

demais dietas e meses, a contribuição das refeições para a oferta total de Ca 

foi semelhante. As refeições que continham maior quantidade de Ca foram o 

desjejum e o lanche enquanto que a colação continha as menores quantidades 

desse mineral.  

Em relação ao K, o almoço foi a refeição que continha as maiores 

quantidades desse mineral fornecendo de 35 a 41% do total diário, seguido 

pelo jantar que contribui com cerca de 20% do total diário. Todavia, merece 

destaque que nas duas únicas ocasiões onde a oferta de K esteve adequada à 

RDA o jantar contribuiu com o maior teor (~34%). A colação e a ceia foram as 

refeições que ofereceram as menores quantidades de K. 

Quanto ao Mg, o almoço foi a refeição que continha as maiores 

quantidades desse mineral, seguido pelo jantar.  . Houve homogeneidade do 

porcentual de contribuição das refeições para a oferta de Mg entre as dietas e 

meses. A colação foi a refeição que continha o menor teor de Mg.  

Em todas as dietas e meses de estudo, o teor de Na estava acima 

do UL. O almoço e jantar foram as refeições com oferta mais expressiva do 

macromineral.  
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O P foi o único macromineral que foi oferecido em quantidades 

adequada em todas as dietas e estações, sendo observada uma 

homogeneidade na oferta de P entre as refeições, não se destacando uma 

refeição como principal oferta do macromineral. 

Em todas as dietas e meses de coleta, a quantidade de Cu foi 

insuficiente para atender a RDA de todos os grupos estudados. O almoço e o 

jantar foram as refeições que continham as maiores quantidades de Cu. 

Merece destaque a colação do setembro que respondeu em média por 17% do 

Cu veiculado nas dietas neste mês. 

Sobre o Fe, a oferta esteve inadequada em todas as dietas e meses, 

sendo que as dietas foram insuficientes para atender a recomendação para 

mulheres adultas (Figura 7). O desjejum, almoço, lanche e jantar veicularam 

percentualmente teores semelhantes de Fe, sendo que a colação e a ceia 

contribuíram pouco na oferta total do elemento.  

Em todas as dietas, o Mn foi ofertado principalmente no almoço (30 

a 49%) seguido pelo jantar (25 a 36%). No caso do almoço, no mês de 

setembro a contribuição foi inferior as demais estações. A colação e a ceia 

foram as refeições que apresentaram os menores teores de Mn, variando de 0 

a 2% do total diário. 

Para o Zn, houve grande variação na contribuição percentual das 

refeições para a oferta diária desse mineral entre as dietas: (i) nas dietas geral 

e branda, o almoço continha as maiores quantidades de Zn; (ii) na pastosa, o 

desjejum dos meses de  maio e setembro apresentou maior contribuição   
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Tabela 5: Contribuição percentual de cada refeição em relação à oferta total diária de cada 
mineral nas dietas geral (G), branda (B) e pastosa (P) durante os meses de janeiro (J), maio (M) e 
setembro (S) e adequação da oferta total em relação à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) ou 
Ingestão Adequada* (AI). 

M
in

e
ra
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C
o

le
ta

 

D
ie

ta
 

Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar Ceia Adequação do total diário 
em relação à RDA ou AI* 

  
% 

 
 

Ca* 

J 

G 21 1 18 22 19 19 Inadequado 

B 21 1 9 27 21 20 Inadequado 

P 40 0 6 37 7 9 Adequado 

M 

G 32 1 12 28 5 21 Inadequado 

B 31 1 8 24 19 17 Inadequado 

P 37 1 9 33 9 11 Inadequado 

S 

G 30 2 23 24 6 15 Inadequado 

B 30 2 15 29 7 17 Inadequado 

P 35 1 9 35 11 8 Inadequado 

K* 

J 

G 15 3 36 11 28 8 Inadequado 

B 23 3 36 10 21 7 Inadequado 

P 17 2 35 10 33 4 Adequado 

M 

G 18 1 41 17 15 7 Inadequado 

B 18 1 36 15 24 6 Inadequado 

P 15 1 39 16 22 7 Inadequado 

S 

G 20 3 37 16 16 9 Inadequado 

B 18 3 35 14 22 9 Inadequado 

P 9 1 41 9 34 5 Adequado 

Mg 

J 

G 17 2 32 13 29 7 Inadequado 

B 23 2 32 13 23 8 Inadequado 

P 18 1 33 9 34 5 Adequado 

M 

G 20 1 38 19 17 6 Inadequado 

B 18 2 32 16 23 9 Inadequado 

P 15 2 34 16 22 10 Inadequado 

S 

G 20 3 35 15 18 8 Inadequado 

B 19 3 32 17 22 7 Inadequado 

P 9 2 39 9 35 5 Inadequado 

Na* 

J 

G 9 0 37 9 42 3 Inadequado 

B 10 0 42 7 38 3 Inadequado 

P 2 0 55 2 38 2 Inadequado 

M 

G 13 0 44 9 33 2 Inadequado 

B 8 0 50 6 33 2 Inadequado 

P 6 0 55 6 30 3 Inadequado 

S 

G 13 0 37 11 36 3 Inadequado 

B 6 0 43 8 40 3 Inadequado 

P 2 0 52 2 41 2 Inadequado 

P J 

G 14 1 30 18 27 10 Adequado 

B 14 1 35 18 23 10 Adequado 

P 35 1 13 30 13 9 Adequado 
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M 
G 20 0 31 18 20 10 Adequado 

