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RESUMO 

 

Oliveira, CSM. Adesão e impacto da fortificação com múltiplos micronutrientes em pó na 

anemia e deficiência de micronutrientes em crianças de Rio Branco – Acre, Amazônia 

Ocidental Brasileira [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Introdução: A anemia afeta 273 milhões (43%) de crianças pré-escolares em todo o mundo e 

constitui-se uma prioridade mundial dado seu risco para morbidade infantil, prejuízo no 

desenvolvimento e repercussões na vida adulta. A fortificação com múltiplos micronutrientes 

em pó (MNP) consiste em uma das estratégias mais promissoras para reduzir anemia e 

deficiência de micronutrientes em crianças. Contudo, a baixa adesão tem sido uma barreira 

para o seu sucesso. Poucos são os estudos que têm avaliado os fatores que influenciam a 

adesão ao uso dos MNP a fim de melhorar a efetividade de sua implementação. Objetivo: 

Avaliar o impacto da fortificação com MNP na anemia e deficiência de micronutrientes em 

crianças do município de Rio Branco, Acre, bem como a aceitação delas, e os fatores 

associados à adesão pelos cuidadores à intervenção. Métodos: Esta investigação integra o 

Estudo Nacional de Fortificação caseira da Alimentação Complementar (ENFAC), estudo 

multicêntrico realizado nos anos de 2012 e 2013 em quatro cidades brasileiras (Rio Branco, 

Olinda, Goiânia e Porto Alegre), cujo delineamento foi do tipo ensaio clínico pragmático
 

controlado em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Para a presente análise, foram 

considerados dados da cidade de Rio Branco – Acre. No início do estudo, 150 crianças de 11 

a 14 meses de idade foram recrutadas para composição do grupo controle (GC), na rotina de 

puericultura. Simultaneamente, e nas mesmas UBS’s, 126 crianças de 6 a 8 meses de idade 

compuseram o grupo intervenção (GI) para receber fortificação com MNP adicionado 

diariamente na alimentação complementar (AC). A efetividade dos MNP foi avaliada 

comparando-se os grupos após 4-6 meses do início da intervenção, com os participantes do GI 

estando com a mesma idade do GC (11 a 14 meses). Os desfechos de interesse foram 

prevalências de anemia, deficiência de ferro (DF), deficiência de vitamina A (DVA), e outros 

micronutrientes; indicadores bioquímicos de inflamação e morbidades bem como o impacto 

do uso da fortificação nesses indicadores nutricionais e os fatores que influenciaram a adesão 

ao uso do sachê com MNP. Utilizaram-se teste de qui-quadrado de Pearson, teste de t Student 

ou de Mann-Whitney U e modelos de regressão de Poisson. Resultados: Os fatores 
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associados à frequência de anemia e o risco para esse desfecho foram: mãe ter mais de um 

filho [razão de prevalência (RP) (IC 95%): 2,11 (1,06; 4,19)], ausência de TV a cabo ou 

internet no domicílio (como marcador de riqueza) [4,57 (1,13; 18,47)] e presença de 

desnutrição (escore Z do índice altura/idade <-2) [2,28 (1,28; 4,09)]. Introdução tardia de 

alimentos ricos ou promotores da absorção do ferro [1,92 (1,10; 3,37)], presença de 

inflamação/infecção [2,21 (1,38; 3,54)] e deficiências de vitaminas A [1,85 (1,05; 3,28)] e B12 

[1,90 (1,05; 3,46)] também relacionaram-se a > prevalência de anemia nas crianças estudadas. 

A respeito da DF, entre crianças cujas mães possuíam maior escolaridade a deficiência foi 

17% menor comparadas àquelas com menor escolaridade. A introdução tardia de alimentos 

ricos ou promotores da absorção do ferro representou risco 26% maior de DF em relação aos 

que tiveram a AC introduzida oportunamente. A DVA também foi associada à maior DF 

[1,37 (1,17; 1,61)]. Após a fortificação com MNP, as crianças do GI não apresentaram 

diferença na prevalência de anemia. Todavia, eles mostraram um risco menor de DF (72,4% 

versus 25,2%), DVA (18,4% vs 4,7%), de insuficiência de vitamina E (73,4% vs 33,6%), de 

infecção (Proteína C-reativa>5 mg/l: 21% vs 9,5%; Alfaglicoproteína >1g/l: 41% vs 26,7%), 

tosse (68,8% vs 37,5%) e chiado no peito (46,1% vs 8,9%), quando comparadas com as 

crianças do GC. Embora a aceitabilidade ao sachê tenha sido considerada boa ou excelente 

por 65,5% dos cuidadores, a adesão completa à estratégia (60 sachês em 2-3 meses) foi de 

apenas 29% das crianças estudadas. Os fatores relacionados à baixa adesão ao uso do sachê 

com MNP foram: hospitalização da criança no ano anterior à pesquisa [RP (IC 95%): 1,68 

(1,14; 2,45)], ter mãe adolescente [1,48 (1,01; 2,18)] e introdução precoce de fórmula infantil 

[1,92 (1,13; 3,29)]; já as crianças que iniciaram a AC com fruta tiveram melhor adesão ao 

consumo do sachê [0,56 (0,34; 0,93)]. Conclusão: Em uma área com marcantes iniquidades 

sociais de acesso a bens e serviços e de alta carga de morbidade, nossos achados ratificam o 

papel das deficiências de micronutrientes e infecção no risco para anemia, DF e DVA. O 

aconselhamento nutricional permanente quanto às práticas alimentares saudáveis na infância 

deve ser integrado à estratégia do MNP a fim de reduzir as frequências de DF, DVA e de 

outros micronutrientes, assim como algumas morbidades. A incorporação da fortificação com 

múltiplos micronutrientes em pó deve considerar uma atenção redobrada às mães adolescentes 

no serviço de atenção primária à saúde nesta região da Amazônia.   

 

Descritores: Fortificação caseira, anemia, deficiência de ferro, deficiência de vitamina A, 

efetividade, alimentação complementar, Amazônia Ocidental Brasileira.  
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ABSTRACT 

Oliveira, CSM. Adherence and impact of fortification with multiple micronutrients in powder 

on anemia and micronutrient deficiencies in children living in Rio Branco – Acre, Western 

Brazilian Amazon [doctoral dissertation]. São Paulo (BR): School of Public Health of the 

University of São Paulo; 2017 

 

Background: Anemia affects 273 million (43%) of preschoolers around the world and is a 

global priority given its risk for child morbidity, developmental impairment and repercussions 

in adult life. Fortification with multiple micronutrients powder (MNP) consists in one of the 

most promising strategies to reduce anemia and micronutrient deficiencies in children. 

However, the poor compliance has been a barrier to its success. Few studies have evaluated 

the factors that influence MNP adherence in order to improve the effectiveness of its 

implementation. Objective: To assess the impact of fortification with MNP on anemia and 

deficiency of micronutrients in children as well as the acceptance of them and the factors 

associated to the caregivers’ adherence to the intervention. Methods: This investigation is 

part of the Estudo Nacional de Fortificação caseira da Alimentação Complementar 

(ENFAC), a multicentre pragmatic controlled clinical trial carried out in the years of 2012 and 

2013 in Basic Health Units (BHU’s) from four Brazilian cities (Rio Branco, Olinda, Goiânia e 

Porto Alegre). For the present analysis, data from the city of Rio Branco - Acre were 

considered. In the beginning of the study, 150 children aged 11 to 14 months were recruited 

for composition of control group (CG), in childcare routine. Simultaneously, and in the same 

BHU’s, 126 children aged 6 to 8 months comprised the intervention group (GI) to receive 

fortification with MNP added daily in the complementary feeding (CF). The effectiveness of 

MNP was evaluated by comparing the groups after 4-6 months of the beginning of the 

intervention, with the IG participants being of the same age as the CG (11 to 14 months). 

Outcomes of interest were prevalence of anemia, iron deficiency (ID), vitamin A deficiency 

(VAD), and other micronutrients; biochemical indicators of inflammation and morbidities as 

well as the impact of the use of fortification on these nutritional indicators and the factors that 

influenced adherence to the sachet use with MNP. Pearson’s χ2 test, Student’s t test or the 

Mann–Whitney U test and Poisson regression models were used in the statistical analysis. 

Results: The factors that influenced the frequency of anemia and the risk of this outcome 

were: the mother having more than one child [prevalence ratio (CI 95%): 2.11 (1.06; 4.19)], 
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living in households without access to cable TV or internet (as a marker of wealth) [4.57 

(1.13; 18.47)] and presence of stunting (Z-scores for length/height for- age < -2) [2.28 (1.28; 

4.09)]. Late introduction of iron-rich foods or which promote its absorption [1.92 (1.10; 

3.37)], presence of inflammation/infection [2.21 (1.38; 3.54)] and vitamin A [1.85 (1.05; 

3.28)] and vitamin B12 deficiencies [1.90 (1.05; 3.46)] were also related with > risk of anemia 

in the study children. Regarding ID, among children whose mothers had a higher level of 

schooling a 17% lower risk was observed when compared to those with lower schooling. The 

late introduction of iron-rich foods represented a 26% higher risk of ID in relation to those 

who had the CF introduced timely. The VAD was also associated with highest ID risk [1.37 

(1.17; 1.61)]. The IG children, after fortification with MNP, had no difference in the 

prevalence of anemia. However, they showed a lower risk of ID (72.4% versus 25.2%), VAD 

(18.4% vs 4.7%), of vitamin E insufficiency (73,4% vs 33,6%), of infection (C-reactive 

protein>5 mg/l: 21% vs 9.5%; α1-acid glycoprotein>1g/l: 41% vs 26.7%), cough (68.8% vs 

37.5%) and wheezing (46.1% vs 8.9%), when compared with the CG children. Although the 

overall acceptability of the MNP sachet was considered good or excellent by 65.5% of 

caregivers, the complete adherence to the strategy (60 sachets in 2-3 months) was reached in 

only 29% of the study children. The main factors related to the low adherence to the use of the 

MNP sachet were: hospitalization of the child in the year prior to the survey [prevalence ratio 

(CI 95%): 1.68 (1.14, 2.45)], having teenage mother [1.48 (1.01; 2.18)] and early introduction 

of infant formula [1.92 (1.13; 3.29)]; children who started timely the CF with fruits had better 

adherence to the sachet consumption [0.56 (0.34, 0.93)]. Conclusion: In an area with marked 

social inequities in access to goods and services and with high burden of morbidity, our 

findings confirm the role of micronutrient deficiencies and infection status in the risk for 

anemia, ID and VAD. The continuous nutritional counseling to promote healthy eating 

practices in childhood should be integrated to the MNP strategy for reducing the frequencies 

of ID, VAD and other micronutrient deficiencies, as well as some morbidities. The 

implementation of MNP fortification should consider an increased attention to adolescent 

mothers in the primary health care services in this Amazonian region. 

 

Descriptors: Home fortification, anemia, iron deficiency, vitamin A deficiency, 

effectiveness, complementary feeding, Brazilian Western Amazon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA DA ANEMIA E DA DEFICIÊNCIA DE 

MICRONUTRIENTES 

 

A anemia é um problema de saúde pública, tanto para países desenvolvidos como em 

desenvolvimento, dado sua magnitude e gravidade. Nos países desenvolvidos são encontradas 

as menores prevalências (11%), enquanto que na África (Central e Ocidental) e Sul da Ásia 

71% e 58% das crianças estão anêmicas, respectivamente. Já na América Latina, a magnitude 

da carência é de 23%. Entre crianças pré-escolares, estima-se que, cerca de 273 milhões sejam 

acometidos, equivalente a 43% em todo o mundo (STEVENS et al., 2013). 

Quanto à definição da anemia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma 

condição na qual o conteúdo de hemoglobina (Hb) no sangue está abaixo dos níveis 

considerados normais para o sexo, faixa etária, estado fisiológico e altitude (WHO, 2001).  

