
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 

 

 

A prática alimentar e sua influência no controle da 

deficiência de ferro de lactentes atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família no Maranhão. 

 

 

Elis Daiane Mota Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

São Paulo 

2014 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Nutrição em Saúde 

Pública para a obtenção do título de Mestre 

em Ciências.    

         

 Área de Concentração: Nutrição em Saúde 

Pública. 

Orientadora: Profa. Dra. Sophia Cornbluth 

Szarfarc. 



A prática alimentar e sua influência no controle da 

deficiência de ferro de lactentes atendidos pela 

Estratégia Saúde da Família no Maranhão. 

 

 

 

Elis Daiane Mota Araújo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2014 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Nutrição em Saúde 

Pública para a obtenção do título de Mestre 

em Ciências.    

         

 Área de Concentração: Nutrição em Saúde 

Pública. 

Orientadora: Profa. Dra. Sophia Cornbluth 

Szarfarc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto na sua forma 

impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida 

exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a 

identificação do autor, título, instituição e ano da tese/dissertação. 



AGRADECIMENTOS 

À Deus, pela rica oportunidade de estudar e conhecer pessoas que contribuíram 

para o meu crescimento profissional e pessoal, e a sua presença em todos os 

instantes, me dando sabedoria e forças para continuar. 

À Profa. Sophia Cornbluth Szarfarc por ter aceitado me orientar, por colocar à 

disposição dados para a realização deste trabalho, pela paciência e sabedoria que me 

incentivaram a não desanimar e por influenciar na formação de um pensamento 

crítico sobre os resultados obtidos e trabalhos analisados. 

Aos meus familiares: ao meu esposo, Elias Júnior, pela compreensão nos 

momentos de ausência e estresse e por me ajudar a enxergar a realidade e o lado bom 

da vida e das pessoas; aos meus pais, Conrado e Maria, que sempre incentivaram e 

possibilitaram o meu desenvolvimento acadêmico; aos meus irmãos, Elias; Elaine; 

Eder e Eicy que fazem parte da minha torcida, assim como faço parte da deles; aos 

meus cunhados, Tatiana, Ricardo e Danielle e a minha sogra, Janusa que 

contribuíram com palavras de incentivo nos momentos difíceis assim como me 

alegram em toda trajetória. E aos meus sobrinhos: Milena e Bryan que tornam 

situações simples em momentos de intensa alegria.  

Aos meus amigos e colegas: Adriana Passanha, Mayara Carvalho e Rafael Claro 

pelo carinho e generosidade na orientação das etapas para o ingresso na Pós-

graduação; a Ana Paula Francisco, Mahmi, Luciana Alleo, Juliana Sagretti, Natasha 

França, Andrea Filgueiras, Luiza Gouveia, Priscila Koritar, pelas conversas 

reflexivas que me ajudaram a conhecer melhor as oportunidades oferecidas pela USP 

e me tranquilizaram no desenvolvimento dos trabalhos das disciplinas e no 

desenvolvimento deste estudo; à Natália e Daniel Albuquerque que me estimularam a 

continuar na carreira acadêmica; à todos os amigos da Congregação Presbiteriana do 

Jardim Campo Limpo por estarem ao meu lado nos momentos de alegria e tristeza; à 

Aline Nishimuta, Bruna Camargo e Cristiane Oya e aos demais amigos que podem 

não ter sido citados aqui, mas fazem parte desta conquista. 

À Dra. Maria Tereza Borges Araújo Frota e toda equipe que trabalhou para a 

realização do estudo “Prevalência e fatores associados à anemia em mulheres e 



crianças no Maranhão”, possibilitando a realização deste trabalho e também pelas 

contribuições da Dra. Tereza na etapa de qualificação. 

Às Professoras Josefina Aparecida Pellegrini Braga, Sonia Buongermino de 

Souza e Regina Fisberg pela participação nas etapas de qualificação e/ou pré-banca 

com orientações pertinentes para o enriquecimento desta pesquisa. 

Às Professoras Ana Maria Cervato Mancuso e Ana Maria Dianezi Gambardella 

pela rica oportunidade no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE. 

À Mônica Jorge e Maria Carolina Von Atzingen que auxiliaram no 

desenvolvimento das atividades do PAE e na organização do evento “Conquistas e 

desafios do Nutricionista no Brasil” em comemoração ao dia do nutricionista no ano 

de 2013. 

Aos alunos de graduação em Nutrição das disciplinas, Nutrição e Prática 

Profissional e Educação Nutricional que me fizeram refletir mais sobre o processo de 

aprendizagem e o ato de se comunicar, como também estimularam a estudar mais 

nutrição. 

Aos funcionários da Faculdade de Saúde Pública que proporcionam um ambiente 

agradável e adequado para o estudo, além da paciência que possuem para esclarecer 

as dúvidas e orientar as ações corretas. 

Por fim, a todas as famílias que participaram do estudo “Prevalência e fatores 

associados à anemia em mulheres e crianças no Maranhão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO  

Araújo EDM. A prática alimentar e sua influência no controle da deficiência de 

ferro de lactentes atendidos pela Estratégia Saúde da Família no Maranhão. 

[dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo; 2014.  

Introdução: A deficiência de ferro decorre, principalmente, da quantidade 

insuficiente de ferro na dieta para atender às necessidades nutricionais do indivíduo. 

Seu estágio mais grave, a anemia ferropriva, é reconhecida como um problema 

epidemiológico da maior relevância, sendo as crianças em idade pré-escolar, 

especialmente os lactentes, o grupo mais vulnerável à desnutrição. Objetivo: 

Identificar a prática alimentar e estimar sua capacidade de atender à recomendação e 

à necessidade de ferro das crianças de 6 a 23 meses de idade atendidas pela 

Estratégia Saúde da Família no Maranhão. Métodos: Estudo transversal de base 

populacional realizado no estado do Maranhão. A partir dos dados de consumo 

referido (inquérito recordatório de 24h), foram identificadas as práticas alimentares e 

calculadas quantidades de ferro, vitamina C e de energia a partir dos quais se 

quantificou o ferro biodisponível utilizando a equação de Monsen e Balintfly. 

Estimaram-se, ainda, as densidades do ferro total e do ferro biodisponível, além da 

adequação às recomendações da OMS. Resultados: Do total de 401 crianças 

estudadas, 7 crianças permaneciam em aleitamento materno exclusivo e dentre 

aquelas em que foi referida a alimentação complementar, o leite materno esteve 

presente entre 53% delas, mesmo com a introdução do leite de vaca. A quantidade 

média de energia foi 826 kcal; ferro total 5,4 mg; ferro biodisponível 0,31 mg; 

densidade de Ferro/1000kcal= 6,4 e densidade de Ferro biodisponível/1000kcal= 

0,34. Em comparação às recomendações, a ingestão energética apresentou valores 

abaixo da recomendação para mais de 50% da população de estudo, em todas as 

faixas etárias, já em relação ao ferro, a partir dos 15 meses pelo menos 60% das 

crianças alcançam a recomendação. Conclusão: A prática alimentar não se mostrou 

adequada para atender à recomendação e à necessidade de ferro diária, o que pode 

ser explicado pelo baixo consumo de alimentos fontes de ferro, com boa 

biodisponibilidade do mineral e de alimentos estimuladores de sua absorção. 



Descritores: pratica alimentar de lactentes, consumo de ferro, consumo de ferro 

biodisponivel, densidade do ferro dietético, densidade do ferro biodisponível. 



ABSTRACT 

Araújo EDM. Feeding practices and its influence on the control of iron 

deficiency of infants served by the Family Health Strategy of Maranhão. 

[Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo; 2014. 

Introduction: Iron deficiency is mainly due to the insufficient amount of iron in the 

diet to meet the nutritional needs of the individual. Its most severe stage, iron 

deficiency anemia is recognized as an epidemiological problem of the greatest 

importance, being the children of preschool age, especially infants, the group most 

vulnerable to malnutrition. Objective: To identify eating habits and estimate their 

ability to meet the recommendation and the need of iron for children 6-23 months of 

age served by the Family Health Strategy in Maranhão. Methods: Sectional study 

population-based study conducted in the state of Maranhão. From the data of 

consumption above (R24h), dietary practices and calculated amounts of iron, vitamin 

C and energy were identified from which the bioavailable iron was quantified using 

the equation of Monsen and Balintfly. Were estimated, furthermore, the densities of 

total iron and bioavailable iron, as well as compliance with WHO recommendations. 