B 20 0 28 16 27 9 Adequado 
P 27 0 20 26 17 11 Adequado 

S 

G 19 1 31 20 19 10 Adequado 

B 19 1 27 21 23 10 Adequado 

P 27 1 16 28 17 10 Adequado 

Cu 

J 

G 10 4 39 11 31 5 Inadequado 

B 13 4 43 12 23 5 Inadequado 

P 11 6 35 10 30 8 Inadequado 

M 

G 15 4 49 10 22 1 Inadequado 

B 11 3 44 7 34 1 Inadequado 

P 10 5 43 9 33 1 Inadequado 

S 

G 10 16 34 11 24 6 Inadequado 

B 12 15 32 13 23 6 Inadequado 

P 3 19 35 4 31 8 Inadequado 

Fe 

J 

G 23 1 29 23 18 6 Inadequado 

B 26 1 24 26 16 7 Inadequado 

P 32 1 18 29 17 4 Inadequado 

M 

G 24 1 27 15 33 1 Inadequado 

B 10 1 44 11 32 1 Inadequado 

P 27 1 21 24 26 1 Inadequado 

S 

G 28 1 25 19 24 3 Inadequado 

B 20 1 32 20 22 5 Inadequado 

P 36 0 23 15 23 2 Inadequado 

Mn 

J 

G 14 1 42 14 27 2 Inadequado 

B 22 1 30 19 25 2 Inadequado 

P 18 2 36 9 31 4 Inadequado 

M 

G 12 1 49 12 26 0 Inadequado 

B 19 1 45 10 25 0 Inadequado 

P 12 2 38 13 33 1 Inadequado 

S 

G 14 8 37 14 25 2 Inadequado 

B 20 8 30 15 25 2 Inadequado 

P 2 15 37 6 36 4 Inadequado 

Zn 

J 

G 9 1 44 10 31 5 Inadequado 

B 9 1 45 11 28 5 Inadequado 

P 42 1 10 37 8 2 Inadequado 

M 

G 15 0 36 14 29 6 Inadequado 

B 11 0 39 9 37 4 Inadequado 

P 29 0 19 23 26 3 Inadequado 

S 

G 14 1 38 13 29 5 Inadequado 

B 11 1 48 10 25 4 Inadequado 

P 20 0 33 22 23 1 Inadequado 

Valor da recomendação nutricional considerado foi aquele de maior valor entre adultos e idosos, 
homens e mulheres.

15
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percentual desse mineral dentre as refeições; A colação forneceu, no máximo, 

1% do total de Zn, enquanto a ceia variou de 2 a 6% do total diário de Zn. 

4.7  Contribuição de cada refeição no atendimento à Recomendação 

Nutricional  

A contribuição percentual que cada refeição tem sobre a oferta de 

minerais recomendada pela RDA/AI, por dieta e mês de coleta, está 

demonstrada na Tabela 6. 

Quanto ao Ca, observou-se que em todas as dietas que, o desjejum 

e o lanche foram as refeições que mais contribuíram para a oferta. Porém, 

apenas a dieta pastosa, no mês de janeiro, continha teores adequados à AI e, 

nessa ocasião, o desjejum e o lanche foram responsáveis por 87% da oferta 

diária de Ca. Em média, as refeições contribuíram com cerca de 10% da 

recomendação, com destaque para a colação, que continha menos de 1% da 

AI para o Ca. 

Sobre o K e o Mg, as maiores quantidades foram encontradas nas 

dietas do mês de janeiro, contudo somente a dieta pastosa estava adequada 

às DRIs. As principais refeições na oferta destes minerais em relação à 

recomendação nutricional foram o almoço e o jantar que, em média, continham 

22% e 16% da quantidade recomendada, respectivamente. Já a dieta pastosa 

(nos meses que ofertou teores adequados à AI/RDA) contribuiu no almoço e 

jantar com cerca de 40% do valor recomendado em cada refeição. Ressalta-se, 

ainda, que a colação contribuiu com no máximo 2% e a ceia 6% do valor das 

DRIs para K e Mg, enquanto o desjejum e o lanche, ofertavam cerca de 10%. 
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O teor de Na era maior do que a AI em todas as dietas e meses de 

coleta. As quantidades oferecidas desse mineral, em todas as dietas e meses 

de coleta,  ultrapassou o UL estabelecido para esse mineral. As refeições que 

mais contribuíram para a inadequação do teor de Na foram o almoço e jantar 

que, em algumas dietas e meses, individualmente continham o teor total da 

recomendação nutricional. O almoço e o jantar da dieta pastosa do mês de 

janeiro e o almoço da dieta pastosa de setembro, eram refeições quecontinham 

teores de Na maiores do que  o nível máximo de ingestão tolerável (UL). 

O P foi o único mineral que apresentou teores adequados à RDA em 

todas as dietas, em todos os meses de coleta. Observou-se que, de modo 

geral, as refeições contribuíram com teores semelhantes de P, exceto na 

colação que não ultrapassou 1,5% do teor recomendado. 

Para microminerais Cu e Mn apenas as dietas geral e branda 

continham teores adequados à RDA em todos os meses de coleta, exceto para 

o Cu da dieta geral do mês de maio. As refeições que contribuíram para 

adequação dessas dietas às RDAs foram o almoço e o jantar que, em média, 

forneceram, respectivamente, 49% e 32% do teor recomendado. Durante o 

mês de setembro, a oferta desses microminerais na colação da dieta pastosa 

foi expressiva, sendo de 17,6% de Cu e 10,9% de Mn, mas em nenhum caso 

essa oferta foi suficiente para adequar a dieta pastosa à RDA. 
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Tabela 6: Contribuição percentual de cada refeição em relação ao teor recomendado (RDA ou AI*) 
de cada mineral nas dietas geral (G), branda(B) e pastosa (P) durante os meses janeiro (J), maio 
(M) e setembro (S) 

M
in

e
ra

l 

C
o

le
ta

 

D
ie

ta
 

Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar Ceia Total Diário Recomendação 
Nutricional 

