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RESUMO 

. A relaçao entre anemi.a nutri.cional e di.eta foi es

tudada em uma amostra probabilística de 307 crianças menores 

de 60 meses, moradoras no Município de são Paulo. A ingestão 

de alimentos foi avaliada pelo método recordatório de 24 ho

ras, através de entrevistas com as mães das crianças. Calcu

lou-se, para cada refeição, a quantidade diária de ferro in

gerido e a quantidade c1e ferro absorvido, levando-se em conta 

a participação de ferro heme e ferro não-heme nas refeições, 

bem como a presença de fatores facilitadores da absorção do 

ferro: carnes e vitamina C. A existência de anemia foi ava

liada através da determinação da concentração de hemoglobina 

pelo método da cianometahemoglobina. Para classificação da 

anemia utilizou-se o p3.drão OMS. Alta prevalência de anemia foi 

encontrada entre todas as idades. Entre as crianças de 6 a 

24 meses a prevalência de anemia foi de 57% e, nas faixas e

tárias acima de 24 meses, 26%. Entre as crianças menores de 

6 meses, 31% apresentaram valores de concentração de hemoglo

bina inferiores a 10,5 mg/dl. Nestas crianças estimou-se o 

valor da concentração de hemoglobina, baseado no peso ao nas

cer. Comparações entre os valores observados e os valores teó

ricos calculados sugerem que, fatores relacionados com perdas 

de ferro pelo organismo, podem estar associados à ocorrência 

de anemia, neste grupo de idade. Associação entre a prevalên

cia de anemia e renda per capita da família foi observada so

mente entre as crianças de 6 a 24 meses, o que indica que a 

renda familiar é um fator de risco para anemia nesta faixa 

etária. Ainda nesta faixa etária, somente a quantidade de fer-



ro absorvivel mostrou associaç~o com a renda per capita _, da 

família. Identificou-se um baixo consumo de ferro em todas as 

idades, sendo que, somente 10% das crianças apresentaram in

gestões diárias maior do q~lQ mg. Discute-se que. alterações 
- ~ 

nas práticas alimentares, nos filtimos dez anos, tªm reduzido 

o consumo de ferro. Observ9u-se associaç~o entre anemia e in

gestão de ferro total e ferro absorvivel nas crianças de 6 a 

24 meses, enquanto que, o consumo de calorias e vitamina C, 

não mostrou associaç~o com anemia, em nenhuma faixa etária 

·estudada. Discute-se que o consumo de ferro total e, especi-

almente, o ferro absorvível, s~o importantes indicadores do 

risco de anemia, entre as crianças de 6 a 24 meses. são suge-

ridas alterações nos Serviços de Saúde com vistas ao combate. 

Vi i 



SUMMARY 

·A cross-sectiona1 study of anemia and dietary 

intake in 307 chi1dren, under the age of five, is reported. 

The survey took p1ace between 1984-1985 in sãoPau1o, a city 

in the south of Brazi1. The data were co11ected on a ptobabi1y 

samp1e. Food intake was assessed by an interview with the mother 

usin.g a twent.y-four hour dietàry reca11 method. The iron int;ake 

was· ca1cu1ate for each_mea1 inc1uding iron heme .and iron 

nonheme consuption. In addition,· the quantity - of factors 

faci1itating iron absorptions were ana1yzed, in order to 

provide an objective estimate of dai1y iron ~sorption. The 

· chi1dren were assessed ·for anemia by deterr.lination of henob1obin 

COncentration 1 in finger Stick Saffip1eS 1 USing a cyanmetherroglobin 

method. A· c1assification of anemia was made using who standards. 

High prevalences of anemia were found among a11 age groups, 

especia11y among the 6 to 24 month o1ds, ranging from 57% 

in this group to 26% in o1der chi1dren. In chi1dren under 6 

mánths of age, 31% demonstrate hemog1obin concentration values 

under 10,5 mg/d1. In order to determine if this frequency of 

1ow hemog1obin value in chi1dren under 6 months ref1ected 

on1y differences in birthweight, a theoretic hemog1dbin value 

based on buthweight \'Tas ca1culate. Comparisons between· calculated 

va1ue and measured va1ue suggested that factors associated 

with iron 1oss, .· could be re1~ted to . anemia occuring in these 

younger chi1dren. Association between prevalence of anemia 

and per capita fami1y income was observed on1y among chi1dren 

.6 to .24 months o1d. This indicated that iricome was a risk 

factor for disease in this youger group. On1y estimate dai1y 



iron absorption was. associated v-zith. per capita family income

in children aged 6 to 24 months, o f low income fa,milíes., 

Children of all ages had low daily iron íntakes. Only lQ% 

showed íntakes greater than 10 mg. Changes in díet pattern 

in last 10 years were stres.sed. We . found 

between anemia and dietary íntake of íron 

an ass.ocia.tion 

and daily iron 

absorption among children 6 to 24 months.. Calories and vitamin 

C intake did not shov1 an association with. anemia in all age 

groups studied. The most important risk factor for anemia in 

6 to 24 month old children ís ·daily iron absorption. Changes 

in Health Servíces are sugested to reduce the prevalence · of 

nutricional anemia. 

íx 
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INTRODUÇÃO 

O estudo da relação entre dieta e anemia 
~ 

parece a 

primeira vista, tarefa de fácil realização uma vez que o ba-

lanço de ferro do organismo depende de forma direta da inges

tão deste mineral. Tal relação é contudo intermediada por di-

ferentes fatores biológicos e sócio-econômico-culturais, o 

que dificulta sobremaneira a análise em questão. Pode-se na 

verdade, considerar que a dieta atua como uma interface entre 

os fatores de ordem biológica e os sociais no quadro de de

terminação da deficiência de ferro. Conforme Axelson et al., 

1986 5 a dieta reflete as complexas relações e interações en-

tre indivíduos, sua cultura e a sociedade em que estes indi

víduos vivem. Por sua vez, a dieta determina a deficiência de 

ferro, só que esta determinação é modulada pelas necessidades 

do organismo, pelas suas reservas e pelas perdas de ferro que 

variam muito, tanto em condições fisiológicas, como o cresci-

mente, quanto em condições patológicas. 

Na década de trinta19 estudos clínicos e experi-

mentais já mostravam de forma clara que a anemia tinha na nu-

trição o seu fator etiológico, dado que, a adição de ferro e 

cobre a dieta prevenia sua ocorrência ou acarretava rapida-

mente a cura. Em 1933 Davidson et al. 19 ao estudarem are-

lação entre dieta e anemia nao constataram associação entre 

esta patologia e o consumo de ferro, calorias, proteínas e 

gorduras. Neste estudo os autores concluem que as mulheres 

são a população de maior risco em relação à anemia, e que ou-

tros fatores como gestação e perdas menstruais são fatores 

mais diretamente relacionados à anemia neste grupo, do que a 

dieta. 

Meio século se passou·e muitas das dificuldades pa-
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ra se estabelecer associaçao entre dieta e anemia persistem 

at& o present~. Kerr et al., 1982 43 observam que a ligação 

entre as alterações bioquímicas relacionadas ao estado nutri

cional e a adequação da dieta não está firmemente estabeleci

da. As dificuldades encont.radas nesses estudos dizem respei

to, em primeiro lugar, à multicausalidade geradora deste pro

ces~o patol6gico, e ao fato de que uma dieta inadequada leva, 

inicialmente, ao esgotamento dos estoques, segue-se a exaus

tão dos mecanismos adaptativos para então aparecerem os si

nais e sintomas da doença. A_spectos relacionados a .própria 

definição dos pontos de corte dos indicadores de anemia, bem 

como, a definição dos requerimentos ou níveis mínimos satis

fat6rios de ingestão de nutrientes e os pr6prios métodos de 

avaliação de consumo, trazem consigo inúmeras implicações que 

dificultam a abordagem desta relação. 

Mesmo tendo sido feitas estas ressalvas, parece-nos 

que o estudo das possíveis associações entre anemia e dieta 

é um caminho que deve continuar a ser explorado, uma vez que, 

pesquisas recentes permitem a utilização de indicadores 

mais sensíveis para quantificação de ferro das dietas, e tam

b&m porque as dietas sao passíveis de grandes trans

formações, haja visto, o declineo do aleitamento natural e 

sua retomada em anos mais recentes. Há que se considerar ain

da, a importância de estudos relativos a anemia ferropriva, 

dados os importantes efeitos deletérios desta patologia sobre 

o organismo e_tendo também em vista a alta prevalência desta 

patologia em nosso meio. 

Em 1975 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 72 já 

assinalava que a anemia ferropriva, conseqfiente à deficiência 

severa de ferro, apresentava-se como um problema de abrangên

cia mundial e enfatizava que os efeitos nocivos desta defi-
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ciência nutricional eram notáveis, mesmo na carência mode-

rada de ferro, ou seja, naquela deficiência que cursa sem 

anemia. Neste sentido, estudos relacionando a deficiência de 

ferro com o desenvolvinento cognitivo em crianças67 7
.016 85 't

9 98 7
1t 

20 

com a capacidade de trabalho 72 16 37 85 tt~t e com o sistema 

imunológico 7 2 3 7 8 5
, embora .não sejam de todo conclusivos, 

indicam que as manifestações da deficiência de ferro possam 

ter ~mplicações importantes, principalmente em crianças em 

fase de desenvolvimento. DALLMAN (1982) 16 faz uma revisão 

das manifestações da deficiência de ferro ressaltando sua im-

portância de forma enfática, principalmente em.relação às 

crianças. 

A OMS (1970) 71 estima que na América do Sul a por-

centagem de crianças com anemia ferropênica situa-se entre 15 

a 50%. 

No Brasil embora não existam dados de .inquérito 

bioquímico a nível nacional para avaliação de anemia, traba

lhos efetivados em serviços de Saúde 8
tt' 93

' 
80

, assim como 

em amostras representativas de algumas áreas 7
' 

86
' 

27
' 

92 de-

monstram que a anemia figura, ao lado da desnutrição protéi-

co-calórica, como uma das principais doenças carenciais. 

Nos países desenvolvidos a anemia ferropriva -e a 

principal deficiência nutricional. Os dados da Second National 

Health. and Nutrition Examination su·rvey (NHANES II) 17 mostram, 

·para os Estados Unidos, uma prevalência de aproximadamente 

5%, sendo as crianças um dos grupos mais atingidos. 

Tanto nos países .desenvolvidos como nos subdesenvol-
~ 

vidos, as crianças são particularmente vulneráveis à de fi-

ciência de ferro, devido ao aumento das necessidades desse 

mi~eral imposto pelo crescimento rápido. Por sua vez as die-••"1-J.• , 

tas infantis, em sua maioria, contém quantidades insuficien-
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tes em ferro para atender a esta demanda. WOODRUFF (1977) 102 

comenta que as alterações na alimentação infantil durante as úl

timas décadas, mesmo em países desenvolvidos, falharam no 

sentido de eliminar a deficiência de ferro, o que faz com que 

a:anemia ferropriva se mantenha como problema de Saúde Públi

ca na maioria·dos países. 

Em relação ao quadro de determinação da anemia fer

ropriva, difer'entes variáveis tem sido exploradas. Assim, as 

parasitoses intestinais~ 6 ' 72
' 

5 ~; as infecções 96
' 

72
' 

78
; o 

estado nutricional de ferro .da mãe 87
' 

77
' 

55
; as condições de 

nascimento 9 ' 77 e o tipo de dieta consumida têm sido conside

rados como importantes fatores na gênese desta anemia. Variá

veis sócio-econômicas como renda 86
' 

75 e ocupaçao da terra7 

também são relacionadas no estudo desta patologia. 

Ao se avaliar o papel da dieta na gênese da anemia 

ferropriva, cumpre salientar que são possíveis diferentes a-

bordagens. Assim, na abordagem e~idemiológica clássica da 

tríade: agente, meio, hospedeiro, a dieta representa o agente 

etiológico cuja atuação se dá pela sua ausência ou escassez. 

Abordagens epidemiológicas com maior enfoque social têm pro-

posto novos paradigmas de análise, com ênfase nos 

sociais, políticos e econômicos desencadeadores das 

gias. Autores como MONTEIRO & BENÍCIO (1981) 6 ~ e 

aspectos 

patolo

JONSSON 

(1981) 42 propõem para a análise da desnutrição protéico-caló

rica, uma estrutura hierarquizada que contempla desde os de

terminantes básicos até os mais esp~cíficos. À semelhança do 

proposto por estes autores, pode-se considerar ·que anemia 

f~priva decorre em última instância da organização econômi

ca e social, que determinam por sua vez como se dá a distri

buição de bens e s_erviços a nível da população. A nível ime

diato de determinação teríamos por um lado a dieta e por ou-
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tro as necessidades e as perdas de ferro pelo organismo. 

BATISTA FILHO & CARTAGENA (1985) 6 ao abordarem a 

epidemiologia das principais doenças carenciais no Brasil, 

destacam a quase inexistência de estudos efetivamente analí

ticos nesta área. MONTEIRO (1985) 65 refere que os estudos a 

nível de causas básicas requerem, necessariamente, a forma-

ção de grupos multidisciplinares para uma adequada abordagem 

do problema. 

Assim, embora nao sejam muitos os estudos abordando 

a relação entre condições sócio-econômicas e a anemia ferro-

priva, a própria distribuição geográfica desta.patologia, a 
' : ~ .. ,. ,.. . . 

nível mundial, indica que esta relação é bastante Intima. Por 

outro lado, vários autores têm mostrado que nos países de e-

conomia de mercado a renda se relaciona com o consumo alimen-

tar. No Bnasil, esta associação tem sido claramente demons

trada pelos estudos da Fundação Getúlio Vargas 2 ~ e pela Fun

dação Brasileira de Geografia e Estatística (FIBGE) 25 • 

·as estudos relacionando a anemia ferropriva e o 

consumo alimentar têm demonstrado que aspectos qualitativos, 

ao lado dos quantitativos, desempenham um importante papel na 

gênese da deficiência deste mineral. Importántes avanços nes-

te sentido decorreram das transformações a nível da avaliação 

da adequação de consumo de ferro, o que tem permitido uma 

qualificação cada vez maior do papel da dieta no desenvolvi-

menta da anemia ferropriva. 

Desde há muito se sabe que a quantidade de ferro 

dietético disponível para a absorção e extremamente limitada. 

A partir dos estudos.· com métodos isotópicos foi possível es-

tabelecer, a grande diferença na disponibilidade do ferro 

proveniente de diferentes dietas. A recomendação de ferro 

proposta pelo grupo da Organização das Nações Unidas para A-
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gricultura e Alimentação e Organização Mundial da Saúde - FAO/ 

OMS {19 70) 7 1 leva em conta a capacidade de absorção, na de-

pendência da porcentagem de ferro procedente de produto ani-

mais. Á luz dos estudos mais recentes o Internacional Nutri tional 

Anemia consultive. Group (INACG) 3 8 propõe que se avalie as re-

· correndações em função, especificamente, do consumo de :carne, 

uma vez que os derivados de leite e ovos nao melhoram a ab-

rorção de ferro·. Estas considerações são especialmente perti-

nentes às crianças que, via de regra, tem no leite um alimen-

to privilegiado na dieta. 

Em relação ao consumo de ferro os dados do Estudo 

Nacional da Despesa Familiar (ENDEF) 25 indicam para o Brasil 

como um todo, e para são Paulo em particular, que em termos 

quantitativos o consumo de ferro atende às recomendações. Ob-

serve-se, contudo, que o ferro consumido é proveniente em 

grande parte, de produtos de origem vegetal que :apresentam 

baixa disponibilidade de ferro. Estudos do tipo do ENDEF, que 

tem o desenho de inquérito centrado no consumo da unidade de 

alimentação, ou seja, das pessoas que compartilham as refei

ções, apresentam restrição quando se analisa adequação de 

consumo em relação ao ferro. A família apresentar um consumo 

adequado, não significa, necessariamente, que cada um dos 

membros o apresente. As restrições decorrem não só do caráter 

falacioso do valor médio em si, mas porque as necessidades de 

ferro são muito desiguais no interior da unidade de alimenta-

çao. 