Em 2013, análise sistemática de 257 bases de dados com representatividade 

populacional sobre hemoglobina e anemia oriundos de 107 países (STEVENS et al., 2013) 

revelou que a tendência de declínio da anemia tem se mostrado extremamente lenta, caindo de 

33% para 29% nas últimas duas décadas (1995-2011) [MASON et al., 2013], tendo sido 

observado inclusive que em algumas regiões da África do Sul - que abrange países como 

Angola, República Democrática do Congo e Tanzania – pode ter ocorrido uma redução da 

condição de hemoglobina entre as crianças, nesse período. 

Em relação à deficiência de micronutrientes, não há estimativas globais nem nacionais, 

razão pela qual a anemia é utilizada como um desfecho aproximado não somente para a 

deficiência de ferro (DF), mas também para as demais deficiências. O estado nutricional de 

micronutrientes em crianças pequenas de países em desenvolvimento, em geral, é pouco 

caracterizado e estudado mesmo conhecendo seu papel fundamental na sobrevivência infantil.  

Dentre as deficiências de micronutrientes mais prevalentes destacam-se a de ferro e de 

vitamina A, particularmente em países de baixa e média renda (BLACK et al., 2008). 

As dietas predominantemente baseadas em alimentos de origem vegetal geralmente 

fornecem quantidades insuficientes de vitamina A, zinco e ferro, para atender às 

recomendações nutricionais. A inclusão de alimentos de origem animal que podem preencher 
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essa diferença de nutrientes aumenta o custo e, muitas vezes, é inacessível para os mais 

pobres (WHO, 2005). 

A vitamina A é necessária em lactentes e crianças para sustentar o rápido crescimento e 

combater infecções (OMS, 2016). Em relação ao zinco, até o momento, nenhuma estimativa 

direta de sua deficiência, que seja do nosso conhecimento, está disponível para crianças 

menores de cincos anos, mas as ingestões inadequadas de zinco dietético são extremamente 

comuns, especialmente na África Subsaariana e no Sul da Ásia (SANGHVI et al., 2007). 

Estima-se que 190 milhões, equivalente a 29% das crianças em idade pré-escolar de 

países de baixa e média renda, sejam afetadas pela deficiência de vitamina A (WHO, 2009a). 

A maior prevalência da doença ocorre na África subsaariana (48%) e no sul da Ásia (44%) 

entre as crianças menores de cinco anos (STEVENS et al., 2015). 

Os lactentes e as crianças pequenas representam os grupos mais vulneráveis à 

deficiência de micronutrientes, dado a alta demanda de vitaminas e minerais necessárias para 

promover o crescimento e desenvolvimento adequados (WHO, 2001). 

 

1.2 MAGNITUDE E DISTRIBUIÇÃO DA ANEMIA NO BRASIL  

 

Estudos populacionais conduzidos no Estado do Acre, região Norte do país tem 

verificado prevalências de anemia com patamares elevados, que vão de 30,6% a 52% em 

crianças menores de cinco anos (CASTRO et al., 2011; De SOUZA et al., 2012). Esses 

percentuais são semelhantes ao observado em outras regiões do país na mesma faixa etária 

(ASSUNÇÃO et al., 2007; GONDIM et al., 2012) e ao identificado em metanálise conduzida 

por VIEIRA e FERREIRA (2010) cujas prevalências variaram de 40% - em inquéritos de 

base populacional, 60,2% em crianças assistidas por centros de saúde – alcançando 66,5% das 

populações em iniquidades sociais (indígenas, favelas e assentamentos rurais). 

Estudo transversal com 2.715 crianças, entre 6 e 12 meses de idade atendidas em 

unidades básicas de saúde de 12 municípios pertencentes às cinco regiões do Brasil, 

encontrou uma prevalência média de anemia de 65,4% (SPINELLI et al., 2005). Em Goiânia, 

HADLER et al. (2008) encontraram prevalência inicial de 56,1% em crianças de 6 a 14 

meses. 

GARCIA et al. (2011), em estudo transversal com 164 crianças domiciliadas em área 

urbana de município no interior do Estado do Acre, constataram uma prevalência de anemia 

de 40% entre crianças de 6-24 meses. Por sua vez, CASTRO et al. (2011) identificaram que 
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50,1% de crianças de mesma faixa etária de dois municípios acreanos estavam anêmicas. 

Também no Estado do Acre, em inquérito realizado em Jordão identificou-se alta proporção 

desta carência que atingiu 75% das crianças entre 6-24 meses (OLIVEIRA et al., 2011). 

O primeiro inquérito nacional da PNDS/2006 incluindo dados da avaliação de anemia 

em crianças e mulheres (BRASIL, 2009) utilizou amostras sanguíneas obtidas em papel filtro, 

uma metodologia pouco comum no país, que foi destacada pelos estudiosos na área como 

passível de várias limitações logísticas, devido sua alta sensibilidade ao calor e umidade. Os 

achados dessa pesquisa apontam prevalência de anemia de 20,9% em crianças de 6 a 59 

meses, sendo os maiores percentuais observados no Nordeste (25,5%), Sudeste (22,6%) e Sul 

(21,5%) e para crianças na faixa etária de 6 a 23 meses (24,1%). As prevalências mais baixas 

foram observadas na região Norte (10,4%) e na região Centro-Oeste (11,0%). Esses resultados 

divergem daqueles observados em estudos regionais de base populacional que utilizaram 

métodos de punctura digital ou venopunção para o diagnóstico de anemia.  

 

1.3 CAUSAS DA ANEMIA E DEFICIÊNCIA DE MICRONUTRIENTES EM 

CRIANÇAS 

 

Entre os determinantes causais da anemia em crianças identificados na literatura, 

incluem-se: (a) distais: pior condição socioeconômica, baixo nível de escolaridade dos pais, 

inscrição em programas de transferência de renda, ausência de bens e acesso a serviços no 

domicílio, precárias condições de saneamento e maior número de crianças menores de cinco 

anos no domicílio; (b) intermediários: características nutricionais e de saúde inadequadas da 

mãe, falta de acesso aos serviços de saúde, tais como suplementação de ferro durante a 

gestação; (c) proximais: características ao nascimento (baixo peso ao nascer, clampeamento 

precoce do cordão umbilical), morbidades, estado nutricional alterado e práticas alimentares 

infantis inadequadas (baixa mediana de aleitamento materno exclusivo, introdução precoce e 

inadequada da alimentação complementar, baixa quantidade de ferro consumida e 

biodisponível), precário acesso a alimentos fortificados e baixo adesão à suplementação com 

ferro (OSÓRIO, 2002; ZIMMERMANN e HURRELL, 2007; CASTRO et al., 2011). 

Inúmeras evidências têm demonstrado que a anemia é socialmente modelada pela 

educação, riqueza, ocupação e residência, sendo considerada, portanto, um marcador de 

desvantagem socioeconômica, com os mais pobres e menos instruídos sendo os mais 
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susceptíveis a estarem anêmicos e sofrer com suas consequências (NGNIE-TETA et al., 

2009). 

Em termos mundiais, é bem conhecido que metade dos casos de anemia está associada à 

DF (WHO, 2008), sobretudo, devido à baixa ingestão e biodisponibilidade do ferro da dieta. 

Por essa razão, as prevalências da anemia têm sido, muitas vezes, utilizadas como proxy da 

DF. Contudo, há distintos fatores considerados na etiologia desse desfecho como malária, 

infecções, exposição a condições ambientais, socioeconômicas adversas e deficiência de 

outros micronutrientes (vitamina A, folato, cobre e B12). As hemoglobinopatias genéticas são 

também causas consideradas, porém menos frequentes (WHO, 2001). 

Estima-se que a prevalência de DF seja 2,5 vezes maior que a prevalência de anemia em 

crianças menores de 2 anos, isso significa 4 bilhões de indivíduos com este problema, 

configurando a DF uma prioridade ainda maior. Por sua vez, a anemia por DF é a carência 

nutricional de maior amplitude no mundo, afetando 24,8% da população mundial quase 1,7 

bilhões de indivíduos (WHO, 2008).  

O ferro é um mineral necessário para transportar oxigênio na hemoglobina, entre outras 

funções metabólicas importantes. Devido à alta demanda desse mineral no período de 

crescimento e desenvolvimento infantil, associado a baixas reservas corporais nos primeiros 

anos de vida e a condicionantes de sua biodisponibilidade da dieta, é um dos micronutrientes 

com maior dificuldade para alcance das recomendações nutricionais apenas pela alimentação 

(WHO, 2002). 

A deficiência de ferro pode resultar de ingestão ou absorção inadequada de ferro 

dietético, aumento da necessidade em períodos de crescimento ou infecção por helmintos 

intestinais, como esquistossomose ou infestação de ancilostomíase, em áreas endêmicas 

desses parasitas, entre outras causas de infecção (CARDOSO, 2012). 

A DF é a primeira de três fases consecutivas da anemia, que ocorre como resultado de 

um longo período de balanço negativo de ferro. A princípio, as formas de reservas de ferro 

corporal, ferritina e hemossiderina diminuem, permanecendo normais os níveis de 

hematócrito e de hemoglobina. Se o balanço de nível sérico de ferro continuar negativo, sua 

capacidade de ligação com transportadores como a transferrina sérica aumenta resultando em 

queda da percentagem de saturação do ferro na transferrina. Nesse segundo estágio conhecido 

como deficiência de ferro sem anemia observa-se ausência ou diminuição do ferro circulante, 

leve decréscimo na circulação de hemoglobina, mas sem prejuízos na síntese de hemoglobina. 

O último estágio caracteriza-se como o estabelecimento da anemia ferropriva, na qual não há 
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estoques de ferro e ferro circulante, com a medula produzindo hemácias microcíticas e 

hipocrômicas, caracterizando a anemia (WHO, 2001). 

Ainda que as deficiências de micronutrientes possam ocorrer isoladamente, elas 

comumente coexistem no mesmo indivíduo, sendo por isso necessário considerar as 

interações metabólicas que ocorrem entre elas (DAS et al., 2013).  É reconhecida a interação 

entre o metabolismo do ferro, da vitamina A e do zinco, pois a deficiência de um destes 

nutrientes pode prejudicar tanto a utilização dos demais pelo organismo humano como 

dificultar o transporte do ferro (ALLEN et al., 2009). 

Entre as crianças brasileiras menores de dois anos também tem sido documentado que a 

DF é a principal causa de anemia (HADLER et al., 2008; CARVALHO et al., 2010), contudo 

a contribuição da deficiência de outros micronutrientes tem sido considerada em estudos 

recentes de distintas regiões brasileiras (CASTRO et al., 2009; BORTOLINI e VITOLO, 

2010), confirmando as evidências internacionais registradas entre crianças de 6 meses a 11 

anos do México (VILLALPANDO et al., 2006), de 6 – 12,9 anos da Tailândia (THURLOW 

et al., 2005) e entre escolares de 5 – 12 anos da Colômbia (ARSENAULT et al., 2009). 

A vitamina A (VA), por exemplo, pode interferir em várias fases do metabolismo do 

ferro, incluindo modulação da eritropoiese, síntese da eritropoietina e a liberação de ferro dos 

estoques de ferritina (HURRELL e EGLI, 2010). Ensaio clínico randomizado duplo cego 

mostrou que crianças suplementadas com vitamina A tiveram impacto significativo nos 

indicadores do estado nutricional de ferro e incremento da hemoglobina. Houve uma redução 

de 22% da anemia por deficiência de ferro (ADF) nas crianças alocadas no grupo da vitamina 

A em comparação àquelas do grupo placebo, que tiveram redução de apenas 2,3% da ADF 

(Al-MEKHLAFI et al., 2014). 

Embora existam fortes evidências da associação entre vitamina A e ferro os mecanismos 

para explicá-la ainda são desconhecidos, entretanto alguns autores como ZIMMERMANN et 

al. (2006) atribuem essa interação a três aspectos, são eles: 1) Melhora da absorção e/ou 

metabolismo do Fe, com a mobilização do ferro armazenado no tecido hepático para a medula 

óssea; 2) Modulação direta da eritropoiese beneficiando a produção de eritropoietina e 

prolongando a longevidade dos eritrócitos; e (3) Aumento da resistência à infecção e, por 

conseguinte, redução da anemia secundária à infecção. 