Results: Of the 401 children studied, seven children remained in exclusive 

breastfeeding and among those that was reported complementary feeding, breast milk 

was present among 53% of them, even with the introduction of cow's milk. The 

average amount of energy was 826 kcal; Total Iron 5.4 mg; bioavailable iron 0.31 

mg; density of Iron / 1000 kcal = 6.4 and density of bioavailable iron / 1000 kcal = 

0.34. Compared to the recommendations, energy intake showed values below the 

recommendation for more than 50% of the study population in all age groups, as 

compared to iron, from 15 months at least 60% of children reach the 

recommendation. Conclusion: A diet was not adequate to meet the recommendation 

and the need for daily iron, which can be explained by low consumption of iron-rich 

foods with good bioavailability of the mineral-stimulating food absorption. 

Keywords: feeding practices of infants, iron intake, consumption of bioavailable 

iron, dietary iron density, density of bioavailable iron.
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1. INTRODUÇÃO 

A alimentação é assunto relevante, especialmente nos primeiros anos de vida, 

dado ser um período marcado pelo crescimento acelerado e desenvolvimento das 

capacidades psicomotoras e neurológicas. É nessa fase que ocorre o desenvolvimento 

de habilidades para receber, mastigar e digerir os alimentos, visando atingir o padrão 

alimentar do adulto. Por isso, deve-se dar atenção às práticas alimentares para a 

formação de hábitos saudáveis, principalmente, na introdução da alimentação 

complementar em tempo oportuno e de qualidade, que respeite a identidade cultural e 

alimentar das populações das diversas regiões brasileiras (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010a). 

O leite materno é o alimento ideal, completo e suficiente para atender as 

necessidades nutricionais da criança no primeiro semestre de vida. Estudos 

demonstram a importância da amamentação na redução da mortalidade infantil por 

doenças infecciosas como a diarréia e por doenças respiratórias (LANCET, 2000; 

EDMOND et al., 2006). Dessa forma, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o 

Ministério da Saúde (MS) recomendam o aleitamento materno exclusivo até o sexto 

mês de vida da criança e sua permanência na alimentação até os 2 anos. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a; WHO, 2013)  Outro fator positivo a ser 

considerado é que o leite materno é uma fonte de economia para a família, 

principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, onde muitas famílias 

possuem renda inferior ao salário mínimo. Assim, economizando os recursos que 

seriam gastos com o aleitamento artificial, a família poderá investir esse valor em 

outra necessidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a). 

Ao redor dos seis meses, o leite materno não consegue mais suprir as 

necessidades nutricionais da criança que estão sendo paulatinamente aumentadas. À 

medida que a criança cresce esse aumento é mais visível, especialmente, para a 

energia e para alguns nutrientes essenciais como o ferro (RIBEIRO e KUZUHARA, 

2007). Por isso, nesse período da vida é recomendado iniciar a alimentação 

complementar, que constitui na introdução gradual e progressiva de alimentos 

líquidos, pastosos e sólidos, constituindo um cardápio variado e equilibrado 



11 

 

 

 

 

nutricionalmente, adequado para toda a família, ao lado do aleitamento materno que 

deverá ser mantido até os dois anos de idade (WHO, 2013).  

No início desse processo os alimentos complementares vão sendo introduzidos 

aos poucos e se tornam, no decorrer do período de lactância, a principal fonte de 

nutrição da criança que passa a compartilhar das refeições com a família 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a).   

A textura dos alimentos, por sua vez, deve ser modificada passando da papa para 

pedaços pequenos até a criança conseguir ingerir os alimentos na mesma textura com 

que é oferecida para a família (RIBEIRO e KUZUHARA, 2007). A frequência com 

que as refeições são oferecidas à criança varia com a idade da mesma, a densidade 

energética do alimento e quantidade de alimento consumida em cada refeição (WHO, 

2013). O Quadro 1 apresenta proposta do Ministério da Saúde de plano alimentar 

para lactentes de acordo com a idade. 

 

Quadro 1 - Plano alimentar para crianças menores de dois anos que estão em 

aleitamento materno.  

Ao completar 6 meses Ao completar 7 meses Ao completar 12 meses 

Leite materno sob livre 

demanda 

Leite materno sob livre 

demanda 

Leite materno sob livre 

demanda e fruta ou cereal 

ou tubérculo 

Papa de fruta Papa de fruta Fruta 

Papa salgada Papa salgada Refeição básica da família 

Papa de fruta Papa de fruta Fruta 

Leite materno Papa salgada Refeição básica da família 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a.  

 

Em consequência da elevada velocidade de crescimento no primeiro ano de vida 

e do aumento gradativo da necessidade de nutrientes, acarretado por esse 

crescimento e, ainda, devido à pequena capacidade de ingestão de grandes volumes 

de alimentos pela criança, é proposta das recomendações nutricionais em relação à 
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energia a oferta de preparações de alta densidade (PALMA e DISHCHEKENIAN, 

2009).  

Para atender à recomendação de nutrientes, a alimentação da criança deve ser 

variada, proporcionando fontes de nutrientes essenciais e com isso prevenindo 

carências nutricionais tão comuns na infância (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). 

O Guia Alimentar para crianças menores de dois anos do Ministério da Saúde orienta 

o preparo das papas (salgadas ou de frutas) ou de refeições básicas com alimentos 

saudáveis comuns à região e ao hábito alimentar da família, participando dessa 

alimentação diária: três a cinco porções do grupo de cereais e tubérculos; três 

porções de verduras e legumes; de três a quatro porções de frutas; três porções de 

leites ou produtos lácteos; duas porções de carnes, miúdos e ovos; duas porções de 

leguminosas e duas porções de óleos e gorduras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010a).   

Deficiências nutricionais, nesse período de formação poderão causar 

consequências imediatas ao indivíduo como prejuízos no desenvolvimento e 

crescimento, e em longo prazo, danos cognitivos, na capacidade produtiva, além de 

problemas no desenvolvimento reprodutivo, sendo muitas vezes consequências 

irreversíveis (WHO, 2013). 

MONTEIRO et al. (2009) chamam a  atenção para o declínio da prevalência da 

desnutrição nas últimas décadas, o que outrora era motivo de grande preocupação. 

Segundo os Autores isso se deve a uma combinação do aumento do poder aquisitivo 

das famílias e da expansão do acesso a serviços públicos essenciais.  

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição de 1988, teve 

grande importância na melhoria das condições de saúde e nutrição da população 

brasileira, principalmente da população infantil. O SUS baseia-se no princípio da 

saúde como direito do cidadão e um dever do Estado e tem como função realizar 

ações de promoção de saúde, vigilância em saúde, controle de vetores e educação 

sanitária, além de assegurar a continuidade do cuidado nos níveis primário, 

ambulatorial especializado e hospitalar (PAIM et al., 2011).  

Destaca-se, no SUS, a atenção primária ou atenção básica que por meio da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), anteriormente chamada Programa Saúde da 

Família (PSF), reestrutura o sistema de saúde no Brasil, substituindo os modelos 
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tradicionais existentes, centrados na vigilância à saúde, por um modelo com ênfase 

na promoção de saúde e ações preventivas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b).  

A Estratégia Saúde da Família é composta por equipes de saúde da família e cada 

uma dessas equipes possui um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 

quatro a seis agentes comunitários de saúde, além de uma equipe de saúde bucal. 

Essas equipes atuam nas unidades de saúde da família, nas casas dos pacientes e na 

comunidade, trabalhando na orientação para a prevenção de doenças e promoção da 

qualidade de vida, sendo relevante no controle e prevenção de diversos problemas 

nutricionais (PAIM et al., 2011). 

Outro aspecto relevante para a redução da incidência da desnutrição é o programa 

de transferência de renda Bolsa Família, um programa do governo federal de 

transferência direta de renda, com condicionalidades para famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza. Essas condicionalidades são responsabilidades com as 

ações nas áreas de saúde e educação que a família beneficiada precisa cumprir para 

continuar recebendo o benefício. Os agentes comunitários da saúde da ESF tem papel 

importante nesse programa, pois eles devem incentivar e acompanhar as famílias na 

participação de ações em relação à saúde e na orientação de como utilizar melhor o 

recurso financeiro repassado pelo programa para que o valor seja investido em uma 

alimentação saudável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Apesar das evidências de uma significativa redução da desnutrição no Brasil, 

ainda existem desafios em relação às carências nutricionais. Um dos nutrientes cuja 

carência é mais frequentemente referida, dada à prevalência com que sua deficiência 

ocorre e dos efeitos deletérios que ela ocasiona é o ferro. A deficiência desse mineral 

é uma das deficiências nutricionais mais prevalentes entre a população mundial, 

especialmente dos países em vias de desenvolvimento e entre mulheres/gestantes e 

crianças menores de cinco anos de idade, com destaque para os lactentes (WHO, 

2008). 

