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RESUMO 

A intolerância à lactose caracteriza um conjunto de sintomas decorrentes da 

má absorção da lactose, seus sintomas são decorrentes da lactose ingerida 

que não é absorvida, na luz intestinal, promovendo o aparecimento de 

distensão, dor ou cólica abdominal, náusea, aumento do borborigmo, aumento 

da produção de flatos e diarreia. Uma das preocupações com a redução da 

lactose da alimentação é a garantia do fornecimento de quantidade apropriada 

de proteínas, cálcio, riboflavina e vitamina D, cuja maior fonte é o leite e seus 

derivados. A pesquisa foi realizada com a participação de pacientes 

intolerantes a lactose, atendidos na Clínica de Nutrição do Centro universitário 

Tiradentes, Maceió, Alagoas. Os pacientes foram avaliados através do 

Questionário de frequência alimentar onde abordava perguntas sobre o 

consumo dos alimentos fontes de cálcio. Levando em consideração também os 

dados sócios demográficos. Encontrou-se na amostra, uma baixa ingestão de 

cálcio pelos pacientes, onde comparamos o consumo de leites e seus 

derivados, o consumo de verduras e legumes, e o consumo de peixes. 

Palavras-chaves: Intolerância a lactose, Cálcio, leite e derivados. 

ABSTRACT 



Lactose intolerance is a symptom of lactose malabsorption. Its symptoms are 

due to ingested lactose, which is not absorbed in the intestinal lumen, 

promoting distension, abdominal pain or colic, nausea, increased borborygmo, 

increase Of the production of flatus and diarrhea. One of the concerns with 

reducing lactose in food is to ensure the supply of adequate amounts of protein, 

calcium, riboflavin and vitamin D, the major source of which is milk and milk 

products. The research was carried out with the participation of lactose 

intolerant patients, attended at the Nutrition Clinic of Tiradentes University 

Center, Maceió, Alagoas. The patients were evaluated through the Food 

Frequency Questionnaire, which addressed questions about the consumption of 

food sources of calcium. Taking into account also the demographic partner 

data. We found in the sample a low calcium intake by the patients, where we 

compared the consumption of milks and their derivatives, the consumption of 

vegetables and vegetables, and the consumption of fish. 

 

 

 

  



INTRODUÇÃO 

A intolerância à lactose compreende um conjunto de sintomas 

decorrentes da má absorção da lactose e do ponto de vista fisiopatológico, os 

sintomas são decorrentes da lactose ingerida que não é absorvida, na luz 

intestinal, exercendo força osmótica e aumentando o fluxo de fluídos para o 

interior do intestino, promovendo o aparecimento de distensão, dor ou cólica 

abdominal, náusea, aumento do borborigmo, aumento da produção de flatos e 

diarreia. Podendo ser classificada em duas categorias: deficiência primária de 

lactase (alactasia congênita; hipolactasia do tipo adulto) e deficiência 

secundária de lactase (CUPPARI, 2014). 

A lactose é composta por um dissacarídeo constituído de galactose 

ligada à glicose que é de importância fundamental na vida animal como a 

principal fonte de calorias e fonte de cálcio do leite de todos os mamíferos. A 

absorção intestinal de lactose exige a hidrólise de seus monossacarídeos, 

ondeesta função é predominada pela lactase existente no intestino (Deng 

Y.,2015). 

O tratamento da intolerância à lactose exige mudança na dieta. Os 

sintomas são aliviados pela redução do consumo de alimentos contendo 

lactose. Os indivíduos que evitam produtos lácteos podem precisar de 

suplementos de cálcio e vitamina D ou devem ter o cuidado de consumir estes 

nutrientes a partir de fontes não lácteas(MAHAN; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND,2013).É de extrema importância para o paciente portador da 

intolerância a lactose o acompanhamento com o profissional nutricionista, onde 

deve analisar eadequar à ingestão de nutrientes, otimizando a disponibilidade 

de macro e micronutrientes necessários para a qualidade de vida dos mesmos 

(COSTA L., 2012). 