 No que se refere ao metabolismo do ferro, supõe-se que a vitamina A contribui na 

mobilização do ferro armazenado e aumento da utilização desse ferro para formação de 
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hemoglobina, reduzindo os estoques de ferro e então desencadeando aumento na absorção 

desse mineral (ZIMMERMANN et al., 2006). 

A respeito da eritropoiese, a vitamina A previne anemia porque na ausência dessa 

vitamina o ferro ficaria aprisionado no fígado e a anemia ocorreria apesar dos elevados 

estoques naquele órgão (STAAB et al., 1984). Os mecanismos fisiológicos referentes a esse 

aprisionamento ainda permanecem a serem investigados. A VA aumenta a biodisponibilidade 

do ferro sérico para hematopoiese, estimulando a síntese de transferrina e mantendo os níveis 

de ferro adequados no plasma suprindo diferentes tecidos (MEJÍA e CHEW, 1988). A relação 

inversa também ocorre, estudos experimentais indicaram que, em casos de DF, a vitamina A 

fica retida no fígado e, portanto, pode tornar-se menos acessível a outros tecidos e órgãos 

(OLIVEIRA et al., 2008).  

Concernente à infecção, acredita-se que a ligação entre vitamina A e ferro se dá em 

razão de ambos serem transportados por proteínas negativas de fase aguda, RBP (proteína de 

ligação do retinol) e transferrina, cuja síntese é deprimida na presença de infecção. Dessa 

forma, com baixas concentrações de retinol, a infecção seria mais facilmente instalada e 

haveria acúmulo de ferro no fígado, causando anemia. Com a suplementação dessa vitamina é 

esperado que a infecção seja suprimida e que haja estímulo na síntese de transferrina e RBP, 

liberando o ferro e o retinol do fígado (THURNHAM, 1993). 

Acerca da interação entre zinco e ferro, evidências não conclusivas indicam que altas 

concentrações de ferro podem afetar negativamente a absorção de zinco, principalmente 

quando esses minerais são administrados em solução, o que não ocorre quando são 

consumidos na dieta (PEDRAZA et al., 2013). Sabe-se que o zinco é necessário para a síntese 

hepática e para a secreção da proteína transportadora da vitamina A (CHRISTIAN e WEST, 

1998). Sua deficiência está vinculada ao comprometimento do sistema imune e aumento do 

risco de anemia secundária a infecções como diarreia (OLIVARES et al., 2007).  

Um fator decisivo para a ocorrência da anemia é a interrupção precoce do aleitamento 

materno exclusivo e ingestão inadequada de ferro na alimentação complementar, que reflete 

num menor consumo e absorção desse mineral (WHO, 2001; BALARAJAN et al., 2011). 

Apesar dos avanços observados nas práticas de aleitamento materno no Brasil nos 

últimos anos, os indicadores de amamentação estão distantes das metas preconizadas pela 

OMS e MS, sobretudo, ao se considerar que as práticas de aleitamento são altamente 

responsivas à intervenções nos serviços de saúde, comunidades e no ambiente doméstico.  
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A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) de 2006 

mostrou que a prática da amamentação tem progredido no Brasil, especialmente em relação à 

duração total da amamentação. A PNDS observou que a duração mediana do aleitamento era 

de 7,3 meses, em 1996, 10 anos depois, esse valor teve um incremento de quatro meses, 

aumentando para 11,3 meses (BRASIL, 2009). Entretanto, em que pesem os enormes esforços 

feitos no País, o aleitamento materno exclusivo (AME) continua sendo uma prática pouco 

frequente e de muito curta duração. Exemplo disso é que, na I Pesquisa da Prevalência de 

Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e no Distrito Federal, em 1999 (I PPAM, 1999), 

a prevalência do AME aumentou apenas 14,3% [de 26,7% (BRASIL, 2001) para 41% (II 

PPAM; BRASIL, 2009)]. Também é baixo o percentual de amamentação exclusiva até os 5 

meses (14%, BRASIL, 2009).  

Quanto à alimentação complementar, alguns indicadores mostram que ainda há 

problemas decorrentes de uma alimentação inadequada entre as crianças brasileiras, 

contribuindo para o aporte insuficiente de micronutrientes e a manutenção de altas 

prevalências de anemia encontradas em nosso país. 

Dados da PNDS de 2006 apontam um padrão de alimentação complementar das crianças 

brasileiras aquém do recomendado, com introdução de alimentos semissólidos de baixo valor 

nutricional em idades muito precoces (47,1% das crianças menores de cinco meses já faziam 

uso de mamadeira) e retardo na introdução de grupos alimentares importantes: 37% das 

crianças de 6 a 11 meses não consumiam diariamente frutas e verduras; bem como, 47% e 

83% das crianças nessa faixa etária não consumiam feijão e carne, respectivamente. Entre as 

crianças menores de cinco meses, 47,1% já faziam uso de mamadeira. Adicionalmente, 30% 

das crianças entre o quarto e o quinto mês estavam completamente desmamadas e entre as que 

tinham até 12 meses de idade, menos da metade (47,5%) ainda estavam em amamentação 

(BRASIL, 2009).  

As práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida estão intimamente 

relacionadas à morbimortalidade de crianças, representada por doenças infecciosas, afecções 

respiratórias, desnutrição, excesso de peso e carências específicas de micronutrientes como de 

ferro, zinco e vitamina A (BRASIL, 2014a).  
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1.4 CONSEQUÊNCIAS DA ANEMIA E DEFICIÊNCIA DE FERRO EM 

CRIANÇAS 

 

A anemia é considerada um indicador tanto de má nutrição quanto de pior saúde (WHO, 

2008). Evidências revelam sua associação a uma maior morbimortalidade perinatal, neonatal e 

infantil. Estima-se que a anemia contribua para 591.000 mortes perinatais por ano em todo o 

mundo (EZZATI et al., 2004). Como já exposto, a OMS considera a DF como a causa 

primária da anemia, muitas vezes referindo-se aos efeitos dessas carências nutricionais como 

sinônimos, procedimento também adotado na presente tese. 

Grande parte do conhecimento referente às consequências da anemia para a saúde 

provém de estudos transversais, de caso-controle e prospectivos que analisam a associação 

entre anemia ou hemoglobina nos desfechos de saúde, tais como a mortalidade perinatal e os 

resultados cognitivos, com muita das evidências relacionadas especificamente à anemia 

ferropriva. Dessa forma, o papel causal e a fração atribuível da anemia para vários resultados, 

embora altamente sugestivos, permanecem a ser completados (ALLEN, 2000). 

As principais consequências da anemia referenciadas na literatura são: sonolência, 

irritação, redução da interação social, alterações comportamentais (GRANTHAM-

MCGREGOR e BAKER-HENNINGHAM, 2010), disfunções em pele e mucosas com 

prejuízo nos sistemas imune e digestivo e comprometimento do crescimento (LOZOFF, 1998; 

GUNNARSSON, 2005). Outros efeitos da ADF incluem danos ao desenvolvimento 

neuropsicomotor infantil como déficits de aprendizagem e memória que quando incidem nos 

períodos pré e pós-natais críticos de desenvolvimento do cérebro são difíceis de reverter, 

podendo persistir até a idade adulta (BEARD et al., 2008; RADLOWSKI e JOHNSON, 2013; 

TOFAIL et al., 2013).  

Sobre os efeitos cognitivos da anemia em diferentes fases da vida, estudo realizado por 

LOZOFF et al. (2000), em estudo de coorte nos primeiros anos de vida para determinar os 

efeitos a longo prazo da DF, observou que adolescentes da Costa Rica que tiveram DF crônica 

e grave na infância apresentaram pontuações inferiores em escalas de funcionamento mental e 

motor, dez anos depois do tratamento com ferro. Após controle de alguns fatores (sexo, 

quociente de inteligência materno e escores de avaliação do desenvolvimento), as diferenças 

permaneceram estatisticamente significantes no desempenho motor, em leitura, escrita e 

aritmética, e em alguns processos cognitivos como memória espacial, recordação seletiva, 
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além de apresentarem maiores percentuais de reprovação escolar (26% versus 12%) e 

necessidade de educação especial ou tutoria (21% versus 7%). 

Outro estudo de coorte, conduzido por LOZOFF et al. (2010), comparou lactentes 

chilenos com e sem anemia por DF, de 6-12 meses de idade, que foram suplementados com 

ferro oral e distribuídos aleatoriamente para um ano de acompanhamento ou intervenção. Os 

bebês do grupo intervenção (GI) receberam visitas domiciliares semanais que incluiu um 

programa para promover o desenvolvimento da criança, com duração de 1h. Os bebês do 

grupo de vigilância (GV) ou acompanhamento foram visitados, semanalmente, e as 

informações sobre consumo de ferro, alimentação e saúde foram registradas. Os psicólogos, 

que desconheciam o estado nutricional de ferro e a intervenção, avaliaram o desenvolvimento 

cognitivo, motor e sócio-emocional dos bebês (Escala de Bayley) no início, meio e final do 

estudo. Evidenciou-se que os bebês com ADF, independentemente da idade de recrutamento, 

foram classificados como de menor reação positiva em relação ao comportamento socio-

emocional, na linha de base. Os bebês com ADF, que receberam intervenção, tiveram 

trajetórias de desenvolvimento cognitivo comparáveis às dos bebês não-anêmicos, nos grupos 

de intervenção e de acompanhamento, todavia, permaneceram diferenças no comportamento 

social-emocional, entre crianças com e sem anemia por DF.  

Em estudo de coorte com 60 crianças chilenas acompanhadas ao longo de 10 anos, 

constatou-se que crianças com anemia ferropriva na infância apresentaram padrões de 

resposta ao cortisol alterados quando submetidos ao estresse de punção venosa (FELT et al., 

2012). 

Dentre os impactos funcionais da DF e as repercussões econômicas estimadas, um dos 

principais campos amplamente investigados incluem a capacidade de trabalho dos adultos e a 

habilidade cognitiva das crianças. 

Em relação à capacidade de trabalho, o papel do ferro no transporte de oxigênio para os 

músculos e outros tecidos e seu papel em outras vias metabólicas, mostram a via direta pela 

qual a DF pode reduzir a capacidade de trabalho aeróbio e que tem sido apoiada por ensaios 

de campo randomizados sobre suplementação de ferro e produtividade de trabalho nos países 

em desenvolvimento, incluindo plantação de borracha entre trabalhadores da Indonésia e 

mulheres trabalhadoras de algodão na China. Para HORTON e ROSS (2003), em países nos 

quais o trabalho físico é mais prevalente, a redução do desempenho no trabalho devido à 

anemia tem consequências econômicas substanciais. 
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A respeito do desenvolvimento cognitivo, embora estudos observacionais tenham 

relatado associações entre ADF e baixo desenvolvimento cognitivo e motor, a evidência de 

ensaios randomizados é inconclusiva (GRANTHAM-MCGREGOR e ANI, 2001). Na 

tentativa de quantificar esta associação, uma meta-análise de cinco estudos estimou que um 

aumento de 10 g /L na hemoglobina foi associado com um aumento de 1,73 (IC 95%: 1,04-

2,41) nos pontos de quoeciente de inteligência (QI) (EZZATI et al., 2004). 

No que concerne aos efeitos combinados de deficiências múltiplas de vitaminas e 

minerais, no período crítico dos dois anos de idade, sabe-se que estes não se limitam apenas 

aos parâmetros de saúde, mas cooperam para reduzida capacidade física de trabalho e 

produtividade, o que possivelmente contribui para a transmissão intergeracional da pobreza e 

perdas econômicas significativas (LOZOFF, 2007; PASRICHA et al., 2013).  