(em mg) 
  

% 
 

 
 

Ca* 

J 

G 11,0 0,5 9,8 12,0 9,9 10,1 53,2  
B 10,7 0,5 4,8 13,5 10,7 10,1 50,2 

1200 

P 45,5 0,5 7,0 42,1 7,8 10,1 113,0 

M 

G 13,4 0,6 5,2 11,6 2,2 9,0 42,1 

B 16,6 0,6 4,5 13,1 10,0 9,0 53,8 

P 29,0 0,6 6,9 26,1 6,8 9,0 78,4 

S 

G 15,5 1,0 12,2 12,5 3,1 7,6 51,9 

B 13,8 1,0 7,0 13,3 3,3 7,6 46,2 

P 31,6 1,0 8,6 32,3 10,2 7,6 91,3 

K* 

J 

G 10,4 2,0 24,7 7,3 19,3 5,5 69,2 

4700 

B 17,4 2,0 27,8 7,6 16,2 5,5 76,5 

P 21,5 2,0 44,9 12,6 41,9 5,5 128,4 

M 

G 8,4 0,5 18,9 7,9 6,9 3,4 46,0 

B 9,7 0,5 20,0 8,4 13,1 3,4 55,1 

P 7,5 0,5 20,0 8,2 11,4 3,4 51,1 

S 

G 11,9 1,6 21,4 9,2 9,1 5,2 58,3 

B 10,7 1,6 21,0 8,2 13,3 5,2 60,0 

P 9,9 1,6 43,7 9,7 35,8 5,2 105,8 

Mg 

J 

G 14,5 1,3 27,0 10,7 24 6,1 83,7 

420 

B 18,8 1,3 26,0 10,2 18,6 6,1 81,1 

P 23,0 1,3 41,3 11,1 41,7 6,1 124,6 

M 

G 16,0 0,9 30,4 15,3 13,6 4,7 80,9 

B 9,1 0,9 16,2 8,0 11,4 4,7 50,4 

P 7,1 0,9 15,5 7,5 10,2 4,7 46,0 

S 

G 11,8 2,0 21,5 9,4 11,1 4,8 60,7 

B 12,4 2,0 20,6 10,9 14,0 4,8 64,8 

P 8,5 2,0 36,1 8,8 32,7 4,8 93,0 

Na* 

J 

G 29,8 1,0 118,7 27,8 136,2 9,2 322,7 

1500 

B 35,1 1,0 144,5 24,6 131,6 9,2 345,9 

P 9,5 1,0 241,3 7,7 168,1 9,2 436,7 

M 

G 40,5 0,5 135,8 28,2 101,3 5,5 311,7 

B 22,2 0,5 140,5 17,7 92,8 5,5 279,2 

P 9,9 0,5 95,2 10,6 51,1 5,5 172,7 

S 

G 32,4 0,8 88,9 27,5 86,1 6,1 241,8 

B 13,7 0,8 95,8 18,7 88,5 6,1 223,5 

P 7,8 0,8 174,7 8,3 139,2 6,1 336,9 

P 
J 

G 24,5 1,3 51,6 30,3 47,4 18,1 173,1 

700 
B 25,9 1,3 66,5 33,9 43,8 18,1 189,3 
P 72,0 1,3 25,8 62,2 25,8 18,1 205,1 

M G 29,9 0,3 46,1 26,8 28,9 15,0 147,0 
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B 33,7 0,3 47,1 27,9 47,0 15,0 171,0 
P 37,0 0,3 27,2 36,1 23,7 15,0 139,3 