O ferro é um mineral essencial para a homeostase celular: transporte de oxigênio, 

síntese de DNA e metabolismo energético. É utilizado em mamíferos, principalmente 

na síntese da hemoglobina (Hb) nos eritroblastos, da mioglobina nos músculos e dos 

citocromos no fígado (GROTTO, 2008). 
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A deficiência de ferro é conceituada como a condição em que há diminuição ou 

ausência das reservas de ferro, decorrente, principalmente, da quantidade insuficiente 

e/ou inadequada do micronutriente na dieta para satisfazer às necessidades 

nutricionais do individuo. O estágio mais grave da deficiência de ferro resulta na 

concentração de hemoglobina abaixo do adequado, considerando idade e estado 

fisiológico, ou seja, na anemia (WHO, 2001b). 

A prematuridade e/ou baixo peso ao nascer, que incide com frequência entre 

filhos de gestantes anêmicas, afeta o desenvolvimento e pode dar início à deficiência 

de ferro e à anemia ferropriva já no nascimento da criança (PALMA e 

DISHCHEKENIAN, 2009).  

Devido ao comprometimento de processos fisiológicos relacionados à produção 

de hemoglobina e consequente transporte de oxigênio ao cérebro, crianças anêmicas 

têm sido consideradas as mais sensíveis a agravos no desenvolvimento cognitivo e 

neuro-psicomotor. GRANTHAM-MCGREGOR, 2003, afirma que a possibilidade da 

deficiência de ferro comprometer o desenvolvimento infantil é um sério problema de 

saúde pública, que além de trazer implicações para o desenvolvimento pessoal, traz 

também diversos problemas para a população de países em desenvolvimento em que 

a prevalência de anemia ferropriva é elevada.  

A anemia afeta cerca de 1,6 bilhões de pessoas no mundo, correspondendo a 

cerca de 24, 8% do total da população, sendo que 47,4% das crianças em idade pré-

escolar apresentam essa desnutrição (WHO, 2008).  

Com exceção da PNDS - Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 

da Mulher, que em 2006 realizou um levantamento no Brasil da prevalência de 

anemia em mulheres em idade reprodutiva e crianças de 6 a 59 meses de idade 

(QUADRO 2), são poucos os dados de abrangência nacional que refletem a situação 

da anemia. No entanto, resultados de vários estudos regionais estimam em 40 a 50% 

a prevalência em crianças menores de cinco anos de idade (ASSUNÇÃO et al., 2007; 

MUNIZ et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2002; SZARFARC et al., 2004; VIEIRA  et 

al., 2007). MACHADO et al.(2005) encontraram prevalência de anemia 62,8% no 

grupo de crianças de 6 a 12 meses e 64,5% no grupo de 13 a 24 meses. Estudo de 

revisão apresentou prevalência de anemia entre 55 a 77% em crianças de 6 a 24 

meses (JORDÃO et al., 2009).  
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QUADRO 2 - Valores de prevalência de anemia entre mulheres em idade 

reprodutiva (15-49 anos) e crianças de 6 a 59 meses de idade do projeto PNDS, 2006. 

Região 

Crianças Crianças % Mulheres Mulheres % 

Nº [Hb]<11,0g/dL Nº [Hb] <12,0g/dL 

BRASIL 3455 20,9 5669 29,4 

NORTE 832 10,4 980 19,3 

NORDESTE 665 25,5 1168 39,1 

SUDESTE 680 22,6 1204 28,5 

SUL 605 21,5 1159 24,8 

CENTRO-OESTE 673 11 1158 20,1 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b. 

 

Embora a anemia não se restrinja aos países em desenvolvimento, é necessário 

considerar o importante papel das condições socioeconômicas no agravamento da 

deficiência de ferro, seja por uma alimentação quantitativa e qualitativamente 

inadequada, seja pelo saneamento ambiental precário ou por outros indicadores que 

influenciam diretamente ou indiretamente para a elevada prevalência da doença 

(OSÓRIO, 2002). Na figura 1 é apresentado o modelo hierárquico dos fatores 

determinantes da anemia.  

Como já referido anteriormente, as crianças menores de cinco anos de idade são 

especialmente vulneráveis a deficiência de ferro e entre essas se destacam as 

menores de dois anos que se encontram em momento de acelerada velocidade de 

crescimento e demandam por quantidade relativa de ferro elevada. Os requerimentos 

de ferro são supridos no início desse período, principalmente, pelas reservas de ferro 

ao nascer e determinados pelas necessidades para o crescimento, para repor as perdas 

e, regenerar e manter o estoque de reservas do nutriente (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2001). 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo hierárquico dos fatores determinantes da anemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: OSÓRIO, 2002. 

 

Na alimentação habitual da população brasileira, são fontes de ferro, as carnes, 

que são a única fonte de ferro hemínico presente em 40% do mineral nesta forma, 

alimentos de origem vegetal: feijão, soja, entre outros, e alimentos derivados de 

farinhas de trigo e de milho que, desde 2004, são, no Brasil, fortificados com o 

mineral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

A fortificação de alimentos tem sido considerada como uma intervenção prática e 

que apresenta melhor relação custo-efetividade a médio e longo prazos para a 

   Fatores socioeconômicos 

Assistência à saúde e nutrição Consumo alimentar 

   Estado nutricional        Morbidade 

      Fatores biológicos 

  ANEMIA 
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prevenção e/ou correção de alguma deficiência, em um ou mais nutrientes, na 

alimentação da população em geral ou de seus grupos de risco (LYNCH, 2005). No 

Brasil, essa estratégia foi efetivada com a obrigatoriedade da fortificação das farinhas 

de trigo e milho com ferro e ácido fólico a partir de junho 2004, pela Resolução – 

RDC n° 344, de dezembro de 2002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O potencial de absorção do ferro, ou seja, a capacidade do organismo em 

aproveitar este ferro oferecido para exercer as suas mais diversas funções, varia em 

função do composto que está sendo veiculado e da composição de nutrientes em cada 

refeição onde o ferro está inserido (QUEIROZ et al., 2004). Portanto, a composição 

da dieta e não apenas a quantidade total de alimentos ou do mineral é o elemento 

principal para se assegurar uma alimentação adequada em ferro (VITOLO e 

BORTOLINI, 2007). Fatores dietéticos que podem potenciar o potencial de absorção 

do mineral são, principalmente, as carnes e o ácido ascórbico. Já os fitatos, cálcio, 

polifenóis, oxalatos, fibras, entre outros são reconhecidos como inibidores da 

absorção do ferro (HALLBERG; HULTHÉN, 2000). 

Há que se destacar que além dos fatores dietéticos, é reconhecido que a função 

homeostática da mucosa intestinal do indivíduo regula a absorção do ferro, fazendo 

com que aumente a sua absorção conforme diminuem as reservas (FAO/WHO, 

2002). 

Diante das evidências do baixo consumo de alimentos sólidos por lactentes e 

considerando as estratégias de intervenção preconizadas pela OMS, o Ministério da 

Saúde, por meio da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, implantou o 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNFS) para lactentes dos 6 aos 23 

meses de idade onde o suplemento de sulfato ferroso, em quantidade profilática, é 

oferecido às crianças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

O fato da suplementação semanal ter sido eficaz para a prevenção da anemia 

ferropriva, evitando o declínio e estabilizando os níveis de hemoglobina, conforme 

foi encontrado em estudo de eficácia da intervenção no município de São Paulo 

(MONTEIRO et al.,2001) justificaram sua adoção como estratégia de combate à 

deficiência de ferro no “Projeto para controle da anemia ferropriva em crianças 

menores de dois anos”, em 1998, nos 512 municípios nordestinos que fizeram parte 
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do programa de redução da mortalidade infantil
 
e estendendo o programa para todo o 

Brasil em maio de 2005 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998; 2003; 2005). 