Publicações importantes têm reforçado o significativo papel da nutrição intra-uterina 

adequada, bem como nos primeiros dois anos de vida, denominados “1000 dias”, para a 

formação do capital humano (VICTORA et al., 2008). As tentativas de quantificar a carga 

econômica da deficiência de ferro têm se concentrado na perda de produtividade do trabalho 

em adultos e efeito cognitivo em crianças. O valor mediano das perdas físicas e cognitivas 

associadas à anemia e deficiência de ferro tem sido estimado em US$ 3.64 per capita, ou 

0,81% do produto interno bruto (PIB) em países em desenvolvimento selecionados 

(HORTON e ROSS, 2007).  

Embora essas estimativas devam ser interpretadas com cautela, elas dão uma idéia das 

consequências econômicas da anemia e da deficiência de ferro. O efeito agregado de 

pequenas perdas individuais, especialmente em economias em desenvolvimento em que o 

trabalho físico é dominante, acumula bilhões de dólares em capital, por exemplo, no sul da 

Ásia, a perda de produtividade é estimada em US$ 4,2 bilhões anualmente (HORTON e 

ROSS, 2003) 

Cerca de 200 milhões de crianças menores de cinco anos nos países de baixa e média 

renda não têm atingido todo o seu potencial de desenvolvimento. Essa perda corresponde a 

20% da causa de baixa renda entre adultos o que influencia o desenvolvimento de um país 

(GRANTHAM-MCGREGOR et al., 2007). Entre os principais fatores de riscos modificáveis 

onde há a urgente necessidade de intervenção para reverter o prejuízo substancial no 

desenvolvimento e potencial humano, destaca-se anemia ferropriva (WALKER et al., 2007). 
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Quanto às repercussões da anemia na capacidade de trabalho, indivíduos com ADF, 

dada à ineficiência no transporte de oxigênio para suportar atividades extenuantes de longa 

duração, têm sua capacidade física diminuída.  

Os efeitos combinados de múltiplas deficiências de vitaminas e minerais durante o 

período crítico desde a pré-concepção até os 23 meses de idade podem também estar 

associados ao aumento da mortalidade e morbidade neonatal (LOZOFF, 2007), levando a 

conseqüências prejudiciais ao longo da vida.  

Estima-se que carências nutricionais relacionam-se à expressiva perda de anos de vida 

saudáveis. Segundo os dados de mortalidade da OMS, cerca de 0,8 milhões de mortes por ano 

(1,5% do total) podem ser atribuídas à deficiência de ferro e um número similar à deficiência 

de vitamina A. Em termos de perda de vida saudável, expresso em anos de vida ajustados por 

incapacidade (DALY), a anemia ferropriva resulta em 25 milhões de DALYs perdidos (2,4% 

do total mundial) e a deficiência de vitamina A em 18 milhões de DALYs perdidos (1,8% do 

total) (WHO, 2009b).  

Adicionalmente, a deficiência de ferro foi apontada pela OMS como um dos dez 

principais fatores de risco que mais contribuem para a diminuição da qualidade e expectativa 

de vida no mundo, tanto em países em desenvolvimento com alta ou baixa taxa de 

mortalidade, quanto em países desenvolvidos (EZZATI et al., 2002). 

Duas séries sobre nutrição materno-infantil em países de baixa e média renda foram 

publicadas na revista Lancet (BLACK et al., 2008; 2013), e a edição mais recente aponta que, 

nos países de baixa e média renda com altas prevalências de anemia, intervenções em larga 

escala que forneçam um adicional de ferro à dieta - tanto por suplementação convencional 

quanto pela fortificação com micronutrientes - são fundamentais na prevenção de deficiências 

de micronutrientes e melhores crescimento e neurodesenvolvimento de crianças, o que ratifica 

a importância da oferta de micronutrientes nessa etapa da vida. 
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1.5 ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA ANEMIA E DF NA 

INFÂNCIA 

 

  1.5.1 No mundo 

 

Embora diferentes estratégias tenham sido adotadas na prevenção e controle da anemia, 

DF e de outros micronutrientes em termos mundiais, poucas se mostraram exitosas em mitigar 

sua frequência (WHO, 2011a). As intervenções globalmente conhecidas e adotadas pelos 

países são: educação nutricional, fortificação de alimentos e suplementação com ferro e/ou 

outros micronutrientes, onde a prevalência de anemia ferropriva é superior a 20% (WHO, 

2001; WHO, 2011a).  

MANSON et al. (2014), em estudo sobre “Os primeiros 500 dias: políticas de apoio a 

nutrição materna” endossam que a suplementação com ferro é uma das intervenções básicas 

prioritárias, baseadas em evidências de programas em larga escala, para a melhoria da 

nutrição do binômio mãe-filho nos países em desenvolvimento, onde as mulheres já entram na 

gravidez com baixos estoques do mineral. Entretanto, apesar do conhecido potencial, sua 

efetividade em termos de saúde pública tem produzido resultados desanimadores, devido a 

dificuldades de distribuição, monitoramento e adesão. A literatura ratifica a necessidade de 

melhorias em todas as etapas de abastecimento e logística do insumo e, sobretudo, apoio e 

aconselhamento às mães quanto à continuidade do tratamento. 

Ao se comparar com outras intervenções, a fortificação de alimentos pode apresentar 

custo-benefício favorável se os alimentos enriquecidos forem regularmente consumidos, 

mantendo reservas corporais constantes (SERDULA, 2010). De acordo com o “Center for 

Disease Control and Prevention” (CDC, 2014), 31% da população mundial, percentual 

equivalente a 2,2 bilhões de pessoas, tem acesso a farinha de trigo enriquecida com, pelo 

menos, ferro ou ácido fólico. Atualmente, 80 países exigem a fortificação da farinha de trigo 

industrial com ferro e ácido fólico, exceto Austrália, que não inclui ferro e Congo, Venezuela, 

Reino Unido e as Filipinas, que não incluem ácido fólico (FOOD FORTIFICATION 

INITIATIVE, 2014). 

GERA et al. (2012), em revisão sistemática de 60 ensaios clínicos randomizados e 

quase-experimental, identificaram que a fortificação da farinha com ferro produz um aumento 

significante na hemoglobina (0,42g/dL; IC95%: 0,28-0,56), ferritina sérica (1,36 g/dL; 
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IC95%: 1,23-1,52) e tem impacto na redução da anemia (RR: 0,59; IC95%: 0,48 – 0,71) e DF 

[Risco Relativo (RR): 0,48; IC95%: 0,38 – 0,62]. Todavia, o estudo não mostrou efeito nas 

concentrações séricas de zinco, na infecção, crescimento físico e desenvolvimento 

neuromotor. 

Resultados favoráveis também são apontados para a fortificação da farinha de trigo com 

ácido fólico. Revisão sistemática conduzida por CASTILLO-LANCELLOTTI et al. (2013) 

avaliou 27 estudos de países de alta e média renda e observou declínio na prevalência de 

defeitos do tubo neural (DTN) de neonatos em 15 deles, resultante da fortificação. As maiores 

quedas foram observadas na Costa Rica (58%), Chile (55%), Argentina (49,7%) e Canadá 

(49%). Resultados positivos da fortificação de farinha com ferro e ácido fólico na diminuição 

dos DTN também foram observados nos Estados Unidos da América (EUA) (30%) e África 

do Sul (42%) [ZIMMERMAN, 2011].  

Apesar dos resultados satisfatórios nos estudos levantados, BLENCOWE et al. (2010) 

trazem à tona que a efetividade da fortificação com ácido fólico em países de baixa renda 

ainda não é clara e apresenta desafios diversos. Na Guatemala, por exemplo, observou-se que 

o impacto da fortificação de farinha de trigo com ferro e ácido fólico foi limitado em alcançar 

os mais pobres, indígenas ou que residiam na área rural porque os alimentos fortificados não 

eram acessíveis a esses grupos (IMHOFF-KUNSCH et al., 2007), justamente os que possuem 

maior carga de deficiências nutricionais.  

 

1.5.2 No Brasil 

 

No Brasil, desde 1999 há um “Compromisso para Redução da Anemia”, assinado por 

vários signatários, entre eles representantes da indústria de trigo e milho. Atualmente, o 

governo tem adotado três estratégias de prevenção e controle da anemia, a saber: a educação 

nutricional, a fortificação obrigatória das farinhas de trigo e milho, e a suplementação de ferro 

para grupos vulneráveis e, mais recentemente, a estratégia de fortificação com múltiplos 

micronutrientes.  

 

- Educação nutricional 

 

A educação alimentar fundamenta-se nas diretrizes dos “Dez passos da alimentação 

saudável para crianças menores de dois anos” e da Estratégia Nacional para Promoção da 
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Alimentação Complementar Saudável (ENPACS). Em 2013, o ENPACS integrou-se à Rede 

Amamenta Brasil, sendo instituída a “Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil”, por meio da 

Portaria nº 1.920/2013 (BRASIL, 2013a). Os dados atuais de aleitamento materno e 

introdução da alimentação complementar reforçam a importância dessa estratégia, que 

fomenta a utilização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e 

consequentemente, pode ajudar no melhor delineamento e avaliação das ações nos territórios. 

Essa fusão, na visão de especialistas, era necessária, visto que ambas as estratégias 

tinham como foco a saúde materno-infantil, contudo, atuavam dissociadas. Além disso, foi 

uma demanda dos próprios profissionais de saúde visando fortalecer e qualificar as ações de 

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar para crianças menores de 

dois anos assistidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Contudo, é importante considerar, segundo alguns estudiosos, que mesmo com a 

ingestão de alimentos fontes de ferro natural e/ou fortificados é difícil atingir a quantidade 

recomendada para atender à necessidade dos lactentes. Em razão disso, seria de fundamental 

importância a suplementação profilática com ferro, múltiplos micronutrientes ou fortificação 

de alimentos, a fim de atender a demanda do mineral e garantir o desenvolvimento adequado 

das crianças menores de dois anos. 

Em 2012, a “Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil” começou a ser implantada em 

Rio Branco, de forma lenta e gradativa. Até 2013, ano de finalização de nossa investigação, 

apenas seis unidades de saúde haviam sido treinadas e aguardavam certificação da estratégia 

mencionada. Ressalta-se que todas as unidades de saúde incluídas em nosso estudo estavam 

aguardando treinamento e certificação pelo referido programa, no período da realização do 

estudo. 

 

- Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) 

 

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF), criado por meio da Portaria 

nº 730, inicialmente consistia na suplementação medicamentosa de ferro para crianças de 6 a 

18 meses de idade, gestantes a partir da 20ª semana e mulheres até o 3º mês pós-parto. O 

PNSF estabeleceu a suplementação de 25mg de ferro elementar uma vez por semana. 

Contudo, sempre houve divergências na literatura científica acerca dos melhores esquemas de 

suplementação (diário ou semanal) ou sobre a dose profilática de ferro elementar 

recomendada na prevenção da anemia (BRASIL, 2005).  
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Apesar dos esforços empreendidos nesta estratégia, o programa brasileiro tem sido 

considerado pouco efetivo (BORTOLINI e VITOLO, 2007) embora haja alguns resultados 

satisfatórios em relação à sua efetividade (STULBACH, 2009). A baixa adesão da 

suplementação com ferro tem sido atribuída à combinação de diversos fatores: sensoriais 

como gosto desagradável; efeitos colaterais, como por exemplo, escurecimento dos dentes e 

fezes, sintomas gastrointestinais (diarreia ou obstipação e desconforto abdominal), e falta de 

orientação às mães ou cuidadores (MORA, 2002; BORTOLINI e VITOLO, 2007). Dentre as 

questões logísticas que limitam a efetividade do programa, destacam-se: a capacidade restrita 

de produção para atender em nível nacional, frágil articulação dos entes federados, 

descontinuidade da entrega de suplementos por produção centralizada, alta rotatividade de 

seus coordenadores, desvio de finalidade, e sobretudo, a falta de avaliação e monitorização 

periódica do programa. 

CEMBRANEL et al. (2013), em metanálise sobre “Efetividade da suplementação de 

sulfato ferroso na prevenção da anemia em crianças”, relataram que independentemente da 

dose e do tempo de suplementação, o esquema diário de sulfato ferroso mostrou-se mais 

efetivo do que doses semanais na melhoria dos níveis de hemoglobina. Contudo, mesmo com 

doses diárias não houve efeito da suplementação na redução da prevalência de anemia, 

embora tenha havido melhoria nas médias de hemoglobina; e a administração conjunta com 

outros micronutrientes não trouxe benefícios adicionais em comparação com a administração 

exclusiva do suplemento.  