 
G 28,9 1,4 46,3 30,2 29,5 15,2 151,4 

S B 28,8 1,4 41,3 32,5 35,4 15,2 154,6 

 
P 40,5 1,4 24,3 41,1 25,9 15,2 148,4 

Cu 

J 

G 11,9 4,5 45,3 12,6 36,1 5,8 116,3 

0,9 

B 14,4 4,5 47,3 12,7 25,6 5,8 110,2 

P 7,8 4,5 25,7 7,2 21,6 5,8 72,6 

M 

G 14,0 3,4 45,7 9,7 20,8 0,7 94,2 

B 11,9 3,4 45,2 7,4 35,2 0,7 103,7 

P 7,4 3,4 31,8 6,5 24,0 0,7 73,7 

S 

G 11,1 17,6 38,0 11,8 26,3 7,2 112,0 

B 14,0 17,6 39,2 15,7 27,5 7,2 121,2 

P 2,6 17,6 31,7 4,0 27,9 7,2 91,1 

Fe 

J 

G 13,1 0,6 16,9 13,2 10,4 3,4 57,6 

18 

B 12,3 0,6 11,4 12,2 7,7 3,4 47,6 

P 28,2 0,6 15,8 26,0 15,0 3,4 89,0 

M 

G 18,6 0,8 20,6 11,6 25,4 0,6 77,6 

B 6,2 0,8 26,3 6,4 19,3 0,6 59,5 

P 22,1 0,8 17,1 19,7 21,6 0,6 82,0 

S 

G 22,9 0,5 20,3 15,6 19,7 2,5 81,5 

B 9,3 0,5 14,9 9,5 10,5 2,5 47,2 

P 39,6 0,5 24,9 17,0 25,6 2,5 110,1 

Mn 

J 

G 20,7 1,9 63,9 21,4 41,9 3,2 153,0 

2,3 

B 30,4 1,9 41,4 25,8 34,9 3,2 137,6 

P 13,4 1,9 27,7 6,6 23,9 3,2 76,7 

M 

G 17,5 1,4 74,0 18,1 39,0 0,5 150,6 

B 24,0 1,4 55,6 12,4 30,9 0,5 124,8 

P 9,2 1,4 28,4 10,0 24,9 0,5 74,4 

S 

G 18,7 10,9 49,0 18,6 32,5 3,1 132,8 

B 27,9 10,9 42,4 20,9 34,9 3,1 140,1 

P 1,5 10,9 27,1 4,4 26,2 3,1 73,2 

Zn 

J 

G 7,5 1,0 39,2 8,7 27,5 4,3 88,2 

11 

B 7,5 1,0 35,6 8,6 22,2 4,3 79,2 

P 82,7 1,0 20,2 73,8 16,1 4,3 198,0 

M 

G 10,3 0,3 25,6 9,6 20,4 4,3 70,5 

B 12,2 0,3 43,6 10,1 40,6 4,3 111,0 

P 37,4 0,3 24,0 28,7 32,4 4,3 127,1 

S 

G 10,1 0,9 28,2 10,0 21,5 3,6 74,4 

B 10,8 0,9 46,1 10,0 24,3 3,6 95,6 

P 49,6 0,9 80,6 55,5 56,7 3,6 247,0 
J= janeiro; M= maio; S=setembro. Valor da recomendação nutricional considerado foi o maior entre 
adultos e idosos, homens e mulheres.

15
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A oferta de Fe foi insuficiente para atender a recomendação para 

mulheres adultas em todas as dietas e meses de coleta, exceto na dieta 

pastosa do mês de setembro. Nenhuma refeição se destacou na oferta de Fe 

que ficou em torno de 15 a 20% para almoço, lanches e jantar; sendo que a 

colação e a ceia contribuíram com teores abaixo de 3,5%. 

Quanto ao Zn, apenas a dieta pastosa, em todos os meses de 

coleta, e a branda do mês de maio estavam adequadas às RDA. Para as dietas 

geral e branda de todos os meses e para a pastosa no mês de setembro, as 

principais refeições na contribuição para a oferta relativa à recomendação 

nutricional foram o almoço e jantar. Já durante janeiro e maio as maiores 

ofertas de Zn se deram durante o desjejum e o lanche. A colação também não 

contribuiu efetivamente na oferta de Zn, assim como ocorreu nos demais 

minerais. 
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5. Discussão 

Este estudo avaliou a oferta de macro (Ca, K, Mg, Na e P) e 

microminerais (Cu, Fe, Mn, Zn e Se) ofertados por todas as refeições que 

compõe três dietas hospitalares orais (dietas geral, branda e pastosa) durante 

os meses de  janeiro, maio e setembro, com o intuito de verificar o perfil de 

oferta destes nutrientes para a população hospitalizada.  

No presente trabalho o teor de Ca veiculado entre as dietas geral e 

branda foi semelhante em todos os meses (Tabela 2), isto se deve ao fato de 

no cardápio de ambas as dietas conter quantidades similares de alimentos 

fontes de Ca, como leite e derivados (Quadros 1 e 2).36,38 Observou-se também 

que a dieta pastosa foi a que ofertou os maiores teores do macromineral, o que 

pode ser pelo uso de leite ou derivados (importantes fontes de Ca)38 em todas 

as refeições, inclusive no almoço e jantar, como uma forma de amaciar os 

alimentos na produção de purês para adequar sua consistência. Além disto, o 

desjejum e lanche incluiu cereal infantil que contém 240 mg de Ca em 100g de 

produto, considerada uma boa fonte do mineral.38 

Dentre as refeições, o desjejum e o lanche foram as que veicularam 

maior quantidade de Ca (Tabelas 5 e 6), o que já se esperava, por se tratarem 

de refeições onde estão inclusos os alimentos considerados como principais 

fontes. A colação ofertou teores insignificantes do mineral (Tabelas 5 e 6) e a 

composição de alimentos dessa refeição pode ser modificada com o objetivo 

de aumentar e adequar a oferta de Ca.  

Em um estudo internacional que também pesquisou teores de Ca 

em refeições institucionais foi detectado que o desjejum ofertava 109 
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mg/refeição e no almoço e jantar 266 mg/refeição51, sendo o valor do desjejum 

inferior ao ofertado pelas dietas geral e branda em todos os meses de coleta, 

enquanto os do almoço e jantar são superiores aos do presente estudo. Já no 

total diário estudos com dietas institucionais e/ou de consistência modificada 

detectaram em média teores de Ca de 642 mg/dia,51 600mg/dia52, 830mg/dia53, 

todos semelhantes ao deste estudo. Destaca-se que esses estudos incluem de 

3 a 5 refeições contra 6 desse trabalho e ainda assim os teores ofertados são 

semelhantes. O que reforça o fato da colação ter contribuído com teores 

insignificantes de Ca e a necessidade de inclusão de outros alimentos nesta 

refeição. 

Nesse estudo, no mês de maio todas as dietas continham apenas 

50% da AI para K (Tabela 6), o que pode estar associada a utilização de prato 

único no jantar das dietas geral e branda que continham menor quantidade de 

vegetais e carne, e ausência de leguminosas, todas importantes fontes de K. 

No jantar da dieta pastosa, por sua vez, a presença de purê de berinjela (que 

não inclui creme de leite em sua composição) pode ter contribuído para os 

reduzidos teores de K. Uma vez que o creme de leite contém 120 mg de 

K/100g e dentre os vegetais utilizados nos purês, a berinjela é aquele com 

menor teor de K. Além disso, a colação ofertada em maio foi a de menor 

expressão (Tabela 6) na oferta do mineral, ocasião onde o suco ofertado foi do 

tipo preparado em pó para refresco enquanto nos demais momentos foram 

servidos néctar de frutas que inclui polpa das frutas podendo conter K em sua 

composição.  