Uma das preocupações com a redução da lactose da alimentação é a 

garantia do fornecimento de quantidade apropriada de proteínas, cálcio, 

riboflavina e vitamina D, cuja maior fonte é o leite e seus derivados. A sua 

retirada é preocupante, por se tratar da maior fonte de cálcio (BARBOSA; 

ANDREAZZI, 2011).Sendo assim a pesquisa desenvolvida tem como objetivo 

avaliar o consumo de leites e derivados e fontes de cálcio nos pacientes 



adultos com intolerância a lactose, na Clínica de Nutrição da Universidade 

Tiradentes. 

METODOLOGIA 

O estudo avaliado é do tipo descritivo e transversal, foi realizado, no 

período de cinco dias no ano de 2016, na Clínica de nutrição do Centro 

Universitário Tiradentes, em Maceió-AL.O critério de inclusão foi considerado 

por todos pacientes intolerantes à lactose, adultos, de ambos os sexos, 

consultados na Clínica de nutrição do Centro Universitário Tiradentes, e que 

apresentaram o exame diagnóstico confirmando a intolerância a lactose no 

período de coleta de dados. E como critérios de exclusão foram considerados, 

a recusa em participar da pesquisa, crianças e adolescentes.  

Foi analisado o consumo de leites e derivados e alimentos fontes de 

cálcio nos participantes, além de dados socioeconômicos, clínicos, e dietéticos. 

A coleta de dados foi realizada no período de cinco dias consecutivos no ano 

de 2016, através da aplicação de questionário validado (Grupo de Pesquisa de 

Avaliação do Consumo Alimentar) após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), onde foi submetido ao comitê de ética. O tamanho 

da amostra tem seu universo determinado pelo número total de 10 pacientes 

consultados com o diagnóstico de intolerância à lactose, que buscaram a 

clínica por demanda espontânea. Todos os pacientes foram avaliados por duas 

investigadoras, estudantes de nutrição no momento da consulta ambulatorial. A 

coleta de dados foi realizada na Clínica de Nutrição do Centro Universitário 

Tiradentes, através da frequência alimentar, com a realização de um 

questionário validado (CARDOSO; STOCCO, 2000) e o protocolo de 

atendimento do adulto, aplicados no momento da consulta com o paciente, 

abordou-se perguntas voltadas as questões sócio econômicas, mudanças no 

hábito alimentar e por qual motivo, o uso de suplementação, e o consumo 

diário, semanal, mensal ou anual dos grupos alimentares em geral. Os dados 

dos alimentos fonte de cálcio leite e derivados foram tabulados e analisados 

estatisticamente, de acordo com a resposta dos pacientes avaliados, através 

do programa Excel 2007. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados sócios demográficos coletados foi constatado que os 

entrevistados portadores da Intolerância a lactosedesta amostra consistiram 

em 90% do sexo feminino, 10% do sexo masculino, sendo 100% da amostra é 

de adultos. E observou-se também que o maior número dos pacientes (50%) 

possui uma renda mensal de 2-3 salários mínimos.  

O leite e seus derivados constituem uma das principais fontes dietéticas 

de cálcio, porém o tratamento para indivíduos intolerantes àlactose consiste 

basicamente na não ingestão de produtos lácteos, ou a ingestão somente de 

produtos isentos de lactose. Que está disponível a venda em supermercados e 

lojas de produtos naturais. Desta maneira, se dietas sem lactose são utilizadas 

no tratamento da intolerância à lactose, torna-se de fundamental importância 

que sejam incluídos nas dietas destes indivíduos uma boa fonte de cálcio e 

suplementação de cálcio, se necessário, para atender os níveis de ingestão 

diária recomendada (BARBOSA;  ANDREAZZIM, 2011). 

O questionário de frequência alimentar adulto é composto por uma lista 

de alimentos e bebidas cuja frequência de consumo é perguntada ao indivíduo, 

onde o mesmo nos responde se o consumo é em porções diárias, semanais, 

mensais ou anuais. E assim fizemos a classificação do consumo de alimentos 

fontes de cálcio e tabulamos no programa Excel. 