Ensaio de campo randomizado, conduzido em crianças de unidade básicas do Rio de 

Janeiro, comparando os dois tipos de suplementação identificou que apenas o esquema diário 

foi efetivo em aumentar a concentração de hemoglobina (Hb) sérica e em reduzir o risco de 

anemia, com evidente efeito dose-resposta para média de Hb, não sendo observado nenhum 

efeito protetor do esquema semanal (ENGSTROM et al., 2008). Corroborando este achado o 

estudo de AZEREDO et al. (2010) reforça que a dosagem diária recomendada pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria – SBP (1mg de ferro/Kg de peso/dia) mostrou maior efetividade na 

prevenção da anemia em lactentes, em relação à dosagem utilizada pelo Ministério da Saúde 

(MS). Os autores endossam que a dosagem semanal recomendada pelo programa do governo 

brasileiro fosse reajustada para aumentar sua efetividade na prevenção de anemia em crianças 

atendidas em serviços públicos de saúde. Contrapondo-se aos estudos supracitados 

EICKMANN et al. (2008) observaram que a suplementação semanal de ferro foi efetiva, 
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elevando a hemoglobina dos lactentes da cidade de Recife com níveis iniciais de hemoglobina 

mais baixos.  

Além do acúmulo de evidência acerca da fragilidade do esquema semanal, outro aspecto 

que dificultava a viabilidade do PNSF relacionava-se à centralização de produção e 

distribuição do sulfato ferroso, que culminava na descontinuidade da entrega do suplemento. 

Assim, em face destas questões e a fim de utilizar esquemas mais efetivos na prevenção de 

anemia entre lactentes, o PNSF em 2013 teve seu esquema de suplementação do ferro 

revisado, adotando a partir de então a conduta de suplementação diária de 1mg de ferro/Kg de 

peso/dia na faixa de 6 a 24 meses de idade, em concordância com as recomendações oficiais 

da SBP (2011). Houve mudança também na logística de compra do insumo que passou a ser 

responsabilidade municipal, pactuada na Comissão Intergestora Bipartite (CIB), 

descentralizando a compra deste insumo (BRASIL, 2013b). 

Em Rio Branco, embora haja registros desde 2009 de repasse dos recursos para 

estruturação e implementação das ações de alimentação e nutrição no âmbito das secretarias 

estaduais e municipais de saúde, especialmente referente ao PNSF, essa área técnica 

funcionava em conjunto com a área técnica de saúde da mulher e da criança, o que dividia as 

suas prioridades. Somente em 2013, a referida área foi criada. De acordo com os relatos dos 

gerentes do PNSF, sempre houve muita perda do medicamento, sobretudo, devido à falta de 

monitoramento e controle de entrega. Em relação à implantação da Política Nacional de 

Suplementação do Ferro no município de Rio Branco, não há informação de quando esta se 

deu exatamente. 

 

- Fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico 

 

Por sua vez, a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico foi 

efetivada a partir de junho de 2004, pela Resolução nº 344, de 13 de dezembro de 2002 

(BRASIL, 2002), estabelecendo 4,2 mg de ferro e 150 µg de ácido fólico para cada 100g das 

farinhas de trigo e de milho. Em 2017, essa resolução foi atualizada pela RDC 150/2017, que 

prevê quantidades mínimas de ferro e ácido fólico para cada uma das farinhas mencionadas. 

Com a RDC mais recente, os fabricantes são obrigados a enriquecer as farinhas de trigo e de 

milho com 4 a 9 mg de ferro e com 140 a 220 µg de ácido fólico para cada 100g de farinha. 

Além disso, também foram alteradas as listas de compostos de ferro permitidos, 

permanecendo somente o sulfato ferroso e o fumarato ferroso e suas formas encapsuladas. 
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Essas formas do ferro são as que apresentam maior biodisponibilidade, o que aumenta as 

chances de efetividade do programa (BRASIL, 2017). 

 É uma estratégia de saúde pública atrativa, pois amplia a disponibilidade de 

micronutrientes para todos os segmentos populacionais com a vantagem de não requerer 

mudanças nos padrões de consumo existentes. 

A despeito de suas vantagens, no Brasil, a fortificação das farinhas com ferro na 

prevenção da anemia em pré-escolares tem sinalizado baixa efetividade. Estudo de avaliação 

do impacto da fortificação das farinhas com ferro, no sul do Brasil, com base em inquéritos 

(em 2004, 2005, 2006 e 2008), não observou efeito na concentração de hemoglobina em 

crianças urbanas menores de 6 anos, identificando inclusive um incremento na prevalência de 

anemia nos menores de 24 meses de idade (ASSUNÇÃO et al., 2012). A fortificação com 

ferro para crianças não tem se mostrado uma abordagem adequada porque não utiliza 

alimentos apropriados para bebês que, pelas características de suas dietas, têm baixo consumo 

de alimentos com farinha de trigo, sendo, portanto, necessário selecionar outros alimentos 

para fortificação, que estejam em consonância com os padrões de alimentação recomendados 

para essa faixa etária. 

Acerca do impacto dessa estratégia para as crianças, é fundamental a condução de novos 

estudos que avaliem a efetividade da fortificação das farinhas nas diversas regiões brasileiras 

tendo em vista os distintos padrões de alimentação existentes nesse grupo. Além disso, ainda 

existem lacunas em relação à vigilância nacional e sobre ter um sistema de monitoramento 

com controle de qualidade do ferro utilizado na fortificação dessas farinhas. Apenas 

superando barreiras políticas, operacionais e técnicas poderá se fomentar a implementação 

efetiva dessa estratégia. 

Diferente dos achados demonstrados para o segmento infantil, os estudos realizados 

com gestantes apresentam resultados animadores, sinalizando impacto do programa de 

fortificação com ferro na redução significativa da anemia principalmente nas regiões Nordeste 

(37% para 29%) e Norte (32% para 25%), onde as prevalências eram elevadas antes da 

fortificação (FUJIMORI et al., 2011). Outro estudo com gestantes no Piauí identificou 

melhoria nas médias de Hb e queda da anemia após a intervenção (SOUZA FILHO et al., 

2011). Redução nas prevalências de espinha bífida e outros DTN após fortificação com ácido 

fólico também já foram registradas no Brasil (ORIOLI et al., 2011; FUJIMORI et al., 2013). 

Em relação aos aspectos que possam estar influenciando a pouca efetividade da 

fortificação em grande escala nos países em desenvolvimento, incluem-se: falta de 
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monitoramento pelo governo acerca do processo de fortificação das farinhas pelas indústrias e 

o uso de compostos de Fe com baixa biodisponibilidade - que permitem maior período de 

armazenamento das farinhas em relação à utilização de outros compostos mais facilmente 

absorvíveis como o sulfato ferroso, mas que elevam os custos e podem causar alterações 

sensoriais nos alimentos (HURRELL et al., 2010). 

Além dessas estratégias no campo da nutrição, nos últimos anos, o Brasil vem 

fortalecendo e intensificado as políticas voltadas para a saúde infantil por meio de ações 

intersetoriais integradas. Ciente que as iniquidades em saúde são produtos das disparidades 

sociais e econômicas, a política nacional tem tentado articular tais ações na tentativa de 

reduzir essas desigualdades; e contribuir para a diminuição da vulnerabilidade social das 

crianças mais pobres, o que impacta diretamente na ocorrência de carências nutricionais como 

a anemia.  

O Brasil Carinhoso que integra o Plano Brasil sem Miséria foi uma dessas ações que 

teve como objetivo principal o combate à miséria na primeira infância (crianças de 0 a 6 anos) 

e se estabeleceu numa perspectiva de atenção integral à criança envolvendo aspectos do 

desenvolvimento infantil ligados à educação, saúde e renda (BRASIL, 2016). Outra estratégia 

que tem interface com a saúde da criança, embora com enfoque no binômio materno-infantil, 

é a Rede Cegonha que se configura como uma rede de cuidados que além de garantir à mulher 

uma atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, entre outras ações, advoga para 

o crescimento e desenvolvimento saudáveis da criança. Essa estratégia alinhada às ações de 

alimentação e nutrição ajuda a prevenir a anemia, a DF e de outros micronutrientes (BRASIL, 

2011). 

Mais recentemente, no ano de 2015, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) por meio da Portaria nº 1.130, a qual sintetiza 

objetivamente os eixos de ações que compõem a atenção integral à saúde da criança. Dentre 

os eixos que a política engloba, destacam-se: aleitamento materno e alimentação 

complementar saudável; promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento in-

tegral; atenção a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; 

atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; 

vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. O documento identifica ainda 

estratégias para a articulação das ações e dos serviços de saúde, a fim de facilitar sua 

implementação pelas esferas estadual e municipal e pelos profissionais de saúde. Nesse 
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sentido, a PNAISC tem a Atenção Primária em Saúde (APS) coordenadora do cuidado à 

criança e ponto central e estratégico desse processo.  

 

1.6 A FORTIFICAÇÃO COM MÚLTIPLOS MICRONUTRIENTES NA 

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

É cada vez mais crescente entre os pesquisadores de diversas partes do mundo o 

consenso de que a prevenção e o controle da anemia nutricional exigem o emprego de 

múltiplos micronutrientes, uma vez que é muito provável que uma criança que não ingira 

ferro suficiente também não consuma os outros micronutrientes necessários para o 

metabolismo do ferro, crescimento e desenvolvimento adequados (BORTOLINI e VITOLO, 

2010). Isso é muito comum em crianças menores quando da transição do aleitamento materno 

exclusivo para a introdução da alimentação complementar e a da família (HADLER et al., 

2008).  

Estudo realizado em Goiânia endossa a possível influência de outros micronutrientes na 

etiologia da anemia. Em ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado, no início do 

estudo a prevalência de anemia entre os lactentes era de 56%. Ao final do estudo, após o 

tratamento, a prevalência de anemia foi menor entre os lactentes que receberam sulfato 

ferroso e ácido fólico (14%) do que naqueles que receberam somente sulfato ferroso (35%) 

[HADLER et al., 2008]. 

Apesar da existência das estratégias programáticas de suplementação e fortificação de 

alimentos, magnitudes expressivas de anemia são persistentemente publicadas em nosso meio. 

Também é elevada a proporção de coexistência de deficiência de micronutrientes entre 

crianças demonstrando que as intervenções nutricionais combinadas são cruciais no controle 

da anemia.  

À luz dessas questões e em alternativa às intervenções tradicionais, em 2011, a OMS 

passou a recomendar a fortificação caseira com MNP como estratégia alternativa em 

programas de prevenção e controle da anemia e da deficiência de micronutrientes entre 

crianças de 6 a 23 meses em locais onde as prevalências são maiores ou iguais a 20%. Em 

2016, a diretriz mais recente da OMS ampliou a faixa etária alvo da fortificação caseira para 

crianças de até 12 anos de idade, assim como, retirou o termo “caseira” substituindo por 

fortificação em ponto de uso, denotando a possibilidade de utilização em outros locais como 

abrigos, creches, além do ambiente domiciliar (WHO, 2016). 
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Essa estratégia utiliza sachês com uma mistura de vitaminas e minerais na forma de pó 

que pode ser facilmente acrescentado e misturado às preparações alimentares. Sua 

implantação deve ser somada a outros cuidados que integram as ações básicas de saúde como, 

por exemplo, educação nutricional acerca da alimentação saudável (WHO, 2011a). Ao 

aproveitar a funcionalidade dessas ações, as chances de êxito dessa estratégia são 

potencializadas. 