Pondere-se ainda, que quando os dados de consumo 

de ferro são distribuídos segundo classe de renda, observa-se 

uma inadequação de consumo de ferro nas famílias 
' 

de menor 

renda 6 ' 
4 0 

Salienta-se como fundamental o estudo das.dietas em 
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relação à genese da anemia ferropriva pois, além das mesmas· 

serem causa imediata na determinação da patologia, conseguem 

sintetizar de forma bastante clara, outros níveis de deter-

minação. A dieta não é simplesmente uma variável biológica 

que se expressa em termos de consumo de nutrientes, ela e 

também uma característica de um determinado grupo social e 

sintetiza sua capacidade de compra, hábitos alimentares e até 

o poder de influência dos meios de comunicação e serviços de 

saúde sobre o consumo alimentar. 

Há que se considerar. também, que a capacidade ex-

plicativa da dieta em relação a anemia.ferropriva, depende 

.dos indicadores dietéticos que se utiliza na avaliação. Vimos 

por exemplo, que a quantificação da ingestão de ferro, pouco 

esclarece sobre a adequação do consumo. O estabelecimento de 

indicadores a este nível depende, em muito, dos avanços nos 

.estudos referentes à absorção do mineral em pauta, nos dife-

rentes tipos de dieta. 

A importãncia do aspecto qualitativo da dieta em 

relação ao consumo de ferro torna-:se também, bastante eviden-

te, em países como a índia onde é alta a prevalência de ane-

mia e o consumo de ferro, em termos quantitativos, encontra-

se dentro dos níveis recomendados, tanto em adultos 57 quando 

em crianças 50
• Os autores discutem que a explicação mais 

plausível, para os níveis de anemia existentes no -pais, é que 

a fonte de ferro é centrada, fundamentalmente no "millet", a-

limento cuja absorção é bastante baixa. Assim, o estudo de 

fatores específicos da dieta, relacionados à deficiência de 

ferro, ~ão muito importantes na compreensão do quadro epide

miológico desta patologia. 

Ressalte-se mai·s uma vez, que mesmo estes indicado-

res específicos estão intimamente relacionados com as causas 
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respeito à produção e distribuição dos alimentos. Observe-se 

que mesmo a disponibilidade de ferro nos alimentos, embora 

considerada um fator especifico no desencadear da deficiência 

de ferro, segue paralela ao baixo consumo de carnes, sendo 

clássico o reconhecimento de que existe uma relação indireta 

entre renda e consumo de calorias provenientes de alimentos 

de origem animal. Assim sendo, a compreensão dos mecanismos 

que levam à deficiência de ferro, em diferentes grupos popu-

lacionais, deve.: penetrar ao n.ivel de como se dá o balanço de 

ferro nestes grupos e entender que este balanço é resultante 
··-: .. -.· 

tanto das caracteristicas biológicas, como por exemplo, o 

crescimento e a gestação, quanto dos determinantes sociais. 

Os fatores biológicos e sociais atuando de 

combinada expressam-se a nível do balanço de ferro do 

forma 

erga-

nismo, que em última instância depende da ingestão, absorção, 

perdas fisiológicas e/ou patológicas e demanda adicional de 

ferro imposta pelo crescimento ou gestação. O estudo de cada 

um destes fatores permite comporde forma mais clara o quadro 

epidemiológico da anemia ferropriva e torna-se, ao nosso ver, 

imprescindível, quando se tem por objetivo identificar o pa

pel das dietas em relação a essa patologia. 

As perdas fisiológicas de ferro pelo organismo. têm 

sido objeto de diferentes trabalhos, que embora apresentem 

variações importantes nos valores observados, demonstram que 

estas perdas não são de grande magnitude e mostram inclusive 

que o homem apresenta uma capacidade extremamente limitada de 

excretar ferro, mesmo em situações de sobrecarga. BOWERING 

(1978) 8 faz uma extensa revisão dos trabalhos relacionados 

às diferentes vias implicadas nas perdas de ferro. As perdas 

intestinais de ferro,· ·segundo os diferentes autores, variam 
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de 0,2 a 0,7 mg/dia, sendo que os indivíduos com anemia apre-

sentam as menores perdas. As perdas urinárias são de menor 

magnitude, tendo sido observados valores entre 100 a 1000 ~g. 

As perdas através da pele são de difícil mensuraçao 

e os valores obtidos variam entre 0,06 mg a 6,5 mg por dia. 

Estes valores representam estimativas para indivíduos adul-

tos. BOWERING (1976) 8 refere, que a grande variabilidade ob-

servada nestes valores, depende em grande parte das dificul-

dades inerentes à estimativa destas perdas que pressupõem ta-

xa de perda constante ao long~ do dia; perdas semelhantes em 

todas as áreas do corpo e total·de ferro perdido independen-
. • ..... (.' 

temente do volume de suor. 

As crianças são particularmente sensíveis .a entrar 

em balanço negativo de ferro, devido ao aumento de massa te

cidual. SADDI & SCHAPIRA (1970) 82 observam que os recém-nasci-

dos apresentam um conteúdo· de ferro. de, aproximadamente, 280 

mg, sendo que aos dezessete anos este .conteúdo é de 3 a 4' g·. 

Este aumento equivale -a'uma i-ncorporação de 0,6 mg de ferro 

por dia, durante este período .. Es:te valor diz respeito. somen

te às necessidades do crescimento, aceitando que e.le se dê de 

forma homogênea durante este periodo. 

O INACG 38 refere que a maior diferença entre o ba-

lanço de ferro em crianças e adultos é o grau de dependência 
\ 

do .ferro alimentar. No homem adulto, aproximadamente, 95% do 

ferro requerido pelas células vermelhas é reciclado a partir 

da lise .dessas. células, enquanto que em uma criança de 

1 ano, dev.ido ao seu crescimento, menos de 70% do ferro das 

células vermelhas derivam de células senis ,e assim sendo, . a-

proximadamente, 30% do ferro necess·ário, para a eritropoiese, 

deve ser proveniente da dieta. 

Em termos de reserva-de ferro o rec'ém-nascido e bem 
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suprido de estoques, pois apresenta altas taxas de nemoglo-

bina ao nascimento. Segundo o INACG 38 existe no rec~m-nascido 

uma relação fixa, próxima a 75 mg 'ferro por quilo de peso, 

que independe de fatores como prematuridade e baixo peso. A 

maior demanda de ferro no baixo peso ao nascer, decorreria de 

uma maior taxa de crescimento pós-natal, que exaure mais ra-

pidamente as reservas, cria uma maior dependência de fontes 

exógenas, facilitando, portanto, a instalação de anemia. 

Os estudos existentes na literatura, sobre a rela-

çao entre a situação de ferro da mãe e os níveis de ferro do 

recém-nascido, não são conclusivos. AHMAD et al., 1983 2 estu-
,··:·· . .... 

dando 15 fetos provenientes de abortos, determinaram o ferro 

total destes produtos de concepção e observaram uma relação 

linear direta entre o ferro sérico da mãe e o ferro/kg nos 

fetos. AGARWALL et al~, 1983 1 observaram que os parâmetros: 

n9 de células vermelhas, brancas e plaquetas eramsignifican-

temente maiores nas crianças provenientes de maes anêmicas 

·do que nas provenientes .de mães não anêmicas. Os autores su

gerem que a hipóxia crônica causada pela anemia da mae leva-

ria a estes .resultados. SINGLA & AGARWALL, 1978 87 , observam 

a existência de uma relação direta entre a hemoglobina da mãe 

e da criança. 

Por outro lado, sao vários os trabalhos que demons-

tram nao existir relação entre anemia da mãe e os parâmetros 

de ferro da criança79r Ga, ss, lOlt ~s, 39 A importância 

destes trabalhos reside na necessidade de se ter uma defini-

çao adequada das reservas de ferro na criança, em função do 

seu desenvolvimento intra-uterino, a fim de·que se possa ade-

quar suas necessidades do período pós-natal. 

Segundo o INACG 38 a situação de ferro da mae nao 

interfere cnos níveis de Eerro do recém~nascido. A deficiência 
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de ferro na gestação teria repercussões mais importantes so

bre a própria mãe do que sobre a criança. Este grupo refere. 

que em termos de ferro, o feto atua como uma parasita em re

lação à mae. 

Aceita esta proposta do INACG 38
, ou seja, de que o 

desenvolvimento intra-uterino não interfere no balanço de 

ferro da criança, o valor médio de hemoglobina no recém-nas

cido é por volta de 18 g/dl. Sabe-se que a hemoglobina repre

senta 80% do organismo 38
' 

82
• Assim, as crianças apresentam 

uma reserva de ferro que as _permite atingir quase que o dobro 

de seu peso inicial, sem grande dependência de fontes exoge

nas de ferro. 

A demanda de ferro imposta pelo crescimento foi es

timada por SADDI & SCHAPIRA (1970) 82 que referem que no pri

meiro ano, o requerimento de ferro para o crescimento e da 

ordem de 0,7 a 0,8 mg/dia; este valor diminui do 19 ao 119 a

no. para 0,3 mg/dia. Na adolescência, que se acompanha de uma 

maior velocidade de crescimento, ·este valor passa a O, 5 mg/dia. 

Observe-se que estes dados dizem respeito às necessidades de-

correntes do crescimento, devendo ser considerado; ainda, 

que o aumento.tecidual acompanha-se de aumento de excreçao. 

O total de ferro do organismo é mantido dentro de 

estreitos limites e nao existem mecanismos importantes 

redução de absorção, em situação de sobrecarga de 

para 

ferro. 

McCANCE & WIDDOWSON (1937) 56 foram os primeiros a ·observar 

que a excreçao de ferro pelo organismo humano é extremamente 

limitada. Seus estudos realizados·em indivíduos recebendo al

tas doses de ferro por via oral, mostraram retenção de ferro 

de até 160 mg/dia, que não foi ·excretado posteriormente, 

quando a ingestão voltou ao normal. 

Observe~se portanto, que as necessidades :aumentadas 

Smlco de Blbl!nteca _e Do~umenlaçãa 
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·.de ferro na criança devem ser atendidas, mas deve-se levar em 

conta a possibilidade de sobrecarga de ferro e suas implica

çoes patológicas, principalmente em atividades de suplementa

ção. Neste.sentido, estudos visando um conhecimento adequado 

das dietas infantis, são passos importantes para o estabele

cimento de programas visando o controle da anemia ferropriva. 

Um importante aspecto da manutenção do balanço de 

ferro no organismo se dá através da regulação da absorção. A 

absorção de ferro varia consideravelmente, dependendo da qua

.lidade da dieta e dos estoques de ferro do organismo. Vários 

estudos. têm mostrado o aumento da absorção em indivíduos com 

depleção de ferro. 

LAYRISSE (1969)~ 7 observou que a absorção do ferro 

em carne de vitela é muito maior do ··que em outros alimentos, 

sendo de 78,5% em indivíduos depletados e de 9,2% em indi

víduos normais. Absorção relativamente baixa foi observada 

~om o trigo, milho, feijão branco, alface e espinafre, va

-riando de 0,9 a 2,2%. Absorção maior foi obtida com . peixe, 

soja, hemoglobina, com valores entre 2,8 a 4%. A absorção nos 

indivíduos depletados foi sempre maior e da ordem de, aproxi

madamente, . 1 O vezes. 

Os mecanismos pelos quais ocorre aumento de absor

ção em indivíduos depletados não estão completamente esclare

cidos. ANDERSON (1982) 4 refere que os conhecimentos correntes 

indicam que a transferrina incorpora os sinais relativos a 

quantidade de ferro existente nas células intestinais novas 

e, através desta informação, regula tanto a captação de ferro 

quanto a sua liberação para o sangue. 

Em relação aos mecanismos de absorção a dieta apre

senta dois tipos de ferro: o ferro heme, presente, exclusiva-

mente, em carnes-e o ferro não heme. Revisões neste senti-
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do 8
' 

38
' 

72
' 

30 salientam que o ferro ali~entar ~ compo 

fundamentalmente de complexos não-heme, presentes na forma 

férrica. -Estes -~sao -cindidos durante a digestão e redu-

zidosà sua forma ferrosa. Esta conversão é facilitada por fa-

tores endógenos como ácido clorídrico e por constituintes da 

dieta como o ácido ascórbico. O ácido ascórbico aumenta a as-

similação de ferro por um outro mecanismo que e a formação de 

complexos ferro-ascorbato que são prontamente absorvidos 30
• A 

absorção do ferro não-heme pode ser também diminuída :r;or cons-

tituintes dietéticos como fqsfatos e oxalatos, que formam com 

ele complexos insolúveis. Este processo e favorecido pela 

alcalinização do meio como ocorre na luz intestinal. O ferro 

heme tem absorção própria. O heme é separado de sua porçao 

globina na luz intestinal, e assimilado intacto pela mucosa, 

o que faz com que grande parte do ferro heme ingerido seja 

absorvido. 

HALBERG (1981) 31 faz um histórico dos conhecimentos 

relativos à absorção do .ferro da dieta alimentar e acentua· 

que os estudos da década de 70 foram fundamentais na evolução 

destes conhecimentos. Estes estudos dizem respeito à desco-

berta de que o ferro não-heme de um alimento pode ser unifor-

memente marcado através de um traçador de ferro inorgânico 

radioativo. Essa descoberta tornou possível medir a absorção 

do ferro não-heme a partir de refeições completas, sendo a 

técnica chamada de marcação extrínseca. 

Anteriormente a tais descobertas, os estudos de ab-

sorção de ferro eram feitos com alimentos biossinteticamente 

marcados (marcação intrínseca) e os alimentos eram estudados 

de forma isolada. 

Os resultados obtidos com os dois métodos de marca-

ção, para diferentes alimentos, sao muito próximos e a expli-
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caçao oferecida ao fato é de que ocorre uma troca.isotópica 

entre o ferro naturalmente presente no alimento e o ferro 

adicionado, sendo que o equilíbrio entre os dois tipos de 

ferro, é estabelecido rapidamente. Esta troca também ocorre 

quando diferentes alimentos são misturados. O ferro presente 

nestes alimentos formam um "pool" de ferro, cujo valor de ab

sorçao é próprio da mistura e não a soma dos valores de ab

sorçao dos diferentes alimentos existentes na mistura. 

A partir destes dados. assumem grande importância 

os estudos sobre biodisponi~ilidade de ferro, que passa a ser 

entendida comcr a ~isponibilidade de ferro de uma determinada 

dieta e não:como uma característica inerente a uma determina

do alimento. 

A utilização da técnica de troca isotópica permi-

tiu, ainda, a identificação de diversos fatores que adiciona

dos ao "pool" de ferro podem modificar a sua biodisponibili

dade. Assim, sabe-se por exemplo, que o chá e a gema de ovo 

tem um efeito inibidor da absorção, enquanto que a carne, o 

bacon, pescado e ácido ascórbico facilitam a absorção do fer

ro. 

Outros aspectos da composição da dieta como o teor 

de gordura, açúcar, proteinas, aminoácidos e fibras parecem 

também modular a absorção de ferro não-heme59
' 

62
' 11 ' 

8
' 

3
' 1

3 

A partir dos resultados dos estudos de biodisponi

bilidade de ferro, MONSEN et al., 1982 63 elaboraram um modelo 

para estimar a biodisponibilidade, a partir do consumo de 

alimentos das diferentes refeições .. Este método permite esti

mar o ferro a ser absorvido em uma refeição, dependendo da 

fonte de ferro e da composição da dieta. 

Os fatores de facilitação ou inibição da absorção 

de ferro atuam no "pool" de ferro não-heme. Os fatores inibi-
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dores apresentam urna distribuição extensiva: são diferentes 

substâncias e mecanismos de inibição, de tal forma que o mo-

delo proposto por MONSEN et al., 1982 63 assume que o ferro 

não-herne é sempre pouco absorvido, a não ser que estejam pre-

sentes na refeição, substâncias que aumentam a absorção. 