Quadro: Frequência de consumo de leite e derivados, verduras e legumes e 

peixes dos pacientes entrevistados na Clínica de nutrição do Centro Universitário 

Tiradentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
I.Leite 

1 a 3 vezes 
por dia 
N 
(%) 

1 a 7 vezes 
por semana 
N 
(%) 

Nunca 
(%) 

1 a 5 vez 
por mês  
N 
(%) 

1 a 4 vezes 
por ano  
N 
(%) 

  
2(20%) 
 

 
4 (40%) 

 
2(20%) 

 

2(20%) 

 

 
 
 
II.Iogurtes 

1 a 3 vezes 
por dia 
N 
(%) 

1 a 7 vezes 
por semana 
N 
(%) 

Nunca 
(%) 

1 a 5 vez 
por mês  
N 
(%) 

1 a 4 vezes 
por ano  
N 
(%) 

  
1(10%)  
 

 
5 (50%) 

 

2(20%) 

 

1(10%) 

 

1(10%) 

 
 
 
III.Queijos 
 

1 a 3 vezes 
por dia 
N 
(%) 

1 a 7 vezes 
por semana 
N 
(%) 

Nunca 
(%) 

1 a 5 vez 
por mês  
N 
(%) 

1 a 4 vezes 
por ano  
N 
(%) 

Mussarela, 

prato, 

parmesão, 

provolone. 

 

 

 

6 

(60%) 

 

1 

10% 

3 

(30%) 

 

Minas, ricota.  3 (30%) 3 (30%) 3 (30%) 1(10%) 

 
IV.Verduras e 
legumes 

1 a 3 vezes 
por dia 
N 
(%) 

1 a 7 vezes 
por semana 
N 
(%) 

Nunca 
(%) 

1 a 5 vez 
por mês  
N 
(%) 

1 a 4 vezes 
por ano  
N 
(%) 

Espinafre.  3 

(30%) 

3 

(30%) 

3 

(30%) 

1 
(10%) 

Brócolis, 

couve flor e 

repolho. 

  

6 (60%) 

 

2 (20%) 

 

2  (20%) 

 

 

V.Peixes 

1 a 3 vezes 
por dia 
N 
(%) 

1 a 7 vezes 
por semana 
N 
(%) 

Nunca 
(%) 

1 a 5 vez 
por mês  
N 
(%) 

1 a 4 vezes 
por ano  
N 
(%) 

   

6 (60%) 

  

3 (30%) 

 
1(10%) 



Segundo os Dados da frequência de consumo de leite e derivados, 

verduras e legumes, e peixes dos pacientes identificou-se que amaioria dos 

entrevistados adultos enquadra-se em situação de baixa ingestão de alimentos 

fontes de cálcio. Pela classificação da tabela, destacou-se que apenas 40% 

dos entrevistados consomem leite de 1 a 7 vezes por semana, assim como 

50% consomem iogurtes de 1 a 7 vezes por semana e 60% consomem queijos 

do tipo com mais gordura de 1 a 7 vezes por semana e 30% consomem queijos 

com menos gordura de uma frequência equivalente de 1 a 7 vezes por 

semana,respectivamente. Tendo em vista que do total de entrevistados 

somente 30% consomem 3 porções de leite e derivados ao dia, como 

recomenda a pirâmide do guia alimentar. Os pacientes relataram que fizeram a 

retirada desses alimentos da ingestão diária, a fim de evitar desconfortos 

gastrointestinais causados pela intolerância a lactose. 

Estudo realizado por Salomão (2012) com mulheres, relatou como 

resultado da pesquisa a baixa ingestão de cálcio nessas pacientes com 

intolerância a lactose, tendo em vista a rejeição desses alimentos fontes, com o 

propósito de evitar os desconfortos causados a elas, após a ingestão deles. 

Outro estudo realizado pelo autor Tombini (2012) em Cascavel, Paraná, 

observou numa pesquisa com agricultoresque 82,5% apresentaram 

consumomaior ou igual ao recomendado, e 17,5% apresentaram consumo 

menor que o recomendado. E concluíram a pesquisa constatando que os 

agricultores entrevistados tem o consumo adequado de acordo com as 

recomendações de leite e derivados. 

De acordo com o quadro, observou-se o consumoe obtivemoscomo 

resultado o baixo consumo de verduras e legumes fontes de cálcio destes 

pacientes, onde 30% costumam consumir espinafre de 1 a 7 vezes por 

semana, assim como 30% nunca consumiram e 30% costumam consumir de 1 

a 5 vezes por mês respectivamente. Já o consumo de brócolis, couve flor e 

repolho obtivemos o resultado de 60% do consumo de 1 a 7 vezes por semana, 

e 40% dividido em pacientes que nunca consomem e pacientes que costumam 

consumir de 1 a 5 vezes por mês. Os pacientes relataram ter certa rejeição a 



esse grupo de alimento de verduras e legumes, assim como a faltade interesse 

no acesso e preparo destes alimentos. 