No entanto, a efetividade do PNSF não tem sido observada em todo o Brasil, 

como pode ser visto nos resultados descritos para anemia na PNDS (Quadro 2) e 

também no Maranhão (FROTA, 2013) . De acordo com os resultados da PNDS, 

2006, a prevalência de anemia em crianças de 6 a 59 meses no Brasil é de 20, 9%, 

sendo que a maior ocorrência de casos da doença foi na região nordeste (25,5%). 

Estudo de FROTA (2013) com famílias atendidas pela ESF no Maranhão, cuja 

alimentação é objeto deste trabalho, foi verificado que 51,6% das crianças entre 6 e 

59 meses eram anêmicas, valor que aumentava para 65% entre aqueles de 6 a 23 

meses. 

A efetividade dos programas de suplementação depende de fatores políticos, 

administrativos, econômicos, de planejamento e gestão, de organização, fatores 

materiais e humanos. Outro aspecto relevante é que o suplemento provoca efeitos 

colaterais indesejáveis como náuseas, cólicas abdominais, obstipação e/ou diarréia, e 

sabor metálico característico (como a maioria dos sais de ferro) contribuindo para a 

baixa adesão (SZARFARC, 2010). O tempo prolongado de uso é outro fator a ser 

considerado. Muitas pessoas não associam a anemia com sinais e/ou sintomas 

específicos e assim não associam que a suplementação melhora o quadro clínico. 

Nesse contexto, a ingestão de alimentos fortificados pode ser considerada a estratégia 

mais adequada para atender à demanda da população brasileira (SZARFARC, 2010). 

Tendo em vista ser a ingestão alimentar o fator mais importante na determinação 

da deficiência de ferro, este estudo tem por objetivo identificar a prática alimentar e a 

possibilidade que ela oferece de atender à adequação do consumo do nutriente e à 

necessidade do mineral entre a população de lactentes atendidos pela Estratégia 

Saúde da Família no Maranhão. Acredita-se como BORTOLINI (2008) que a 

densidade de ferro na dieta e, especialmente a densidade do ferro potencialmente 

absorvível, são excelentes indicadores do estado nutricional do indivíduo e assim 

permitirão, com maior proficiência, sugerir intervenções efetivas e eficazes no 

combate à deficiência marcial que tantos prejuízos causam à qualidade de vida da 

população.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 - OBJETIVO GERAL: 

Identificar a prática alimentar e estimar sua capacidade de atender à 

recomendação e à necessidade de ferro das crianças de 6 a 23 meses de idade 

atendidas pela Estratégia Saúde da Família no estado do Maranhão.  

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estimar a adequação de consumo de energia, ferro total e ferro biodisponível; 

- Calcular a densidade do ferro e do ferro biodisponível no dia alimentar da 

criança segundo sua idade.  
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3. MÉTODOS 

Este estudo constitui parte de uma pesquisa maior e mais ampla, o projeto 

intitulado “Prevalência e Determinantes da Anemia em Mulheres e Crianças no 

Estado do Maranhão”.  A população de estudo foi de famílias atendidas pela 

Estratégia Saúde da Família, com crianças de 6 a 59 meses de idade.  

A amostra foi representativa para o Maranhão assim como das regiões 

administrativas e da capital do estado: São Luís. Detalhes sobre métodos e processo 

amostral encontram-se publicados em FROTA (2013). 

 

3.1 – LOCAL DO ESTUDO 

O Estado do Maranhão está localizado na região nordeste do Brasil e possui uma 

área 331.937,450 Km
2
 com 217 municípios. 

A população residente nesse Estado, de acordo com o Censo de 2010, era de 6. 

574. 789 habitantes, 636.527 crianças de 0 a 4 anos de idade, vivendo 63,1% na área 

urbana e 36,9% na área rural. 

Em relação ao desenvolvimento, o Maranhão ocupa a penúltima posição entre os 

estados brasileiros do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH com índice de 0,69 

e 1.691.183 pessoas vivem em extrema pobreza. 

 

3.2 - DELINEAMENTO DO ESTUDO E AMOSTRAGEM: 

Estudo transversal de base populacional, em que se utilizaram os métodos 

antropométricos, dietéticos e bioquímicos com representatividade para o Maranhão, 

sua capital e as quatro macrorregiões (Caxias, Imperatriz, Pinheiro, Santa Inês) – 

Anexos A e B. 

Foi dimensionada uma amostra probabilística estratificada composta por pares de 

crianças e mães, biológicas ou não, com a finalidade de garantir uma 

representatividade para o Estado como também a capital e suas quatro 

macrorregiões.  

O número de sujeitos da amostra foi calculado com base na prevalência de 

anemia na Região Nordeste da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 
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que foi de 25, 5% para crianças. Já o número de mulheres foi definido pelo 

pareamento simples ao número de crianças, sendo considerado que todo domicílio 

que tem crianças menores de cinco anos de idade tem uma mulher, que poderia ser 

mãe ou cuidadora. Foi estabelecido o tamanho da amostra em 1000 pares de 

indivíduos, considerando as perdas, amostra final foi de 978 crianças e 978 mães. 

 

3.3 - POPULAÇÃO DO ESTUDO: 

Do total de 978 crianças de 6 a 59 meses do projeto “Prevalência e 

Determinantes da Anemia em Mulheres e Crianças no Estado do Maranhão” foram 

selecionadas para este estudo 401 crianças de 6 a 23 meses, após a exclusão daquelas 

em que foi observada informação incompleta nos inquéritos de consumo alimentar  

(9 casos). Esse processo pode ser observado no diagrama abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto “Prevalência e Determinantes da 

Anemia em Mulheres e Crianças no Estado do 

Maranhão” 

                               = 

978 crianças de 6 a 59  meses 

Amostra = 410 crianças de 6 a 23 meses 

Excluídas  9 crianças 

devido informações 

incompletas no 

inquérito de consumo 

alimentar 

Amostra final = 401 crianças de 6 a 23 meses 
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3.4 - COLETA DE DADOS: 

A coleta de dados foi realizada nos domicílios das famílias da amostra por 

entrevistadores (pesquisadores, profissionais e estudantes de nutrição da 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA) previamente treinados, acompanhados 

dos Agentes Comunitários de Saúde, responsáveis pela região. O manual do 

entrevistador pode ser conferido em FROTA (2013). 

A coleta de dados teve início no dia 05 de julho de 2010 e término em 25 de 

setembro de 2010.  

Os dados referentes ao consumo alimentar foram coletados por meio da aplicação 

do Inquérito Recordatório de 24 horas em entrevistas domiciliares prioritariamente 

com a mãe, sendo possível conhecer a alimentação da criança no dia anterior à coleta 

dos dados e possibilitando assim a estimativa dos valores energéticos e de nutrientes 

com destaque para o ferro ingerido na alimentação referida.  

 

3.5 -  PRÁTICA ALIMENTAR: 

A partir dos Inquéritos Recordatórios de 24 horas foram identificadas a 

frequência e quantidade com que os diferentes alimentos estão presentes em cada 

refeição. 

Para o cálculo do volume de leite materno referido no consumo alimentar das 

crianças adotou-se o modelo de regressão múltipla para estimativas de volume de 

leite materno, com base no número de mamadas e idade em dias da criança, proposto 

por DREWETT et al, 1989 e utilizado por NEJAR et al., 2004.  

                                                 Y = 489 – 0.63X’ + 13.45X” 

Onde Y é preditor de consumo de leite materno, X’ é idade em dias e X” é o número 

de mamadas. 

O aleitamento materno foi classificado de acordo com as definições da OMS 

(2007) nas seguintes categorias: 

- Aleitamento materno exclusivo: quando a criança recebe somente o leite materno, 

sem a complementação com outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou 
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xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou 

medicamentos. 

- Aleitamento materno misto: quando a criança recebe leite materno e outros tipos de 

leite. 

- Aleitamento materno complementado: quando a criança recebe, além do leite 

materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com objetivo de completar o 

aleitamento e não substituí-lo.  

Além dessas categorias foi verificado o percentual de crianças que receberam 

somente alimentação complementar, não tendo qualquer referência ao leite materno.  

A quantidade de alimentos foi expressa em medidas caseiras relatadas pelas mães 

ou responsáveis. Utilizou-se a Tabelas de Composição Nutricional dos Alimentos 

Consumidos no Brasil da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para a conversão dos alimentos em 

calorias e nutrientes (IBGE, 2011) 

O ferro biodisponível foi calculado a partir da soma % de ferro não heme 

biodisponível e % de ferro hemínico. 