Em relação ao "pool" de ferro-herne estima-se que 

40% do ferro presente na carne, peixe e aves apresenta-se nes-

ta forma. Este ferro está presente na hemoglobina e rnioglobi-

na e sua absorção se dá de forma direta, sem relação com ou-

tros alimentos e parece também. independer do estado em que se 

apresente a mucosa intestinal 67
• 

O leite, pelo importante papel que desempenha na 

alimentação infantil, merece destaque em relação ao conteúdo 

e absorção de ferro. Já na década de trinta relacionava-se a 

anemia hipocrôrnica, em crianças, com a utilização exclusiva 

de léite de vaca 13
• O INACG 38 refere que o leite reduz em 75% 

a absorção de ferro, quando comparado com a absorção de ferro 

·isolado. Observe-se ainda, que o 'leite é extremamente pobre 

em ferro. Mesmo o leite materno apresenta pequena quantidade 

de ferro, sendo contudo adequado para a alimentação da criança 

nos primeiros meses de vida porque a absorção do ferro exis

tente no leite materno é de, aproximadamente, 50% 81
• 

HANSEN (1982) 33 rep:::>rta· que a deficiência de ferro 

em cr~anças amamentadas ao peito pode ocorrer já no 69 rnes de 

vida. Os resultados referentes ao aleitamento natural e a a-

nernia, devem, contudo, ser vistos com cautela urna vez que a 

introdução de outros alimentos modificam o potencial de bio-

disponibilidade do leite humano. nodendo levar criancas a 

deficiência nutricional 73 • 

Outro aspecto muito importante e que vem sendo mui

to discutido em relação à alimentação láctea, diz respeito a 
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associação entre microhemorragias digestivas e a utilização 

de leite d~ vaca. Estas microhemorragias associam-se ã utili-

zaçãode leite in natura ou pasteurizado e nao ocorrem com a 

utilização de fórmulas lácteas 3 2
' 

10 0
' 

8 3
' 

2 3
• WILSON (1984) 10 0 

refere inclusive, que mesmo a introdução de leite fluído a-

pos o 69 mês de vida, pode causar hemorragia gastro-intesti-

nal. 

~ importante que se discuta ainda, se as recomenda-

çoes relativas ao consumo de ferro são adequadas a diferentes 

grupos populacionais. SMITH & HUNTER (1970) 88 acompanharam 3 

grupos de crianç·as do nascimento aos 18 meses. O grupo que 
·:. 

recebia leite fortificado com ferro, apresentou 9% de anemia; 

o grupo com fórmula não suplementada apresentou 28% de ane-

mia e o grupo com leite de vaca líquido, 59%. Todas crianças 

receberam outros alimentos a partir da 2~ a 4~ semana de vida. 

Os dados de inquérito alimentar realizado mostram ·· :. que as 

crianças com lei te ·fortificado recebiam, aproximadamente, 2, O 

mg.de ferro kg/dia enquanto que,as com leite não fortificado 

recebiam 1,0 mg/kg/dia. Estes resultados levaram os autores a 

discutir que a recomendação da Academia de Pediatria America-

na de 1,0 mg/kg/dia, assim como a recomendação de 1,5 mg/kg/ 

dia do Food and Nutrition Board nao seriam muito adequadas 

para crianças nesta faixa etária. 



OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estudar a anem~aem crianças de O a 5 anos do muni-

cipio de são Paulo avaliando o papel .da dieta na sua deter-

minação •. 

Objetivos Específicos: 

Quantificar a prevalência de anemia no grupo em 

estudo. 

-Estimar o conteúdo de energia. e ferro das dietas 

das crianças~.·· segundo . idade e renda per capi ta da fam!lia • 
.. 

- Estimar.· o potencial de absorção de ferro nas re-

feições consumidas. 

·Relacionar o consumo·de ferro com a ocorrência de· 

:anemJ..a. 

-·Fornecer subsidies aos.programas de atenção . -a 

criança visando reduzir a prevalência de anemia neste grupo •. 



METODOLOGIA 

Fazem parte ao estudo todas as crianças que reali

zaram inqu~rito alimentar na pesquisa "Estudo das condições 

de saúde das crianças menores de 5 anos do Município de são 

Paulo, 1984/1985". O inqu~rito alimentar foi realizado em 1/3 

da amostra o equivalente a 307 crianças, que foram escolhidas 

através de amostragem casual sistemática com intervalo igual 

a 3. A amostra ~ representativa da população de crianças do 

Município, ·nesta faixa etária .. O plano de amostragem bem como 

a discussão da pesquisa que fornece os dados do presente tra

balho encontram-se detalhados em publicação recente 66
• 

Para as 307 crianças a pesquisa levantou os dados 

de consumo individual de alimentos atrav~s do método recorda

tório de 24 horas. Os alimentos ingeridos foram registrados 

por refeição e a quantidade consumida foi obtida através de 

medidas caseiras. A quantificação dos nutrientes da dieta foi 

realizadautilizando-se a tabela de composição de 

'da FIBGE 2 6
• 

alimentos 

Todos os tipos de leite consumido foram transforma-

dos,para realização dos cálculos, em leite fluído. 

A quantificação do leite materno foi feita conforme 

proposto por Marin et al., 1986 51 • 

Foram p:idronizadas 6 refeições: desjejUm, ahroço, jantar 

e lanches da.manhã, tarde e noite. As refeições foram consi

deradas segundo sua ordem de ~parecimento cronológico, tendo 

sido padronizado que refeições durante a madrugada seriam 

considerados lanche noturno, quando realizadas até às cinco 

horas e desjejum a partir deste horário. Em relação aos lan

ches, eles só foram considerados quando ocorriam mais de 3 

refeições. Quando ocorriam·somente 3 refeições elas foram 
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consideiadas como desjejum, almoço e jantar. Foi considerado 

de uma hora, o intervalo mínimo para que diferentes ingestões 

fossem consideradas como refeição.· Consumo com intervalo me-

nor, era acoplado à refeição mais próxima. 

A análise de adequação de consumo alimentar, no que 

diz respeito a calorias foi avaliada segundo o proposto pelo 

grupo FAO/WHO/UNU (1985) 103
• Em relação ao ferro utilizou~se 

a recomendação do NRC (National Research Council, 1980) 69
; a 

recomendação para a população brasileira de Martins, 1979 53 e 

a recomendação por quilo de pe?o do Committee on Nutrition of 

the American Academy of Pediatrics, 1976 90 • 

Para o cálculo do ferro biodisponível utilizamos o 

proposto por Monsen et al., 1978 61 e modificado por Monsen & 

Balintfly em 1982 63
• Este modelo proposto apresenta as se-

guintes bases gerais: 

o ferro deve ser calculado por refeição isolada; 

calcula-se em separado as quantidades .de ferro 

heme e de ferro não heme, considerando-se que 40% 

do ferro existente nas carnes, peixes ou aves e 

ferro heme; 

a absorção de ferro nao heme é de 3%, quando nao 

existem fatores estimulantes da absorção, varian-
I 

do de 3 a 8% na dependência da quantidade de fa-

tores estimulantes existentes; 

consideram-:-se fatores estimulantes de absorção 

de ferro não heme, as carnes, que englobam as 

c_arnes propriamente ditas, peixes, aves e o a-

cido ascórbico. As carnes são consideradas em 

termos ~e gramas de carne cosida consumida e a 

vitamina c em mg. A relação entre porcentagem de 

absorção de ferro não heme e a quantidade de fa~ 
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tores estimulantes presente em uma refeição e da

da pela equação: 

% de absorcão = 3+8.93 log FE + 100 
n 

100 

FE - fatores estimulantes da absorção 

quando a quantidade de fatores estimulantes e maior 

ou igual a 75, considera-se o máximo de absorção, que e de 

.8%. 

>s cãlculos.de porcentagem de absorção de ferro nao 

heme e heme pressupõe a existência de uma reserva de ferro de 

500 mg em individuas adultos, o que equivale, a uma absorção 

de 23% do ferro heme. 

Em nossos cálculos assumimos que os embutidos con-

tinham 50% de carne. 

Para diagnóstico da anemia utilizou-se a dosagem de 

hemoglobina, pelo método da cianometahemoglobina. Para tanto 

foram colhidos 20 lll de sangue através de punção digital, di-

retamente com a pipeta de Sahli. A prevalência de anemia foi 

calculada segundo faixa etária e como critério para classifi

cação de anemia foi utilizado o critério da OMS 72 e a ~dis

tribuição segundo percentis proposta por Dallman & Siimes, 

1979 15 • A idade das crianças foi considerada em meses. 

Os dados relativos à renda referem-se a renda per 

capita da familia. Para o seu cálculo foram considerados todos 

os ingressos monetários da familia, divididos pelo numero 

de pessoas que viviam no domicilio. A análise de distribuição 

de renda foi feita com base no salário minimo. vigente na épo-

ca da pesquisa. 

Para análise estatistica utilizou-se o "Programa de 
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Estatística em Microcomputadores" (PECS) 34
• O consumo de nu-

trientes foi tomado tanto em seus valores absolutos, quando 

se utilizou para comparação entre grupos a anãlise de variãn-

cia, quanto em função das recomendações de consumo, quando. 

foi tratado como variável qualitativa. 

A existência de associação entre as variáveis inde-

pendentes: renda, idade e ferro consumido ou absorvido e a 

presença de anemia foi testada pelo qui-quadrado, com nivel 

de significância de 5%. A magnitude da associação foi avalia

da atravãs da estimativa do risco relativo (rr) 21 e do seu 

intervalo de confiança (I~ C.) com 95% de significância.Quan-
. ' . ' .. ~ .' 

do a freq~ência em urna das caselas da tabela de contingência 

.foi igual ou inferior a 5 utilizou-se, para o cálculodo risco 

relativo a tãcnica de pequenas amostras proposta por Jewell, 

19861t 1 • 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados sao referentes a uma amostra de 307 

crianças que tiveram suas dietas analisadas através de inqué-

.rito alimentar. Em relação ã concentração de hemoglobina os 

dados são referentes a 277 crianças, pois como é de se espe-

rar em estudos desta natureza, não se conseguiu realizar o 

exame na totalidade da amostra. Tais perdas que decorrem ba-

sicamente, de problemas no ato da colheita do material, nao 

foram homogêneas em relação à idade, uma vez que, no grupo de 

crianças até 12 meses houve 3,7% de perdas; no.grupo de 12 a 
o,:v•, .",', ••' 

24 meses estas perdas totalizaram 16,7% e no grupo de crian-

ças maiores de 24 meses ocorreu 9%. 

Em relação ã renda familiar as perdas foram, bas

tante homogêneas. Assim, considerando rendas de até 0,5; de 

0,5 a 1 e maior do que 1 salãrio minimo per capita as perdas 

foram respectivamente, 1 O ,5; 11, 1 e 11,7%. 

Afim de facilitar a apresentação e discussão dos 

resultados, os mesmos foram subdivididos nas seguintes se

ções: distribuição dos casos de anemia segundo idade; prãti-

cas alimentares; indicadores de ferro da dieta; anemia e con-

sumo de nutrientes segundo classe de renda; indicadores da 

dieta como preditivos do risco de anemia; considerações sobre 
. . 

alternativas para o combate da anemia. 

I - Distribuição dos casos de anemia segundo idade 

A anãlise dos valores médios de hemoglobina em di-

ferentes faixas etárias (tabela 1), revela que as menores me-

dias correspondem ãs crianças de 7 a 24 meses. Esta distri-
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buição por idade corrobora outros trabalhos da literatura, 

que d~monstram ser esta idade um periodo de alta vulnerabili-

dade à anemia 9 s ' a G ' a lt ' 3 a 

Tabela 1 

Valores médios e desvios padrão da concentração de 

hemoglobina segundo a idade Municipio 

IDADE 

(meses) 

o - 3 

4 - 6 

7 - 9 
10 - 12 

13 - 18 

19 - 24 

25 - 36 

37 - 48 

49 - 60 

TOTAL 

de São Paulo, 1984/1985. 

N9 

17 

14 

13 

11 

27 

29 

59 

56 

51 

277 

X 

(g /dl) 

12.5 

11.5 

1 o. 9 

10.2 

1 o. 4 

1 o. 9 

11.7 

11.9 

12.2 

11 • 5 

DP 

2.7 

2.5 

2.5 

2. 1 

2.0 

2.0 

2.2 

2.2 

2.0 

2.3 

Em relação às crianças menores de 6 meses, cumpre 

esclarecer que dada a peculiaridade do grupo e a evidência de 

que a anemia se fazia presente, de forma importante já nesta 

faixa de idade, optou-se por analisar separadamente esse gru-

po. 

Vitere et al., 1972 97 com a preocupaçao de estabe

lecer um padrão adequado para os valores da concentração de 

hemoglobina, trabalharam com populações adequadamente nutri

das do ponto de vista eritropoiético. Para tanto, em uma · a

mostra de crianças da América Central os autores controlaram 
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a altitude do local de moradia, e eliminaram da amos-

tra as .crianças com defici~ncia de ferro e com in-

festação parasitária. O valor médio para a concentra-

çao de hemoblobina, assim obtido, em crianças de 1 a· 

4 anos foi próximo a 13 g/dl. Comparando este valor 

com aqueles expostos na tabela 1 verifica-se uma im-

portante diferença, no sentido de que a população por 

nós estudada apresenta menores valores médios. 

A preval~ncia de anemia segundo idade foi 

avaliada utilizando-se dois· indicadores: o parâmetro de-

finido pela OMS 72 (sendo consideradas an~micas as cri-

anças maiores de 6 meses que apresentavam concentração 

de hemoblobina menor do que 11 g/dl) e a distribui-

çao dos valores de hemoglobina em percentis, 

proposto por Dallman & Siimes, 1979 15
• 

conforme 

Analisando a distribuição dos casos de anemia, 

segundo o parâmetro definido pela OMS, em função da 

idade (tabela 2), observa-se que a preval~ncia de ane-

mia .. 
e alta. Assim, 36,6% das crianças na faixa etá-

ria de 6 a 60 meses apresentaram valores de concen-

tração de hemoglobina inferiores ·.a 11 g/dl. As crian-

ças nas faixas etárias de 6 a 12 meses e de 12 a 

24 meses apresentaram, repectivamente, 66,7 e 53,6% de 

anemia. Nos grupos de maior faixa etária estas por-

centagens foram menores. Ressalta-se que a prevalência de. 

anemia é alta em todas faixas etárias, predominando entre as 

crianças de 6 a 24 meses. 

A análise estatística através da partição do qui~ 

-quadrado, mostrou que os grupos de crianças nas faixas etá

rias de 24 a 36 meses de idade, 36 a 48 meses e as maiores do 

que 48 meses nao diferem estatisticamente entre si, em 



Tabela 2 

·Distribuição das crianças segundo concentração de hemoblobina (Hb) e idade 

Município de São Paulo, 1984/1985. 

IDADE · .. (MESES) 

N 
1.11 . 
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relação à porcentagem de casos de anemia. Os grupos de 6 a 12 

meses e de 12 a 24 meses, também não diferem entre si, exis-

tindo diferença significativa, quando comparamos os menores 

de 24 meses com os com idade superior a 24 meses. 

Afim de aquilatar a força de associação entre faixa 

etária e anemia, calculamos o risco relativo de anemia toman-

do como ponto de corte a idade de 24 meses (tabela 3). Os da-

dos assim agrupados mostram que as crianças de 6 a 24 meses 

apresentam um risco significantemente maior, da ordem de duas 

vezes. 

Tabela 3 

Distribúição das crianças segundo concentração ·de 

hemoglobina e idade - Município de São 

Hb 

(g/dl) 

< '11 

:;: 11 

TOTAL 

Associação 

rr = 

Paulo, 1984/1985. 

idade (meses) 

6 -I 24 24 --1-60 

46 44 

34 122 

80 166 

significativa 

2,17 I. c. (1,57; 2,99) 

TOTAL 

90 

156 

246 

Há que se considerar na análise do presente traba

lho, que a concentração de hemoglobina altera-se em todas as 

anemias não sendo portanto característica da anemia. ferro-

priva. Contudo, tem sido demonstrado que em populações onde a 

deficiência de ferro apresenta alta prevalência, a utilização 

do indicador hemoglobina para o diagnóstico da anemia ferro-

priva é bastante adequado 18
' 

37 Neste sentido a OMS 22 assu-
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me que a maior parte das anemias diagnosticadas através do e-

xame da concentração de hemoglobina passao ser 

ferropriva. 

consideradas 

A alta prevalência de anemia encontrada no presente 

estudo~ sugere que a deficiência de ferro é o principal agen

te causal destas anemias. 