Em um estudo dietético francês51 foi detectada oferta de 596 mg de 

K no desjejum, valor semelhante ao encontrado no presente estudo, exceto 
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para a dieta pastosa de janeiro (Tabela 2). Já no almoço e jantar a oferta de K 

foi de 1524 mg/refeição51, valor distinto do presente estudo por ter sido 

constatado cerca de 1000 mg no almoço e menos que isso no jantar nas dietas 

geral e branda. O mesmo estudo também verificou inadequação no teor de K 

nas dietas (em média 3640 mg/dia51), enquanto no presente trabalho valores 

semelhantes foram observados nas dietas geral e branda de janeiro, e 

inferiores em maio e setembro (Tabela 2).  O K está presente naturalmente em 

todos os alimentos, principalmente vegetais e frutas frescas e, o baixo teor nas 

dietas aponta para um provável déficit destes alimentos no cardápio e o uso 

excessivo de alimentos industrializados na produção de refeições.34 

Analisando o teor de Mg, as refeições não apresentaram 

regularidade na oferta do macromineral (Tabela 2), mas em alguns momentos 

observou-se semelhança com os resultados apresentados na literatura.51 

Observou-se ainda que as dietas não ofertaram teor do macromineral para 

suprir a RDA (Tabela1) para todos indivíduos (especialmente homens) e 

períodos estudados (Figura 3). A dieta pastosa foi aquela que ofertou os 

maiores teores de Mg (Tabela 2), possivelmente por conter grande quantidade 

de vegetais, na forma de purês, que são as principais fontes do mineral. 

Estudo brasileiro realizado em casas de longa permanência para 

idosos dosou o teor de alguns minerais em dietas branda ou semi-liquidas da 

instituição, a primeira continha em média 310mg de Mg,53 teor superior ao 

ofertado pela dieta branda do presente estudo, sendo que este valor atende 

apenas a recomendação para mulheres adultas.35 Na Eslovênia a média de Mg 

na dieta foi de 200mg/dia52, enquanto na França a média foi de 192 mg/dia53, 

valores semelhantes apenas aos teores mais baixos encontrados no presente 
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estudo no mês de maio para as dietas branda e pastosa (Figura 3). Mesmo 

sendo o teor de Mg nas demais dietas e estações do ano superior ao dos 

estudos citados, a oferta de Mg esteve inadequada para homens em relação à 

RDA (Figura 3), sendo notada concordância na inadequação do teor de Mg 

pelas dietas servidas em diferentes locais51-53. 

As todas as dietas superaram o UL estabelecido para Na em todos 

os meses de coleta (Figura 4). Nas dietas geral e branda isso pode ser 

associado ao uso de embutidos e conservas, como presunto, bacon, mussarela 

e azeitonas, nessas dietas (Quadros 1 e 2). Na dieta pastosa, por sua vez, 

utiliza vários alimentos industrializados, como cereal infantil e sucos, que são 

adicionados de Na em suas preparações. Porém as refeições que mais 

contribuíram para esta oferta excessiva de Na  foram o almoço e o jantar, que 

também utilizam produtos industrializados, como o creme de arroz e creme de 

leite no preparo das refeições(Quadro 3). Contudo tal excesso de Na, deve 

estar atrelado também ao sal adicionado pelas cozinheiras para temperar as 

refeições.  

Vários estudos constataram elevado teor de Na em dietas, Noel e 

colaboradores reportaram que na França a oferta média é de 3420 mg/dia51; 

Passos e Ferreira constaram na dieta branda valor médio de 3526 mg/dia53, 

valores semelhantes ao ofertado pelas dietas geral e branda de setembro 

(3627 e 3353 mg/dia, respectivamente), ambos situados dentre os teores mais 

baixos verificados nas dietas hospitalares deste estudo. Nenhum outro mineral 

foi veiculado em teor superior aos da UL no presente estudo. 

O P foi o único mineral que teve sua oferta adequada à RDA por 

todas as dietas em todos os meses de coleta (Figura 5). Por ser um mineral 
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amplamente distribuído na natureza sua oferta é garantida por quase todos os 

alimentos presentes nas dietas37,38 e, por isto os teores ofertados estavam 

adequados. O CAO de janeiro e setembro também ofertou teores significativos 

do mineral (Figura 5), devido à sua presença em quantidades expressivas no 

módulo de proteínas (Quadro 4), aumentando ainda mais a oferta de P, mas 

sem ultrapassar os limites máximos estabelecidos nas DRIs. 

As dietas geral e branda continham teores de Cu semelhantes, e 

superiores aos da dieta pastosa (Tabela 3), pois alimentos como as carnes 

(que são fontes deste micromineral) estão inclusos em frequência e volume 

semelhantes nos cardápios dessas dietas e, da mesma forma, superiores do 

que nos da dieta pastosa. Além disso, destaca-se que no mês de janeiro no 

cardápio do jantar das dietas geral e branda a presença de pescado com molho 

de camarão, sendo o último considerado uma importante fonte de Cu, pois 

contém de duas a três vezes mais Cu do que as carnes bovina, de frango e de 

peixe (Quadros 1, 2 e 3).38 

O teor de cobre ofertado pelas dietas estudadas por Pokorn e seus 

colaboradores foi em média 0,9mg/dia52 e no trabalho de Noel e colaboradores 

0,93 mg/dia51, esses teores se assemelharam ao ofertado pelas dietas geral e 

branda em janeiro e setembro (Tabela 3). Nestas dietas o Cu ofertado foi 

adequado para atender a recomendação nutricional de todos os indivíduos 

estudados. Por outro lado, as demais dietas ofertaram teores inferiores aos 

relatados e estiveram abaixo da RDA (Figura 6). Observando a oferta por 

refeições, o desjejum das dietas estudadas (Tabela 3) ofertaram teores 

inferiores aos do estudo de Noel e colaboradores, que revelaram teor de 0,19 

mg/refeição para Cu.51 Já o almoço e jantar deste estudo ofertaram 
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quantidades semelhantes ao do estudo francês,51 mostrando que as demais 

refeições foram importantes para adequar a oferta de Cu nas dietas. 

