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Nesta seção são encontradas perguntas elaboradas a partir da
seção Diretrizes em foco publicada na RAMB 59(4).

Questões

Marque nas questões de múltipla escolha a seguir a alternativa
com a resposta que considerar correta.
1. Há relação entre taxas de zinco no organismo e a AN?

a. Na AN o zinco sérico está aumentado e o urinário nor-
mal.

b. Na AN o zinco sérico está normal e o urinário normal.
c. Na AN o zinco sérico está reduzido e o urinário normal.
d. Na AN o zinco sérico está reduzido e o urinário reduzido.

2. Como o zinco pode influenciar o estado nutricional em
pacientes com AN?
a. Nos mecanismos de percepção do olfato e paladar.
b. Na perda de peso.
c. Aumentando temporariamente o apetite.
d. Reduzindo os episódios de vômitos.

3. A suplementação de zinco é indicada em pacientes com
AN?
a. A suplementação produz aumento nos episódios de

vômito.
b. A suplementação traz benefício independente do trata-

mento dietético.
c. A suplementação aumenta o IMC em duas vezes.
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d. A suplementação compete com o tratamento psicoló-
gico.

4. Há contraindicação na suplementação de zinco em pacien-
tes com AN?
a. Em pacientes com IMC ≤ 24.
b. Em pacientes com comorbidades psiquiátricas associa-

das.
c. Em pacientes com doenças neurológicas associadas.
d. Não há contraindicação.

5. Qual é a dose para suplementação oral com zinco?
a. Dose máxima de 14 mg de zinco elementar ao dia.
b. Doses entre 15 mg e 20 mg por dia, por dois meses.
c. Dose mínima de 60 mg, duas vezes ao dia.
d. Zinco elementar, por no máximo uma semana, na dose

de 150 mg ao dia.
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