O estabelecimento de um ponto de corte na defini-

çao da normalidade/anormalidade frente a qualquer patologia 

traz consigo sempre 2 tipos de erro, quais sejam: os falsos 

positivos e os falsos negativos. A utilização de 11 g/dl para 

a concentração de hemoglobina er:1 c r iança.s tem se rrostrado bas

tante adequada, pois quando cotejada com outros exames labo

ratoriais ter:1 r.,ostrado alta sensibilidade e espscificidade 2 8
' 

3 5 

Considere-se ainda, que o padrão definido pela 0'15 7 2 

é de grande utilidade, pois aceito internacionalmente, permi

te comparação entre diferentes trabalhos. Portanto, embora 

seja conceitualmente aceitável basear a definição de defici

ência de ferro na concentração de hemoglobina, existem limi-

tações ao seu uso que decorrem da própria distribuição dos 

valores de hemoglobina a nível populacional, uma vez que, 

tanto em indivíduos anêmicos como entre os não anêmicos ocor

re um distribuição nor~al dos valores de he~oglobina, exis

tindo uma sobreposição destas duas curvas 38
• Em relação aos 

nossos dados, este fato assume grande importância, urna vez 

que o valor médio para a concentração de hemoglobina está ao 

redor do ponto de corte de 11 g/dl. 

Uma forma de analisar os dados a nível populacional 

que minimiza a questão de um ponto de corte é utilizar-se,pa

ra comparação, a distribuição dos percentis dos valores de 

hemoglobina em uma população sabidamente sem a patologia. A

plicando este tipo de análise aos nossos dados, observa-se de 
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forma mais clara ainda, a presença da anemia na população in-

fantil em estudo (tabela 4). Tornamos por base nesta análise, 

a distribuição da concentração de hemoglobina por percentis, 

elaborada por Dallman & Siimes, 1979 1 ~ a partir de 9946 crian-. 

ç~s estudadas em diferentes países e períodos. As curvas ela-

boradas por estes autores mostram que de 6 meses a 5 anos a 

variação dos valores de hemoglobina para um mesmo percentil, 

é mínima, donde os valores de referência apresentados na ta-

bela 4 serem constantes. 

Tabela 4 

Distribuição das crianças de 6 a 60 meses, em função dos 

percentis para concentração de hemoglobina 

propostos por Dallman & Siirnes 15 • 

Percentil 

P3 

P10 

P50 

Valor de referência 

(g/dl) 

11,2 

11,7 

12,5 

N9 

116 

141 

188 

Estes valores criticos ressaltam para a 

% 

47,1 

57,3 

76,4 

população 

estudada um grande deslocamento em direção aos menores valo-

res da distribuição e mostram a importância que pequenas va-

riações no ponto de corte podem ter na definição da normali-

dade. .~s~, se compararmos a porcentagem de crianças 

de 6 a 60 meses, com valores abaixo de 11 g/dl (tabela 2), com 

a obtida para o valor de referência de 11,2 observa-se alte-

rações importantes, na prevalência de anemia. 

Há que se discutir também, que o padrão de referên-

cia em questão, pode não ser o mais adequado para nossa po-
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puléção, urna vez que ternos maior porcentagem d~ descendentes 

de negros entre nós, sendo que para estes os valores de hemo-

globina são inferiores na ordem de 0,5 g/dl 38
• 

Dallrnan & Siimes, 1979 15 consideram que as crian-

ças com valores de concentração de hemoglobina abaixo do per-

centil 3 são anêmicas, e que em situações de alta prevalência 

de anemia, aquelas crianças situadas entre o percentil 3 e o 

percentil 10 podem ser consideradas como ferro-deficientes. 

Considere-se ainda, que aceitar a distribuição proposta por 

estes autores, significa trabalhar com urna sensibilidade de 

97%, ou seja, somente 3% da população classificada corno anê-
... · ... 

mica realmente não o é. Assim sendo, na amostra em estudo te-

mos que 47% das crianças de 6 a 60 meses apr~sentam valores 

de concentração de hemoglobina abaixo da normalidade; e 10% 

delas apresentam risco de deficiência de ferro, sem anemia. 

Deve-se considerar ainda, na análise dos resultados 

relativos a hemoglobina, que a técnica de colheita utilizad~ 

punção digital, pode introduzir erros na avaliação. Segundo 

o INACG, 1979 38 são necessários-mais estudos para se deter-

minar a extensão em que a concentração de hemoglobina -pode 

diferir entre colheita venosa ou digital. O grupo ainda refe-

re que existem evidências no sentido de que os valores obti-

dos por punção venosa em crianças menores de 1 ano, são rnai-

ores do que os obtidos por punçao digital. Dallman & Reeves, 

1984 18 concluem também pela discrepância entre as duas téc-

nicas de colheita de sangue, no sentido da ocorrência de va-

lores mais baixos quando da utilização da punção digital. 

Levando em conta esta possibilidade, pode-se anali-

sar os.dados considerando a hipótese de que todos eles estão 

subestimados, em 0,5 g/dl de hemoglobina. Mesmo com esta hi-

pótese teríamos 37% das crianças com valores anormalmente a-
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baixo de percentil 10, quando\lido agora como 11,2. Assim 

sendo, temos uma alta prevalência de anemia mesmo consideran-

do que o método diagnóstico empregado pode ter levado a uma 

superestimação desta prevalência. 

Como referido anteriormente, o grupo de crianças 

menores de 6 meses sera analisado separadamente. Dado o pe-

queno numero de crianças nesta faixa etária, os resultados 

deste grupo referem-se ao total delas na pesquisa "Estudo das 

condições de saúde em crianças menores de 5 anos do Município de 

. São Paulo", incluídas o:>m o objetivo de melhorar a análise. 

As características deste grupo que tornam necessa-
' .; '. ,. ' .~ .· 

ria sua análise em separado decorrem de 2 motivos básicos: 

as alterações da dinâmica eritropoiética são tão conspícuas 

nesta faixa etária que a fixação de um valor de hemoglobina 

como ponto de corte da normalidade torna-se difícil. Obser-

ve-ie que a concentração d~ hemoglobina, neste período, passa 

de valores pr6ximos a 18,0 g/dl para aproximadamente ~1 g/dl. 

Ocorre uma queda rápida destes valores nos dois primeiros 

meses de vida, ap6s os quais inicia-se uma pequena ascen-

Estas alterações na concentração de hemoglobina a-

companham-se de modificações no padrão de absorção de ferro. 

A absorção aumenta com a idade e, também.· aumenta em função 

da reserva de ferro, uma vez .que crianças nascidas pré-termo 

apresentam maior absorção. 38
' 10 

O outro motivo pelo qual a relação entre dieta e 

anemia fica dificilmente explicitada neste grupo, deve-se ao 

fato de a criança apresentar, nesta fase, relativa independên-

cia da alimentação no tocante ao ferro, dada a reserva des-

te mineral.. · .. Quanto maior essa reserva maior o crescimen~ 

to que a criança suporta sem entrar em deficiência de ferro. 
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A partir do 69 mes essas reservas estão praticamente exauri

das caso não haja captação de ferro exógeno. 

Das 74 crianças de O a 6 meses de idade 33,8% apre-

sentaram valores de concentração de hemoglobina menores de. 

11 g/dl (tabela 5), sendo que destas, a maior parte situa

va-se abaixo de 10,5 g/dl. Observe-se que nao existem valo

res definidos para o limite de normalidade nesta faixa etári~ 

porem o valor 10,5 para a concentração de hemoglobina e o 

ponto minimo da curva de variação desta concentração, que o

corre por volta do segundo mês de vida. 38 

Tabela 5 

Distribuição das crianças menores de 6 meses, segundo con-

centração de hemoglobina - Municipio de 

São Paulo, 1984/1985. 

Hb 

{g/dl) 

$. 10,5 

10,5 - 11 

~ 11 

N9 

23 

2 

49 

% 

31 '1 
2,7 

66,2 

TOTAL 74 100,0 

Uma vez que crianças menores de 6 meses deveriam a

presentar pequeno risco de anemia 38
, pareceu-nos interessante 

avaliar se estes valores da concentração de hemoglobina de

corriam de fatores fisiológicos como peso ao nascer e velo-

cidade de crescimento ou se algum mecanismo que levasse a 

perda de ferro poderia estar presente. Sabe-se que nos pri

meiros meses após o nascimento, o principal fator no desen-

volvimento da deficiência de ferro ~ a taxa de crescimento 
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rápido, que faz com que crianças prematuras e gerneas desen-

volvam anemia no ~9 ou 39 mês de vida. 18 

Segundo Dallrnan & Reeves, 1984 16 a introdução pre-

coce de dieta de desmame à base de legumes e cereais, a uti-

lização de grande quantidade de leite de vaca, bem como o 

desmame precoce sao fatores que poderiam levar ao desenvolvi-

menta de anemia por volta do 69 mês, urna vez que o leite, ao 

lado de ser pobre em ferro,inibe a absorção deste mineral de 

outros alimentos ingeridos em conjunto. O leite flUÍcD asso-

cia-se, tamb~m, ã perda de sangue pelas fezes podendo levar, 

inclusive, a quadros de anemia severa. Os ali~entos de desma-

me apresentam, via de regra, baixa biodisponibilidade de fer-

ro e sua utilização pode ainda, interferir com a biodisponi-

bilidade do ferro presente no leite materno. 

Frente à essas possibilidades exploramos algumas 

variáveis que poderiam estar associadas à anemia neste grupo 

etário, tentando esclarecer se tais variáveis estariam liga-

das a urna situação fisiológica , como o crescimento, ou se 

fatores ligados a perda de ferro estariam presentes. Com este 

objetivo elaboramos para cada criança, urna medida do valor 

teórico da concentração de hemoglobina com base no peso ao 

nascer e no peso no momento da coleta de dados (quadro 1). 

Comparando os valores observados com os valores es-

timados teoricamente, temos que 12 crianças (16%) apresentam 

hemoglobina real menor do. que a estimada (tabela 6). 

Os valores apresentados na tabela 6 representam as 

seguintes situações teóricas: as caselas "a" e "d" significam crianças com 

valor teórico e mensurado oonoordantes p:>rtanto equilíbrio em relação ao 

balanço de ferro. A casela "b" significa cria;.'1C3.s oom balanco rositivo de 
, > * 

ferro, ou seja, apresent2ffi valor rrensurad::> rraior cb que o est:i.nacb, e a 

casela "c" equivale a crianças rom balar:ço negativo de ferro. 
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Quadro 1 

.. Estimativa da-concentração de hemoglobina 

referência 
pressupostos 

biblioqráfica 

ferro ao nascimento = 75 mg/kg de peso INACG, 1979 38 

1 g de hemoglobina = 3,4 mg de ferro White et al, 1976 99 

-
volume sanquíneo = 85 ml/kg de peso Brandalise & Ma-

tsuda, 19 81 9 

85% do ferro apresenta-se como hemo-

globina INACG, 1979 38 

PN X 75 X 0,85 X 100 
Hb estimada* = g/dl 

3,4 X PA X 85 

Hb - hemoglobina 

PN - peso ao nascer em kg 

PA peso atual em kg 

* De acordo com a fórmula proposta uma criança, ao dobrar seu 

peso ao nascer, apresenta hemoglobina igual a 11 g/dl, o 

que indica a adequação dos cálculos propostos, uma vez que 

diferentes autores assumem que as crianças apresentam re

s~rvas de ferro, que as permitem dobrar de peso com valo

res normais de hemoglobina. 38 
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Tabela 6 

Distribuiçfio das crianças ~enores de 6 meses segundo con-

centração estimada de hemoglobina e concentração 

medida, e:-:1 g/dl. 

Hb Hb estimada 

medida 
10,5 ~ 10,5 > 

TOTAL 

> 10,5 33a 18b 51 

;:;; 10,5 12c lld 23 

TOTJlL 45 29 74 

Assw~iu-se corno 10,5 o ponto de corte para a 

concentração de hemoglobina, uma vez que este e o me-

no r valor esperado na de flexão da curva de hemoglobi-

na, que ocorre por volta do 29 mes de vida. 3 8 As-

sim temos que entre as crianças menores de 6 meses, 

aproximadamente 30~, situain-se abaixo do J7',enor valor 

aceitável para a normalidade. 

Kota.-se que eas cric.nças cor.~ \'alores r:1ensurados 

menores ou iguais a 10,5, 50% (casela c) apresenta 

valor de he~oglobina estimada acina deste n!vel o que 

sugere a ocorrência, nestas crianças, de alguma perda 

importante de ferro. 

Comparando as crianças que apresentaram balanço po-

sitivo de ferro (casela b) com aquelas que apresentaram ba-

lanço negativo (casela cl, em relaç~o a alguns possiveis fa-

tores que levariam a um balanço negativo de ferro como: uti-

lização de leite pasteurizado, ausência de aleita-;;ento P.',ater-

no, baixo peso ao nascer e maior velocidade de crescimento, 



35. 

nao observamos associaçóes destes fatores com a situação oP 

balanço de ferro teoricamente estabelecida (tabela 7) • 

Tabela 7 

Fatores relacionados ao balanço de ferro e composição 

dos grupos segundo idade e sexo .. 

leite pasteurizado 1 

2 leite materno 

grupo b 

(n = 18) 

2 (11,1%) 

6 (33,3%) 

peso ao nascer (kg) 3 2,85 ± 0,5 

incremento de peso 

(g/mês) 3 0,83 ± 0,5 

idade (meses) 3 4,5 ± 0,3 

2 
Masculino 7 

sexo 
Feminino 11 

grupo c 

(n = 12) 

2 (16, 7%) 

6 (50,0%) 

3,35 ± 0,6· 

0,83 ± 0,2 

2,6 ± 1 1 1 

7 

5 

comparação 

entre grupos 

n. s. 

n.s. 

sig. 

n.s. 

sig. 

n.s. 

1: teste exato de Fisher 

2: teste Qui-quadrado 

n.s.: nao significativo a 5% 

sig.: significativo a 5% 

3: teste t 

Observe-se que o pequeno n9 de crianças que compoe 

a tabela 7 dificulta o estabelecimento de conclusões. Tecere

mos contudo, algumas considerações a respeito. A idade media 

dos dois grupos ~ significativamente diferente, o que por si 

só leva a diferenças nas outras variáveis estudadas. As dife-

renças em relação ao sexo são também importantes, uma vez que 

significam diferenÇas em relação ao crescimento. Os dados em 

relação ao aleitamento materno ficam comprometidos, pois es

tamos analisando aleitamento misto, cujo ~ignificado em iela

ção ao aporte e perdas de ferro difere em muito do aleitamen-
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to natural exclusivo. Destacamos da análise da tabela 7 o fa-

to de que o grupo c apresenta média de idade significativa-

mente menor do que o grupo b, ou seja, as crianças que apre-

sentam balanço negativo de. ferro, fazem-no em idade próxima ao. 

periodo considerado de "anemia fisiol6gica", sugerindo que 

as crianças possam apresentar reduções acentuadas da concen-

tração de hemoglobina neste periodo. Salienta-se, contudo, 

que estamos trabalhando com um ponto de corte suficientemente 

baixo e que a média de peso ao nascer no grupo c não é campa-

tivel com reduções tão acentuadas. 

Considere-se que a análise em relação a este grupo 

de baixa faixa etária foi feita com vistas a chamar a atenção 

para um problema que nos parece grave, urna vez que, parte 

considerável destas crianças devem chegar com suas reservas 

já exauridas na faixa etária de maior risco para a anemia; 

considere-se ainda, que a anemia e a deficiência de ferro, em 

fases precoces do desenvolvimento, têm sido associadas a al-

terações cognitivas em fases posteriores 85
' 7 o ' 1 6 

f o que 

mostra também, a necessidade de se estudar adequadamente este 

grupo, bem como estabelecer parâmetros fidedignos que perrni-

tam o seu diagnóstico. 