O conteúdo de Fe das dietas foi insuficiente para atender a RDA 

somente de mulheres adultas (Figura 7), as refeições continham uma 

distribuição homogênea do mineral concentrando a oferta nas grandes 

refeições (Tabelas 5 e 6). Neste caso, poderia ser estudada pela instituição 

uma suplementação de Fe específica para esta faixa etária. 

O teor de Fe da dieta pastosa superou o das demais dietas (Tabela 

3), o que pode estar associado ao fato de conter carne bovina tanto no almoço 

quanto no jantar, enquanto as demais dietas variam entre frango e peixe em 

pelo menos uma destas refeições (Quadros 1, 2 e 3). O que é compreensível, 

já que a carne bovina contém aproximadamente três vezes mais ferro do que a 

carne de frango e oito vezes mais do que a de peixe.38 Além disto, alimentos 

industrializados presentes da dieta pastosa, como cereal infantil e creme de 

arroz, são adicionados de Fe acrescentando quantidades significativas do 

mineral. O que explica o fato das refeições mais representativas com respeito 

ao teor de Fe, nesse estudo, serem o almoço e o desjejum.  

 Outros trabalhos que dosaram o teor de Fe em refeições se 

assemelharam a estes em alguns pontos. No estudo de Noel e colaboradores51 

o desjejum oferta 2,79 mg/refeição, teor semelhante ao ofertado pela dieta 

geral deste estudo. O almoço e o jantar continham 4,74 mg/refeição,51 por outro 

lado, no presente estudo os teores ofertados são inferiores nas dietas geral e 

branda. O teor de Fe veiculado pelas dietas no total diário ficou situado em 

torno de 13 mg/dia para a dieta geral, 9 mg/dia para a branda e 16 mg/dia para 
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a dieta pastosa, e em todas estas dietas em todas as estações só não 

atenderam a RDA do Fe para mulheres adultas (Figura 7). Nos demais estudos 

foram reportados teores semelhantes aos desta dieta, sendo 12,3 mg/dia no 

estudo desenvolvido na França51 e 14 mg/dia no estudo brasileiro53. Estes 

resultados apontam para a necessidade de dietas ou complementos 

alimentares especializados para esta fase da vida, que possui requerimento 

aumentado de Fe (Tabela 1). 

Falando sobre o Mn, as dietas geral e branda atenderam a 

recomendação estabelecida em todos os meses de coleta, ao contrário da 

dieta pastosa (Figura 8). Isso pode ser devido ao fato da dieta pastosa conter 

menor massa de alimentos (em média, 1,8Kg contra 2kg das dietas geral e 

branda), uma vez que as principais fontes do mineral são os cereais e todas 

dietas ofertam cereais com frequencia semelhante.  

Pesquisadores espanhóis verificaram que a oferta de Mn pelo 

desjejum de um hospital da cidade de Motril foi de 0,67 mg/ refeição54, o que foi 

semelhante apenas à branda nos meses de janeiro e setembro (0,70 e 0,64 

mg/refeição, respectivamente) do presente trabalho, as demais dietas têm 

menor teor de Mn no desjejum. O almoço da dieta geral de janeiro (1,47 

mg/refeição) demonstrou grande semelhança com o teor relatado pelo estudo 

internacional referido54 (1,45 mg/refeição), e da mesma forma que neste estudo 

o almoço foi a principal refeição na oferta de Mn. O jantar do estudo espanhol54 

ofertava 0,98 mg/dia de Mn, enquanto este estudo ofertou 0,96 mg/ refeição na 

dieta geral do mesmo mês. No referido estudo, a dieta hospitalar ofertava em 

média 3,05 mg/dia de Mn54, teor muito semelhante ao ofertado pela dieta geral 

em setembro (3,03 mg/dia), destacando que o teor de Mn ofertado nesse mês 
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não difere estatisticamente dos demais. Apesar de o presente trabalho envolver 

instituição que oferte três refeições a mais (colação, lanche e ceia) em relação 

ao estudo espanhol54 a teor de oferta no total diário é semelhante entre os 

estudos, o que demonstra ser pequena a contribuição destas refeições para a 

oferta de Mn.  

A dieta pastosa ofertou os teores mais elevados de Zn, sendo a única 

dieta que atendeu a RDA para todos os grupos de estudo (Figura 9). Isso pode 

estar associado à presença de Zn adicionado nos cereais infantis 

(14mg/100g38) utilizados nos mingaus e também no creme de arroz 

(25mg/100g38) utilizado no preparo do purê de arroz.  

Em um estudo desenvolvido na França51 o almoço (4,74 mg/refeição) 

tem teores semelhantes aos das dietas geral e branda (Tabela 3), enquanto o 

desjejum deste estudo oferta teores bem inferiores. Pesquisas internacionais51-

52 e nacional53 apontam que a média de oferta diária do micromineral esta entre 

8 e 10 mg/dia, teores semelhantes aos ofertados pelas dietas geral e branda 

em todas as estações (Figura 9). Estes teores atendem as recomendações 

para Zn apenas de mulheres, já que o Zn tem sua recomendação aumentada 

para homens (Tabela 1).  