A fortificação caseira, conhecida internacionalmente como Sprinkles®, “Home 

Fortification” ou “point of use fortification”, foi originalmente desenvolvida por Stanley 

Zlotkin - professor no Departamento de Pediatria e Ciências Nutricionais na Universidade de 

Toronto, e também pesquisador no The Hospital for Sick Children, no final da década de 90, 

como uma estratégia para combater deficiências de vitaminas e minerais, especialmente a 

anemia nutricional. Os Sprinkles® foram utilizados inicialmente entre crianças da Mongólia, 

e após o êxito obtido nesse país, teve seu uso difundido em todo o mundo (SEMBA, 2012). 

Os MNP foram criados para serem utilizados uma vez ao dia nas refeições semi-sólidas das 

crianças, por um período mínimo de dois meses, seguido de um período sem uso de 3-4 

meses. A intervenção deve ser iniciada aos seis meses de idade ou simultânea à introdução da 

alimentação complementar (WHO, 2011a).  

Conforme diretriz da OMS, a composição dos sachês deve conter minimamente ferro, 

de preferência o fumarato ferroso, vitamina A e zinco (WHO, 2011a). Nos sachês, o ferro é 

encapsulado em uma camada de lipídio para impedir sua interação com os alimentos e, 

consequentemente, modificação da textura e sabor destes (WHO, 2011a; ALLEN et al., 

2009). Duas formulações foram desenvolvidas e são comumente utilizadas: (1) formulação 

para a prevenção da anemia nutricional com cinco micronutrientes e (2) formulação completa 

com 15 micronutrientes (ZLOTKIN et al., 2007). 

Como os sachês são individuais e de fácil utilização podem ser consumidos em casa ou 

em outros locais, como por exemplo, creches e escolas (WHO, 2011a). Para o êxito dessa 

estratégia é indispensável o desenvolvimento de uma campanha abrangente de marketing 

social com materiais educativos e de comunicação que forneçam informações sobre as 

deficiências de micronutrientes. Este componente é conhecido como “Behavior Change 

Communication (BCC)”, que é uma estratégia de comunicação e marketing e tem sido muito 

efetivo em aumentar a percepção positiva das mães quanto a esta intervenção. Especialistas 

do HF-TAG (Home Fortification Technical Advisory Group, 2011) destacam que a BCC deve 

ser adaptada para cada contexto e que a contínua comunicação interpessoal por meio de 
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visitas domiciliares é indispensável para se alcançar alta cobertura e sustentar a adesão entre 

crianças (SIGHT AND LIFE, 2013). 

Revisão sistemática e metanálise sobre o impacto da fortificação caseira com múltiplos 

micronutrientes sugeriu que esta é tão efetiva quanto à suplementação com o xarope de ferro, 

no entanto, é mais bem aceita devido a menores efeitos colaterais, sendo recomendada para a 

prevenção e o tratamento da anemia leve ou moderada. Quando usada em conjunto com 

atividades de aconselhamento nutricional, pode gerar ainda melhorias na qualidade da 

alimentação. Seu impacto pode reduzir o risco de DF e ADF à metade, sendo constatado 

efeito positivo também no desenvolvimento infantil e nos episódios de morbidades. No 

entanto, o efeito da fortificação caseira nos níveis plasmáticos de zinco e vitamina A não são 

convincentes. Igualmente ainda não são claros os efeitos dessa estratégia no perfil de 

crescimento e apenas um estudo avaliou o custo-efetividade dessa intervenção, sugerindo ser 

melhor quando comparado a outras estratégias (DEWEY et al., 2009). A revisão sistemática 

incluiu 16 estudos, sendo 5 de tratamento e 11 ensaios de prevenção.  

DE-REGIL et al. (2011) em revisão sistemática publicada pela Cochrane mostraram que 

o uso dessa estratégia reduz em 31% a anemia (RR: 0,69; IC95%: 0,60-0,78) e em 51% a DF 

(RR 0,49; IC95%: 0,35-0,67) quando comparadas às crianças que receberam placebo ou não 

receberam intervenções, no período de um ano. Não houve efeito sobre o escore z de 

comprimento-para-idade. A diarreia foi referida apenas em cinco ensaios com diferentes 

definições impedindo a avaliação do efeito do MNP para este desfecho. A revisão incluiu oito 

ensaios, realizados em países de baixa renda na Ásia, África e Caribe. A qualidade geral das 

evidências de DF foi considerada alta, enquanto que para anemia, concentração de Hb e 

escore z de peso para idade foi moderada. Quanto à aceitabilidade, o uso de MNP teve boa 

aceitação pelos participantes do estudo, mas a adesão à intervenção foi variável e em vários 

estudos ela foi comparável à adesão alcançada para intervenções utilizando xaropes de ferro 

para lactentes e crianças pequenas. 

A fortificação da alimentação complementar com micronutrientes tem sido considerada  

efetiva também na redução de morbidades, desfechos cognitivos (MANGER et al., 2008) e 

crescimento (RAMAKRISHNAN et al., 2004, 2009), embora os resultados para esse último 

desfecho ainda sejam inconclusivos. Em relação aos possíveis efeitos colaterais, é 

documentado que menos de 1% das crianças podem apresentar diarreia, no entanto não foi 

possível confirmar se o efeito causador realmente estava vinculado ao uso do produto, porque 

foi testado numa região com condições ambientais precárias. Um ponto forte dos MNP é que 
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estes podem ser utilizados concomitantemente a outras estratégias como: megadoses de 

vitamina A, alimentos fortificados e produtos formulados. Em áreas com malária, a 

recomendação é que o produto seja utilizado em conjunto com medidas de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da doença (HF-TAG, 2011). 

Meta-análise de ensaios clínicos randomizados mostrou que a suplementação 

concomitante com múltiplos micronutrientes (MMN) é mais efetiva que a suplementação com 

um ou dois micronutrientes isolados. Segundo os autores intervenções com múltiplos 

micronutrientes resultam em pequena, porém, significativa melhoria na estatura (tamanho do 

efeito: 0,13; IC 95%: 0,05-0,21), peso (0,14; IC 95%: 0,02-0,25), na hemoglobina (0,39; 

IC95%: 0,25-0,53), no zinco sérico (0,23; IC95%: 0,18-0,43), no retinol sérico (0,33; IC95%: 

0,05-0,61) e nos escores de desenvolvimento motor das crianças submetidas a tais 

intervenções. O uso dos suplementos de MMN reduziu o risco relativo para anemia em 49% 

(ALLEN et al., 2009).  

 

1.6.1 Principais evidências publicadas após a recomendação da fortificação com 

múltiplos micronutrientes pela Organização Mundial de Saúde em 2011 

 

Os estudos de fortificação com múltiplos micronutrientes têm apresentado resultados 

hematológicos consistentes, contudo, as informações sobre os desfechos funcionais de saúde, 

por exemplo, ganho de peso e morbidade ainda são escassas e inconclusivas. Revisão 

sistemática e metanálise atuais avaliando uma série de estudos confirmam a superioridade do 

impacto de alimentos fortificados com micronutrientes e ferro versus ferro isolado entre 

crianças. Comparando com alimentos não-fortificados, a fortificação com múltiplos 

micronutrientes e ferro aumenta os níveis de hemoglobina em  0,87g/dl (IC95%: 0,57-1,16; 8 

estudos), reduz o risco de anemia em 57% (RR: 0,43, IC95%: 0,26-0,71) e aumenta os níveis 

séricos de vitamina A, mas não de zinco (EICHLER et al., 2012).  

Os achados acima corroboram a revisão sistemática conduzida por BEST et al. (2011) 

que indica a fortificação com MNP como uma estratégia promissora que tem melhorado 

substancialmente a condição de micronutrientes e reduzido a prevalência de anemia. O estudo 

menciona efeitos positivos sobre a morbidade, crescimento e resultados cognitivos, mas 

destaca que os efeitos globais destes resultados foram ambíguos. 

Revisão sistemática acerca da efetividade dos MNP sobre os desfechos de saúde 

(SALAM et al., 2013), que incluiu estudos com crianças entre 6 meses a 11 anos de idade, 
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endossa que o uso destes reduziu significativamente a prevalência de anemia em 34% (RR: 

0,66; IC 95%:0,57-0,77), a anemia ferropriva em 57% (RR: 0,43; IC95%:0,35-0,52) e a 

deficiência de retinol em 21% (RR: 0,79; IC95%: 0,64- 0,98). Contudo, não apresentou 

melhorias estatisticamente significantes na ferritina sérica e na deficiência de zinco. Assim 

como as análises não mostraram impacto dos MNP na baixa estatura (RR: 0,92; IC95%:0,81-

1,04), déficit de peso/estatura (RR: 1,13; IC95%: 0,91-1,40) e baixo peso (RR: 0,96, IC95%: 

0,83-1,10), apesar de mostrar tendências favoráveis. Foi observada associação entre o uso de 

MNP e um aumento significativo da diarreia (RR: 1,04; IC95%:1,01-1,06). Os autores 

corroboram dos benefícios na melhoria da anemia, no entanto, ressaltam que a falta de 

impacto no crescimento e as evidências de aumento de diarreia requer uma análise cuidadosa 

antes de recomendar a intervenção para uso em larga escala. 

Confirmando esses achados SOOFI et al. (2013), em estudo publicado na revista 

Lancet, conduziram ensaio randomizado em aglomerados de áreas urbanas e rurais do 

Paquistão avaliando duas formulações de micronutrientes em pó, com ou sem zinco, para 

crianças de 6-18 meses. Ao final do acompanhamento, observou-se menor risco de anemia e 

DF entre crianças suplementadas com MNP sem zinco (OR=0,20; IC95%: 0,11 – 0,36) e 

entre aquelas suplementadas MNP contendo zinco (OR= 0,25; IC95%: 0,14 – 0,44) 

comparado ao grupo controle (GC, não suplementadas). As crianças do grupo que receberam 

MNP sem zinco apresentaram um incremento de 0,31 cm no comprimento (IC95%: 0,03-

0,59) e as que receberam MNP contendo zinco cresceram 0,56 cm (0,29 -0,84) comparadas ao 

GC. Contudo, o estudo registrou uma forte evidência do aumento da proporção de dias com 

diarreia (p = 0,001) e aumento da incidência de diarreia sanguinolenta (p = 0,003) nos dois 

grupos de intervenção. Assim, o estudo ratifica a efetividade dos MNP para redução da 

anemia por DF em crianças menores. No entanto, os autores destacam a necessidade de uma 

avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios dessa estratégia em populações com crianças 

desnutridas e com alta prevalência de diarreia antes de sua implantação. 

Considerada uma estratégia inovadora a fortificação com MNP tem sido bem-sucedida 

em diferentes continentes, acumulando evidências de eficácia e efetividade, tendo sua 

importância reconhecida e documentada por diversos segmentos científicos (DEWEY et al., 

2009; WHO, 2011a; DE-REGIL et al., 2011). 

Por fim, o impacto da fortificação com múltiplos micronutrientes em pó transcende a 

dimensão da saúde, sendo considerada pelo Consenso de Copenhagen como uma das 

intervenções mais custo-efetivas para o desenvolvimento econômico de uma nação 
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(COPENHAGEN CONSENSUS CENTER, 2012). A fortificação com micronutrientes já foi 

incorporada como ação de saúde pública em 43 países (14 na América Latina e Caribe), entre 

eles: Bolívia, Peru e Equador (UNICEF/CDC, 2012).   