Nossos dados indicam que a anemia já apresenta-se 

de forma importante entre os menores de 6 meses, o que sugere 

a existência de uma proporção ainda maior de crianças ferro-

deficientes. Os pressupostos estabelecidos na análise dos da-

dos perrnitern 1 por sua vez, sugerir que a anemia decorre nao 

só de alterações fisiológicas associ~das a este periodo, 

mas também de situações, não detectadas por nos, que devem 

levar a perdas de ferro. Do exposto fica patente a necessida-

de de se explorar os fatores relacionados à anemia nesta fai-

xa etária. 



II. Práticas alimentares 

O alimento consumido com maior freq~ência na dieta 

habitual de crianças de O a 60 meses (anexo 1) foi o leite 

cuja freq~ência de consumo, considerando todos os tipos de 

leite mais os iogurtes, foi em média de 2,7 refeiçÕes por 

dia, por criança. Bolachas foram o 29 alimento mais consumi

do, com urna participação de 1,5 refeições por criança. Segue

se o feijão e o arroz com freqÜências próximas a 1. 

Os consumos per capita, segundo grupo de alimentos, 

nodern ser observados na tabela 8. 

Tabela 8 

Médias de consumo diário per. capita em gramas, segundo 

grupo de alimentos, em crianças de O a 60 meses -

Município de São Paulo, 1984/1985. 

Grupo de alimentos 

leite 

derivados do leite 

carne 

ovos 

leguminosas 

hortaliças 

frutas 

cereais e derivados 

feculentos 

açucar 

Média ( g) 

406 

54 

37 

13 

12 

16 

56 

99 

30 

27 

Comparando este consumo de a11mentos com o ooserva-

do em estudo realizado no · Hunicípio de . são Paulo,. em 

1973/1974 36 nota-se, que à exceção do leite, cujo consumo 

sofreu urna acentuada melhora, os outros alimentos ou nao a-
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presentaram variação de consumo ou sofreram redução. Ressal

ve-se ~ue tais comparações devem ser feitas com a~gumas re

servas, dado as diferenças metodológicas dos dois trabalhos. 

Os dados contudo, apontam no sentido de que ovos, legumino

sas, hortaliças e ·cereais tiveram seu consumo reduzido neste 

período, uma vez que as médias estão aquém dos níve.is de in

gestã~ observaaos em 1973/74 para a menor classe de renda Pa

ra a carne e feculentos parece existir uma manutenção de con

sumo, enquanto que o leite e derivados aparecem hoje com con

sumo superior ao observado anteriormente pela classe de maior 

renda. 

Em relação às leguminosas, cujo consumo refere-se, 

quase que exclusivamente ao feijão, chamamos a atenção para 

o fato de que este alimento tem um papel de destaque em rela

ção à quantidade de ferro ingerido. A análise dos dados de 

consumo do ENDEF conforme indicado no relatório sobre anemias 

nutricionais do INAN 27 mostra que, em todas as áreas inves-

tigadas, o feijão é a principal fonte em termos de quantidade 

de ferro disponível na dieta. 

No sentido de observar a importância desempenhada 

pelos diferentes alimentos na oferta de ferro ao organismo, 

analisamos para os alimentos consumidos com maior freqüência, 

sua composição em ferro e em vitamina C (tabela 9 e 10). A 

composição em vitamina C será explorada no presente trabalho, 

uma vez que amplo destaque tem sido dado ao seu papel 

facilitadora da absorção de ferro 30
' 31 • 

como 

Observa-se que entre os alimentos mais consumidos 

no almoço e jantar, o arroz, o feijão e a carne assumem as 

primeiras posições. Entre os lanches o leite é o principal 

alimento. Observa-se ainda, que os principais alimentos for

necedores de ferro são o feijão, a carne e o ovo para o almo-



Tabela 9 

Quantidade média de consumo·e composição em ferro e vitamina C dos 10 
l 

alimentos mais freqHentes no almoço e· jantar, em crianças 

de O a 60 meses -Município de são Paulo, 1984/1985. 

almoço jantar 

alimento 
N Q.M~ (g) Fe (mg) Vit. C (mg) N Q.M. (g) Fe (mg) Vit. C (mg) 

arroz 206 28 0,36 o 177 30 0,39 o 
feijão 187 1 1 0,84 0,22 148 12 0,91 o, 2• 

carne* 135 50 1,50 o 119 41 1 123 o 
açucar 73 6 o o 82 7 o o 
batata 60 60 0,48 9,6 46 81 0,65 12,9 

ovo 45 42 1,34 o 43 38 1 , 2 o 
leite 41 123 o, 12 1, 23 64 120 0,12 1,2 

laranja 38 52 0,16 28,6 

macarrão 36 27 0,51 o 39 36 0,68 o 
cenoura 32 31 0,22 2,5 25 30 0,21 2,4 

pao 22 18 0,18 o 

N: n9 de crianças que consumira.'TI o alimento na refeição correspondente. 

Q.M.: Quantidade média 

* Carnes incluem também peixes, aves, miúdos e embutidos. Foi utilizada a compo-. 
sição da carne de vaca para o cálculo de ferro e vitamina c, por ser esta de 
utilizacão mais freafiente. 

w 
\0 



Tabela 10 

QJ.antidade média de. consuno '· em gramas,· e composição em ferro e vitamina C, em rrg, dos 1 O alimentos 

ma.is freqt'lentes rx:) desjejum e lanches, em crianças de O a 60 rreses - Município 

de São Paulo, 1984/1985. 

de jejum lanche manhã lanche tarde lanche noite 

N Q.M. Fe Vit. C N Q.M. F e Vit. C N Q.M; 

. açucares 261 12 0,01 o 65 9 0,01 o 200 . 11 

leite 239 187 o 119 1,87 . 50 141 0,14 o 119 169 198 

pao 72 23 0,23 o 27 32 0,32 o 70 28 

ma.nteiga 61 1 0,001 o 37 3 

ma.izena 43 11 o o 
. bolacha 21 13 0114 o 43 15 

banana 20 76 1,06 21,3 33 69 

iogurtes 

chocolate 

N: n9 de crianças que consumiram:-oalirrento na refeição correspondente 

Q.H.: Qlantidade média 

F e Vit. C N Q.M. Fe Vit. C 

0,01 o 141 12 0,01 o 
0,20 1,98 139 190 o 119 1,90 

0,28 o 
0,003 o 

24 11 o o 
0,16 

0,97 19,3 

22 100 . o o 
18 16 0,24 o 

J::.. 
o 
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ço e jantar, enquanto que nos lanches o alimento que mais 

contribui em termos de ferro é a banana, que é também urna boa 

fonte de vitamina c. A laranja, a batata e a banana sao as 

principais fontes de vitamina c das refeições. 

Verifica-se também, da tabela 9, que o almoço e o 

jantar são praticamente equivalentes em termos dos principais 

alimentos consumidos. Dado que a freq~ência de consumo destes 

alimentos é maior no almoço do que no jantar, o almoço e a 

principal refeição em termos de fornecimento de ferro. 

Tendo em vista as refeições consumidas pelas crianças, 

torna-se clara a dificuldade em atingir níveis· satisfatórios 

de consumo de ferro com base na recomendações para a popula

çao brasileira 53
• A título de exemplo, uma dieta para atin

gir 10 rng de ferro com base nas médias de consumo, deve cons-

tituir-se de arroz, feijão, carne e batata nas duas princi-

pais refeições e serem ainda consumidas duas bananas, 1 ovo e 

leite. Tal dieta está longe de ser consumida pela maioria das 

crianças. 
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III. Indicadores de ferro da dieta 

'ornando por base a recomendação para a população 

oras~~e~ra 3
, que e de 10 mg de ferro por dia, para as crian-. 

ças na faixa etária em estudo, verifica-se que somente 10% 

das crianças ingerem este mineral em quantidade adequada. 

A par de ser muito elevada a proporção da crianças 

com consumo in'adequado, este valor significa também, uma pio-

ra do consumo deste mineral nos últimos dez anos. Os dados 

obtidos em 1973/74, para o Municipio de S~o Paulo~ 6 ~ mostra-

varn que 18% das c~ianças de 6 a 60 meses apresentavam adequa-

ção de consumo, tendo por base a recomendação feita pelo NRC, 

em 1974*, que é mais rigorosa do que a que estamos utilizando 

na análise dos dados do presente trabalho. 

AvaliandO. o consumo de ferro em função do peso da 

criança (tabela 11) conforme proposto pelo Cornmitee on 

Nutrition of the Arnerican Acaderny of Pediatrics 90 , que reco-

rnenda urna ingestão diária de 1 mg/kg/dia para crianças nas-

cidas a termo, e ~ mg/kg/dia para os com baixo peso ao nas

cer, observa-se que a proporção de crianças com consumo ade-

quado é ainda menor, uma vez que somente 5,6% das crianças 

apresentaram consumo diário superior ou igual a 1 mg/kg/dia. 

O consumo de ferro pode também ser avaliado, ·: com 

base na distribuição das freqfiências acumuladas de consumo em 

função das diferentes faixas etárias em estudo (figura1). Ob-

serva-se que as medianas de consumo de ferro diferem muito 

nas quatro faixas etárias estudadas, sendo igual a 1 mg para 

* A recomendaÇão de ferro do NRC de 1974 definiu, em 15 mg diários, a a
dequação para a faixa de 6 a 36 meses e de 10 ng para os maiores de 36 
meses. 
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Fig. 1 - Curvas de frequencia acumulada para o consumo 

diário de ferro, para diferentes faixas etá

_rias - Município de Sio Paulo, 1984/1985. 
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os menores de 6 meses; 3,6 mg para a faixa etãria de 6 a 12 

meses; 5,4 mg para a faixa de 12 a 24 meses e de 6,4 mg para 

os com idade igual ou maior do que 24 meses. 

Tabela 11 

Distribuição das crianças de O a 60 meses segundo o consumo 

diário de ferro - Município de São Paulo, 1984/1985. 

Consumo de ferro(mg/kg) N9 % 

~ 0,5 185 60,9 

0,5 -r 1 'o 102 33,5 

1, o -t 1 15 14 ' 4 '6 . I 

> 1,5 3 l,O 

TOTAL 304* 100,0 

* 3 crianças sem informação sobre o peso 

Embora seja possível evidenciar uma correspondência 

entre o consumo total de ferro da dieta e a prevalência de 

anemia, sabe-se que o ferro total consumido nao e um indica-

dor muito bom, urna vez que a absorção de ferro é modulada por 

diferentes fatores dentre os quais a vitamina C tem um papel 

de destaque. Cumpre também analisar, se o baixo consumo de 

ferro observado decorre de uma inadequação no aporte total de 

nutrientes, ou se ele decorre de uma baixa densidade de fer-

ro* na alimentação. Estes aspectos da dinâmica do consumo de 

ferro são apresentados na tabela 12, onde observa-se, em pri-

meiro lugar, grandes desvios em relação às médias observadas. 

Estas grandes variabilidades tanto no consumo calórico, quan-

to para o ferro e a vitamina C, refletem a heterogeneidade de 

* Densidade de ferro = (mg de ferro na dieta/calorias da dieta) x 1000 



45. 

consumo na população e sao características de estudos de in

quéritos alimentares, qualquer que. seja o método utilizado. 89 

Há que se referir ainda, em relação ao consumo de 

ferro e calorias, que diferentes trabalhos mostram que o me-

todo recordatõrio de 24 horas utilizado na presente pesqui-

sa, fornece resultados muito próximos à outros métodos, sejam 

eles recordatõrios ou de pesagem de alimentos, realizados por 

maiores períodos 22 ' ~ 8 ' 76
• Em relação ao consumo de vitami-

na c, o método recordatõrio de 24 horas pode estar subesti-

mando seu consumo 7 6 
• 

A ingestão diária recomendada de vitamina C, segun-

do a edição de 1980 do NRC 69 é de 60 mg. A recomendação para 

crianças brasileiras segundo Martins, 1979 53 é de 20 mg. Re-

Tabela 12 

Médias diárias de consumo de calorias, ferro, vitamina C e 

densidade de ferro (D Fe), segundo faixa etária-

calorias 
(Kcal) 

ferro 
(mg) 

vitamina C 
(mg) 

DFe 
(rrg/1000 
Kcal) 

Município de São Paulo, 1984/1985. 

o -1 6 
(n=26) 

-X D.P. 

778,8 319,5 

1,7 1,3 

12,0 18,2 

2,0 1,0 

idade (rreses) 

6 -1 12 
(n=28) 

-
X ·D.P. 

883,1 301,0 

411 2,4 

57,2 62,3 

4,6 2,4 

12 -1 24 
(n=66) 

-
X D.P. 

1.050,3 391,1 

6,2 3,7 

58,8 64,4 

5,7 2,3 

24 -1 60 
(n=l87) 

-
X D.P. 

1.151,9 497,1 

6,9 3,9 

57,3 73,4 

6,1 2,4 

comendaç6es mais altas do que a proposta por Martins, 1979 53 

tem sua justificativa frente ao papel potencializador de ab-
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sorçao de ferro que o ãcido ascórbico apresenta. Assim sen-

do, observa-se da tabela 12 que os dados de consumo médio de 

vitamina C apresentam-se adequados. O mesmo pode-se dizer em 

relação a calorias, uma vez que os valores médios apresentam-

se acima da recomendação da FAO/~'ffiO/UNU, 1985 1 0 3 que e apro-

ximadamente, 100 calorias por quilo por dia*~ 

Com a ressalva de que os dados agregados nao sao u-

ma boa fonte p:1ra _se estudar a adequação das dietas, esta análi-

se sugere que a deficiência de ferro nas dietas não decorre 

de uma insuficiência calórica .desta, mas diz respeito princi-

palmente, a uma inadequação especifica da dieta em relação ao 

ferro. 

A análise de consumo no grupo de crianças menores 

do que 6 meses, tanto em relação ao ferro quanto em relação 

à vitamina c, torna-se difícil dada as peculiaridades do gru-

po em relação ãs necessidades e a biodisponibilidade dos ali-

mentes que compõe sua dieta~ Se o aleitamento natural fosse 

prática comum neste grupo, mesmo a baixa de~sidade de ferro 

da dieta não impediria que os estoques marciais se mantives-

Se compararmos nossos resultados com os valores ob-

tidos por Salzano, 1977 27
, 

I 

verificamos que a dieta das crian 

ças do Municipio de São Paulo é mais pobre em ferro do que as 

dietas das crianças pernambucanas. Assim, embora as crianças 

do Município de são Paulo tenham um consumo de calorias muito 

maior, a densidade de ferro de suas dietas é inferior em to-

das as faixas de idade (tabela 13). 

*1 Para esta avaliação foi tornado o peso no ponto médio das classes de i
dade, segundo a tabela 12, utilizando-se como peso médio do grupo, o 
valor do percentil 50 dos dados antropomêtricos do NCHC (United States 
National Center foi Health Statistics) 103 
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Tabela 13 

t.fédias diárias de consumo de calorias, ferro, vitamina C e 

densidade. de ferro (D Fe) segundo faixa etária, para 

duas popul~ções: 1-iunicipio de i São·. Pa\llo (A) e . 3 zo 
. . -
~as fisiográficas do Estado de Pernambuco (B) 81 

idade (meses) 

o -i 6 6 --i 12 . 12 ~ 21 24 ~ 60 

A B A B A B A B 

calorias 779 517 883 755 1.050 703 1.152 852 
(Kcal) 

ferro 1,7 2,9 4,1_ 4,1_ o 6,2 4,2 6,9 7,7 
(mg) 

vitamina C 12 30 57 26 . 59 30 57 67 
(mg) 

D Fe 2,0 3,9 4,6 5,4 5,7 6,0: 6,1 9 ,o· .. 
(mg/1000 
.Kcal) 

Verifica-se da tabela 13, que para o o :grupo das 

crianças menores de 6 meses, a densidad~ de ferro na dieta, 

bem como o consumo de vitamina C entre as crianças pernambu-

canas, e o dobro do encontrado por nos. Este fato, corrobora 

aindà mais, a tendência a se considerar a deficiência de fer-

ro da dieta como decorrente, essencialmente, da deficiência 

deste mineral e não função de um consumo calórico insufi-

ciente. 