O ferro biodisponível foi quantificado utilizando-se a função logarítmica natural 

de MONSEN e BALINTFLY,1982, descrita a seguir:  

                     

                     % FeNH Bio = 3 + 8,93 X In    EF + 100 

                                                                          100 

 

Onde: % FeNH Bio = porcentagem de Fe não heme biodisponível; EF = 

somatória do fatores estimuladores da absorção (Enhacing factors): total de carnes 

(em gramas) e de vitamina C (em mg) de cada refeição.  

O valor máximo do EF é atingido quando na refeição existem 75 unidades. Atingido 

ou ultrapassado este valor adota-se que a % de FeNH Bio é igual a 8%. Para EF=0 a 

% de é igual a 3.  

A densidade de ferro relaciona a quantidade de ferro do dia alimentar e/ou de 

cada refeição com 1000kcal. 

dFe = mg Fe x 1000/N Kcal  

Onde N é a quantidade de calorias que veicula a quantidade de ferro. 
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Para cálculo do ferro hemínico foi considerado que 23% dos 40% do ferro heme 

presentes nas carnes será absorvido (MONSEN et al., 1978). 

A densidade de ferro potencialmente absorvível relaciona a quantidade de ferro 

biodisponível do dia alimentar e/ou de cada refeição com 1000kcal (HALLBERG, 

1981). 

dFe = mg FeBio X 1000/N Kcal  

Onde N é a quantidade de calorias que veicula a quantidade de ferro biodisponível. 

Em relação ao consumo energético, a adequação das dietas foi avaliada 

considerando os valores propostos por DEWEY e BROWN, 2003 que atualizaram as 

recomendações da WHO/UNICEF (1998): 

- crianças de 6 a 8 meses 615kcal/dia; 

- crianças de 9 a 11 meses 686kcal/dia; 

- crianças de 12 a 23 meses 894kcal/dia. 

A adequação do consumo de energia e nutrientes foi expressa em percentuais. Os 

resultados obtidos devem ser analisados com cautela devido a limitação de se ter 

apenas o Inquérito Recordatório de 24 horas de um dia, não sendo possível estimar a 

variabilidade da necessidade de nutrientes nos indivíduos e a variabilidade 

intrapessoal da ingestão como observado por MARCHIONI et al. (2011).  

Para a adequação de ferro e ferro biodisponível foi considerada recomendação da 

FAO/WHO, 2002, descrita a seguir: 

- crianças de 5 a 12 meses – 9,3 mg/dia e 0,93 mg/dia de ferro biodisponível (10% de 

biodisponibilidade); 

- crianças de 12 a 36 meses – 5,8 mg/dia e 0,58 mg de ferro biodisponível (10% de 

biodisponibilidade). 

 

3.6  - PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados dos Inquéritos Recordatório de 24 horas foram armazenados em banco 

de dados desenvolvido no programa Microsoft Office Excel 2007
®
.  

Para a análise dos dados foi utilizado o programa estatístico Statistcs / Data 

Analysis (STATA), versão 9/10. 
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3.6 - ASPECTOS ÉTICOS: 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (Nº 

060/10) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo ( Nº 2191/10) antes do início do trabalho de campo 

(Anexos C e D). 

Após a concordância do entrevistado em responder o questionário e autorizar a 

colheita de sangue da criança, sempre realizada na presença da mãe ou cuidadora, era 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Anexo E. A 

entrevistada recebia uma cópia do TCLE e o entrevistador ficava com o original. Nos 

casos em que a entrevistada era incapaz de assinar o nome ela pode colocar a 

impressão digital no local da assinatura. 

Esse projeto recebeu auxílio da Secretaria de Saúde do Estado Maranhão e da 

FAPEMA – Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 

Maranhão por meio do edital PPSUS nº 12/2009 e do CNPq - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio da bolsa de produtividade 

nº303249/87-0. de SC Szarfarc. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A população estudada foi composta de 401 crianças atendidas pela ESF do estado 

do Maranhão, sendo 56,9% do sexo masculino e 43,1% do sexo feminino. 

Na tabela 1 é possível observar o percentual de crianças de acordo com a prática 

do aleitamento materno e a alimentação complementar.  

 

Tabela 1 – Distribuição percentual das crianças segundo categoria de aleitamento 

materno* e idade em meses. Maranhão, 2010. 

Faixa etária (meses) AME AMM AMC AC 

  N % N % N % N % 

06 - 08  4 6 3 5 41 64 16 25 

09 - 11 1 1 4 6 42 58 25 35 

12 - 14 0 0 2 3 39 63 21 34 

15 - 17 1 1 2 3 28 41 37 55 

18 - 20 1 1 0 0 28 37 46 61 

21 - 23 0 0 0 0 15 25 45 75 

Total 7 2 11 3 193 48 190 47 

Notas:  

*AME - Aleitamento materno Exclusivo 

*AMM - Aleitamento materno Misto 

*AMC - Aleitamento Materno complementado 

 AC - Alimentação complementar sem aleitamento materno 

 

O leite materno esteve presente na alimentação de 53% das crianças de  todas as 

idades, sendo que 2% delas tinha, com base nos registros do Inquérito Alimentar 

Recordatório de 24 horas, O produto como único alimento.  

Entre a maior parte das crianças com até 14 meses de idade, é possível observar a 

presença do leite materno mesmo que complementado por leite de vaca. Já a partir 

dos 15 meses existe maior percentual de crianças com referência a alimentação 

complementar sem o aleitamento materno.  

Essa presença massiça de leite materno contrasta com todos os achados em 

estudos de alimentação de lactentes. Estudos como o de Souza et al. (1999), de Nejar 

et al. (2004) e de Lima et al.(2011) mostram, na prática alimentar das crianças 

brasileiras, a curta duração do aleitamento materno exclusivo e a introdução precoce 
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de outros tipos de leite mesmo antes dos 4 meses.  Na II Pesquisa de Prevalência de 

Aleitamento Materno realizada nas capitais brasileiras e no Distrito Federal (PPAM) 

o início precoce do período de desmame, já nas primeiras semanas ou meses de vida, 

com a introdução de chás, água, sucos e outros leites, progredindo de forma 

gradativa. Essa pesquisa mostrou ainda que a duração mediana de tempo de 

aleitamento materno é de 11,2 meses e de aleitamento materno exclusivo é ainda 

menor, 1, 8 meses no conjunto das capitais brasileiras e o distrito federal 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2009c). 

As composições de alimentos mais frequentemente registradas no dia alimentar 

da criança são apresentadas na Tabela 2. 

Dos 6 aos 8 meses a alimentação da criança é composta basicamente por 

alimentos lácteos, frutas e sopas.  

Embora o leite de vaca (fluído ou em pó) somente apareça como frequente no 

esquema alimentar das crianças a partir dos 9 meses, o mingau que o utiliza como 

ingrediente juntamente com açúcar e espessantes está presente na alimentação das 

crianças em todas as idades estudadas.  As farinhas de mandioca e os espessantes 

industrializados foram bastante mencionadas no preparo do mingau, um alimento 

muito prestigiado culturalmente e que se mantém na alimentação infantil mesmo 

entre os lactentes mais velhos e em quase todas as refeições.  

O leite de vaca, apesar de ser considerado como um alimento prático e 

econômico não é recomendado para crianças menores de 12 meses pelos prejuízos 

que pode ocasionar a saúde da criança (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). Em 

relação ao ferro, o leite de vaca apresenta baixa quantidade do mineral, porém ainda 

assim, 10 vezes maior do que o leite materno, embora este apresente maior 

biodisponibilidade (INACG, 1977; OLIVEIRA e OSÓRIO 2005 ). É preciso 

considerar que devido a refeição láctea substituir ou complementar o almoço e/ou 

jantar, com alguma frequência, o leite acaba ocupando o lugar de uma refeição 

completa em que todos os grupos de alimentos estão presentes. OLIVEIRA e 

OSÓRIO (2005) referem que essa prática alimentar favorece o surgimento da 

anemia. 