Um estudo realizado em São Paulo por Leal (2010), também constatou a 

baixa ingestão adequada de alimentos como verduras e legumes, onde foi 

avaliado o consumo da frequência alimentar desses alimentos, dos estudantes 

de uma escola. Assim como outro estudo realizado pelo autor Bigio (2011), 

com estudantes ambos os sexos, na cidade de São Paulo, obtiveram também 

como resultado o baixo consumo de verduras e legumes baseado nas 

recomendações atuais. 

O autor Costa (2012), constatou em seu estudo quese deve ter o alerta 

com o baixo consumo de alimentos fonte de cálcio, citando que é indicado para 

estes pacientes o consumo de vegetais de cor verde escura como brócolis, a 

couve, o agrião, a mostarda, o repolho, o nabo. 

No quadro, observou-se ainda que alguns dos pacientes 

entrevistadostêm o hábito de consumirem os peixes num intervalo de 1 a 7 

vezes por semana numa porcentagem de 60%, obtendo-se um resultado 

positivo quando comparado ao consumo de leite, derivados e verduras e 

legumes.  

Em discordância o estudo realizado pelo autor Deon (2015), relatou uma 

frequência do consumo de peixes negativa. Onde foi avaliado o índice de 

alimentação saudável de idosos sul brasileiros, observando-se a frequência de 

inadequação do consumo de peixes, carnes e ovos que foi de 47,8. Apenas 

18,8% de dos idosos apresentaram o escore máximo de adequação. Contudo, 

em relação à frequência de consumo diário de carnes em geral, a mesma foi 

inferior a duas vezes/dia em todos os grupos étnicos. Comparado com o 

presente estudo que foi realizado com adultos na Clínica de Nutrição do Centro 

Universitário Tiradentes. 

 

 

 



CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que os pacientes que 

participaram da pesquisa realizada no Centro Universitário Tiradentes 

caracterizam um perfil de pacientes com baixa ingestão de cálcio. Os pacientes 

relataram nas entrevistas, que faziam uma exclusão do leite animal, fazendo o 

uso dele somente com exclusão de lactose. Relataram também que não 

consomem com muita frequência outros alimentos que sejam fontes de cálcio 

como verduras, legumes e peixes. A maioria deles fizeram observações de não 

saberem administrar a alimentação, pois sempre fizeram refeições à base de 

leite, e depois que fizeram a exclusão por contaprópria dos alimentos que 

continham leite e derivados, ficaram sem opções de substituição nas refeições. 

Sugerimos que essa mesma pesquisa seja realizada com um número maior de 

pacientes, pois a amostra foi limitada, pelo curto prazo para a coleta dos dados, 

assim como a pouca demanda de pacientes. 

Vale ressaltar que é de extrema importância para o paciente portador da 

intolerância a lactose, que se tenha o acompanhamento com um profissional 

nutricionista, que deve analisar e adequar à ingestão de nutrientes, 

principalmente o cálcio. Assim irá aperfeiçoar a disponibilidade de 

macronutrientes e micronutrientes necessários para a qualidade de vida do 

mesmo.  

Para melhorarmos a adequação de cálcio na dieta desses pacientes, 

sugerimos uma suplementação, se necessário, assim como a inclusão de 

novos alimentos na dieta dos pacientes, os quais eles não são acostumados a 

consumir. Como gergelim, chia, castanha-do-pará, verduras e legumes fontes 

como o couve, frutas que também sejam fontes de cálcio, assim como peixes 

fontes como a sardinha. 

  



REFERÊNCIAS 

BARBOSA C. R.; ANDREAZZI M. A.Intolerância à Lactose e suas 

Consequências no Metabolismo do Cálcio. Maringá, p4, 2011. 

BIGIO R. S. Consumo de frutas, legumes e verduras: relação com os 

níveis sanguíneos de homocisteína entre adolescentes. São Paulo. 2011. 