Os. dados referentes a adequação de consumo de ferro 

até então expostos foram obtidos cotejando os resultados ob-

servados, com as recomendações propostas. Estas recomendações 

foram estabelecidas a partir de dois pontos básicos: o pri-

meiro e de que o ferro a ser absorvido deve atender1 às neces

sidades decorrentes do crescimento, bem como aquelas relati-
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vas às perdas da maior parte da população alvo. Neste senti

do a recomendação da FAO/OUS 71 é·de 1 mg de ferro absorvível 

por dia. O outro ponto a ser considerado em uma recomendação 

é relativo à quantidade de ferro a ser ingerido de forma que 

as necessidades sejam atendidas. Assim, o valor de 10 mg de 

consumo de ferro por dia, proposto em diferentes recomenda

ções, pressupõe que há uma absorção de ferro da ordem de 10%. 

Sabe-se no entanto, que a absorção de ferro da dieta é muito 

yariável, como já discutido na introdução do presente traba

lho. 

Em 1970 o grupo FAO/OMS 71 reconhecendo a importân

cia.dos alimentos de origem animal na biodisponibilidade de 

ferro, estimava a absorção de ferro das dietas com base na 

porcentagem calórica obtida destes alimentos. Observou-se con 

tudo, que somente a.carne apresentava um efeito facilitador. 

Alimentos de origem animal como o ovo e o leite, fre-

qRentes nas dietas infantis, não possuem esta propriedade. 

Assim sendo, a recomendação de 1980 do NRC 69 não fixa valo

res, mas propõe que se analise o consumo em função da biodis

ponibilidade de ferro das·diferentes refeições, que são clas

sificadas em refeições de baixa, média e alta biodisponibili

dade de ferro, correspondendo a cada um destes níveis dife

rentes porcentagens de absorção. 

Esta recomendação de 1980 do NRC baseia~se no pro

posto por Monsen, 1978 61 e leva portanto em conta, que o fer

ro heme e o ferro não heme apresentam diferentes mecanismos 

de absorção o que equivale a diferentes porcentagens de ferro 

a ser absorvido dependendo da qualidade da dieta~ Leva em 

conta também, que a absorção do ferro não heme é uma função 

da quantidade de fatores facilitadores da absorção, presentes 

na refeição. 
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Vem destas considerações nosso interesse em anali-

sar a quantidade de ferro absorvível nas refeições, comparan-

do este indicador com a quantidade de ferro ingerido. Calcu-

mos também, tanto para o ferro total ingerido, como para o 

ferro absorvível, suas respectivas densidades por 1000 calo-

rias, que sao indicadores bastante sensíveis da qualidade das 

dietas. Neste sentido, Halberg, 1981 29 considera que o indi-

cador que mede de forma mais acurada a qualidade de uma die-

ta, em relação ao ferro, é a densidade de ferro absorvível. 

Para este autor pode-se considerar adequada uma dieta que su-

pre 90% do requerimento de ferro absorvível. 

A aplicação desses indicadores aos dados do presen-

te trabalho (tabela 14), mostra que a densidade de ferro to-

tal da dieta é próxima a 6, valor que é comum ã população ge

ral de São Paulo independentemente de sexo e faixa etãria 94
• 

Embora este valor satisfaça as necessidades da população como 

um todo, estã longe de atingir a demanda de grupos es-

pecíficos. 

Tabela 14 

Indicadores de ferro da dieta, segundo faixa etãria - l~nicí-

pio de São Paulo, 1984/1985. 

idade (meses) 

indicadores 6-f 24 24 -f 60 

-X D. p. X D. p. 

ferro total 5,62 3,52 6,93 3,96 

ferro absorvível 0,35 Ü 129 0,49 0,67 

D F e T* 5,43 2,39 6,10 2,42 

D F e A** 0,33 0,22 0,42 0,59 

* D F e T - densidade de ferro total por 1000 calorias 

** D F e A - densidade de ferro absorvível por 1000 calorias 
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As dietas habitualmente consumidas pela população 

em estudo estão muito longe de atender às recomendações rela-· 

tivas ao ferro, o que fica, particularmente claro, quando se 

analisa a densidade de ferro absorvível (tabela 141. Esta ta

bela mostra tan;b~, que quer em relação aos indicadores que. 

expressam a adequação das dietas do ponto de vista qualitati-

vo -·ferro absorvível, densidade de ferro total e densidade 

de ferro absorvível - , quer em relação ao indicador quanti

tativo - ferro total - , as dietas apresentam-se inadequadas. 

Este fato é mais notável entre. as crianças de menor faixa etá-· 

ria, visto que para atender as necessidades de ferro, neste 

grupo, a relação entre ferro e quantidade de energia da dieta 

deveria ser maior. 

Estabelecer um modelo matemático relacionando a ab-

sorção diária de ferro a partir da quantidade do mineral in

gerido nos parece um passo bastante importante na análise das 

dietas usualmente consumidas, pois tal modelo permitiria que 

se definisse urna recomendação de consumo em bases bastante 

concretas. Quando analisamos a distribuição dos pares de va

lores, ferro total consumido e ferro absorvido, nos grupos 

de idade de 6 a 24 meses e nos maiores de 24 meses (anexos 2 

e 3), observa-se um incremento na dispersão dos dados com o 

aumento da quantidade de ferro ingerido, sugerindo que a re

lação entre quantidade do mineral presente na dieta e fatores 

facilitadores da absorção é complexa. Assim sendo, dada a 

complexidade para o estabelecimento desse modelo·· matemático, 

postergamos tal análise, chamando contudo a atenção, para sua 

relevância. 

A importância dos fatores facilitaàbres .de absorção 

do ferro, pode ser detectada pela distribuição percentual a

cumulada das crianças, segundo ferro consumido e ferro absor-
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vido (figuras 2 e 3). Como se vê nestas figuras, existe uma 

distância entre as curvas de ferro total e de ferro absorvi-

vel. Se a ~bsorção de fer~o fosse-de. 10%, que~ a taxa mixi

.. ffia esperada em dietas infantis de alta biodisponibilidade 90 , 

.o percentil 50 da distribuição de ferro absorvível se deslo-

caria~de 0,34 paia 0,63, entre os rnaiore~ de 24 meses, en

quanto que para as crianças entre 6 a 24 meses esta variação 

seria de 0,30 para 0,47, ou seja, a implementação de absorção 

de ferro via fatores estimulantes de absorção, teria um papel 

mais importante para as crianças maiores .de 24 meses, do que 

para as de menor faixa etária. 

Deve-sediscutir também, da dificuldade em se.atin-

gir urna taxa de absorção de ferro de 10%, tendo em vista o 

consumo habitual das crianças. Se realizarmos um cálculo teó-

rico baseado em urna dieta com duas refeições com 40 g de car-

ne (este valor de consumo está sendo tornado com base no con-

sumo rn~dio da população estudada) ternos que esta quantidade 

-de carne proporciona 0,16 rng de ferro absorvivel por refei-

ção, considerando que a absorção de ferro não herne existente 

na carne se faça com a taxa máxima de absorção que e de 8%. 

Teriamos portanto, para a carne, urna taxa total de absorção 

de 13%. Para que a dieta corno um todo se apresentasse adequa-

da, teríamos que dispor de urna absorção do restante de ferro 

nao heme, da ordem de 9%, o que excede o valor máximo de ab-

sorçao na presença dos fatores estimulantes. Estes cálculos 

estão sumarizados no quadro 2. 

Observa-se em relação ao quadro 2, que se dobrásse-

mos a quantidade de carne consumida, teríamos a possibilidade 

de atingir com os outros alimentos a taxa total de 10% de ab-

sorção, urna vez que desta forma a porcentagem de absorç~o pa

ra os outros alimentos seria de 5%. Valores semelhantes sao 
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------------------- -P50 
~ -· Fe total (mg) 

.o- Fe absorvfvel (mg) 

I 
2 4 55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~15 Fe total 

I 
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ;?;t5 Fe absorv~ .. 

Fig. 2 - Distribuição percentual acumulada, das crian

ças de 6 a 24 meses, segundo ferro total con

sumido e ferro absorvível -·Município de são 

Paulo, 1984/1985. 
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-----------------;--- p 50 

O Fe absorvfvel (mg) 

• Fe total (mg) 

~-.1..---'----L--7--'----'---'-~--'----'-----L--.1--L-.-l..--l..---'-----' F e total 
o 1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~15 

F e absorvíve' 
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 tO 1.1 1.2 1.3 1.4 ~ 1.5 

Fig. 3 - Distribuição percentual acumulada, das crianças 

de 24 a ·6o meses, segundo ferro total consumido 

e ferro absorvível - Município de são 

1984/1985. 

Paulo, 
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obtidos se substituírmos a carne por um terço da sua quantí-

dade em fígado, uma vez que este apresenta aproximadamente o 

triplo da quantidade de ferro, em relação à carne. 

Quadro 2 

% de ferro 

absorção absorvível 

total f 

ferro h erre = 0,48 rrg 23% 0,11rrg 

carne -7 ferro 
(40%) 

(40g) (1,2 m::J) ' ! 
L ferro na. o heire = 0,72 rrg 8% o ,06rrg 

(60'6) 
'IOTAL 13% 0,16rrg 

cálculo da % da absorção, para q~e w7a dieta com 2 refeições com carne 

(80g) e, com um total de 10 rrg de ferro, atinja 10% de absorção .. 

(2,4 rng) x (0,13) + (7,6 rrg) x% absorção= 10 mg x 0,10 

carne outros alimentos 
L L I 
r I I I 

1 (2,4 X 0, 13) 
% de absorção = ----------------- = 0,09 

7,6 

Na an~lise dos resultados obtidos a partir do c~l-

culo teórico para o ferro absorvível, devem ser considerados 

alguns aspectos pertinentes ao método como este indicador e 

obtido, uma vez que este baseia-se em um modelo proposto para 

adultos que apresentem uma reserva de 500 mg de ferr~ 3 • Nes-

ta situação, a quantidade de ferro não heme absorvido varia 

de 3 a 8% e a porcentagem de ferro heme absorvido e de 23%. 

Monsen et al, 1978 61 referem que a taxa de absorção para o 

ferro não heme pode variar de 2%,em um indivíduo com reser-

vas adequadas e consumindo uma dieta de baixa disponibilidade 
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de ferro, até 20% para u.rn indivíduo com baixas reservas e com 

dieta de alta biodisponibilidade. Fenômeno semelhante ocorre 

com o ferro herne, que pode variar de 15 a 35% 61
• 

Os dados do presente trabalho mostram que urna por-, 

centagern significativa de crianças apresentam reservas .esgo-

tadas, de forma que o valor real de ferro absorvível, · ·para 

esta população, deve ser maior do que os valores estimados. 

Monsen et al, ·1982 63 referem que quando a reserva deste mine-

ral é zero, os resultados obtidos nesta situação, podem ser 

duplicados para o cálculo do ferro absorvível. 

Um outro aspecto que deve também ser considerado, é 

que·a quantidade de fatores estimulantes de absorção baseia-

se em refeições de adultos, e que talvez devessem ser ajus-

tados para a realização dos cálculos em crianças. Ocorre que 

não dispomos de nenhuma base biológica que nos permita infe-

rir,· qual a relação entre estes fatores e o aumento de absor-

ção em crianças. Cook, 1984 14 refere não acreditar que exis-

. ta alteração na função gastrointestinal em crianças compara-

tivarnente aos adultos, e considera que as diferenças nos 4" 

n.I.-

·veis de absorção entre estes dois grupos devem-se, ·fundamen-

talmente, às diferenças na reserva de ferro. O autor em ques-

·tão lembra porém, que esta possibilidade existe, urna vez que 

tem sido demonstrado uma queda na absorção de ferro relacio-

nada com a idade, na faixa etária de 20 a 60 anos. 

Ressalta-se, ainda ,que ·.o modelo do cálculo de fer

ro absorvível utilizado não leva em consideração a presença 

de fatores inibidores da absorção. Em crianças, e principal-

mente, frente aos nosso dados de consumo de alimentos, estes 

fatores podem ter grande importância. Observe-se que o consu-

mo de leite e ovos, que têm seguramente importante papel ini-

· bitório na absorção de ferro, tem amplo consumo. 
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O consumo de chá tem sido também documentado como 

um fator inibidor da absorção de ferro. Em crianças de 6 a 12 

. meses, Merhav et al. , 19 84 58 observaram que a ocorrência de ane 

mia associava-se ao consumo de chá. Nota-se contudo, que 

nos nossos dados de inquérito alimentar somente 9 .crianças 

referiram a utilização de chá, o que indica que,entre nós,es

te fator não é importante do ponto de vista populacional. Con 

sidere-se aind~, que somente os chás que possuem tanino sao 

~nibidores da absorção de ferro. 

A população de risco para um agravo nutricional po

de ser calculada-levahdo-se em conta a variabilidade das ·ne

cessidades na população. Diferentes probabilidades de risco 

sao consideradas em função da quantidade de nutriente ingeri

do. Em relação à anemia, Anderson, 1982 4 propoe que as neces

sidades de ferro em uma população à semelhança do proposto 

para calorias e proteínas, apresenta distribuição normal com 

um coeficiente de variação para a necessidade de 15%. Com ba-

·Se no proposto pela autora, calculamos o risco de inadequação 

de consumo e de absorção de ferro para a população_ estudada 

(tabelas 15 e 16), onde observa-se que,mesrno considerando a 

variabilidade de requerimento, a população de risco 

dois grupos de idade analisados apresenta-se em 

elevada. 

para os 

porcentagem 

Comparando estas populaçoes de risco com as calcu

ladas tomando um único ponto de corte para o requeriment~ te

mos que a redução na porcentagem da população em risco, em 

função da variabilidade do requerimento é sensivelmente maior 

no grupo de crianças maiores de 24 rreses. Neste grupo, a porcentagem da 

I:XJpulação em risco de ·anania passa de 87% para 65,6%, enquanto que. no gru

IX> das crianças rrenores , esta variação é de 89 para 7 4, 3 , quand::> consi

derarros os dados relativos ao col1SUl'ro de ferro total. 



Tabela 15 

Risco de anemia na amostra de crianças de 6 a 24 meses;· em função da variabilidade 
r, 

do requerimento para ferro total e ferro absorvível - Município de 

São Paulo, 1984/1985. 

Consumo de Ferro Ferro total Ferro absorvível** 

% r eco- P* N9 de N9 esperado de N9 de N9 esperado de 
mendac;ão crianças crianças em risco crianc;as crianças em risco 

~ 100 o 11 o 4 o 
88,5 1- 100 o 07 , . 7 0,49 3 0,2 

77 1- 88,5 0,31 6 1,86 1 0,31 

65 ~- 77 0,69 6 4,14 4 2,76 

54 ~- 65 o ,93 15 13,95 4 3,72 

< 54 1,0 50 50 79 79 

70,4 . 86 ,O 
TOTAL I 95 (74,3%) 95 (90,5%) 

* P - probabilidades de ingestão menor do que o requerimento, considerando recomen 
dações de 10 mg ferro/dia para o ferro total e de 1 mg ferro/dia{para o fer= 
ro/dia)para o ferro absorvível. 

**Calculado segundo Monsen, 1976 61
• 

U1 
-...) 



Tabela 16 

Risco_de anemia, na amostra de crianças de 24 a 60 meses, em-função da· variabi-
'i. 

!idade do requerimento para ferro total e ferro absorvível -

H.unicípio de São Paulo, 1984/1985. 

Consumo de Ferro 

% reco
mendação 

~ 100 

P* 

o 
88,5 i- 100 0,07 

77 r 88,5 0,31 

65 ~ 77 6,69 

54 l- 65 0,93 
<; 54 1,0 

-
TOTAL 

. . . . . . 

NQ de 
crianças 

-
25 

18 

20 

22 

28 

74 

187 

Ferro totàl Ferro absorvível** 

NQ esperado de N9 de · N9 esperado de 
crianças em risco crianças crianças em risco 

o 15 o 
•1 126 3 0,21 

6,20 10 3,10 

151 18 12 • 8128 

26,04 14 13,02 

74 133 133 

122,7 - 157 ,6,,_~. 

(65,6%) 
187 7. (84,2%) 

., ......... ' ....... • .... . 