Mesmo com o predomínio nos dois primeiros anos de vida de preparações 

lácteas, percebe-se a inserção cada vez mais frequente na dieta, dos alimentos 
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ingeridos pela família. Legumes, por exemplo passam a ser frequentemente referidos 

a partir do primeiro ano de vida, mas as verduras foram menos citadas. Os legumes 

referidos nos registros foram: abóbora, batata, beterraba, inhame, mandioca, maxixe 

e pepino. E entre aquelas crianças para as quais foi relatado o consumo de frutas, 

observou-se a referência bastante frequente de frutas regionais: abacate, açaí, acerola, 

banana, cajú, cupuaçú, laranja, mamão, manga, mexerica ao lado de frutas 

tradicionalmente consideradas excelentes para as crianças como a maçã, a pêra e a 

uva.  

Provavelmente o baixo poder aquisitivo limita o consumo desses grupos 

alimentares pelas famílias do estudo. FROTA (2013) verificou que 54,6% das 

famílias do projeto “Prevalência e Determinantes da Anemia em Mulheres e Crianças 

no Estado do Maranhão”, as quais pertencem às crianças deste estudo, sobrevivem 

com ¼ de salário mínimo e 15,6% estão em situação de insegurança alimentar grave.  

Ao estudarem a influência da renda e dos preços na participação de frutas, 

legumes e verduras no consumo alimentar das famílias residentes no Município de 

São Paulo, CLARO et al. (2007) acreditam que a redução no preço desses grupos 

alimentares por meio de políticas públicas, poderia aumentar o consumo desses 

alimentos pela população estudada. Isso sugere que incentivos para o menor preço de 

frutas, legumes e verduras poderia influenciar o aumento no consumo desses 

alimentos em todas as regiões brasileiras, principalmente, das famílias com menor 

poder aquisitivo como as famílias do Maranhão. 

Verificou-se a introdução precoce de biscoitos, doces, refrigerantes, refrescos 

artificiais, salgadinhos e macarrão instantâneo. O Ministério da Saúde alerta que 

esses alimentos fazem parte de um grupo que deve ser evitado, especialmente nos 

primeiros anos de vida, por conter grandes quantidades de açúcar, gorduras e 

corantes e, sendo assim, associados ao aumento de peso e à obesidade ainda na 

infância o que pode perdurar até a idade adulta se mantida a prática de consumo além 

de contribuir para o aparecimento de doenças como diabetes, dislipidemias, e 

hipertensão arterial. Os refrescos também bastante citados podem causar alergias e 

cáries, além das doenças anteriormente citadas. 
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Tabela 2 – Esquema alimentar comumente referido no dia alimentar das crianças, segundo faixa etária. Maranhão, 2010. 

6 a 8 meses 9 a 11 meses 12 a 14 meses 15 a 17 meses 18 a 20 meses 21 a 23 meses 

Leite materno / 

Mingau 

Leite materno / Leite 

/ Mingau / Café, 

açúcar, pão e 

margarina  

Leite materno / 

Leite / Mingau / 

Café, açúcar, pão e 

margarina 

Leite materno / Leite / 

Mingau / Café, açúcar, 

pão e margarina 

Leite materno / Leite / 

Mingau / Café, açúcar, pão 

e margarina 

Mingau /Café, leite, 

açúcar, pão e margarina  

Leite materno / 

Mingau 

Leite materno / Fruta 

/ Refresco 

Leite Materno / 

Fruta / Mingau 

Leite materno / Leite e 

açúcar / Mingau /  Fruta / 

Refresco 

 Leite materno / Leite e 

açúcar / Mingau/ Biscoito / 

Fruta / Refresco 

Leite Materno / Fruta /  

Refresco 

Leite materno / 

Mingau / Sopa / 

Macarrão 

instantâneo 

Leite materno / 

Arroz, feijão (caldo e 

grãos), carnes (caldo 

e pedaços), ovos e 

legumes / Sopa / 

Mingau  

Leite materno / 

Arroz, feijão (caldo 

e grãos), carnes 

(caldo e pedaços) e 

legumes / Sopa  

Leite materno / Arroz, 

feijão (caldo e grãos), 

carnes (caldo e pedaços) e 

legumes / Macarrão 

instantâneo / Sopa  

Leite materno / Arroz, 

feijão (caldo e grãos), 

carnes (caldo e pedaços), 

farinhas (milho ou 

mandioca) e legumes / 

Macarrão instantâneo / 

Sopa  

Leite materno / Arroz, 

feijão (caldo e grãos), 

carnes (caldo e 

pedaços), ovos, miúdos, 

farinhas (milho ou 

mandioca) e legumes / 

Macarrão instantâneo  

Leite materno / 

Mingau / Fruta 

Leite materno / Fruta 

/ Mingau / Refresco 

Leite materno / 

Fruta / Refresco  

 Leite materno / Fruta / 

Leite e açúcar / Mingau / 

Refresco 

Leite materno / Biscoito / 

Fruta / Leite e açúcar / 

Mingau / Refresco 

Fruta / Leite e açúcar / 

Lanches / Refresco 

Leite materno / 

Mingau / Sopa  

Leite materno / 

Macarrão instantâneo 

/ Mingau / Sopa 

Leite materno / 

Arroz, feijão (caldo 

e grãos), carnes 

(caldo e pedaços) e 

farinhas (milho e 

mandioca) / Sopa     

Leite materno / Arroz, 

feijão (caldo e grãos), 

carnes (caldo e pedaços), 

ovos, miúdos, farinhas 

(milho ou mandioca) e 

legumes / Mingau 

Leite materno / Arroz, 

feijão (caldo e grãos), 

carnes (caldo e pedaços), 

miúdos, farinhas (milho ou 

mandioca) e legumes / 

Leite e açúcar  

Arroz, feijão (caldo e 

grãos), carnes (caldo e 

pedaços), farinhas 

(milho ou mandioca) e 

legumes / Mingau 

Leite materno / 

Mingau 

Leite materno / 

Mingau 

Leite materno / 

Mingau 

Leite materno / Mingau Leite materno / Leite e 

açúcar / Mingau 

Leite materno / Leite e 

açúcar / Mingau 
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Estudo com 397 crianças (163 do grupo intervenção e 234 do grupo controle) 

com objetivo de avaliar o impacto da implementação dos “Dez passos da 

alimentação saudável” no consumo de alimentos industrializados no primeiro ano de 

vida, mostraram que 73,6% das mães utilizaram alimentos industrializados que 

deveriam ser evitados antes dos 12 meses, mas que o consumo de balas, 

refrigerantes, salgadinhos e chocolates foi significativamente menor no grupo 

intervenção (29,6%) em relação ao grupo controle (50%) o que destaca a importância 

da orientação alimentar no atendimento à criança (VITOLO et al. 2005). 

Observou-se ainda na Tabela 2 que os alimentos fontes naturais de ferro 

aparecem de forma muito discreta a partir dos 9 meses de vida. A maior parte das 

crianças para as quais feijão e carnes foram citados consome esses produtos como 

caldo. Portanto, pouco, ou mesmo nada, é usufruído do ferro que permanece no 

produto sólido e que passa para o caldo em quantidade insignificante.   

A Figura 2 mostra, como na Tabela 2, novamente, diferenças da prática alimentar 

infantil no Maranhão do descrito em estudos realizados em outros locais. Peixes, 

com quase ausência de referências na alimentação de crianças (SILVA, 1994; 

SPÍNELLI et al. 2003; MÓDOLO, 2005; PALMEIRA e al., 2011; LIMA et al., 

2011; Costa et al., 2011;  ALLEO, 2013; ), estão presentes entre as maranhenses.  

Os peixes são referidos com maior frequência na alimentação das crianças com 

idades entre 6 e 14 meses sendo depois gradativamente substituídos pela carne 

bovina. O Ministério da Saúde recomenda consumo de ao menos uma vez por 

semana de miúdos, devido ser uma boa fonte de ferro, mas raramente eles estão 

presentes na alimentação infantil, diferente  do observado na dieta das crianças do 

estudo.  Há uma frequência pequena na referência de carne suína e mesmo de aves, 

comum na dieta de lactentes especialmente no primeiro ano de vida.  

Estudando a prática alimentar entre crianças menores de dois anos de idade 

residentes em municípios do semiárido do Estado da Paraíba, PALMEIRA et al. 

(2011) observou que apenas 21,7% das crianças entre 6 e 9,9 meses apresentavam 

uma alimentação complementar oportuna e entre as crianças de 12 a 23,9 meses a 

prática alimentar caracterizou-se essencialmente pelo consumo de leite não materno 
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(leite vaca e/ou leite modificado) e pelo consumo insuficiente de alimentos fontes de 

ferro. 