CUPPARI L. Guiasde medicina ambulatorial e hospitalar da EPM-UNIFESP. 

3. ed. São Paulo. Manole, 2014. 472p. 

COSTA L. Intolerância à lactose: conduta nutricional no cuidado de 

crianças na primeira infância. IJUÍ, p.9, 2012. 

CARDOSO M. A.; STOCCO P. R. Desenvolvimento de um questionário 

quantitativo de frequência alimentar em imigrantes japoneses e seus 

descendentes residentes em São Paulo, Brasil. Rio de Janeiro. 2000. 

DEON R. G. et al., Consumo de alimentos dos grupos que compõem a 

pirâmide alimentar americana por idosos brasileiros: uma revisão. Porto 

Alegre.2015. 

Deng Y. Lactose Intolerance in Adults: Biological Mechanism 

andDietaryManagement.JournalNutrients. 2015. 

LEAL G. V. S. et al., Consumo alimentar e padrão de refeições de 

adolescentes, São Paulo, Brasil. São Paulo. 2010. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a população 

brasileira.Brasília. 2014. 

MAHAN L.; ESCOTT-STUMP S.; RAYMOND J. Krause: Alimentos, Nutrição e 

Dietoterapia. 13. ed. São Paulo. SaundersElsevier, 2013. p. 62-69, 626- 627. 

ROCHA, L. C. S. C. Intolerância à lactose: conduta nutricional no cuidado 

de crianças na primeira infância.  DCSA – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA 

DA VIDA 3ª EDIÇÃO – CAMPUS IJUÍ. p4. f12. 2012.  

SALOMÃO, N. A. et. al.Ingestão de cálcio e densidade mineral óssea em 

mulheres adultas intolerantes à lactose. Campinas.Revista de Nutrição, 

2012. 



TOMBINI H. et al. Consumo de leite de vaca e derivados entreagricultores 

da região oeste do Paraná. Araraquara. 2012.  



ANEXOS 

Anexos 1: Termo de consentimento e livre esclarecimento (TCLE) 

realizado antes da pesquisa com os pacientes. 

TERMO DE CONCENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa e pelo 
responsável) 

Eu,.............................................................................................................., tendo sido 
convidad(o,a) a participar como voluntári(o,a) do estudo INTOLERÂNCIA A 
LACTOSE: RELACIONADO AO CONSUMO DE LEITES E DERIVADOS E FONTES 
DE CÁLCIO EM ADULTOS recebi da Sra. MSc. Renata Tenório Antunes Moura e da 
MSc. Renata Maria de Magalhães Moura, responsável por sua execução, as 
seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os 
seguintes aspectos: 
 
-Que o estudo se destina: a identificar o consumo de leites e derivados e fontes de 
cálcio. 
-Que a importância deste estudo é: descobrir o consumo de leites e derivados e 
fontes de cálcio. 
-Que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: a) conhecer o 
consumo diário de leites e derivados e fonte de cálcio, b) Caracterizar os 
pacientes de acordo com os dados pessoais e socioeconômicos, c) Identificar 
os tipos de intolerância a lactose mais prevalentes em homens e em mulheres 
na Instituição e períodos de estudo, d) Identificar comprometimento de ingestão 
de leite e derivados de acordo com o tipo da intolerância. 

-Que esse estudo começará em: Agosto e terminará em Setembro. 

-Que o estudo será feito da seguinte maneira: Uma das investigadoras irá 
apresentar os questionários em anexos nos apêndices A e B. Após a leitura 
assinará o TCLE e depois os dados serão coletados no questionário.  

-Que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os 
seguintes: A entrevista não oferece risco nenhum. 

-Que os possíveis riscos à minha saúde física e mental são: A entrevista não 
oferece riscos a minha saúde física e mental. 

-Que deverei contar com a seguinte assistência: acadêmicas de nutrição da 
clínica UNIT sendo responsáveis por elas: professores de nutrição. 

-Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não 
diretamente são: Compreensão do tema estudado e para a produção de 
conhecimento científico. 
-Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: Através da 
assinatura do TCLE. 
-Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das 
etapas do estudo. 



-Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, 
também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga 
qualquer penalidade ou prejuízo. 
-Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a 
identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a 
divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais 
estudiosos do assunto. 
-Que eu deverei ser ressarcido por todas as despesas que venha a ter com a minha 
participação nesse estudo, sendo-me garantida a existência de recursos ou que o 
estudo não acarretará nenhuma despesa para o participante da pesquisa. 
-Que eu serei indenizado por qualquer dano que venha a sofrer com a participação na 
pesquisa, podendo ser encaminhado para (descrever instituição que o sujeito da 
pesquisa poderá ser encaminhado para minimizar ou sanar os danos da pesquisa, 
caso seja a proposta do pesquisador). 
-Que eu receberei uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre 
a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, 
das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação 
implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU 
CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 
 

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a) 
Domicílio: (rua, praça, conjunto):........................................................................................ 
Bloco: /Nº: /Complemento:................................................................................................... 
Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:........................................................................................... 
Ponto de referência:............................................................................................................ 

 

Contato de urgência: Sr(a). 
Domicílio: (rua, praça, conjunto) 
Bloco: /Nº: /Complemento:  
Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:  
Ponto de referência: 

 

Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa (OBRIGATÓRIO): 
Instituição:  
Endereço  
Bloco: /Nº: /Complemento:  
Bairro: /CEP/Cidade:  
Telefones p/contato: 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 
participação no estudo, dirija-se ao: 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes 
Bloco D – Sala 32A – Campus Maria Uchôa, Maceió/Al. 
Telefone: (82) 3311-3113 

 
Maceió,  
 

  



 
 

Assinatura ou impressão 
datiloscópicad(o,a) voluntári(o,a) ou 

responsável legal e rubricar as demais 
folhas 

 
 

Nome e Assinatura do(s)responsável(eis) pelo estudo 
(Rubricar as demais páginas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Questionário de frequência alimentar realizado com os 

pacientes. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 



Anexo 3: Protocolo de anamnese nutricional do adulto aplicado no 

momento da consulta com os pacientes, na clínica de nutrição. 

                                                   

 

PROTOCOLOCO DE ANAMNESE NUTRICIONAL 

 

Dados de identificação 

Nome:                                                                                                          Sexo:   

Data do Nascimento:                                    Idade:  

Estado Civil:  

Motivo da consulta (Diagnóstico Clínico):  

 

Dados Sócio-econômicos 

Ocupação/ Atividade profissional:  

Renda familiar:  

Nº de pessoas que mora na residência: 

Acesso ao Serviço de Saúde:  

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

História Patológica Pregressa/ Avaliação clínica  

(  ) Hipertensão (   )  DPOC (  ) Constipação ( ) Diarreia 

(   ) Cardiopatia   (     ) Hiperuricemia (  ) Flatulência 

(   ) Obesidade (    ) Esteatose Hepática (  ) Azia 

(   ) Diabetes (   ) Anemia   (  ) Náusea 

(   ) Dislipidemia  (    ) Cirurgias  Quais:  Dentição completa: (  )Sim (  ) Não     



(   ) Renal crônico   

(   ) Hemodiálise  

  

 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

Medicações em uso:  

 

 

Etilismo: (  )   Sim   (   ) Não    Se sim, quantas vezes:       Que tipo de bebida?   

 

Tabagismo: (   )   Sim   (  ) Não    (   ) Ex- Fumante  Se sim, quantos cigarros por dia? 

 

Atividade física: (  )   Sim   (   ) Não    Qual atividade? Quantas vezes por semana?   

 

Antecedentes Familiares:  

 

 

 

ANAMNESE NUTRICIONAL E ALIMENTAR 

 

Trato gastrointestinal: (     ) Normal  (    )    Constipação   (     ) Diarreia 

Apetite: (     )  Normal   (      ) Reduzido    (    ) Aumentado 

Nº de refeições por dia:                                                Consistência:  

Quem compra os alimentos:                                               

Quem prepara as refeições:                                            Onde faz as refeições:  

Aversões alimentares: 



  

Alergia alimentares:  

 

Preferências alimentares (perguntar por grupos alimentares):  

 

Está fazendo uso de alguma suplementação?  

 

Ingestão hídrica (mensurar em litros ou copos)?  

 

Teve perde/ ganho de peso recentemente (últimos 3 meses)? (   )   Sim   (  ) Não    

Se sim, de Quantos kg? __________ 

 