* .P- probabilidades de infestão menor do que o requerimento~ considerando rec 
mendações de 10 mg ferro/dia para o ferro total e de 1 mg ferro/dia paré 

ferro/dia para o ferro absorvível. 

*~.Calculado segundo Monsen, 1976 61
• U1 

(X) 
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IV. Anemia e consumo de nutrientes segundo classe de renda 

A an~lise de consumo de alimentos, e o estudo d~ 

prevalência de anemia em função de renda per capita de famí-

lia fica algo prejudicada, uma vez que, a perda de dados err 

relação a esta variável foi de 20,2%, ou seja, 62 f~lias nac 

declararam a renda. Para testarmos se estas perdas levariam a 

alguma tendenciosidade na an~lise, realizamos uma anãlise de 

variância comparando o grupo que declarou renda com aquele 

que não declarou, para as variáveis idade, concentração de 

hemoglobina, consumo de calorias, vitamina C, ferro e ferro 

absorvível. Esta análise mostrou não existir diferença signi-

ficativa entre os dois grupos. Assim sendo, assumimos que em-

bora o número considerável de perdas em relação à renda, es-

tas não acarretaram distorção na análise dos dados. 

A prevalência de anemia é alta em todas as classes 

de renda (tabela 17), predominando nas classes de menor ren-

da. 

Tabela 17 

Distribuição percentual dos níveis de concentração de hemo-

globina (Hb) segundo a renda per capita, em salãrios mi-

nimos, na população de 6 a 60 meses - Município de 

São Paulo, 1984/1985. 

renda per capita 
percen Hb 

til* (g/dl) 
0,5 0,5 ~ 1 f o 1 f o ~ 2,0 ;:;; 2 

{n = 68) (n = 65) (n = 40) (n = 2 4) 

p (3) 11 f 2 50,7 43,7 45,0 29 f 2 

p ( 1 o) 11 17 57,9 46,9 60,0 41,6 

p {50) 12,5 65,2 60,9 82,5 58,3 

* Percentis segundo Dallman & Siimes, 1979 15 
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Observe-se que tomando o percentil 3 (P3) como pon-

to de corte, temos que 50% das crianças, com renda per capita 

familiar, menor ou igual a 0,5 salário mínimo, apresentam a-

n~mia, enquanto que entre as crianças de famílias com 2 ou 

mais salários mínimos per capita, ocorre aproximadamente 30% 

de anemia. 

Comparando estes dados com os encontrados em 73/74 

por Sigulem et· al, 1978 86 observa-se que ocorre aumento de 

prevalência em todas as classes de renda, no período mais re-

cente {tabela 18). Tal análise comparativa deve ser feita 

contudo, com alguma cautela, devido às diferenças metodológi

cas dos dois trabaLhos. 

Tabela 18 

Prevalência de anemia (hemoglobina < 11 g/dl) em crianças 

de 6 a 60 meses, nos anos de 1984/85 e 1973/74, segundo 

renda per capita da família - Município de São Paulo. 

Renda per capita 1984/85 1973/74* 

(salário mínimo) % amostra % amostra 

< 0,5 41,2 68 34,9 65 
0,5 1- 1,0 35,4 65 27,0 61 

1 1 Q 1- 1, 5 40,0 30 12,7 54 
1,5 1- 2,5 45,4 14 15,9 50 

~ 2,5 30,0 20 9,5 48 

* Sigulem, D.M. et al., 1978 86 

A amostra em estudo apresenta a seguinte distribui-

ção de renda familiar per capita: 11,2% apresentam renda 

nor do que 0,25 salários mínimos; 23,3% situam-se entre 

e 0,5 salários mínimos e 16,7% entre 0,5 e 0,75 salários 

me-

0,25 

... 
m~-
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nimos. Assim sendo, 51,2% das crianças estudadas pertencem a 

famílias com renda familiar per capita inferior a 0,75 salá-

rios mínimos. Tomando este valor como ponto de corte, obser-

va-se uma associação significativa entre a ocorrência de ane-

mia e a rênda familiar, de forma que nas famílias com menor 

renda o risco de anemia é maior (tabela 19). 

Tabela 19 

Distribuição das crianças segundo concentração de hemoglo-

bina (Hb) e renda per capita da família, em salários 

Hb 

(g/dl) 

< 1 1 

~ 11 

TOTAL 

mínimos, em dois grupos de idade - Município 

de São Paulo, 1984/1985. 

< 0,75 

23 

13 

36 

idade (meses) 

6 -1 24 
renda 

~ 0,75 

:9 

15 

24 

< 0,75 

'17 
21 

38 

24 -1 60 
renda 

;;: 0,75 

52 

47 

99 

associação: significativa . nao significativa 

r r 1 1 7 

T.c. (1 ,01 i 2,85) 

Sobressai da tabela 19 que as crianças menores de 

24 meses, pertencentes à famílias com renda per capita infe-

rior a 0,75 salários mínimos, apresentam 1,7 vezes mais risco 

de anemia, do que as crianças pertencentes a famílias de 

maior renda. Entre as crianças maiores de 24 meses, não se 

observa associação entre renda e ocorrência de anemia. 

A análise de consumo de calorias~ ferro total, vi-
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tamina C e ferro absorvi vel em relação ã renda {tabela 2 O}:, 

mostra que para a faixa de 6 a 24 meses somente o ferro ab-

. sorvível apresenta variação estatisticamente significativa, 

com aumento da sua quantidade em função da renda. · Para as 

crianças ·do grupo de 24 meses ou mais não se observou variações 

significativas, com exceção da vitamina C, cujo . consumo e 

maior na classe de renda intermediária, enquanto que os dois 

outros grupos não diferem entre si. 

Observa-se que no grupo de crianças de 6 a 24 me-

ses, existe uma associação significativa entre renda e ane-

mia, e neste mesmo grupo somente o indicador ferro absorvível 

apresenta variação significativa em funÇão da renda, o que 

indica que muitas vezes, o estabelecimento de relações entre 

dieta e anemia, deve passar pela análise de indicadores mais 

sensiveis em relação ào ferro proveniente da dieta. 



Tabela 20 

·Médias diárias de consumo de calorias, ferro total, vitamina c e ferro absorvível, 

., 

segundo faixa etária e renda per capita da familia, em salários 

mínimos - Município de São Paulo, 1984/1985. 

calorias 

Kcal 

ferro total 

mg 

vitamina c 
mg 

ferro absorvi..:,, 
vel 

mg 

idade (meses) 

6 -i 24 
rendà per capita 

o~ 0,5 0,5 ~ 1,0 > 1,0 
n = 27 n = .27. ·n = 21 

906,6 1.035,5 1.019,0 

. (41818) (341 '6) :(36017) 

4 ~6 514 618 

( 3 1 1) (3 1 7) (3 19) 

5116 6917 6612 

(66,0) (74,1) (52,7) 

0,29* 0,36* 0,41* 

(0125) (0135) (0,29) 

* significância a 5% 

( ) : desvio padr~o 

24 ~ 60 
renda per capita 

o~ 0,5 0,5 ~ 1,0 > 1,0 
n = 49 n = 54 .n = 47· 

93319 1.241,7 1. 227,6 . 

{38615) (441 ~5) (515,6) 

518 719 . 711 

{3 14) (4,2) (4 ,2) 

531 1 75,2* 54,1 

(52 18) (111,6) (56,1) 

0,35 0153 0,45 

(0,38) (O, 34) (0,40) 

C\ 
w 
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v. Indicadores da dieta corno preditivo do risco de anemia 

Existem várias dificuldades no estabelecimento de 

urna relação entre a dieta e anemia ferropriva, embora a dieta 

seja,inquestionavelrnente,urn dos fatores na sua determinação. 

Urna das dificuldades no estabelecimento desta relação, decor

re da própria metodologia utilizada para realização de inqué

ritos alimentares. Assim, Kerr et al., 1982 43 ao estudarem a 

relação entre indicadores bioquirnicos e indicadores das die

tas, com base nos dados do HANES 1, referem que o inquérito 

alimentar apresenta um baixo valor preditivo para a anemia, e 

sugerem que o método recordatório de 24 horas, por nós.utili

zado, permite apenas identificar a tendência. central de pa

drões dietéticos. Da análise destes autores as variáveis ida

de, sexo, raça, renda e residência urbana ou rural, explicam 

mais as variações nos padrões· bioquimicos do que os dados do 

inquérito alimentar. 

Persson & Carlgren, 1984 76 consideram ainda, que o 

método recordatório de 24 horas, permite uma boa avaliação do 

consumo de um determinado grupo populacional, embora apresen

te consideráveis distorções em relação ao consumo individual. 

Deve-se se.considerar também, que independentemente do méto

do utilizado, os dados obtidos através de inquéritos alimen

tares apresentam grande amplitude de variação decorrente da 

variabilidade de consumo presente na população. 

No estudo das relações entre indicadores da dieta e 

aqueles relacionados às patologias nutricionais, há que se 

lembrar ainda, que os inquéritos alimentares e os exames bio

quirnicos aferem diferentes momentos do aparecimento das pato

logias. Assim, para que a anemia se estabeleça deve· ocorrer 

um neriodo de inqestão inadequada de ferro, ao que se segue 
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um esqotamento âas reservas marciais e só então se estabele-

cem alterações mensuráveis através da concentração de hemo-

globína, portanto enquan~o ai~erações relativas à hemoglobina 

refletem a doença, o inquérito alimentar expressa um risco de 

existência da patologia. Considere-se ainda, que a definição 

de uma recomendação é feita de forma a atender 97,5% da popu-

lação, de forma que muitos indivíduos que apresentam consumo 

abaixo do recomendado estão tendo suas necessidades assegura-

das. 

A análise dos dados do presente trabalho indica que 

a ocorrência de anemia não guarda relação com o consumo caló-

rico e de vitamina C nos dois grupos de idade (tabela. 21). A 

ànálise de variância para ferro absorvível e ferro total mos-

Tabela 21 

Médias diárias de consumo de calorias, ferro total, vita-

mina C e ferro absorvível, segundo faixa etária e con-

centração de hemoglobina (Hb) - Município de 

calorias 
1Kcal 

ferro total 

rng 

vitamina c 
mg 

ferro absorvível 

mg 

* significância 

( ) : desvio padrão 

São Paulo, 1984/1985. 

idade (meses) 

6 -t 24 

Hb (g/dl) · 

< 11 
n = 46 

968,3 
(31318) 

4,9* 
( 2 1 9) 

56,5 
(6616) 

0,28* 
{0,20) 

a 5% 

~ 11 
n = 34 

1.13412 
(41618) 

7,0* 
(3 1 7) 

69,4 
(66,5) 

0,48* 
{0,35) 

24 -1 60 

Hb'(g/dl) 

< 11 
n = 44 

1.084,1 
(56817) 

613 
( 3 17) 

71 1 1 
(116,7) 

0,42 
(O, 3 7) 

?: 11 
n =122 

1.183,1 
(479,3} 

7,2 
( 4 1 2) 

51,9 
(49,3) 

0,47 
(O ,38) 
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trou que o consumo de ambos e significativamente ma1or entre 

os não anêmicos, para as crianças entre 6 e 24 meses de ida

de. Para o grupo de maior idade não se observou diferenças. 

A tabela 21 mostra também, a grande variabilidade 

dos dados de consumo alimentar, que se expressao em coefici

entes de variação da ordem de 50% para o ferro total, de 70 a 

80% para o ferro absorvível e de até 100% para a vitamina C. 

Tal variabilidade faz com que somente grandes variações sejam 

detectadas pela análise estatistica, ou seja, nao se pode 

quantificar a partir destas análises a importância da dieta 

na gênese da anemia entre os maiores de 24 meses. Entre os me 

nores de 24 meses,seguramente,a dieta tem um papel detectá

vel. 

Uma forma de se estudar a validade dos indicadores 

da dieta como preditivos de anemia é analisar a associação 

entre os indicadores de ferro da dieta, em função de seus pon 

tos de corte e a patologia em questão. Para tanto, baseamo

nos em Martinez, 1982 52 que considera população de risco a

quela que consome menos do que 2/3 da recomendação. 

Os resultados assim obtidos (tabela 22) llrlicam pri

meiro, que também para os pontos de corte somente entre as 

crianças menores de 24 meses, existe associação detectável 

entre dieta e anemia. Para este grupo o melhor indicador da 

dieta, como preditivo de anemia, é o ferro absorvivel. 
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Tabela 22 

Distribuição das crianças segundo concentraÇão de hemo-

globina (Hb) e faixa etária, em função dos pontos 

de corte dos indicadores de ferro da dieta. 

idade ferro da ponto de Hb (d/dl) 

(meses) dieta (mg) corte 
x2 r r 

< 11 ~ 1 1 

ferro < 6,7 37 19 

total 6,37* 1 f 83 
~ 6,7 9 16 

6 r- 24 

ferro < 0,67 45 27 

absorvível 8,60* 5,60 
;;;: 0,67 1 8 

ferro < 6,7 26 70 

total 0,003 
~ 6,7 20 55 

24 H 60 

ferro < 0,67 38 97 

absorvível 0,50 
~ 0,67 8 28 

* significância a 5% 
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VI. cOnsiderações sobre alternativas para o combate da anemia 

Os dados até então apresentados permitem concluir, 

que entre as crianças menores de 24 meses o aumento de in

gestão de ferro é a principal medida visando prevenção da a

nemia. Cook & Reusser, 1983 12 referem que os dois principais 

caminhos para redução da deficiência nutricional de ferro são 

a suplementação de ferro e a fortificação das dietas. Pela 

suplementação produz-se mudanças mais rápidas no balanço de 

ferro naqueles segmentos da população que apresentam maior ne 

cessidade, a efetividade de tal medida é limitada pelos efei-

tos gastrointestinais que a suplementação acarreta, bept como 

pela dificuldade em se manter a motivação do~ participantes 12• 

Stekel, 1984 90
, também refere que o grande problema da suple-

mentação de ferro diz respeito à aderência ao tratamento. 

A fortificação de alimentos, por sua vez, é geral-

mente considerada a melhor opção para,a longo prazo, se com

bater a deficiência de ferro. Cook & Reusser, 1983 12 referem 

que seu custo inicial é baixo, e que as despesas de manuten

çao podem ser até mais baixas do que em programas de suple

mentação. Existem contudo dificuldades de ordem técnica em 

relação à fortificação, que tem sido amplamente 12 ~· . 
2 7

' 
3 8

' 
7 2 

discutidas. 

Moe, 1963 60 mostrou de forma bastante .clara que a 

introdução de cereais fortificados com ferro, levando a uma 

ingestão de 10 a 16 mg de ferro por dia a partir dos 3,5 me-

ses de idade, faz com que ocorra uma redução muito acentuada 

da prevalência de anemia que,aos 12 meses;atinge valores piÓ-

ximos a zero. 

Modificações nas práticas de consumo podem levar a 

um aumento da ingestão de ferro, muito embora Stekel, 1984 90 
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di~cuta da dificuldade em se evitar a defici~ncia orgãnica 

.de ferro com base somente nestas modificiações. 

As alterações que podem ser implementadas a nível 

de serviços de saúde, dizem respeito a retomada e manutenção 

do aleitamento natural pelo menos até o 69 mês e orientações 

sobre a introdução d~ alimentos s6lidos momento em que, de

vem ser considerados os fatores inibidores e estimulan

tes da absorção de ferro. Pode-se ainda, tentar reduzir pos

síveis perdas excessivas de ferro, reduzindo a utilização de 

leite pasteurizado nos primeiros meses de vida. 96 

Com vistas à redução da prevalência de anemia os 

dados do presente trabalho permitem sugerir a incorporação, 

nos programas de atenção à criança, de dois níveis de ativi

dades. Um deles diz respeito ao diagnóstico precoce e trata

mento adequado dos casos de anemia e o outro refere-se a pos

síveis estratégias para a prevençao desta patologia. 

Em relação ao diagn6stico e considerando que a pre

valência de anemia já é alta no período de 6 a 12 meses, en

tendemos que neste período deveria ser introduzido o diagn6s

tico bioquímico de anemia, através da medida da concentração 

de hemoglobina na rotina de atendimento à criança. 