 

- A Experiência da fortificação em alguns países da América Latina 

 

Em 2007, a Bolívia foi o primeiro país a registrar o uso da fortificação caseira em um 

programa de larga escala, com a distribuição gratuita dos “Chispitas”. Até esse período, as 

prevalências nacionais de anemia eram de 80% entre crianças de 6 a 24 meses. A fim de 

enfrentar a prevalência de anemia persistentemente elevada, o país adotou a estratégia de 

distribuir sachês contendo ferro, vitamina A, vitamina C, ácido fólico e zinco para todas as 

crianças em substituição ao xarope de sulfato ferroso (BRASIL, 2014a; THE 

MICRONUTRIENT INITIATIVE, 2014). Até 2013, o programa “Chispitas” alcançava cerca 

de 400.000 crianças, equivalente a 80% da faixa etária alvo. Dados sobre o impacto do 

programa de MNP até o momento não foram publicados (MacLean et al., 2013) 

No Equador, a estratégia de distribuição dos sachês contendo MNP nas unidades de 

saúde contribuiu com um decréscimo médio de 16,6% (fase I) e 14% (fase II) de crianças com 

anemia por deficiência de ferro após um ano e meio da implementação do programa Projeto 

de Alimentação e Nutrição Integral (PANI). O produto é chamado “Chis Paz” e cada criança 

recebe 120 sachês por ano. No tocante aos benefícios percebidos pelos pais das crianças 

atendidas pelo programa, foi reportado que 29% das crianças passaram a ter mais fome, 23% 

tornaram-se mais alegres e 22% tiveram seu peso aumentado. Além disso, 70% das crianças 

aumentaram o consumo de feijões, hortaliças e ovos, 60%, o de espinafre e brócolis e 20%, o 

de fígado bovino. Essas mudanças notadas na maioria das crianças (77,5%) podem ser 

atribuídas às ações de promoção da alimentação saudável. Os agentes comunitários de saúde 

(ACSs) nas visitas domiciliares observaram que 75,6% das famílias colocaram as orientações 

recebidas em prática (GALARZA e GONZALEZ, 2011). 

No Peru, dois trabalhos recentes que avaliaram a implementação do programa de 

suplementação universal com MNP em diferentes regiões, ocorrida em 2011, sinalizam 

redução da prevalência de anemia em crianças menores de três anos, entre os que consumiram 

o suplemento adequadamente (60 sachês ou mais) ao longo de um período de pelo menos 10 

meses [RPa: 0,81; IC95%: 0,68-0,96] quando comparadas com aquelas que não receberam 
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intervenção (HUAMÁN-ESPINO et al., 2012) e a redução da prevalência entre aquelas que 

receberam os sachês (de 70,2% para 36,6%) [MUNAYCO et al., 2013].   

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

Embora o Brasil tenha passado por progressos significativos em seus indicadores de 

desenvolvimento, tendo reduzido as históricas desigualdades regionais e avançado no acesso a 

bens e serviços públicos e melhor distribuição da renda (VICTORA et al., 2011), algumas 

iniquidades inter-regionais ainda são evidentes. Exemplos são os menores percentuais de 

acesso às redes de esgoto (57,1%) e água encanada (55,9%), apresentados pela região norte 

em relação à média nacional (77,2%; 84,6%, respectivamente), dentre outros indicadores de 

desenvolvimento [BRASIL, 2013c].  

Nesta região, 80,1% dos domicílios urbanos permanecem sem acesso simultâneo a 

serviços de saneamento, apresentando o maior número de internações (693,8 para cada 100 

mil/hab) relacionadas a doenças de transmissão fecal-oral (80,1%, em 2010) [IBGE, 2013]. É 

bem conhecida na literatura científica mundial, a relevância do saneamento na sobrevivência 

infantil (BLACK et al., 2013). Outro aspecto que reflete essa desigualdade entre as regiões 

refere-se à magnitude das deficiências nutricionais na região Norte. Enquanto que, em nível 

nacional a prevalência do déficit de altura para idade (A/I) em menores de cinco anos 

declinou de 37% para 7%, entre 1975 a 2007, a região norte é a única que ainda mantém 

percentuais elevados (14,7%) [BRASIL, 2009].  

O Estado do Acre, por sua vez, apresenta a maior proporção de crianças menores de 14 

anos residentes em domicílios sem saneamento adequado (29,4%; Brasil: 10,2%) [IBGE, 

2013] e maior proporção de nascidos vivos sem nenhuma consulta pré-natal do país (9,5%, 

Brasil: 1,85%). Esse contexto de maior vulnerabilidade socioeconômica e de acesso a serviços 

de saúde observados tem reflexos importantes na saúde e nutrição infantil, potencializando a 

ocorrência de deficiências nutricionais bem como aumento do risco de morbimortalidade 

perinatal e infantil.  

Considerando-se a diversidade do contexto brasileiro, gestores do MS envolvidos com o 

PNSF e consultores nacionais, após amplos debates desde 2010, concluíram que antes da 

incorporação da estratégia de fortificação com MNP nos serviços públicos de saúde e 

educação, era necessário avaliar a efetividade, aceitabilidade e a adesão por parte das 

crianças, mães e profissionais envolvidos com os cuidados da criança no contexto do SUS nas 
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diferentes regiões do país, já que essas são fortemente influenciadas pelos aspectos sociais e 

culturais, requerendo, portanto, ser avaliadas sob condições de vida real.  

Como já apresentado aqui, a fortificação com MNP consiste em uma das estratégias 

mais promissoras para reduzir deficiência de micronutrientes e anemia em crianças de 6 a 23 

meses. Contudo, a baixa adesão tem sido uma barreira para o seu sucesso e ainda são escassos 

os estudos que têm avaliado os fatores que influenciam a adesão ao uso dos MNP, a fim de 

melhorar a efetividade de sua implementação. 

A presente investigação integrou um estudo mais abrangente denominado “Estudo 

Nacional de Fortificação caseira da Alimentação Complementar (ENFAC)”, realizado em 

quatro cidades brasileiras (Rio Branco, Goiânia, Olinda e Porto Alegre) e teve como objetivo 

avaliar a efetividade, aceitação e adesão da fortificação caseira com MNP na prevenção da 

anemia e deficiência de micronutrientes em crianças atendidas na rotina de puericultura da 

atenção básica de Rio Branco - Acre. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente ensaio clínico pragmático conduzido em Unidades Básicas de Saúde do 

Sistema Único de Saúde no município de Rio Branco, Acre - integrando investigação 

multicêntrica para avaliar o impacto do uso de MNP sobre a anemia, a deficiência de 

micronutrientes e desfechos relacionados à saúde infantil, possibilitou a análise do estado 

nutricional das crianças a partir de indicadores bioquímicos, hematimétricos e antropometria, 

bem como o efeito do MNP sobre esses parâmetros, além da avaliação da adesão a essa 

estratégia em condições reais da rotina dos serviços. 

A documentação de parâmetros bioquímicos como a frequência de anemia, deficiência 

de ferro, betacaroteno, retinol, folato e vitaminas E e B12, além de marcadores de inflamação 

ativa como o PCR e o AGP, representa iniciativa pioneira de investigação em crianças 

residentes no contexto da Amazônia Ocidental Brasileira, fornecendo evidências notadamente 

importantes para orientar a realização de novos estudos sobre a ocorrência de carências 

nutricionais únicas e múltiplas que somado a outros trabalhos conduzidos no interior do 

Estado do Acre possibilita a obtenção de um panorama mais acurado das deficiências 

nutricionais em crianças nessa região.  
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Por meio da avaliação da influência das condições socioeconômicas, ambientais, 

maternas bem como relacionadas ao estado nutricional, práticas alimentares e morbidades 

sobre a anemia, deficiência ferro e anemia por deficiência de ferro em lactentes (Artigo 1), 

identificou-se o acesso a TV a cabo e internet como um novo importante marcador da 

condição socioeconômica com potencial de discriminar diferença na proporção de casos de 

anemia no contexto urbano amazônico; além das consequências negativas da introdução tardia 

de alimentos ricos em ferro ou promotores de sua absorção na alimentação complementar, e 

por fim, a relação existente entre anemia com outras deficiências de micronutrientes e com a 

infecção. Esses achados indicam a extrema relevância e urgência de estratégias que enfatizem 

o aconselhamento nutricional com foco nas práticas alimentares saudáveis da criança, que 

abordem, simultaneamente, múltiplas deficiências e aprimore o manejo de morbidades no 

serviço de puericultura deste município acreano.  

 O uso de sachês com MNP mostrou-se uma abordagem efetiva no enfrentamento da 

principal causa da anemia que é a DF e também na melhoria dos níveis séricos de vitamina A, 

beta-caroteno e vitamina E; assim como, reduziu a prevalência da deficiência de vitamina B12 

e de morbidades como chiado no peito e tosse (Artigo 2). Esses achados sinalizam o 

potencial, que em condições reais de uso, a introdução dos MNP na rotina da puericultura dos 

serviços possui sobre a saúde e nutrição das crianças. 

Como estratégia complementar da política de alimentação e nutrição infantil, o uso dos 

MNP atua em duas vertentes: fornecendo um aporto de micronutrientes essenciais para a 

promoção da saúde e desenvolvimento da criança, além de estimular o consumo de alimentos 

saudáveis de elevado valor biológico como frutas, carnes, feijões, legumes e verduras, as 

quais os micronutrientes em pó devem ser acrescidos antes da oferta à criança. 

A investigação da influência dos fatores socioeconômicos, maternos, relacionados às 

práticas alimentares e morbidades da criança sobre a aceitabilidade e adesão ao uso do sachê 

com MNP, possibilitou identificar algumas barreiras para a efetividade de sua implementação 

nessa população (Artigo 3). Observou-se que a adesão ao uso dos MNP foi baixa, embora a 

aceitabilidade do sachê tenha sido considerada boa pelos cuidadores da criança. Mães 

adolescentes apresentaram mais dificuldade em alcançar a completa adesão ao uso dos MNP. 

Da mesma forma, a introdução precoce de fórmulas e o histórico de hospitalização no ano 

anterior à pesquisa interferiram para uma menor adesão ao uso dos múltiplos micronutrientes. 

Esses achados indicam alguns desafios na incorporação dessa intervenção na rotina diária dos 

serviços de atenção primária e reforçam, mais uma vez, que além da necessidade de se por em 
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prática políticas já existentes, como a “Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil” - uma ação 

estruturante na qualificação de todos os profissionais que atuam na atenção primária em 

relação às práticas alimentares saudáveis na infância, é necessário fornecer atenção redobrada 

às mães adolescentes nesses serviços.   

Por fim, os manuscritos apresentados disponibilizam um conjunto de evidências que 

podem contribuir para o aprimoramento de políticas públicas voltadas para a prevenção e 

controle das deficiências de micronutrientes através da fortificação caseira da alimentação 

complementar, bem como das práticas dos profissionais de saúde, permitindo uma reavaliação 

de suas condutas, especialmente frente ao aconselhamento nutricional junto aos cuidadores. 

Este atua como uma das principais estratégias de promoção das práticas alimentares 

saudáveis, que por sua vez, repercute numa condição nutricional adequada das crianças, 

menor suscetibilidade à infecções, e por conseguinte, num melhor perfil de saúde, 

especialmente num contexto de forte pressão da indústria e da mídia, que influenciam no 

consumo de alimentos industrializados altamente processados e de baixo valor nutritivo.   

 

5.1 IMPLICAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

 A utilização de ensaios clínicos pragmáticos tem sido cada vez mais comum na 

avaliação de intervenções na área da saúde por seu potencial de testar em condições reais o 

uso de novas tecnologias. As restrições éticas na rotina de cuidados pediátricos do serviço de 

atenção primária não permitiram a coleta de amostras de sangue para triagem dos bebês na 

linha de base, como parte de uma estratégia para prevenir a anemia. Assim, uma abordagem 

pragmática utilizando um GC antes do período de intervenção foi a alternativa viável neste 

cenário e todas as crianças que procuraram o serviço de saúde, observado os critérios de 

exclusão, foram incluídas. Embora tenha sido exitosa em relação ao atendimento dos 

preceitos éticos em pesquisa com seres humanos, possibilitando não deixar nenhuma criança 

sem tratamento e não interferindo na avaliação do efeito final da intervenção, esse 

delineamento metodológico apresenta resistências em alguns segmentos da comunidade 

científica internacional. Apesar dessa resistência, os princípios de determinação de 

causalidade como anterioridade da exposição ao desfecho, plausibilidade biológica, efeito 

dose-resposta, dentre outros, não foram perdidos com a adoção desta estratégia de 

investigação. 
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 Nessa perspectiva, a presente investigação utilizou abordagem diferente daquela 

prevista para os ensaios clínicos clássicos, apontando caminhos metodológicos alternativos na 

condução de investigações de intervenções em saúde que podem servir de parâmetro para 

outros estudos que busquem avaliar a efetividade de intervenções no campo da saúde pública. 