O teor de Se veiculado pelas dietas variou de 0,03 a 0,10 mg/dia 

(Tabela 3). Durante janeiro o teor ofertado por todas as dietas foi superior a 

0,05 mg/dia, sendo o único mês que o conteúdo de Se presente em todas as 

dietas atendia a RDA (Figura 10). A presença de maior teor de Se nos 

cardápios de janeiro pode estar associada ao maior conteúdo de alimentos 

proteicos no cardápio desse mês, como presunto, queijos e creme de leite.34,39  
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No estudo de Noel51 a média de oferta de Se foi de 0,07 mg/dia, no 

de Pokorn52 0,03 mg/dia. Os resultados se apresentam semelhante a este e 

mostram a variabilidade na oferta do micromineral entre os estudos. 

Avaliando a diferença entre as dietas foi notado que neste estudo as 

dietas geral e branda ofertam teores semelhantes da maioria dos minerais 

(Figuras 1 e 2), padrão observado inclusive nas refeições (Tabelas 2 e 3). 

Destaca-se também que diferente dos relatos científicos,55,56 a dieta pastosa 

não possui menor teor de macro e microminerais, sendo para a maioria deles a 

dieta com maior porcentagem de adequação às recomendações nutricionais. 

Isto pode ser explicado pelo uso de alimentos industrializados que são 

adicionados de alguns minerais. Além de ser uma dieta que contém muito leite 

e cereais, alimentos ricos em diversos minerais.  

No que diz respeito ao Complemento Alimentar Oral (CAO) ofertado 

à pacientes com necessidades nutricionais especiais, este não é considerado 

pela  American Dietetic Association (ADA) como um suplemento alimentar ou 

nutricional. Uma vez que tal classificação implica na necessidade do 

suplemento nutricional não ser apresentado para o consumo como um alimento 

convencional ou como um único item de uma refeição, devendo 

obrigatoriamente receber adição de uma vitamina ou mineral; uma erva ou 

outros botânicos; um aminoácido; uma substância dietética para complementar 

a dieta por aumento da ingestão alimentar total.57 

Independente da classificação, o objetivo da prescrição do CAO é 

semelhante à dos suplementos. Assim, a oferta do CAO de forma fracionada, 

como foi observada na instituição, tem sido relatada como eficiente em 
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melhorar a aceitação do complemento58 e absorção dos nutrientes, quando se 

compara com a oferta diária única.57 

Foi observado que entre os meses de coleta o mês de maio foi 

aquele onde os menores teores de microminerais foram veiculados através do 

CAO (Tabela 4). Isto se deve às diferenças em sua composição de alimentos, 

pois neste mês não foram incluídos módulos de nutrientes e havia menos 

frutas, ambos fontes de vários minerais (Quadro 4).  Cabe destacar que faz 

parte da rotina da instituição ofertar tais complementos alimentares com a 

composição apresentada no mês de maio, e que os de módulos de nutrientes 

são provenientes de doações.  

O teor total de macro e microminerais veiculados pelo CAO foram 

avaliados quando adicionados a cada uma das dietas e revelou que o uso do 

CAO foi essencial para garantir a adequação da oferta à recomendação de Ca 

nas dietas geral e branda em janeiro e setembro (Figura 1) e de K apenas 

durante o mês de setembro (Figura 2); para Mn apenas para mulheres em 

todos os meses na dieta pastosa (Figura 8), Mg na dieta geral de setembro 

(Figura 3) e Cu em maio na mesma dieta (Figura 6);  Zn somente para 

mulheres em maio na dieta geral (Figura 9); e por fim, Se durante maio e 

setembro na dieta pastosa (Figura 10).  

A função de melhorar a oferta de minerais através do CAO é 

bastante evidenciada para o macromineral Ca, que durante os meses de 

janeiro e setembro, nas dietas geral e branda apenas o CAO garantiu desde 

50% até 100% o teor recomendado, sendo estatisticamente eficiente em 

melhorar a oferta de Ca pelas dietas (Figura 1). Isto pode ser explicado pelo 

uso de módulos de proteínas nos CAO destas estações (Quadro 4), que 
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também contém alto teor de Ca em sua composição. Além de Ca, os módulos 

de proteínas contém Cu e P em quantidades expressivas. 

Neste sentido, seria importante considerar a inclusão permanente de 

complementos contendo módulos de nutrientes (podendo até mesmo substituir 

a colação), com o objetivo de adequar a oferta de minerais para todos os 

pacientes da instituição. 

Observando as diferenças na oferta de macro e microminerais entre 

os meses de coleta (Tabelas 2 e 3), esse estudo detectou que as dietas 

hospitalares orais apresentaram grande variação na oferta entre os meses. 

Não foi possível estabelecer um padrão, já que para cada mineral e para cada 

dieta havia um mês característico com a melhor oferta. O que pode ser devido 

às grandes alterações ocorridas no cardápio da instituição, que foi modificando 

seu padrão de cardápio ao longo dos meses.  

Porém, de modo geral para maioria das dietas e minerais o melhor 

perfil foi observado durante o mês de janeiro, Considerando cada mineral e 

cada mês de coleta e a adequação às recomendações, o mês de janeiro 

esteve adequado em 60% dos casos, contra 40 e 50% de adequação 

observada nos meses de maio e setembro, respectivamente. Isto pode ser 

explicado pelo fato de neste mês, no jantar das dietas geral e branda, ser 

ofertado uma refeição completa (diferente do prato único com reduzida 

quantidade de vegetais e carne, ausente em leguminosa, dos meses de janeiro 

e setembro), contendo maiores quantidades de vegetais, carnes e 

leguminosas. Esses três grupos de alimentos são importantes fontes de 

nutrientes, especialmente de minerais.  
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Dentre as refeições, constatou-se que o almoço e jantar foram as 

principais refeições na oferta da maioria dos minerais (Tabelas 5 e 6), pois são 

refeições que inclui todos os grupos alimentares (cereais, leguminosas, 

vegetais, frutas, carnes, óleos e açúcares), e por isso contém fontes de todos 

os minerais (Quadros 1, 2 e 3). Por outro lado, a ceia e principalmente a 

colação foram as refeições que menos contribuíram para a oferta de minerais, 

podendo passar por reformulação dos cardápios com o objetivo de incluir 

alimentos fontes de minerais deficitários, e adequar as dietas às 

recomendações nutricionais. 