Gorro estratégia para a prevençao da anemia temos as 

seguintes possibilidades: educação nutricional, suplementação 

com ferro e fortificação de alimentos com este mineral. 

Em relação à educação alimentar e, baseados na pra

tica alimentar observada, deve ser estimulada a introdução 

precoce de carne e feijão, no momento da introdução dos ali

mentos sólidos. A alimentação sólida da criança deve ser a

companhada por suco de laranja, podendo-se substituir o suco 

de laranja do intervalo das refeições por banana, uma vez que 

a banana é, concomitantemente, fonte de ferro e vitamina C. 
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Deve;...se orientar asmães para nao oferecerem chá mate, junto 

-.com refeicõe·s ou após aleitamento materno. o aleitamento ma

terno além de ser estimulado, deve ser orientado. quanto a não 

sei: oferecido próximo a outros alimentos ou complementado com 

outros tipos de leite. 

Consideramos também, que seria adequado realizar 

atividade de suplementação de ferro para as crianças menores 

de 24 meses, na dose de 10 mg de ferro elementar por dia. Com 

~sta suplementação teríamos baseados na figura 2, que a dis-

_tribuição de consumo de ferro variaria de um mínimo próximo 

a 10 mg até 25 mg de ferro por dia. Considerando que a absor-

ção do ferro da suplementação,se faça a uma taxa de 4%,·o que 

é provável' que ocorra, uma vez que a absorção de ferro a par

tir do leite enriquecido com ferro se faz com 3 a 4% 91 , te-

riamos que do ferro proveniente da suplementação,a absorção 

diária de ferro seria de 0,4 mg. Mesmo. assim 45% da po-

pulação . apresentaria valores de absorção abaixo ·de O, 6 7 mg por 

dia (figura 2). 

Deve-se considerar que oom a suplementação de ferro 

· proposta, teriamos algumas crianças com consumo de ferro 

maior do que 25 mg diários, devendo ser levada em conta a 

possibilidade de toxicidade à ingestão de ferro. Neste .senti

do a ROA de 1980 69 considera que a ingestão de 25 a 75 mg de 

ferro, tem baixa possibilidade de se associar a efeitos tóxi-

cos em indivíduos saudáveis. Por outro lado, a recomendação 

da Academia·· Americana de Pediatria 9 0 e de uma ingestão máxima 

de 15 mg de ferro por dia. 

A médio e longo prazo dever-se-ia pensar numa polí

.tíca de fortificação de ferro em alimentos que compõe a dieta 

infantil, uma vez que esta prática·· tem se mostrado bastante 

adequada na redução da prevalência da anemia na infância .. Os 
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~feit6s deletirios a p~rtir do ferro alimentar são de oco r-

rência improvável e não se tem o problema da não aderência ao 

tratamento. tão importante nas atividades de suplementação. 



·: CONCLUSOES 

u esr.uao aa anem~':l nutrl.Cl.Ona.J. em cr~anças rrenores c.e :::>a

nos do Município de São Paulo permitiu as seguintes conclu

sões: 

- 37% das crianças de 6 a 60 meses apresentaram a

nemia nutricional, sendo que 57% das crianças de 6 a 24 meses 

de idade apresentaram valores de concentração de hemoglobina, a

baixo de 11 g/dl. Nas faixas etárias acima de 24 meses esta 

porcentagem está ao redor de 30%; 

- as crianças entre 6 a 24 meses apresentaram ane

mia, 2,2 vezes mais do que as crianças de maior idade; 

no grupo de 6 a 24 meses, a renda familiar per 

capita e os indicadores da dieta -ferro total e ferro absor

vivel~,são fatores associados à anemia o que não foi observa

do, no grupo de crianças maiores; 

- evidenciou-se,para os menores de 6 meses (grupo 

que apresentou 30% das crianças com valor de concentração de 

hemoglobina abaixo de 11 g/dl) que fatores relacionados com 

perdas de ferro pelo organismo, poderiam estar levando a um 

balanço de.ferro negativo; 

tendo em vista que o consumo médio energético das 

crianças de O a 60 meses é adequado, a análise das dietas su

gere que a inadequação no consumo de ferro, nao decorre de in 

suficiência alimentar quantitativa, mas de uma deficiência 

qualitativa e específica das dietas, em relação a este mine-

ral; 

- destacamos em relação as práticas alimentares que 

o leite, alimento pobre em ferro, teve seu consumo aumentado, 

enquanto que os alimentos. fonte deste nutriente tem tido seu 

consumo reduzido nos últimos dez anos; 



:. somente· 10% das crianças apresentaram consumo 

.. dequado de . ferro, tornando-se por base a recomendação para 

população brasileira~ 

·73 ~ 

a-

.a 

;... .. entre. as refeições, o almoço é a que fornece a 

maior quantidade de ferro. O feijão,a carne e os ovos,presen

.tes no almoço e jantar,são as principais fontes de ferro. En-

tre os lanches, a banana é o principal alimento fonte de der-

ro; 

- as medianas de consumo de ferro por dia ~oram: 1 . 

mg para os menores de 6 meses~ 3,7 mg para os de 6 a 12 me-

ses; 5,4 mg para as crianças de 12 a 24 e de 6{4 mg para os 
.· ..... ;,• 

f""nm idade igual ou maior do que 24 meses~ 

- não foi observada associação entre calorias, fer-

ro total, vitamina C e renda per capita da familia. E~tre as 

crianças de 6 a 24 meses, observou-se associação somente en-

tre ferro absorvivel e renda, o q.ue não foi cOnstatado entre 

as crianças maiores~ 

tanto o consumo de ferro total, quanto, .e espe-

cialmente, o ferro absorvivel estimado podem ser uti1izados 

como preditivos do risco de anemia, no grupo de crianças de 6 

a 24 meses. 



: SUGESTOES 

O estudo da anemia nutricional em crianças menores 

de 5 anos do Município de São Paulo, ora apresentado, permite 

destacar alguns pontos que merecem melhor elucidação bem como 

sugerir algumas medidas visando o combate da anemia. 

Embora exista hoje uma vasta literatura relacionada 

as anemias nutricionais, assim como uma grande preocupaçao 

de organizações internacionais em relação a esta patologia, ain 

da há muito para se aprender. Destacamos como fundamental a 

necessidade de se estabelecer padrões de conce~tração de he

moglobina, para crianças menores de 6 meses, que reflitam o 

rápido desenvolvimento destas crianças e que permitam, tanto 

o diagnóstico precoce da anemia bem como o estabelecimento de 

estratégias que aumentem a eficiência no combate da deficiên

cia de ferro. 

Destacamos, ainda, a importãncia de se estudar as 

relações entre consumo e absorção de ferro, especialmente pa

ra as crianças, que tem suas necessidades basais · acrescidas 

daquelas decorrentes do desenvolvimento. 

Tendo sido evidenciado, da análise dos dados do pr~ 

sente trabalho, a possível existência de um balanço negativo 

de ferro, entre as crianças menores de 6 meses, em decorrên

cia de fatores relacionados às perdas de ferro pelo organis

mo, sugere~se a realização de estudos que testem esta hipóte

se. 

. Em relação ao combate a anemia sugere-se que os SeE 

viços de Saúde integrem em seus programas, o diagnóstico bio

quimico de anemia para as crianças na faixa etária de 6 a 12 

meses e que sejam desenvolvidas atividades de educação ali

mentar e de suplementação de ferro nesses serviços, tendo co-
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mo grupo· prioritário as crianças de 6 a 24 meses. A médio e 

longo prazo sugere-se a implantação de programas de fortifi

cação de alimentos com ferro. 
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Anexo 1 

Conaumo ~dio diário, em qramas e !re~cncia de consumo do alimento• por 

refeição, em criança• de O a 60 meses - Muni~Ipio de 

alimento 

Cerca h e derlv~ 
doa 

Arroz 
P.õo 
Ml!carrão 
Bolacha 
f!aiz:cna 
.\veia 
Cercais indus-
tril".lizados 
Farinha àc !"\i lho e 
dcriv11don 
Creme arroz: 
fArinha láctea 
Outros 

Leite e deriva-
doa 

Leite 
Manteiga ou ~Mr-
çar1M 
_Leite materno 
Iogurte• 
Queijos 
Outro• 

Feijão 

Bortaliçu 

Cenoura 

Chuchu 
Al!acf! 
Al>Õbora • abobrl 
J'lhA 
C>.Jtraa 

Carne• 
Vaca 
Ave 
Peixe 
Porco 
Viccraa 
Embuti doa 

Frutas 

Mamão 
Laranja 
Banana 

cã 
tras 

lzca e tubo r-
los 

atata inglesa 
ndioca 
ndioquinha 

utras 

Ov 
Cc 

os 
ma 

cúcares " Oo ces 
oco late 

e!rigcrante 
Ch 
1\ 
Ba 
K 

by-food 
1scelãn1a 

do jejum lanche l!lanhã 

i t x t 

60 1 6 1 
23 102 32 27 

8 20 13 21 
1 1 43 7 7 
17 9 

8 20 5 4 

35 10 20 8 
14 13 15 3 
13 5 
36 3 JS 1 

187 239 141 50 

1 61 3 10 
116 22 115 1 1 

80 2 96 5 
8 s 36 4 

66 1 

s 1 

15 2 

60 1 
10 18 

57 7 
22 17 

30 2 

111 2 
150 1 toe t2 

39 13 76 20 
25 2 74 6 

56 6 

3S 2 
60 1 

lSO 1 

21 ' )0 3 
19 7 8 1 
12 261 9 65 
16 ) 34 ) 

6 32 30 tO 
150 1 60 2 

65 t 
1 1 10 s 

São Paulo, 1984/1985. 

alm,ço lanche t~rclc jantar lanche noturno 

i f i c x t x t 

28 206 30 177 6 1 
22 !:. 28 70 18 22 20 7 
27 3G )6 39 

7 3 15 o 5 4 7 ' 7 14 10 J2 s 15 1 1 24 
10 2 16 7 18 1 72 s 

2 J 8 16 8 8 8 12 

16 ll 21 18 20 10 35 2 
9 7 16 9 14 6 17 11 

24 1 17 7 8 2 16 4 

10 4 56 9 31 ) 49 4 

123 42 198 169 120 65 190 139 

1 6 3 37 3 7 2 :z· 
107 12 166 20 95 16 149 22 

50 6 64 8 32 7 100 4 
15 • 25 s 45 1 

22 4 68 4 35 2 66 1 

1l 187 10 1 12 148 

31 )2 30 25 

)5 18 42 18 
16 1 l 

19 6 
33 12 

39 72 100 1 .() 62 13 1 
47 26 53 28 
63 l) 61 9 
60 1 J4 1 
51 6 25 4 
38 17 28 15 te 2 

108 7 37 3 
52 38 153 2< H 19 141 4 

24 24 69 )3 26 t3 H 6 

47 5 40 14 24 6 45 4 

60 1 7 9 200 1 to 2 

60 60 81 46 
58 6 160 1 30 2 
32 1 1 2S 11 
24 9 20 4 26 6 

42 45 9 5 38 43 
10 3 17 3 

6 73 11 200 7 82 12 141 
3 J 30 6 10 6 
4 2 t 4 26 2 7 16 18 

26 17 178 6 75 7 
76 8 130 1 125 2 
29 7 tO 10 100 2 

miscclânia 1 sopa, ~aioncse e pastelaria 

) . 

!rcqüenci.a 

total 

386 
233 

75 
469 
135 

24 

63 

59 
49 
19 
24 

704 

123 
103 

32 
19 
12 

337 

59 

37 
29 

13 
29 

132 
54 
22 

2 
10 
36 

12 
96 

109 
37 
t9 

108 
10 
22 
20 

100 
14 

822 
21 
95 
33 
12 
25 
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Distribuição dos valores de ferro absorvível em função 

do ferro total ingerido na dieta, em crianças de 6 a 

24 meses -Município de são Paulo, 1984/1985. 

17 mg 



.. 
L4 

,r.r 

' . 
l() 

u 

.\1 

u 

\4 

1.1 

I .O 

. , 
•• 
OA 

•• 

o. 

AN9<0 3 

. . . . . . . 
.. 

. .. . . . . . •. . . . . . 

.· :·· ·•·. . . . . . . .. -· .. . . . : . . . .. ., '· . . . 
• • ··.: \·. : ,..Y.' •• . . -. . _ ... , ,· .. ~ . ...... . : :- ·. . ·' .. .. . .. . '· 

. . . 

. .. 

01~~~--~~~--~~-----------r~--------------~--~----~-----a a • a • • • 10 • llt u ,.. " ,. tt aa ... co "· r.a u .. 

Distribuição dos valores de ferro absorvi vel em função do ferro 

total ingerido na dieta, em crianças de 24 a SJ meses - Munic!

pio de são Paulo, 1984/1985. 

92. 


	DR_151 -001.tif
	DR_151 -002.tif
	DR_151 -003.tif
	DR_151 -004.tif
	DR_151 -005.tif
	DR_151 -006.tif
	DR_151 -007.tif
	DR_151 -008.tif
	DR_151 -009.tif
	DR_151 -010.tif
	DR_151 -011.tif
	DR_151 -012.tif
	DR_151 -013.tif
	DR_151 -014.tif
	DR_151 -015.tif
	DR_151 -016.tif
	DR_151 -017.tif
	DR_151 -018.tif
	DR_151 -019.tif
	DR_151 -020.tif
	DR_151 -021.tif
	DR_151 -022.tif
	DR_151 -023.tif
	DR_151 -024.tif
	DR_151 -025.tif
	DR_151 -026.tif
	DR_151 -027.tif
	DR_151 -028.tif
	DR_151 -029.tif
	DR_151 -030.tif
	DR_151 -031.tif
	DR_151 -032.tif
	DR_151 -033.tif
	DR_151 -034.tif
	DR_151 -035.tif
	DR_151 -036.tif
	DR_151 -037.tif
	DR_151 -038.tif
	DR_151 -039.tif
	DR_151 -040.tif
	DR_151 -041.tif
	DR_151 -042.tif
	DR_151 -043.tif
	DR_151 -044.tif
	DR_151 -045.tif
	DR_151 -046.tif
	DR_151 -047.tif
	DR_151 -048.tif
	DR_151 -049.tif
	DR_151 -050.tif
	DR_151 -051.tif
	DR_151 -052.tif
	DR_151 -053.tif
	DR_151 -054.tif
	DR_151 -055.tif
	DR_151 -056.tif
	DR_151 -057.tif
	DR_151 -058.tif
	DR_151 -059.tif
	DR_151 -060.tif
	DR_151 -061.tif
	DR_151 -062.tif
	DR_151 -063.tif
	DR_151 -064.tif
	DR_151 -065.tif
	DR_151 -066.tif
	DR_151 -067.tif
	DR_151 -068.tif
	DR_151 -069.tif
	DR_151 -070.tif
	DR_151 -071.tif
	DR_151 -072.tif
	DR_151 -073.tif
	DR_151 -074.tif
	DR_151 -075.tif
	DR_151 -076.tif
	DR_151 -077.tif
	DR_151 -078.tif
	DR_151 -079.tif
	DR_151 -080.tif
	DR_151 -081.tif
	DR_151 -082.tif
	DR_151 -083.tif
	DR_151 -084.tif
	DR_151 -085.tif
	DR_151 -086.tif
	DR_151 -087.tif
	DR_151 -088.tif
	DR_151 -089.tif
	DR_151 -090.tif
	DR_151 -091.tif
	DR_151 -092.tif
	DR_151 -093.tif
	DR_151 -094.tif
	DR_151 -095.tif
	DR_151 -096.tif
	DR_151 -097.tif
	DR_151 -098.tif
	DR_151 -099.tif
	DR_151 -100.tif
	DR_151 -101.tif
	DR_151 -102.tif
	DR_151 -103.tif
	DR_151 -104.tif
	DR_151 -105.tif
	DR_151 -106.tif
	DR_151 -107.tif
	DR_151 -108.tif
	DR_151 -109.tif
	DR_151 -110.tif
	DR_151 -111.tif
	DR_151 -112.tif
	DR_151 -113.tif
	DR_151 -114.tif
	DR_151 -115.tif