 Nossa investigação aponta a necessidade de estudos de larga escala nas diversas regiões 

do mundo, com populações de diferentes perfis de saúde, que mensurem o impacto da 

fortificação com MNP sobre os desfechos de saúde em longo prazo, como morbidade, 

crescimento e desenvolvimento, utilizando procedimentos metodológicos mais padronizados 

que possibilitem comparação entre os estudos. As melhores evidências disponíveis acerca do 

impacto dos MNP sobre esses desfechos ainda são inconclusivas.  

Da mesma forma, uma ampla investigação sobre os aspectos relacionados à 

implementação dessa intervenção apresentando as diferentes formas de como ela se deu 

nesses cenários poderiam ser muito úteis em termos de otimização dos recursos em larga 

escala. Nesse sentido, os estudos de custo-efetividade também são necessários, assim como 

aqueles que comparem a suplementação com sulfato ferroso versus MNP contribuindo para a 

tomada de decisão, especialmente aonde existe a intenção de substituir a primeira estratégia 

pela segunda, como foi o caso da Bolívia. 

 Adicionalmente, estudos de abordagem qualitativa acerca das percepções, crenças e 

experiências dos profissionais de saúde em relação às práticas alimentares infantis poderiam 

fornecer elementos para maior compreensão dos fatores que dificultam a execução do 

aconselhamento nutricional, da adesão ao uso do sachê com MNP e outras ações voltadas à 

atenção integral à saúde da criança, já amplamente estabelecidas pelo Ministério da Saúde 

brasileiro. De igual modo, uma investigação qualitativa acerca das vivências e aspectos 

culturais das mães e cuidadores permitiria elucidar o porquê da introdução precoce de 

mingaus e fórmulas infantis ser tão prevalente entre os lactentes dessa região (Artigo 3) e 

trazer luz sobre quais são os caminhos a percorrer para a mudança dessas práticas. 

 

5.2 IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO 

  

 Em nosso estudo mais de 20% das mães utilizaram mingau para uso do sachê com 

MNP, embora tenha sido orientado aos profissionais de saúde, a utilização do produto em 

alimentos pastosos e adequados do ponto de vista nutricional. A justificativa dos cuidadores 

pautava-se na premissa de que este era o único alimento consumido pela criança no momento 
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da realização do estudo. Esse resultado possivelmente sinaliza uma lacuna no conhecimento 

dos profissionais de nível superior e técnico em relação as ações de aconselhamento 

nutricional e reiteram a importância de maior destaque e valorização desses conteúdos no rol 

de disciplinas voltadas para a saúde da criança, durante o processo de formação nas 

universidades e escolas técnicas de ensino. 

Os enfermeiros e médicos que atuam na puericultura assim como os ACSs que 

acompanham essas crianças na visita domiciliar devem estar aptos a realizar as ações de 

promoção da alimentação saudável. Desta forma, tais ações não devem ser consideradas 

exclusivas ao profissional nutricionista, dado sua relevância para a promoção e a proteção da 

saúde da criança, mas sim executadas por todos os profissionais que integram a equipe 

multidisciplinar. Embora seja inegável os benefícios da atuação do nutricionista na Equipe de 

Saúde da Família - desenvolvendo tais ações ou potencializando-as por meio de sua atuação 

via Núcleos de Apoio à Saúde da família (NASFs), em boa parte dos municípios brasileiros os 

mecanismos de referência e contra-referência entre ESF e NASFs ainda é aquém da demanda. 

Um exemplo disso, é que até dezembro de 2016, existiam somente 3.390 NASFs 1 e 2  para 

40.067 ESF implantadas (Fonte: Sala de Apoio à Gestão Estratégica - SAGE/MS. 

http://dab.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php).  

Em relação à educação em saúde na comunidade, a promoção de ações de extensão 

voltadas para gestantes, mães e cuidadores da criança sobre alimentação complementar 

saudável, com maior aproximação entre a academia e o serviço de saúde também se faz 

necessária para a promoção de uma cultura de alimentação saudável com valorização do 

consumo de “comida de verdade”, dos alimentos regionais e in natura em detrimento ao 

consumo de alimentos industrializados. 

 

5.3 IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os desdobramentos da presente investigação também alcançaram o campo das políticas 

públicas de alimentação e nutrição do país, auxiliando no estabelecimento da estratégia de 

fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – o NutriSUS, que adotou 

como método inicial de implantação a distribuição dos MNP em creches públicas em todo o 

território nacional. 

O Nutrisus vem sendo incorporado, desde 2014, como ação optativa nas creches 

participantes do Programa Saúde na Escola e as evidências do impacto positivo da fortificação 

http://dab.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php
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com micronutrientes em pó sobre a anemia e outras carências nutricionais específicas 

contribuiu nessa tomada de decisão. Todavia, é importante ressaltar o número reduzido de 

crianças que tem acesso às creches no Brasil e o potencial que essa estratégia tem se a 

utilizarmos em outros ambientes, como por exemplo, o doméstico, a fim de que esses 

benefícios sejam ampliados para um maior número de crianças possível. Para tanto, é 

necessário trabalhar-se, fortemente, em aspectos funcionais tais como a capacitação das 

equipes de atenção básica/primária que atuam na promoção de práticas alimentares saudáveis 

na infância, assim como no acompanhamento regular e permanente das mães/cuidadores. 

O presente estudo avaliou a efetividade de uma intervenção que vem sendo apontada 

como uma alternativa àquelas existentes, tais como a suplementação com o sulfato ferroso. 

Embora os resultados sejam favoráveis à efetividade, também apresentam baixa adesão entre 

os cuidadores, assim como é documentado na literatura em relação ao uso do sulfato ferroso 

(BORTOLINI e VITOLO, 2007; MANSON et al., 2014). É muito provável que os motivos 

para esse achado sejam semelhantes, e, majoritariamente, relacionados à baixa prescrição dos 

profissionais de saúde bem como baixa adesão das mães e cuidadores. Todavia, em termos de 

política pública, nosso trabalho reforça a recomendação da OMS quanto ao uso dos MNP 

(WHO, 2011a), e ratifica sua utilização em larga escala, sobretudo, pela baixa frequência de 

efeitos adversos - observados no presente estudo e em outros mais robustos com populações 

de perfis de saúde diferentes - quando comparado a estudos com alternativas tradicionais 

como o sulfato ferroso (Mora , 2002).  

 

5.3.1 Reflexão sobre o processo de trabalho no SUS e sua influência na avaliação 

de políticas públicas 

 

Na condução do presente estudo, foi possível perceber a relevância que as condições e 

relações de trabalho apresentam na implantação de novas estratégias e políticas públicas no 

âmbito do SUS. Algumas reflexões importantes surgiram durante o treinamento dos 

profissionais de saúde para a oferta dos sachês com MNP, assim como no trabalho de campo e 

na análise dos dados. Uma delas é a dificuldade de conseguir a adesão das equipes de saúde 

para implantação da estratégia, especialmente dos médicos.  

Além disso, a fragilidade do vínculo de trabalho de alguns membros da equipe é um 

fator crucial que dificulta a implantação de novas abordagens além de ferir princípios e 

diretrizes do sistema único de saúde (SUS), tais como a integralidade, a intersetorialidade e a 
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longitudinalidade do cuidado. Como exemplo, temos a situação dos ACS, que durante a 

condução desta investigação, foram desligados do serviço, sendo novos agentes contratados 

praticamente na metade final do trabalho de campo. Esses aspectos não podem ser ignorados e 

refletem a fragilidade da forma de contratação desses profissionais. 

Embora seja consenso que mudanças no âmbito da gestão política da atenção primária, 

em nível local, sejam uma realidade comum à grande maioria dos municípios brasileiros, a 

falta de criação de vínculo da Equipe de Saúde da Família ou sua existência incipiente, 

especialmente dos ACS com as famílias cadastradas, prejudica, sobremaneira, a execução de 

intervenções como essa.  

As evidências demonstram que os ACS podem contribuir significativamente para a 

entrega de uma ampla gama de serviços de saúde, embora seja difícil motivá-los e mantê-los 

para a oferta desses serviços (Sanou et al., 2016). No Brasil, esses profissionais de saúde 

realizam visitas domiciliares como parte de suas funções na rotina dos serviços de saúde. No 

entanto, a periodicidade dessas visitas, em muitos locais, é aquém da frequência esperada.  

Vários fatores podem estar contribuindo para essa situação e, embora não seja o escopo 

principal desta investigação, alguns aspectos relevantes podem ser brevemente levantados em 

relação ao processo de trabalho dos ACS no Brasil. De acordo com Simas e Pinto (2017), as 

novas modalidades de contratação, como organizações sociais e consórcios intermunicipais, 

que são alternativas adotadas pelos gestores, produzem um conjunto de fragilidades 

provocadas pela fexibilização das relações de trabalho e sua precarização. Essas se 

caracterizam pela falta de proteção social, sob a forma de contratos temporários, ocasionando 

instabilidade e vulnerabilidade à condição de emprego aos trabalhadores. Tais fatores 

resultam em insatisfação e descontinuidade no fornecimento de ações de saúde, o que pode 

comprometer intervenções como a do ENFAC no ambiente da atenção primária, onde esses 

trabalhadores são um dos pilares para uma melhor adesão.  

Adicionalmente, é provável que, no Estado do Acre, a estratégia ENFAC possuísse 

potencial para ter alcançado resultados de adesão mais satisfatórios caso tivesse sido aceita 

por um maior número de profissionais que compõem a Estratégia de Saúde família ou formam 

as equipes das Unidades de Referências da Atenção Primária. Assim como, se tivesse 

ocorrido um maior reforço sobre a importância da Estratégia de Fortificação Caseira de 

alimentos, visando produzir uma maior confiança na intervenção apresentada às mães no 

momento de fornecer, orientar e acompanhar a utilização dos sachês. 
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Diante desse cenário e à luz dos nossos achados, apresentamos as seguintes 

recomendações aos gestores: 1) Investir massivamente na comunicação e no marketing da 

estratégia, por meio do uso de mídias sociais, rádio, TV, dentre outras, a fim de que os 

próprios profissionais de saúde ou de educação, que prescrevam ou acompanhem o uso do 

sachê, estejam mais motivados acerca da potencialidade da estratégia; 2) Estimular o processo 

de educação permanente e continuada, além do trabalho em equipe, como estratégia para 

reflexão, mudança de comportamento e compreensão da importância dessa política discutindo 

o conhecimento que cada profissional possui e como esses saberes se interrelacionam e se 

potencializam; além disso, uma maior oferta de qualificação em aconselhamento nutricional 

sobre alimentação complementar saudável voltada a todos os profissionais que atuam na rede 

de atenção primária deve ser uma prioridade, a fim de garantir que elas sejam executadas. A 

presença do nutricionista na Estratégia Saúde da Família seria de grande relevância e as 

situações onde essa atenção especializada é requerida deve ser absolutamente respeitada, 

todavia, somente descentralizando as ações educativas básicas relacionadas à alimentação e 

nutrição é que elas poderão efetivamente se concretizar na prática do serviço, já que os 

profissionais que compõem a ESF sentem-se, muitas vezes, desobrigados a fazê-las; 3) 

Empoderamento das famílias por meio da educação em saúde para que os cuidadores sintam-

se sensibilizados, fortalecidos e conscientizados a se tornarem aliados da equipe de saúde no 

enfrentamento das deficiências de micronutrientes e de morbidades. 

No processo de implementação da fortificação caseira é necessário que haja 

sensibilização de todos os envolvidos, o que inclui gestores, profissionais de saúde e 

comunidade, visando a construção de uma rede que favoreça a cadeia de oferta da intervenção 

até a real utilização do sachê com MNP pelas mães ou responsáveis pela criança. Toda 

iniciativa dessa natureza deve estar atrelada à parte educativa da intervenção. Assim, não é 

suficiente entregar a quantidade requerida de MNP, mas garantir que a suplementação seja 

regular e adequada contribuindo para reduzir esses agravos, bem como, potencializar o 

desenvolvimento das crianças dessa região do país. 
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