Os pontos de destaque deste estudo são que ele permitiu o 

conhecimento sobre a composição de minerais em dietas orais, que são as 

dietas consumidas pela maioria dos pacientes hospitalizados; as dietas orais 

incluídas são parte da rotina de quase totalidade dos hospitais públicos e 

privados; a análise das dietas por refeições indica aquelas que são pouco 

exploradas para cada mineral, onde pode se direcionar estratégias de alteração 

nos cardápios institucionais. As limitações desse estudo incluem o reduzido 

número de dias estudados; a grande mudança na composição dos cardápios 

analisados, não permitindo se definir um padrão de oferta de minerais. 

Cabe enfatizar que a dosagem dos minerais veiculados pelas dietas 

representa a oferta total diária de nutrientes, mas não o consumo dos mesmos. 

Esta limitação também foi pontuada em outros estudos.52,53 Assim, caso o 

paciente não consuma a totalidade dos alimentos integrantes da dieta, o déficit 

mineral pode ser correspondentemente mais baixo. Apenas para o sódio, um 

menor consumo da dieta poderia propiciar uma redução na toxicidade, tendo 

em vista o teor excessivo do mesmo nas dietas. 
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6. Conclusão 

Foi constatada grande variação entre os meses de coleta na oferta 

de minerais pelas dietas geral, branda e pastosa. O mês de janeiro foi o que 

ofertou os maiores teores de minerais. Por outro lado, para o CAO o mês de 

maio veiculou os menores teores de minerais.  

Também se verificou diferença no conteúdo de minerais 

apresentados entre as dietas. Para grande parte dos minerais estudados a 

dieta pastosa veiculou os maiores teores. Observou-se ainda que as dietas 

geral e branda ofertaram vários minerais (Ca, K, Mg, Na, P, Cu, Fe, Mn e Zn) 

em teores semelhantes. 

A maioria das dietas esteve inadequada na oferta de todos os 

minerais em relação às recomendações nutricionais. A única exceção é o 

macromineral P, o qual todas as dietas ofertaram em teores adequados à RDA 

nos três meses de coleta. Por outro lado, todas as dietas veicularam teores de 

sódio superiores ao UL e ao mesmo tempo teor de Fe insuficiente para garantir 

o atendimento da recomendação nutricional para mulheres adultas. 

A oferta do CAO foi essencial para adequação dos teores de Ca, K, 

Mg, Cu, Mn, Zn e Se, em algum momento do estudo, porém também 

contribuindo para aumentar o teor ofertado de sódio. 

A contribuição percentual de cada refeição sobre a oferta total dos 

macro e microminerais e sobre os valores de recomendação nutricional, 

revelou que o almoço é a principal refeição na oferta de minerais, seguida pelo 

jantar. Por outro lado, a colação e a ceia foram as refeições que menos 

contribuíram para essa oferta, podendo ser relevante o manejo dietético destas 
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refeições visando oferecer aos pacientes teores de minerais compatíveis com 

as recomendações nutricionais.  
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7. Considerações Finais 

Este estudo detectou que as dietas hospitalares servidas estão 

inadequadas em relação às recomendações nutricionais para vários minerais. 

Algumas medidas poderão ser adotadas para que o teor de minerais ofertados 

atenda as DRIs para todos os pacientes hospitalizados que consomem as 

dietas orais. 

A colação, por ser a refeição que contribuiu com teores 

insignificantes de minerais, poderia ser modificada para melhorar a oferta 

desses elementos deficitários. A substituição do suco artificial por suco natural, 

que contém vários nutrientes, ou mesmo a inclusão do CAO substituindo esta 

refeição, representam alternativas para adequar o teor dos minerais ao 

recomendado. 

Controlar o teor do Na nas dietas também se mostrou ser 

necessário. Este poderia ser realizado mediante avaliação do consumo do 

cloreto de sódio (NaCl) utilizado na cozinha dietética, ou mesmo buscando 

parceria com laboratórios para a quantificação química ou ainda, como 

alternativa, buscar estimar seu teor através dos rótulos dos alimentos usados 

no preparo das dietas.  

Poderia também ser inserida uma tabela de controle de utilização do 

sal (NaCl) na cozinha dietética, de forma semelhante à realizada no controle de 

temperatura das dietas, solicitando aos cozinheiros que se registre a massa de 

sal utilizada em cada preparação. Uma outra opção que poderia ser avaliada 

seria a substituição total ou parcial do cloreto de sódio pelo cloreto de potássio 

nas receitas culinárias.  
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Treinamento com os cozinheiros, buscando informar os riscos do 

excesso de Na nas dietas, quanto Na as dietas da instituição têm veiculado e o 

papel do cozinheiro no cuidado com o preparo adequado das dietas, poderia 

ser de grande valia para atender à meta nutricional. 

Cuidado especial também deve ser dado ao conteúdo de Fe nas 

dietas destinadas às mulheres adultas, pois este esteve inadequado em todas 

as dietas e meses de coleta para este grupo populacional. Poderia ser 

implementada uma suplementação específica para essas mulheres a fim de 

adequar o teor veiculado nas dietas às recomendações nutricionais de ferro 

para este grupo. 

O CAO que continha módulo de proteínas contribuiu 

significativamente para adequação de vários minerais, indicando ser uma 

medida potencial para melhoria na oferta de minerais. A inclusão permanente 

desses módulos na composição dos CAO deveria ser estuda e adotada, 

especialmente para os pacientes mais debilitados nutricionalmente.  
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