 

 

 A tabela 3 apresenta o consumo médio de energia, ferro total, ferro 

biodisponível e a densidade do ferro total e do ferro biodisponível pelos lactentes.  

 

Tabela 3 - Média de consumo de energia, ferro total, ferro biodisponível (FeBio), 

densidade do ferro (dFe) e densidade de ferro biodisponível (dFeBio), segundo faixa 

etária. Maranhão, 2010. 

Faixa 

etária 

(meses) 

Energia 

(kcal) 

Ferro 

(mg) 

FeBio 

(mg) 

dFe 

 (mg/1000 kcal) 

dFeBio 

(mg/1000 kcal) 

06 - 08 648 4,4 0,22 6,2 0,03 

09 - 11 738 5,1 0,24 6,5 0,31 

12 - 14 771 4,4 0,21 5,7 0,26 

15 - 17 919 6,0 0,29 6,6 0,32 

18 - 20 874 6,0 0,41 6,9 0,41 

21 - 23 1016 6,5 0,45 6,4 0,43 

Total 826 5,4 0,31 6,4 0,34 
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Nota-se que com o aumento da idade, aumenta também a quantidade de energia e 

ferro ingeridos, pois como se pode perceber na Tabela 2, a alimentação da criança 

progride em tipos de alimentos, contribuindo assim para que, com o aumento da 

idade, haja o aumento concomitante do valor energético e da presença de alimentos 

fontes de ferro na dieta infantil. 

Observa-se que uma pequena parcela do ferro total ingerido é biodisponível e que 

o valor tem um aumento significativo a partir dos 15 meses, idade em que aparece 

com maior frequência o consumo de carnes e miúdos, fontes de ferro heme, que tem 

maior contribuição na biodisponibilidade do nutriente.  

Verifica-se ainda que a densidade, tanto do ferro total como do ferro 

biodisponível, tem uma variação crescente dos 6 aos 11 meses e dos 15 aos 20 meses 

mostrando novamente a contribuição que os alimentos fontes de ferro passam a ter 

com o aumento da idade. Esses resultados devem ser vistos com cautela devido o 

baixo valor energético consumido. 

Devido a elevada correlação que existe entre energia e nutrientes, o consumo de 

maior quantidade de energia possibilita maior consumo de nutrientes (NEWBY, 

2006).  

Estudo com crianças menores de dois anos de idade nos municípios de Gameleira 

– Pernambuco e São João do Tigre – Paraíba, mostrou médias de consumo de energia 

superiores as observadas neste estudo: no primeiro município a média foi de 1089 

kcal para crianças de 7 a 11 meses e 1278,4 para crianças de 12 a 23 meses e no 

segundo município para crianças de 7 a 11 meses de 985,2 kcal e para crianças de 12 

a 23 meses 1190 kcal (COSTA et al., 2011).  

MACHADO et al. (2010) observaram em estudo em creches filantrópicas do 

município de São Paulo que a quantidade média de ferro e de ferro biodisponível em 

dietas oferecidas às crianças de 12 a 24 meses foi de 6,2 e 0,53, respectivamente e 

com a fortificação das farinhas de trigo e milho passou para 7, 7 e 0,59; um aumento 

de 24% na concentração de ferro total das dietas avaliadas, porém com aumento de 

apenas 11% de ferro biodisponível. Sendo assim, os autores concluiram que o 

atendimento das necessidades diárias das crianças não poderiam ser alcançados 

somente com a fortificação das farinhas. 
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BORTOLINI (2008) destaca a importância da densidade de ferro da dieta como 

um bom indicador do estado nutricional do indivíduo em relação ao ferro e 

possibilita identificação da população em risco para a ocorrência de anemia. 

SILVA (1994) em estudo com 224 crianças de 6 a 72 meses de Comunidades 

Rurais do Município de Cansanção – Bahia observou que os valores de densidade de 

ferro total estavam próximos aos recomendados por HALLBERG (1981), e assim a 

densidade poderia ser considerada elevada, mas esse fato foi enfatizado pela Autora 

que era devido ao baixo teor energético das refeições principais. Já a densidade de 

ferro biodisponível apresentava-se muito baixa em todos os grupos de crianças, 

independente da idade, principalmente entre aquelas menores de 36 meses. A 

avaliação do potencial da dieta para atender a necessidade individual de ferro 

considerando seu peso e idade da criança mostrou que a maioria da população 

estudada consumia dietas energeticamente insuficientes para atender à demanda 

calórica, mas com densidade de ferro adequada assim não havendo anemia entre 

crianças desnutridas. É destacado no estudo que possivelmente as crianças mesmo 

consumindo ferro em quantidade inferior às necessidades têm um aproveitamento 

mais eficiente do que foi ingerido. 

Em estudo com base na aquisição alimentar domiciliar da população brasileira da 

Pesquisa de Orçamentos familiares 2002/2003, verificou-se que a fortificação das 

farinhas de trigo e de milho contribui com grande porcentual para a oferta do ferro 

total da dieta, porém em relação á densidade de ferro manteve valores abaixo do 

adequado (BAPTISTA, 2010). 

Observando-se as recomendações da OMS atualizadas por DEWEY e BROWN 

(2003), concluiu-se que a ingestão energética apresenta valores abaixo da 

recomendação para mais de 50% da população de estudo, em todas as faixas etárias 

como mostra a figura 3. No intervalo de idade dos 12 aos 14 meses mais de 80% da 

população não atinge os valores recomendados. Nas faixas etárias entre 6 a 8 meses, 

9 a 11 e 21 a 23 meses pelo menos 39% das crianças foi observado consumo que 

alcança a recomendação ou está acima desta. Há necessidade de atenção tanto com a 

população que não alcançou a recomendação como aquelas que ultrapassaram esta, 

pois sabe-se que tanto uma alimentação deficiente em energia como uma alimentação 
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hipercalórica pode ocasionar danos a saúde do indivíduo, especialmente, as crianças 

que se encontram em fase de formação dos hábitos alimentares. 

 

  

 

 Em uma população de crianças de 6 a 30 meses do município de Duque Caxias, 

Rio de Janeiro, ANTUNES et al (2010) verificaram a associação entre inadequação 

do consumo de energia e nutrientes e insegurança alimentar. Entre as crianças 

pertencentes às famílias com segurança alimentar 28,3% apresentavam consumo 

energético abaixo da recomendação valor que aumentava para 57,3% entre aquelas 

pertencentes a famílias em insegurança alimentar. Esse estudo mostrou também que 

64,3% das crianças em insegurança alimentar tiveram consumo de ferro abaixo da 

recomendação e daquelas avaliadas em segurança alimentar, este valor abaixou para 

33,6%. 

 A figura 4 apresenta a adequação de ferro na dieta de acordo com a 

recomendação da FAO/OMS (2002). Ela mostra que a maioria das crianças com 

idade até 14 meses, não atingem a recomendação em relação ao consumo de ferro 

total, mas a partir dos 15 meses pelo menos 60% da população alcança isso devido a 

composição da dieta da criança onde é observada a incorporação em quantidade e 

frequência maior de alimentos fontes de ferro.  
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 LIMA et al (2011), encontraram valores de consumo de ferro abaixo das 

recomendações em população de crianças de 6 a 24 meses em Belo Horizonte. O 

estudo de SPINELLI et al. (2003) também obteve resultados semelhantes em estudo 

com crianças de 6 a 18 meses no município de São Paulo.  

 

 

 Em relação às recomendações da FAO/OMS (2002) para o ferro biodisponível 

observa-se na figura 5 que é ainda maior o percentual de crianças com ingestão 

abaixo dos valores recomendados, sendo que a partir dos 15 meses mais crianças 

atingem a recomendação do que entre as mais novas, confirmando mais uma vez 

maior consumo de alimentos fontes de ferro com o aumento da idade.  

 VITOLO e BORTOLINI, 2007, estudando a biodisponibilidade do ferro como 

fator de proteção contra anemia entre crianças de 12 a 16 meses, observaram maior 

proporção maior proporção (16,3%) de dietas com alta biodisponibilidade de ferro no 

grupo de crianças que não foram diagnosticadas com anemia, quando comparado ao 

grupo diagnosticado com a doença. Foi possível observar ainda que as crianças com 

dieta com biodisponibilidade do ferro intermediária ou alta tiveram redução de 22 e 

28%, respectivamente, na frequência de anemia em relação às crianças com consumo 

de ferro de biodisponibilidade baixa. 
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 A tabela 4 apresenta o percentual de ferro dos alimentos referidos no consumo 

alimentar das crianças maranhenses, e concluí-se que o ferro ingerido por essas 

crianças origina-se principalmente das carnes e alimentos fortificados. A participação 

das carnes aumenta conforme aumenta também a idade da criança, chegando a 44% 

na faixa etária de 21 a 23 meses. Os alimentos fortificados também participam de 

forma importante no total de ferro, porém esses alimentos estão presentes, 

normalmente, em refeições onde estão ausentes os alimentos potencializadores e 

presente o leite que é um inibidor da absorção do ferro (HALLBERG e HULTHÉN, 

2000; LEVY-COSTA e MONTEIRO, 2004). Os feijões e os outros grupos de 

alimentos (frutas, hortaliças, leite e produtos lácteos, etc) não tem forte expressão na 

composição do ferro total.  
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Tabela 4 - Percentual de ferro segundo alimentos selecionados e faixa etária. 

Maranhão, 2010. 

    Grupo de alimentos (%) 

Faixa etária 

(meses) 

Ferro médio 

(mg / dia) Carnes Feijões Fortificados 

Outros grupos de 

alimentos 

06 ― 08 4,4 33 6 43 18 

09 ― 11 5,1 26 10 40 24 

12 ― 14 4,4 30 10 32 28 

15 ― 17 6 36 14 28 22 

18 ― 20 6 42 15 26 17 

21 ― 23 6,5 44 11 25 20 

 

 A prevalência de anemia encontrada no grupo de crianças maranhenses de 6 a 

23 meses foi de 65% (FROTA, 2013) valor inferior ao nível de risco encontrado em 

relação à deficiência do ferro. Obviamente isso decorre da capacidade do organismo 

em aproveitar da melhor forma os nutrientes em geral e particularmente o ferro no 

atendimento das necessidades nutricionais. No entanto, a elevada prevalência de 

anemia entre a população feminina atendida pelo ESF do Maranhão (36%), permite 

supor a manutenção de risco para a deficiência marcial uma vez que a alimentação 

familiar é aquela que é oferecida a criança à medida que ela cresce. Permite também 

aceitar que a fortificação de alimentos derivados de trigo e milho implantada na 

alimentação nacional não está sendo efetiva no controle e/ou prevenção da 

deficiência do mineral.  

 O mesmo pode se supor em relação ao PNSF, que tem a atenção voltada para 

lactentes atendidos em Unidades Básicas de Saúde. A baixa proporção de crianças 

para as quais foi referido o recebimento de sulfato ferroso (21,5%) justifica a elevada 

proporção de anêmicos, 65% (FROTA, 2013). 

 Os resultados encontrados neste estudo destacam a necessidade de busca de 

intervenções eficazes e efetivas no controle da deficiência de ferro. Ao lado da 

suplementação profilática, fortificação de alimentos e educação alimentar, 

atualmente tem se destacado a chamada fortificação caseira (LYNCH, 2005).  
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 Estudo piloto de avaliação da eficácia da fortificação caseira com vitaminas e 

minerais na prevenção da deficiência de ferro e anemia em crianças menores de um 

ano no Brasil, realizado por pesquisadores nacionais através do Ministério da Saúde 

(2012) teve objetivo de avaliar como a estratégia pode funcionar em diferentes 

contextos de organização da atenção básica e geográfica nas regiões Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sul. Os resultados positivos encontrados estão subsidiando 

discussões e decisões referentes à execução da fortificação caseira como uma das 

estratégias de intervenções para a prevenção e o controle das carências de 

micronutrientes na atenção básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

 Os indicadores utilizados para identificar o risco de anemia para a população 

permitem conhecer os pontos que devem ser abordados para o controle da 

desnutrição de ferro.  

 O baixo consumo energético é o primeiro entrave para que a segurança 

alimentar seja atendida. A ausência de variabilidade nos cardápios muitas vezes 

constituído de um só alimento completa esse risco. Estão praticamente ausentes da 

alimentação legumes e verduras. Mesmo frutas, abundantes no nordeste e muitas 

vezes ricas em vitamina A e C, cuja deficiência orgânica ocorre de forma endêmica 

entre a população são pouco consumidas. Novamente se destaca a presença de peixes 

entre as carnes, mas esse alimento assim como os outros produtos cárneos é 

oferecido, a maior parte das vezes, como caldo que pouco tem a propiciar como fonte 

de ferro. Igualmente feijão, cuja variedade é notória entre a população maranhense, 

também tem seu consumo quase sempre restrito ao caldo. A presença do leite 

materno é também uma característica da população maranhense. No entanto, é o 

mingau, composto de leite, espessante e açúcar, que contribui efetivamente para o 

total energético da dieta em todas as refeições e idades. 

 Como outro ponto a ser discutido em relação à segurança alimentar do ferro 

tem-se a quantidade e a qualidade com que alimentos fortificados com ferro estão 

presentes na alimentação. Os resultados salientam a importância da fortificação de 

alimentos na oferta do ferro, embora esses alimentos estejam presentes em refeições 

intermediárias onde há potencializadores da absorção estão ausentes e o leite que é 

um inibidor está presente (HALLBERG e HULTHÉN, 2000; LEVY-COSTA e 

MONTEIRO, 2004). 
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 Como destaca HALLBERG (1981), a densidade de ferro biodisponível permite 

identificar as refeições que efetivamente contribuem para atender as necessidades de 

ferro dos indivíduos. Mais uma vez, tem-se a importância do almoço e jantar na 

determinação do risco para a deficiência de ferro. 

 No cenário encontrado em relação à alimentação de lactentes no Maranhão há 

que se destacar a educação alimentar como importante instrumento para o controle 

da deficiência de ferro assim como o de outros problemas nutricionais. A orientação 

que deve ocorrer através das equipes da ESF, destacando a grande importância da 

anemia para a qualidade de vida, e também a importância do uso do suplemento de 

ferro para o controle dessa desnutrição são fundamentais para que o problema 

nutricional de maior prevalência entre nós seja controlado. As equipes da ESF devem 

estar conscientes e preparadas para orientar a diminuição da deficiência de ferro, 

cujos efeitos deletérios, universalmente reconhecidos, e que se mantém por toda a 

vida sejam controlados. Paralelamente, novas formas de intervenção devem ser 

avaliadas de forma a obter eficácia e efetividade na intervenção proposta.  
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5. CONCLUSÕES  

  A alimentação das crianças de 6 a 23 meses do Maranhão é bastante monótona 

com destaque para a manutenção do aleitamento materno em crianças de todas as 

faixas etárias, embora em muitos casos substitua a alimentação complementar e não a 

complemente como recomendado para elas. O mingau foi bastante referido em todas 

as refeições e frequente na alimentação de todos os lactentes, independente da idade. 

 O consumo de energia foi insuficiente para grande parte das crianças e suas 

principais fontes são o mingau, seguido de alimentos presentes na alimentação 

familiar.  

 Devido o aumento no consumo de alimentos fontes de ferro em função do 

aumento da idade, a partir dos 15 meses, pelo menos 60% das crianças atingem a 

recomendação em relação ao ferro total, porém em relação ao ferro biodisponível boa 

parte da população tem consumo abaixo do recomendado. O ferro foi fornecido 

principalmente pelas carnes e os alimentos fortificados onde se destacam os 

biscoitos, alimentos que não deveriam estar presentes nessa fase da vida.  

 Apesar do consumo variado de carnes (aves, bovina, suína, peixes e miúdos), 

normalmente, esses alimentos são ingeridos em quantidades pequenas ou em caldos.  

 Esses resultados ao mesmo tempo em que justificam a alta prevalência de 

anemia na população de lactentes no Maranhão, sustentam a importância da 

preparação das equipes de ESF na orientação dessas famílias e também de novas 

propostas mais efetivas no controle da deficiência do ferro. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Mapa do Maranhão com os municípios sorteados e macrorregião – 

PROJETO ANEMIA – MA, 2010. 
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ANEXO B – Listagem dos municípios sorteados por macrorregião – MA, 2010. 
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA) 
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ANEXO D – Ofício do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO F – QUESTIONÁRIOS DA PESQUISA 
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